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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αρ. Πρωτ. 3299
ΦΕΚ

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄).»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.
2. Την αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”, όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την υπ’ αριθ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες

4.

5.

6.

7.

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.
Την υπ’ αριθ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
Την υπ’ αριθ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα
βαθμολογικά κριτήρια της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
Την υπ’ αριθ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα
βαθμολογικά κριτήρια της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
Την υπ’ αριθ. 1210/23-04-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).
6. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

7.

8.

9.

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014).
Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).
Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης
πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L
181/20.06.2014).
Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543
Β΄) (εφεξής Πρόσκληση) ως εξής:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η υποπερίπτωση 1.1.3 διαγράφεται.
1.2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1.1.4 προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος
δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλει να
προσκομίσει είτε αντίγραφο της αίτησής του είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την
υποβολή σχετικού αιτήματος.»
1.3. Η υποπερίπτωση 1.1.7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.1.7 Επιπρόσθετα, για τη Δράση 4.1.1 να πληροί μία εκ των επομένων προϋποθέσεων:
α. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι). Στην
περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματία
αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε προσκομίζει σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης
εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού
αιτήματος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως
επαγγελματίας αγρότης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής
του άρθρο 13 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
β. Να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτημα
στήριξης όσοι έχουν υποβάλει αίτημα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο
υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.1.1. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1
μέχρι ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 13 της παρούσας

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του
δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.»
1.4. Η περίπτωση 1.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.3 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, δηλαδή οι Ομάδες Παραγωγών οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών της ΥΑ 397/18235/24-2-2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως ισχύει
κάθε φορά, καθώς και τα συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου,
όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία
υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:»
1.5. Η υποπερίπτωση 1.3.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.3.1 Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο
οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.»
2. Η περίπτωση 2.4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«2.4 Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, την ημερομηνία υποβολής αίτησης
στήριξης, δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών
εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ή/και δεν έχουν
ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου πρωτογενούς παράγωγης του Ν. 3908/2011
(ΦΕΚ 8 Α’) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», όπως ισχύει κάθε φορά.»
3. Προστίθεται περίπτωση1.13 στο άρθρο 8 ως εξής:
«1.13 Δε δημιουργούνται τεχνητά οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καθοριστούν
επιλέξιμες.»
4. Στο άρθρο 9:
4.1. Η παράγραφος 12 διαγράφεται.
4.2. Προστίθενται οι εξής παράγραφοι:
«29. Οι δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως, ύδρευσης,
αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.
30. Οι δαπάνες αγοράς κηρηθρών.
32. Οι επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.
33. Η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που υφίσταται μη αποσβεσμένος
ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγματοποιείται
αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου
δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες
προϋποθέσεις:
α. Να μην υφίσταται μη αποσβεσμένος δενδροκομικός/αμπελουργικός ελκυστήρας στην
εκμετάλλευση.
β. Στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, να μην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αμπελιών σε έκταση
μεγαλύτερη από 10 στρέμματα.
γ. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20 στρέμματα
δ. Η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής
τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο
υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

34. Η συγχρηματοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.
35. Η αναμπέλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.»
5. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
5.1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου προστίθεται το εδάφιο: «Ο ανωτέρω
περιορισμός έχει εφαρμογή και στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει
αίτηση στήριξης και στην δράση 4.2.3 του υπομέτρου 4.2.»
5.2. Προστίθεται περίπτωση 1.3. ως εξής:
«1.3 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης
που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ
και στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα
μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και μέλος συλλογικών σχημάτων δικαιούχων
στήριξης. Για την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου, μέλος συλλογικού
σχήματος είναι ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του στο νομικό πρόσωπο ή στο
συλλογικό σχήμα, που λαμβάνει την στήριξη. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω
ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί
από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.»
5.3. Η περίπτωση 3.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.4 Η δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 29, με την επιφύλαξη της
υποπερίπτωσης 4.3 του παρόντος άρθρου.»
5.4. Προστίθεται περίπτωση 4.3 ως εξής:
«4.3 Δίνεται η δυνατότητα ο δικαιούχος των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 να αιτηθεί την καταβολή
της ενίσχυσης από τον Οργανισμό Πληρωμής σε τρίτο πρόσωπο ορισμένο από αυτόν. Οι
σχετικές προϋποθέσεις θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.»
6. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
6.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 5/06/2018. Ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας,
ορίζεται η 20/07/2018. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης
κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού
σχήματος.»
6.2. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση
βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018».
7. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:
7.1. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της τρίτης παραγράφου: «Μη τήρηση του παραπάνω όρου
συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης πράξης.»
7.2. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποπερίπτωση 2.1.3 (μηχανήματα και
εξοπλισμός) του άρθρου 9 και η συγχρηματοδοτούμενη αξία του υπερβαίνει τα 1.000
ευρώ, είναι απαραίτητη η αποτύπωση του αριθμού σειράς ανάγλυφα στο σώμα του

σχετικού εξοπλισμού. Αποτύπωση του αριθμού σειράς σε ενσωματωμένο ταμπελάκι ή σε
αυτοκόλλητο κ.λπ., οδηγεί στην μη πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου
μέχρι ο αριθμός σειράς να αποτυπωθεί ανάγλυφα στο σώμα του εξοπλισμού. Ο αριθμός
αυτός αποτελεί μέσο ταυτοποίησής του κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και
κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Η αποτύπωση αυτή
φωτογραφίζεται και η φωτογραφία αποτελεί τμήμα του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης.
Μη αποτύπωσή του δεν επιτρέπει την παραλαβή της συγκεκριμένης επένδυσης.»
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Να αναρτούν πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στον χώρο πραγματοποίησης των
εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του προγράμματος ενίσχυσης της επένδυσης. Η
πινακίδα πρέπει να παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.»
9. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:
«Άρθρο 21
Επιπτώσεις από την αθέτηση όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων
1. «Αθέτηση των δεσμεύσεων των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14 και 15 του άρθρου 35 οδηγεί σε
απένταξη από τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που
τυχόν έχει καταβληθεί ανακτάται στο σύνολό της εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσα
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που η αθέτηση διαπιστωθεί κατά
την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που του έχει
καταβληθεί επιστρέφεται εντόκως.
2. Αθέτηση της δέσμευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 35 οδηγεί υποχρέωση επιστροφής
ποσού ίσου με:
- το γινόμενο του ποσοστού της απόκλισης επί την εγκεκριμένη δημόσια δαπάνης για κάθε έτος
που η τυπική του απόδοση υπολείπεται της δηλωθείσας τυπικής απόδοσης στη μελλοντική,
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
- τόσα πέμπτα της συνολικής δημόσιας οικονομική ενίσχυσης, όσα απαιτούνται για τη
συμπλήρωση της πενταετίας, για τα συλλογικά σχήματα.
3. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποίηση του επενδυτικού
σχεδίου και η ένταση ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο τόπο μόνιμης κατοικίας ή
έδρας, εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση.
4. Αθέτηση της δέσμευσης της παραγράφου 7 του άρθρου 35 έχει ως συνέπεια τη μη εκκαθάριση
του αιτήματος πληρωμής έως ότου αναρτηθεί η πινακίδα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές κατασκευής της. Σε περίπτωση που η παρατυπία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια
των μακροχρονίων υποχρεώσεων η ΔΑΟΚ απευθύνει σύσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
επιστρέφεται το 5 % της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.
5. Αθέτηση της δέσμευσης της παραγράφου 8 του άρθρου 35 έχει ως συνέπεια:
5.1. Σε περίπτωση που η κλίση για κατάρτιση γίνει πριν την αποπληρωμή του επενδυτικού
σχεδίου και ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας,
μειώνεται η δημόσια δαπάνη που του αναλογεί κατά 10%.
5.2. Σε περίπτωση που η κλίση για κατάρτιση γίνει μετά την αποπληρωμή του επενδυτικού του
σχεδίου και ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας,
επιστρέφει το 10% της ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
6. Αθέτηση της δέσμευσης της παραγράφου 11 του άρθρου 35 ως προς τη διατήρηση των
παραστατικών σε ξεχωριστό αρχείο οδηγεί σε σύσταση από τη ΔΑΟΚ. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης κατά τον επανέλεγχο επιβάλλεται μείωση κατά την υλοποίηση ή επιστροφή κατά
την περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της εγκεκριμένης
δημόσιας δαπάνης. Στην περίπτωση μη εύρεσης των παραστατικών κατά την υλοποίηση
επιβάλλεται μείωση ποσού ίσου με το 100% της δημόσιας δαπάνης που αντιστοιχεί στο μη
ευρεθέν παραστατικό. Στην περίπτωση μη εύρεσης των παραστατικών κατά την περίοδο των
μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβάλλεται επιστροφή ποσού ίσου με το 50% της δημόσιας
δαπάνης που αντιστοιχεί στο μη ευρεθέν παραστατικό.
7. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε κλίση για παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή ή σε
περίπτωση μη ανταπόκρισης στο πλαίσιο του προγράμματος RICA, η δημόσια δαπάνη μειώνεται
κατά 2% κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή επιστρέφεται το 2% αυτής ως αχρεωστήτως
καταβληθείσα στην περίπτωση που η άρνηση της συνεργασίας συμβεί κατά τη διάρκεια των
μακροχρονίων υποχρεώσεων.
8. Αθέτησης της δέσμευσης της παραγράφου 13 του άρθρου 35 ως προς την τήρησης των
λογιστικών βιβλίων οδηγεί σε σύσταση από τη ΔΑΟΚ προκειμένου να συμμορφωθεί εντός
τριμήνου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον επανέλεγχο, έχει κύρωση ίση με το 2% της
εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Αθέτηση της δέσμευσης ως προς την παροχή πρόσβασης στα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα έχει ως συνέπεια την απένταξη από τη δράση ή τις δράσεις που έχει
ενταχθεί. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που τυχόν του έχει καταβληθεί ανακτάται εν μέρει ή
στο σύνολό της εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.»
10. Στο άρθρο 24 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Αναφορικά με τις αξιολογήσεις των αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ, αυτές
μπορούν να γίνονται και από τις όμορες ΔΑΟΚ εντός της ίδιας Περιφέρειας.
3. Ο υπολογισμός της τυπικής απόδοσης γίνεται για το σύνολο των αιγοπροβάτων (ενήλικα θηλυκά
και λοιπά αιγοπροβατοειδή). Εφόσον ο συντάκτης του αιτήματος το επιθυμεί, το ΠΣΚΕ παρέχει
τη δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης μόνο των λοιπών
αιγοπροβατοειδών. Επισημαίνεται ότι η ίδια επιλογή πρέπει να διατηρηθεί τόσο στην
υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση.»
Άρθρο 2
Το παράρτημα 1 Αίτηση Στήριξης - Τυπικά Δικαιολογητικά τροποποιείται ως εξής:
1. Στο κεφάλαιο Β:
1.1. Στο τέλος της παραγράφου 3 «3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» προστίθεται φράση ως εξής: «ή από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, www.gsis.gr (Taxisnet).»
1.2. Η παράγραφος 10 διαγράφεται.
2. Στο κεφάλαιο Γ:
2.1. Στο τέλος της περίπτωσης 1.2 του «1.2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και βεβαίωση
μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» προστίθεται φράση ως εξής: «ή από το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, www.gsis.gr
(Taxisnet).»
2.2. Η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη εκκαθάρισης και
μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.»
2.3. Η περίπτωση 2.4 διαγράφεται.

2.4. Η παράγραφος 5 διαγράφεται.
3. Στο κεφάλαιο Ε:
3.1. Η περίπτωση 1.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.2 Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων
συλλογικών φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). Για τις
ΚΟΙΝΣΕΠ, πιστοποιητικό καταχώρησης στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Για τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) του
άρθρου 37 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) αρκεί η απόφαση αναγνώρισης.»
3.2. Η περίπτωση 1.7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.7. Τους εγκεκριμένους από τη Γ.Σ. ισολογισμούς των τριών διαθέσιμων ετών πριν από την
αίτηση του ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι έχουν υποβάλει και εγκρίνει ισολογισμούς
για τα τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής ή ότι δεν απαιτείται η σύνταξη
τους.»
3.3. Προστίθεται περίπτωση 1.9 ως εξής:
«1.9. Βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι εμφανίζουν κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ
φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ κατά τις τρεις
προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής.»
3.4. Η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη εκκαθάρισης και
μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της
αίτησης.»
3.5. Η περίπτωση 2.4 διαγράφεται.
4. Στον Πίνακα 1, στη γραμμή Δ2 (Συμμόρφωση με κοινοτικά πρότυπα ή/και με εθνικές προδιαγραφές):
4.1. Στην γραμμή που αφορά στις «Σταβλικές εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου» στην
περίπτωση β) αντικαθίστανται «τα κοινοτικά πρότυπα» με «τις εθνικές προδιαγραφές» και τα
δικαιολογητικά διαμορφώνονται ως εξής:
«α) Κάτοψη με διάταξη εξοπλισμού και
β) βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη έγκρισης τύπου, του είδους και του
μέγιστου αριθμού ζώων που δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου οι εγκαταστάσεις να
συμμορφώνονται με τις εθνικές προδιαγραφές.»
4.2. Προστίθεται περίπτωση που αφορά στις αποθήκες ως εξής:

Δ2

Συμμόρφωση με
κοινοτικά
πρότυπα ή/και με
εθνικές
προδιαγραφές

α) Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών
Αποθήκες

β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και διάταξη εξοπλισμού
γ) Τεχνική έκθεση

5. Στον Πίνακα 3:
5.1. Στη γραμμή Δ1 (Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση) διαγράφεται η «Ειδική περίπτωση:
Εγκατάσταση στο δασικό τμήμα της εκμετάλλευσης» και το δικαιολογητικό αυτής «Πράξη
χαρακτηρισμού δασικής έκτασης».
5.2. Στη γραμμή Δ6 (Περιορισμοί φύτευσης) το δικαιολογητικό αντικαθίσταται ως εξής: «Άδειες
φύτευσης όπου απαιτούνται».

6. Στον Πίνακα 4:
6.1. Στη γραμμή Δ1 (Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση) διαγράφεται η «Ειδική περίπτωση:
Εγκατάσταση στο δασικό τμήμα της εκμετάλλευσης» και το δικαιολογητικό αυτής «Πράξη
χαρακτηρισμού δασικής έκτασης».
7. Στον Πίνακα 7:
7.1. Στη γραμμή Δ1 (Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση) διαγράφεται η «Ειδική περίπτωση:
Εγκατάσταση στο δασικό τμήμα της εκμετάλλευσης» και το δικαιολογητικό αυτής «Πράξη
χαρακτηρισμού δασικής έκτασης».
7.2. Στη γραμμή Δ4 (Εύλογο κόστος υλοποίησης), για την περίπτωση Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ το
δικαιολογητικό αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ)».
Άρθρο 3
Το παράρτημα 2 Βαθμολογία τροποποιείται ως εξής:
1. Στον Πίνακα 1.3:
1.1. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.α αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για
κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως του
πλήθους των δικαιούχων. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων εξετάζονται μόνο οι
εταιρικοί λογαριασμοί.
Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον υποψήφιο και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει
να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας
κατάθεσης του αιτήματος στήριξης, είτε ημερολογιακά, είτε τραπεζικά. Ως ημερομηνίες
συμπλήρωσης των τραπεζικών τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για
ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις
31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 12/2.
Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την
31.12.2017 και μετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών αλλά όχι
μεγαλύτερη του έτους.
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο υποψήφιος είναι δικαιούχος σε
καταθετικούς (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι
βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου
(α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο ή α’ / β’ τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) η οποία έχει κλείσει και
προηγείται (με τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης στήριξης ή να
αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την περίοδο από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία
που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει συμπληρωθεί τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο
υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον 3μηνης περιόδου. Συμπληρωματικά, η ιδιωτική
συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση εξοφλημένων, σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία, παραστατικών γενικών δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο
και έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 8, περίπτωση 1.7 της ΥΑ. Το
πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του
αιτούμενου προϋπολογισμού.»
1.2. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.β αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ για είσπραξη
χρημάτων απαλλαγμένες παρακρατούμενων ποσών και λήξης μεταγενέστερης της ημερομηνίας
οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.»
1.3. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, απαιτείται έκδοση
νέας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης ή άδεια φύτευσης και αυτή προϋπάρχει για
το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί η επένδυση, το πεδίο μοριοδοτείται.
Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι θεωρημένο αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί στο
όνομα του υποψήφιου και είναι σε ισχύ. Η άδεια δόμησης μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί
υπόψη ακόμα και στην περίπτωση που, λόγω των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή θα
τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. Η άδεια φύτευσης αφορά νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμου
αμπελιού και όχι εκρίζωση-φύτευσή του.»
1.4. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 4.1.α αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αναζήτηση γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης του υποψήφιου και συνεπώς δεν
απαιτείται η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού.
Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις
(όπως κτίρια και σιλό) και όχι τον εξοπλισμό. Επιπλέον, στο κόστος για την κατασκευή των
σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες, η άδεια δόμησης,
η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η περίφραξη.»
1.5. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 7.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες
σύμφωνα με τους Πίνακες 1.6.1 και 1.6.2. ή σύμφωνα με την γνωμοδοτική επιτροπή του
άρθρου 13 της παρούσας και εγκρίνονται. Ποσοστό εγκεκριμένων καινοτόμων επενδύσεων ≥
20% βαθμολογείται με 100 μόρια ενώ τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως ποσοστού
καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.
Για εξοπλισμό ο οποίος προσαρτάται σε γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλες γεωργικές μηχανές και
αποτελεί καινοτομία, πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ή διακριτές εγγραφές στην ίδια
προσφορά ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν τον εξοπλισμό. Σε περίπτωση
που δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολόγηση του κριτηρίου.
Απαιτείται η υποβολή τεχνικού φυλλαδίου (prospectus).»
2. Στον Πίνακα 1.5:
Η γραμμή 6 αντικαθίσταται ως εξής:
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

Ζυγιστικά και συσκευαστήρια για προετοιμασία πρώτης πώλησης.

3. Στον Πίνακα 1.6.1:
3.1. Στις επενδύσεις 5, 6, 7, 8, 9, 10 του πίνακα 1.6.1. προστίθεται υποσημείωση που αναφέρει:
«Μπορεί η προμήθεια μιας μονάδας GPS να αφορά περισσότερες από μια επενδύσεις αρκεί η
συγκεκριμένη μονάδα να προσαρμόζεται λειτουργικά στις επενδύσεις αυτές π.χ. η ίδια μονάδα
GPS να προσαρμόζεται λειτουργικά στο ψεκαστικό και στον λιπασματοδιανομέα».
3.2. Η συνοπτική περιγραφή της γραμμής 14. «Σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι ένα σύστημα που προσαρμόζεται πάνω σε ήδη υπάρχοντα συμβατικά ψεκαστικά
μηχανήματα.
Υπάρχουν δυο κατηγορίες:

• Μηχανήματα που φορτίζουν αρνητικά τα σταγονίδια ψεκασμού μέσω στεφάνης ιονισμού
μετά την έξοδό τους από τα ακροφύσια.
• Μηχανήματα που δημιουργούν θετικά ιόντα Cu++ στο νερό της δεξαμενής του ψεκαστικού
και αποτελούνται από τον ηλεκτρικό πίνακα, τον θάλαμο ιονισμού και το δοκιμαστικό κιτ
ελέγχου ιόντων.»
3.3. Το πρώτο εδάφιο στη συνοπτική περιγραφή της γραμμής 22. «Δονητές κορμού ή βραχιόνων
(ακρόδρυα, ελιές)» και της γραμμής 23. «Σύνθετα μηχανήματα δόνησης με σύστημα
περισυλλογής των καρπών (ακρόδρυα, ελιές)» αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο γεωργικό ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από αυτόν.»
3.4. Στο τέλος του πίνακα προστίθενται γραμμές ως εξής:
Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί
48. Συστήματα αισθητήρων για
μετρήσεις παραμέτρων
μικροκλίματος, καλλιέργειας
και εδάφους

Συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με χρήση ασύρματων
δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Οι πληροφορίες
μπορεί να αφορούν παραμέτρους όπως υγρασία, θερμοκρασία,
ατμοσφαιρική πίεση, φωτεινότητα, επίπεδο υδροφόρου ορίζοντα,
διεύθυνση και δύναμη ανέμου.

4. Στον Πίνακα 1.9:
4.1. Στο τέλος της τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 2.3.α προστίθεται η φράση ως εξής:
«Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα δεν έχει κλείσει χρήση (νεοσύστατο), το πεδίο
βαθμολογείται με 50 μόρια.»
4.2. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.α αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για
κάθε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί με το ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος ή με το
ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος στο οποίο αυτό υπάγεται.
Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από το συλλογικό σχήμα και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει
να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας
κατάθεσης του αιτήματος στήριξης, είτε ημερολογιακά, είτε τραπεζικά. Ως ημερομηνίες
συμπλήρωσης των τραπεζικών τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για
ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις
31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 12/2.
Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την
31.12.2017 και μετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών αλλά όχι
μεγαλύτερη του έτους.
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι δικαιούχος σε
καταθετικούς ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο
υπόλοιπο μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου (α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο ή α’ / β’
τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) η οποία έχει κλείσει και προηγείται (με τον τρόπο που ήδη
αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης στήριξης ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την
περίοδο από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει
συμπληρωθεί τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον
3μηνης περιόδου. Συμπληρωματικά, η ιδιωτική συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση
εξοφλημένων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικών γενικών δαπανών που
περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο και έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή σύμφωνα

με το άρθρο 8, περίπτωση 1.7 της ΥΑ. Το πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των
ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.»
5. Στον Πίνακα 1.10:
5.1. Το πρώτο εδάφιο της συνοπτικής περιγραφής των γραμμών 1. «Δονητές κορμού ή βραχιόνων
(ακρόδρυα, ελιές)» και 2. «Σύνθετα μηχανήματα δόνησης με σύστημα περισυλλογής των
καρπών (ακρόδρυα, ελιές)» αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο γεωργικό ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από αυτόν.»
5.2. Στο τέλος του πίνακα προστίθενται γραμμές ως εξής:
Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί
Συστήματα αισθητήρων για
μετρήσεις παραμέτρων
μικροκλίματος, καλλιέργειας
και εδάφους

Συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με χρήση ασύρματων
δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Οι πληροφορίες
μπορεί να αφορούν παραμέτρους όπως υγρασία, θερμοκρασία,
ατμοσφαιρική πίεση, φωτεινότητα, επίπεδο υδροφόρου ορίζοντα,
διεύθυνση και δύναμη ανέμου.

6. Στον Πίνακα 1.12:
6.1. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.α αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για
κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως του
πλήθους των δικαιούχων. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων εξετάζονται μόνο οι
εταιρικοί λογαριασμοί.
Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον υποψήφιο και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει
να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας
κατάθεσης του αιτήματος στήριξης, είτε ημερολογιακά, είτε τραπεζικά. Ως ημερομηνίες
συμπλήρωσης των τραπεζικών τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για
ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις
31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 12/2.
Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την
31.12.2017 και μετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών αλλά όχι
μεγαλύτερη του έτους.
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο υποψήφιος είναι δικαιούχος σε
καταθετικούς (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι
βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου
(α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο ή α’ / β’ τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) η οποία έχει κλείσει και
προηγείται (με τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης στήριξης ή να
αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την περίοδο από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία
που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει συμπληρωθεί τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο
υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον 3μηνης περιόδου. Συμπληρωματικά, η ιδιωτική
συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση εξοφλημένων, σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία, παραστατικών γενικών δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο
και έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 8, περίπτωση 1.7 της ΥΑ. Το
πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του
αιτούμενου προϋπολογισμού.»
6.2. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.β αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ για είσπραξη
χρημάτων απαλλαγμένες παρακρατούμενων ποσών και λήξης μεταγενέστερης της ημερομηνίας
οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.»
6.3. Η τεκμηρίωση του πεδίου βαθμολογίας 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βαθμολογείται με 100 μόρια εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί δικαιούχος
γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης (μέτρα 10 και 11) του ΠΑΑ 2014-2020.
Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η απόφαση ένταξης σε κάποια γεωργοπεριβαλλοντική
δράση του ΠΑΑ 2014-2020.»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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