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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 65/31-3-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α
Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/ 20-09-2010) «Σύστημα προστασίας και
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ/Α/95) περί «Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής,
κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις»,
4. Την με αριθμ. 88/05-06-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και των Τροποποιητικών
αυτής 227/11-12-2014, 151/03-09-2015, 173//08-10-2015,18/17-02-2016, 64/19-042016, 84/24-05-2016 ,125/20-07-2016,126/20-07-2016, 191/16-11-2016,210/06-122016,224/28-12-2016
5. Το αριθμ. πρωτ. 41/14-03-2017 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Μελετών και
Εφαρμογών,
6. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. την τροποποίηση της Απόφασης 88/5-6-2014 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και των
τροποποιητικών αυτής, και συγκεκριμένα των παραγράφων 2 (εδάφια 1,2,3,4,5 και 6)
και 4 του άρθρου 13, που διαμορφώνονται ως εξής:
Α. τα εδάφια 1,2,3,4,5 και 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 «Επιτόπιος έλεγχοςπαραλαβή εγκαταστάσεων»
τροποποιούνται ως εξής:
«Με την προσκόμιση των ανωτέρω παραστατικών από το δικαιούχο,
- η τριμελής ομάδα παραλαβής του ΕΛΓΑ που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του
ΕΛΓΑ, οφείλει να επισκεφθεί την εγκατάσταση, να εξετάσει αν έχουν τηρηθεί οι σχετικές
προδιαγραφές που προβλέπονται στην απόφαση αυτή για τη συγκεκριμένη κατασκευή και
να παραλάβουν τμήμα ή το σύνολο του έργου. Τμηματική παραλαβή του έργου γίνεται μόνο
στις νέες εγκαταστάσεις των μέτρων 2 και 3, εφόσον έχει ολοκληρωθεί μέρος του έργου που
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της συνολικής εγκριθείσας δαπάνης .
Η παραλαβή (τμηματική ή οριστική) όλων των νέων εγκαταστάσεων των μέτρων 1, 2 και 3
ανεξάρτητα του ύψους καταβαλλόμενης επιχορήγησης, καθώς και των τοποθετήσεων ή
αντικαταστάσεων των προστατευτικών μέσων (αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβροχικής
μεμβράνης) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις με καταβαλόμενο ύψος επιχορήγησης άνω των
12.000 € γίνεται από την παραπάνω τριμελή ομάδα παραλαβής.
Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση παραλαβής και επιχορήγησης που υπογράφεται
από τα μέλη της ομάδας παραλαβής και στην οποία αναφέρεται ότι η εγκατάσταση έχει
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης αυτής.
Στη Βεβαίωση παραλαβής καθορίζεται και το ύψος της καταβαλλόμενης επιχορήγησης βάσει
των προσκομισθέντων παραστατικών.
Η παραλαβή τοποθέτησης ή αντικατάστασης προστατευτικών μέσων (αντιχαλαζικού διχτυού
ή αντιβροχικής μεμβράνης) σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και για ποσά καταβλητέας
επιχορήγησης έως 12.000 €, γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογών και
Eπικοινωνίας ή από υπάλληλο του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν εντολής του
Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος.
Η καταβολή επιχορήγησης στη συγκεκριμένη περίπτωση τοποθέτησης ή
αντικατάστασης προστατευτικών μέσων (αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβροχικής μεμβράνης)
εφ’ όσον το αίτημα παραλαβής δεν συμπίπτει χρονικά με την περίοδο υποχρέωσης
τοποθέτησης του προστατευτικού μέσου, γίνεται βάσει παραστατικών (τιμολόγια) και ο
επιτόπιος έλεγχος παραλαβής γίνεται σε επιλεγμένο χρόνο με υποχρέωση τοποθέτησης του
προστατευτικού μέσου κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο μετά την καταβολή της
επιχορήγησης.
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αρμόδιος υπάλληλος θα συντάσσει μια Βεβαίωση
Διοικητικού ελέγχου και επιχορήγησης, στην οποία αφού την υπογράψει θα καθορίζει το
ύψος της καταβαλόμενης επιχορήγησης βάσει των παραστατικών και στη συνέχεια κατά την
παραλαβή του φυσικού αντικειμένου θα συντάσσει Βεβαίωση Παραλαβής, στην οποία θα
αναφέρεται ότι το προστατευτικό μέσον (αντιχαλαζικό διίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη) έχει
τοποθετηθεί και είναι λειτουργικό. Σε περίπτωση που κατά το επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί
από τον αρμόδιο υπάλληλο η μη υλοποίηση της πράξης, το ποσό επιχορήγησης θα
αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και η εξαίρεση αποζημίωσης για το
αγροτεμάχιο στο οποίο έχει τοποθετήσει ή αντικαταστήσει προστατευτικό μέσο και έχει
επιχορηγηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης παραλαβής του έργου προς το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α.
Β. η παράγραφος 4 του άρθρου 13
«Καταβολή επιχορήγησης -Ένσταση από
δικαιούχο επί του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος ή ο αιτούμενος ένταξη στο πρόγραμμα
επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας οφείλει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
προς τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να του καταβληθεί επιχορήγηση ή να ενταχθεί στο
πρόγραμμα, θα πρέπει ή να εξοφλήσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ή να αιτηθεί
ρύθμισης αυτού, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 €, βάσει των ακολούθων
προβλεπομένων:
 για ποσά από 1.001€ - 5.000 €, σε δυο εξαμηνιαίες δόσεις
 για ποσά άνω των 5.001 €, σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του υπόχρεου ή της οικογένειας του, να
δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της έγκρισης ευνοϊκότερης
ρύθμισης από την προαναφερόμενη.
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που δύο συνεχόμενες δόσεις δεν πληρωθούν, τότε θα
ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους καθώς και της καταβληθείσας
επιχορήγησης στη Δ.Ο.Υ του υπόχρεου.
Στον δικαιούχο κοινοποιείται η βεβαίωση παραλαβής, όπου αναγράφεται το ύψος της
εγκριθείσας επιχορήγησης ανά αγροτεμάχιο. Στον κριθέντα μη επιχορηγούμενο κοινοποιείται
η βεβαίωση απόρριψης της εγκατάστασης και μη καταβολής επιχορήγησης.
Σε περίπτωση διαφωνίας του επί της βεβαίωσης , ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης
στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., σε διάστημα 20 ημερών από την παραλαβή του
σχετικού διαβιβαστικού. Τα τέλη εξέτασης της ένστασης είναι 20 €. Η υποβαλλόμενη ένσταση
εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, όπως αυτή θα ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του
ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής θα είναι οριστικό.»
2. η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ισχύει αναδρομικά από τις 1-12017.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014 Απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α. και τις τροποποιητικές αυτής.
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.
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