ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 5
1) Πίνακας 4.2 (σελ. 53) Τεχνικά χαρακτηριστικά και αριθμός στύλων ανά
στρέμμα: Δεν προβλέπεται η αντιχαλαζική εγκατάσταση ακτινιδιάς σε
κρεβατίνα; Ισχύει ότι για την παλμέτα; Τα δύο συστήματα φύτευσης διαφέρουν
πολύ και αυτό επηρεάζει και την αντιχαλαζική εγκατάσταση. Ως εκ τούτου,
ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ελάχιστος αριθμός στύλων για
εγκατάσταση συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας σε φυτεία ακτινιδιάς, σε
"κρεβατίνα";
Η εγκατάσταση κρεβατίνας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα 4.2 που αναφέρονται τα
ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και ελάχιστος αριθμός στύλων ανά στρέμμα για
εγκατάσταση συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας, αντιβροχικής προστασίας και
συνδυαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 <<Προς τούτο θα
προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης υποχρεωτικά τα ακόλουθα: σχετική
βεβαίωση στατικής επάρκειας (που θα υποβάλλεται επικαιροποιημένη στα στάδια
πληρωμής) για κάθε εγκατάσταση που περιγράφεται στον Πίνακα 4.2, τις αντοχές
στύλων της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήματος και τον σκελετό στέγης της
παραγράφου 5 του παρόντος Παραρτήματος (όπως το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο Παράρτημα 8). Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που δεν πληρούν τις
παραπάνω προδιαγραφές, θα υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης με
υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου μηχανικού καθώς απαιτείται και η ευθύνη
επίβλεψης καλής εκτέλεσης >>.
2) Δικαιούχοι ΣΣΓ (παρ. 3.2.3., σελ. 15): Όσον αφορά την προστασία
καλλιεργειών από χαλάζι, τα ΣΣΓ μπορούν να συμμετέχουν με αγροτεμάχια
που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ.
Αποκλείονται, έτσι, ΣΣΓ που τα μέλη τους δεν έχουν παραχωρήσει τα
αγροτεμάχια στο ΣΣΓ, όπως κατά κόρον συμβαίνει στην περίπτωση του
ακτινιδίου. Συνάμα, και δεδομένου ότι η πρόσκληση στηρίζεται στην ΕΑΕ του
2020 δε δύναται πλέον να τροποποιηθεί (η ΕΑΕ) και ως εκ τούτου, τα ΣΣΓ με
προϊόν ακτινίδιο δεν δύνατι να τύχουν των σχετικών ευεργετικών διατάξεων
της πρόσκλησης. Πρόκειται να υπάρξει κάποια τροποποίηση αυτής της
διάταξης;

Οι αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της 2η πρόσκλησης του υπομέτρου 5.1.
υποβάλλονται και ελέγχονται με βάση την ΕΑΕ του έτους 2020 τόσο όσον αφορά τα
ΣΣΓ όσο και τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Δεν εξετάζεται η τροποποίηση της
πρόσκλησης ως προς αυτό το σημείο.
3) Παράρτημα 2 Εύλογο κόστος:
3.1 Το εύλογο κόστος για αντιχαλαζική προστασία ποιες ακριβώς επιμέρους
δαπάνες περιλαμβάνει;
Στο εύλογο κόστος περιλαμβάνεται το σύνολο του έργου (δίχτυα, εργατικά,
πάσσαλοι, υλικά).
3.2 αντιχαλαζική ακτινιδιάς <7στρ. 2.050 €/στρ. Στο ποσό των 2.050 €/στρ.
περιλαμβάνεται και το 25% αυτού για εργατικά/εγκατάσταση;
Παράρτημα 2, Πίνακας 2.1, «Σημείωση 1: Στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες
συμπεριλαμβάνεται, όπου προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το
οποίο είναι επιλέξιμο έως του ποσοστού 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης
δαπάνης».
3.3 Τα δίχτυα στην ακτινιδιά με εύλογο κόστος 770 €/στρ. αφορά ποσό πλέον
των 2.050 €/στρ. ή περιλαμβάνεται στο ποσό των 2.050 € ή αφορά ΜΟΝΟ τις
περιπτώσεις αντικατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού;
Το ποσό των 770 €/στρ. αποτελεί την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη αντικατάστασης
αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργεια ακτινιδίων.
Το ποσό των 2.050 €/στρ. αποτελεί την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη εγκατάστασης
αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργεια ακτινιδίων έκτασης μικρότερης των 7 στρ. Το
ποσό περιλαμβάνει το σύνολο του έργου (δίχτυα, εργατικά, πασσάλους, υλικά).
4) Στην παράγραφο 1,9,3, στο σημείο α-αα αναφέρεται ότι:

Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες, επιπλέον των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.2: αα) αφορούν εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του
έργου- καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος.
Τι ακριβώς εννοείται με την φράση "κατά την παραλαβή του έργου" ;
Είναι επιλέξιμες επενδύσεις σε αγροτεμάχιο που θα φυτευτεί με άμπελο τον
Φεβρουάριο του 2021 πριν την οριστικοποίηση της αίτησης;
Είναι επιλέξιμες επενδύσεις σε αγροτεμάχιο που θα φυτευτεί με άμπελο τον
Φεβρουάριο του 2022;
Στην παράγραφο 9β της πρόσκλησης αναφέρεται «Ειδικά, ο έλεγχος της τελικής
αίτησης πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται από
τον υπεύθυνο παρακολούθησης με την υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας
Επίσκεψης του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας
επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και
εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα
πρέπει να επαληθευθεί η επένδυση ή το επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό
περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή. Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής
ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη
επαλήθευσης των παραπάνω η αίτηση πληρωμής για το υπό έλεγχο αγροτεμάχιο
απορρίπτεται.»
5) Στο παράρτημα 4 στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι :
κάθε αυτόνομη εγκατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 στρέμματα.
επενδύσεις σε αγροτεμάχιο με μεγαλύτερη έκταση μπορούν να χωριστούν σε
περισσότερες της μίας αυτόνομες εγκαταστάσεις . Π.χ. σε αγροτεμάχιο 18
στρεμμάτων μπορούν να γίνουν τρεις αυτόνομες εγκαταστάσεις των 6
στρεμμάτων η κάθε μία;
Ή δύο με 12 και 6 στρέμματα αντίστοιχα;
Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης το όριο των 12 στρεμμάτων ισχύει
ΜΟΝΟ για νέα (πλήρη) συνδυαστική ή αντιβροχική εγκατάσταση.

Για τις αμιγώς νέες αντιχαλαζικές εγκαταστάσεις ΔΕΝ ισχύει ο περιορισμός των 12
στρεμμάτων.
6) Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου ακόμα και στις
περιπτώσεις συζύγων απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον
υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για διάστημα 9 ετών.
πώς γίνεται η εκχώρηση; με υπεύθυνη δήλωση ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό;
η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αγροτεμαχίου, σε περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας εξ΄ αδιαιρέτου, μπορεί να πραγματοποιηθεί:
•

είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης το οποίο θα πρέπει να είναι διάρκειας
τουλάχιστον εννέα (9) ετών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (taxisnet) και με αποδοχή από τον
μισθωτή, ή για περισσότερα έτη με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ανεξάρτητης
αρχής δημοσίων εσόδων (taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης
μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο
άρθρο 618 του αστικού κώδικα, στο οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η
μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει
απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί»,

•

είτε με συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης δικαιωμάτων από τους
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. η εκχώρηση θα πρέπει να συμφωνεί με τη
σχηματική απεικόνιση επί του ορθοφωτοχάρτη του επιλέξιμου αγροτεμαχίου
(οσδε 2020), που θα αποτυπώνει το σύνολο της επιλέξιμης εγκατάστασης.

7) η διάρκεια μίσθωσης αγροτεμαχίων υπολογίζεται στα 9 έτη.
Πώς υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος;
Υπολογίζουμε 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής ή από το έτος υποβολής
της αίτησης;
Το μισθωτήριο θα είναι συμβολαιογραφική πράξη ή γίνεται δεκτό και από το
taxis;

Εφόσον το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης είναι διάρκειας έως και εννέα (9) ετών,
απαιτείται υποβολή και οριστικοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (taxisnet), με αποδοχή εκ μέρους του μισθωτή
και την καταχώρηση της σχετικής ημερομηνίας.
επιπροσθέτως, σύμφωνα με το σημείο β) του εδαφίου 1.9.3. ειδικές προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας επενδύσεων, αναφορικά με την διάρκεια ισχύος της μίσθωσης, σας
γνωρίζουμε ότι, «ειδικά σε περίπτωση μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. του
αγροτεμαχίου υλοποίησης των δαπανών, η διάρκεια της νόμιμης κατοχής
υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους λήξης της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ.
και του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης».
8) Το πρόγραμμα εγκρίνει και την εγκατάσταση αντιχαλαζικής προστασίας σε
αγροτεμάχια που είναι μεν δηλωμένα στην ΟΣΔΕ αλλά θα φυτευθούν
αργότερα με την προϋπόθεση να είναι εγκατεστημένα κατά την παραλαβή του
έργου.
Πώς δηλώνω στο μέτρο την καλλιέργεια που θα φυτέψω τώρα;
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ, αναφορικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή
της 2ης πρόσκλησης για το υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., στο πεδίο ¨IV - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ¨, υπάρχει σχετικό πεδίο, δίπλα στην κάθε επιλέξιμη
καλλιέργεια, στο σχετικό μενού με ονομασία ¨μελλοντική καλλιέργεια¨ (κυλιόμενο
μενού επιλογών), όπου απαραιτήτως θα πρέπει να δηλώνεται η καλλιέργεια
(επιλέξιμες καλλιέργειες), που θα υφίσταται κατά την παραλαβή της εγκεκριμένης
επενδυτικής πρότασης, για το κάθε αγροτεμάχιο που ενδέχεται να υποβληθεί αίτηση
ενίσχυσης από το υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.
9) Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται έγγραφο αποδοχής επενδυτικής
πρότασης.
Υπάρχει κάποια φόρμα εγγράφου ή συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση;
Δεν έχει δημιουργηθεί σχετικό πρότυπο έγγραφο αποδοχής της επενδυτικής
πρότασης. Το συγκεκριμένο έγγραφο συντάσσεται και υπογράφεται με ευθύνη του
νομικού προσώπου, ενώ θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται σε αυτό, η

περιοχή υλοποίησης της εγκατάστασης, το είδος του προληπτικού μέσου και ο
συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης.
10) Το πιστοποιητικό επαγγελματία αγρότη από το ΜΑΑΕ για το έτος
αναφοράς (2019) θα πρέπει να εκδοθεί το 2021 για να έχει ισχύ το 2021;
Το πιστοποιητικό επαγγελματία αγρότη από το ΜΑΑΕ θα πρέπει να αφορά την
ιδιότητα του αιτούντα για το έτος 2019, και αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και όχι
επιλεξιμότητας της αίτησης. συνεπώς, στην σχετική βεβαίωση, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία έκδοσης, θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς, η ιδιότητα του αιτούντα
για το έτος αναφοράς (2019).
11)

Τα
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Περιφέρεια,

τα

οποία

παραχωρούνται στους παραγωγούς για 25 έτη με μισθωτήριο, χρειάζεται να
είναι μεταγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο;
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα
στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης
μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο
618 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου
για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα
μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό
μεταγραφεί».
12) Στην πρόσκληση για το υπομέτρο 5.1 αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει
εγκατεστημένη επιλέξιμη καλλιέργεια και βάση το ΟΣΔΕ αναφοράς είναι το
2020. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να καταθέσει αίτηση στήριξης για
καλλιέργεια που θα εγκαταστήσει τώρα (2021) η οποία δεν ήταν καταχωρημένη
στο ΟΣΔΕ 2020 (εννοείται ότι το αγροτεμάχιο είναι δηλωμένο στην ΟΣΔΕ2020
αλλά με μη επιλέξιμη καλλιέργεια).

Στην παράγραφο 1,9,3,

στο σημείο α αναφέρεται ότι «οι προς χρηματοδότηση

δαπάνες, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.9.2: αα) αφορούν
εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του έργου- καλλιέργειες του πεδίου
εφαρμογής του καθεστώτος,»
Επίσης στην παράγραφο 9β της πρόσκλησης αναφέρεται «Ειδικά, ο έλεγχος της
τελικής αίτησης πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται
από τον υπεύθυνο παρακολούθησης με την υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας
Επίσκεψης του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας
επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και
εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα
πρέπει να επαληθευθεί η επένδυση ή το επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό
περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή. Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής
ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη
επαλήθευσης των παραπάνω η αίτηση πληρωμής για το υπό έλεγχο αγροτεμάχιο
απορρίπτεται.»
13) Για να υποβάλλει ένας αγροτικός συνεταιρισμός αίτηση στήριξης (για
προστασία από το χαλάζι και την βροχή) για το μέτρο 5.1 πρέπει να έχει κάνει
ΟΣΔΕ σαν συνεταιρισμός;
Τα ΣΣΓ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης για ενεργητικά συστήματα
προστασίας των καλλιεργειών από χαλάζι και βροχή σε αγροτεμάχια που ανήκουν
κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ.
Στην περίπτωση του ΣΣΓ, που υποβάλει αίτησης στήριξης για προστασία από
χαλάζι και βροχή, θα πρέπει να έχει υποβάλει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών,
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020.
14) Στα πλαίσια του μέτρου 5.1 είναι επιλέξιμη η αίτηση στήριξης για
μεμονωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την υποστύλωση των αμπελιών
σε υπάρχουσα εγκατάσταση; Για παράδειγμα επιτόνο και συρματόσχοινο.
Ή αφορά μόνο στην αγορά υλικών για υλοποίηση ολόκληρης της
εγκατάστασης από την αρχή;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.10 (επιλέξιμες δαπάνες) της υπ’ αριθμ. 1504/30-112020 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1., ενισχύονται
δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως αα) η προμήθεια
καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για

την

προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, ββ) η προμήθεια καινούργιων
συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, γγ) η προμήθεια
καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, δδ) η
προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών
από το χαλάζι και τη βροχή, εε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για
τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,
στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης
για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι
και τη βροχή ζζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή
της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και ηη) γενικές
δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες
των εδαφίων αα’, ββ’, γγ’, δδ, εε’, ζζ και στ’στ’ και αφορούν το σύνολο των
επενδυτικών προτάσεων. Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά,
μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.11 (μη επιλέξιμες δαπάνες) της υπ’ αριθμ. 1504/3011-2020 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1., εκτός
των άλλων, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αντικατάστασης.
Νοούνται

δαπάνες

αντικατάστασης,

δαπάνες

αντικατάστασης

υφιστάμενων

συστημάτων ενεργητικής προστασίας της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου
που δεν έχουν ακόμα αποσβεστεί.

15) Τα εργατικά μπορούν να είναι εργόσημα των παραγωγών προς τρίτους?
Oι πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της
επενδυτικής τους πρότασης, θα πρέπει να καταχωρούνται σε χωριστό λογιστικό
σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση και να είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (πχ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών του Ν. 4046/Α΄ 22/2012), όπως ισχύει κάθε φορά.

Συνεπώς, η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, για την
χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των
αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που
συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και την
ανωτέρω 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση από το
Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.
16) Το οινοποιήσιμο αμπέλι εντάσσεται στο ΜΕΤΡΟ 5.1;
Στην παράγραφο 1.5 της με αριθμ. πρωτ. 1504/30-11-2020 2ης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του υπομέτρου 5.1 αναφέρεται ότι
«Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές
της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε
όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και
ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η
καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη
βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.»
Συνεπώς αμπέλια που περιέχουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μπορούν να
ενταχθούν στις περιπτώσεις 1.5 β, 1.5γ και 1.5δ.

17) Στα παραστατικά δαπανών εκτός από τα τιμολόγια και τα μέσα εξόφλησης
(πχ καταθετήρια, επιταγές), είναι υποχρεωτικό να σας προσκομίσουμε και
αποδείξεις/βεβαιώσεις είσπραξης του προμηθευτή;

Για το θέμα σας διαβιβάζουμε τις Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των
παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με αριθ. πρωτ. 49982/

02.07.2018 και ΑΔΑ: 6Φ0846ΨΧΞΧ-ΧΟ7. Παρακαλούμε αφού τις μελετήσετε, να
ενεργήσετε αναλόγως.

«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας
ως ακολούθως:
1. Κάθε είδους δαπάνη που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής
αξίας έως πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται και χωρίς τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής.
2. Κάθε φορολογικό στοιχείο που αφορά σε αγορά επενδυτικών αγαθών καθαρής
αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, η τμηματική ή ολική εξόφλησή του,
γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
3. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
3.1. Η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, όπως
προβλέπεται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
3.2. Η μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του δικαιούχου και του προμηθευτή εντός της
ίδιας τράπεζας ή έμβασμα ανάμεσα σε λογαριασμούς διαφορετικών τραπεζών.
3.3. Η έκδοση και παράδοση επιταγών έκδοσης του δικαιούχου, σε προμηθευτή και
εξόφλησή τους μέσω τραπέζης.
3.4. Η αποδοχή από το δικαιούχο συναλλαγματικών έκδοσης του προμηθευτή, και η
εξόφληση τους στην τράπεζα.
3.5. Η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.
3.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) από τον δικαιούχο της στήριξης σε
προμηθευτή και εξόφλησή τους στην τράπεζα.
3.7. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής.
3.8. Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του δικαιούχου που πραγματοποιεί
την πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο
λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών του ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού
Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών).
4. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι:
4.1. Κατάθεση μετρητών από τον δικαιούχο της στήριξης στον τραπεζικό λογαριασμό
του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται:

(α) το αντίγραφο του καταθετήριου του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή όπου ως καταθέτης εμφανίζεται ο δικαιούχος της στήριξης (ή για τα
επενδυτικά μέτρα πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του και ο οποίος δεν μπορεί
να είναι ο προμηθευτής). Ως αιτιολογία της κατάθεσης αναγράφεται ο αριθμός του
εξοφλούμενου παραστατικού ή η περιγραφή του επενδυτικού αγαθού και
(β) η απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.2. Μεταφορά από τον λογαριασμό του δικαιούχου της στήριξης σε λογαριασμό του
προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται:
(α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων ή αντίγραφο της
ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού
πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής και ο καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της
στήριξης
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.3. Έκδοση επιταγών από τον λογαριασμό του δικαιούχου της στήριξης προς τον
προμηθευτή, οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο
προγενέστερο της υποβολής της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της
εξόφλησης απαιτείται:
(α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη
(extrait) ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης, που να δείχνει την
πληρωμή για κάθε επιταγή
(β) φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε επιταγής
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.4. Αποδοχή από το δικαιούχο της στήριξης συναλλαγματικών έκδοσης του
προμηθευτή οι οποίες πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέσω τραπέζης (και όχι απ’
ευθείας με μετρητά στον προμηθευτή) σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της
αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:
(α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο εξοφλητικής συναλλαγματικών της
τράπεζας στην οποία έχουν κατατεθεί οι συναλλαγματικές ή άλλο έγγραφο
θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης, που να δείχνει την πληρωμή για κάθε
συναλλαγματική
(β) φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε συναλλαγματικής
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.5. Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον δικαιούχο της στήριξης και παράδοσή της
στον προμηθευτή. Η τραπεζική επιταγή μπορεί να εκδοθεί μέσω αντίστοιχης
κατάθεσης μετρητών στην τράπεζα ή μέσω μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό
του δικαιούχου της στήριξης. Η τραπεζική επιταγή μπορεί να εκδοθεί σε διαταγή του
δικαιούχου της στήριξης και να οπισθογραφηθεί από αυτόν κατά την μεταβίβασή της
στον προμηθευτή ή να εκδοθεί σε διαταγή του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της
πληρωμής αποδεικτικά αποτελούν:
α) το αντίγραφο της κίνησης έκδοσης της τραπεζικής επιταγής όπου αναγράφεται ο
δικαιούχος της στήριξης ως εκδότης της επιταγής
β) φωτοτυπία διπλής όψης του σώματος της επιταγής και
γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) από τον δικαιούχο της στήριξης σε
προμηθευτή οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο
προγενέστερο της υποβολής της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της
πληρωμής απαιτείται:
(α) φωτοαντίγραφα των επιταγών (δύο όψεις)
(β) απόδειξη παράδοσης/ εκχώρησης επιταγών που εκδίδει ο δικαιούχος της
στήριξης ή απόδειξη παραλαβής των επιταγών που εκδίδει ο προμηθευτής, όπου
αναγράφονται για κάθε επιταγή ο αριθμός, το Τραπεζικό Ίδρυμα, ο εκδότης, ο
πελάτης, το ποσό και η ημερομηνία.
(γ) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή
άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης που να δείχνει την πληρωμή
για κάθε επιταγή. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα συνοδευτικά της απόδειξης. Η
παραπάνω τεκμηρίωση αφορά το παραστατικό εξόφλησης στο σύνολό του δηλαδή
δεν μπορεί να γίνει δεκτή μερική τεκμηρίωση. Το συνολικό ποσό των επιταγών
ενδέχεται να μην συμπίπτει με το ποσό του παραστατικού το οποίο εξοφλείται αλλά
να το υπερκαλύπτει. Η απόδειξη εκδίδεται πάντα για το ποσό της πληρωμής και όχι
για το ποσό του εξοφλούμενου παραστατικού. Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί επιταγές
τρίτων ως μέσο εξόφλησης με δική του ευθύνη και μόνο όταν είναι βέβαιος ότι μπορεί
να προσκομίσει τα σχετικά τραπεζικά έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την πληρωμή
για κάθε επιταγή.
4.7. Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του
δικαιούχου της στήριξης στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο

προγενέστερο της υποβολής της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της
πληρωμής απαιτείται:
(α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του προμηθευτή και
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.8.

Εξόφληση

μέσω

κάρτας

πληρωμών

(χρεωστικής,

πιστωτικής,

προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα
να ταυτοποιείται και να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου της στήριξης ή να
συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του δικαιούχου της στήριξης. Για την πιστοποίηση
απαιτούνται:
(α) αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου της
στήριξης που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις
κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να εμφανίζεται κάθε δόση ή η εφάπαξ καταβολή
για τη συναλλαγή και
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
5. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των
παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ δηλαδή
δεν επιτρέπεται τμηματική τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. πιστοποίηση η οποία
τιμολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από ένα τιμολόγια.
6. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά
επενδυτικού αγαθού ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν
παραστατικό καθαρής αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ, απαιτείται η χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής
καταβολής ή προκαταβολής και για κάθε μέρος αυτής.
7. Η πιστοποίηση της εξόφλησης γίνεται με την υποβολή της απόδειξης είσπραξης
ή της εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό
εξόφλησης. Η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση
και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη. Θα πρέπει η ένδειξη «εξοφλήθη» για
να θεωρηθεί ως εξοφλητική βεβαίωση να συνοδεύεται με υπογραφή του εκδότη και
τα στοιχεία αυτού (σφραγίδα). Απαιτείται ο συσχετισμός της εξόφλησης με τις
δαπάνες με την αναγραφή των στοιχείων των τιμολογίων και των μέσων εξόφλησής

τους (επιταγές/ συναλλαγματικές και στοιχεία τραπεζικών κινήσεων) στις αποδείξεις
είσπραξης ή στις βεβαιώσεις εξόφλησης.
8. Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά
για τις εξοφλήσεις με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν
σαφώς τα στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη
είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή
περί εξόφλησης της συναλλαγής. Για τα μέτρα με βάση την έκταση του Π.Α.Α. 2014
-2020, θα πρέπει να επιλέγεται στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τα
μέτρα αυτά το πεδίο “Μη έγκυρο Παραστατικό” αναφέροντας παράλληλα στις
παρατηρήσεις του εντύπου την αιτιολογία. Κατά τη διαδικασία των ενδικοφανών
προσφυγών

θα

δίνεται

στο

δικαιούχο

η

δυνατότητα

αναθεώρησης

του

υποβαλλόμενου παραστατικού. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η πληρωμή
του προμηθευτή με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής άλλων προσώπων
πέραν του δικαιούχου της στήριξης, και σε περίπτωση δικαιούχου της στήριξης
νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, με τη χρήση τραπεζικών μέσων
πληρωμής άλλων προσώπων εκτός των περιπτώσεων 4.4 και 4.6 της παρούσας.
Για την εξόφληση προμηθευτών, είναι αποδεκτή η χρήση κοινών λογαριασμών τους
οποίους διατηρεί ο δικαιούχος της στήριξης.
9. Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού καθαρής αξίας έως και πεντακοσίων
ευρώ μέσω μετρητών τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές
αυτές είναι: απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης
αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις και για κάθε συναλλαγή, πρέπει να υπάρχει επαρκής
διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων επενδυτικών
αγαθών, υπηρεσιών και η πληρωμή τους από τον δικαιούχο της στήριξης,
ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ
καταβολή.
11. Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να αποτυπώνεται στις κατά
περίπτωση και σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων του
δικαιούχου λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.
4308/2014).
12. Στα επενδυτικά μέτρα και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ο δικαιούχος
μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι

οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε
ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης,
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.
13. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές είναι νομικά πρόσωπα και οι
καταθέσεις από τον δικαιούχο της στήριξης πραγματοποιούνται σε προσωπικό
λογαριασμό και όχι σε εταιρικό του προμηθευτή, οι εξοφλούμενες δαπάνες δεν θα
πιστοποιούνται.
14. Σε περίπτωση καταβολής αποδοχών (μισθοδοσία) των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα καθιερώνεται από 01.06.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους
εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων αποκλειστικά στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους
λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων
υπηρεσιών πληρωμών.
15. Τα παραστατικά εξόφλησης των οδοιπορικών, των ασφαλιστικών εισφορών και
του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που αφορούν αποδοχές ακολουθούν
τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης.
16. Για τα μέτρα με βάση την έκταση του Π.Α.Α. 2014 -2020, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από τον οπτικό έλεγχο των παραστατικών ότι έχουν περιληφθεί στο
αίτημα και μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια, μη
επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης) οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν, θα
πρέπει να επιλέγεται στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τα μέτρα το πεδίο
“Μη έγκυρο Παραστατικό” αναφέροντας παράλληλα στις παρατηρήσεις του εντύπου
την αιτιολογία. Κατά τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών θα δίνεται στο
δικαιούχο η δυνατότητα αναθεώρησης του υποβαλλόμενου παραστατικού. Εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορισθούν οι μη επιλέξιμες δαπάνες από τα
αναγραφόμενα στα παραστατικά, αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τη συμπλήρωση
των πεδίων ελέγχου.
Σημειώνεται ότι, για τα Μέτρα/Προγράμματα του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στα οποία
υπάρχει η υποχρέωση του δικαιούχου στην τήρηση ειδικού λογαριασμού κινήσεως
χρηματοδότησης τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία. Το παρόν έγγραφο αποτελεί
γενικές οδηγίες διοικητικού ελέγχου παραστατικών εξόφλησης δαπανών και σε καμία

περίπτωση δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα στις επιμέρους εκδιδόμενες
εγκυκλίους πληρωμής που αφορούν συγκεκριμένο Μέτρο/Πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι, τα παραστατικά εξόφλησης για δαπάνες που αφορούν σε
Προγράμματα/ Μέτρα με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης πρέπει να έχουν
εκδοθεί το αργότερο μέχρι αυτή την ημερομηνία.

18) Ποια η προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στον ΕΛΓΑ από
την στιγμή της οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού αιτήματος πληρωμής;

Η αποστολή του φυσικού φακέλου που συνδέεται με το ηλεκτρονικό αίτημα
πληρωμής, προς το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., είναι επιβεβλημένη για την
ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του
έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί). Χρονική δέσμευση για την
αποστολή του φυσικού φακέλου, μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του
αιτήματος πληρωμής, δεν ορίζεται στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση υποβολής του φυσικού φακέλου
του αιτήματος πληρωμής, συνεπάγεται και καθυστέρηση διενέργειας του διοικητικού
ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής.»

19) Στον φυσικό φάκελο του αιτήματος πληρωμής θα πρέπει να σας
προσκομίσουμε φωτοτυπία του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου με
αναγραφή του αριθμού ΙΒΑΝ;

Για την συμπλήρωση του εντύπου Ε_6 ¨πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης, για την
πληρωμή του Υπομέτρου 5.1¨, από τους υπεύθυνους παρακολούθησης, απαιτείται,
πέραν των υπόλοιπων στοιχείων, τόσο τα στοιχεία του Τραπεζικού Ιδρύματος
κατάθεσης του ποσού ενίσχυσης, όσο και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου. Συνεπώς, πέραν της καταχώρησης των στοιχείων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), απαιτείται και η προσκόμιση φωτοτυπίας
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, για τον έλεγχο ορθότητας των
στοιχείων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει «κοινό»
λογαριασμό, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία

αποδέχεται την αποποίηση της ευθύνης των αρμόδιων αρχών από την είσπραξη της
στήριξης, από συγκύριο του λογαριασμού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
3189/129898/ 21.12.2017, άρθρο 18, § 4.

20) Στην ενότητα της ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής στο ΠΣΚΕ "ΙΙΙ-3 ΠΟΣΟ
ΔΟΣΗΣ" τα πεδία "ΙΒΑΝ" και "Πιστωτικό ίδρυμα" θα πρέπει να τα
συμπληρώσουμε ή αυτά συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που ο
δικαιούχος έχει υποβάλει αίτημα προκαταβολής;

Τα αντίστοιχα στοιχεία, εφόσον αναφέρεστε σε ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος
πληρωμής, μέσω του ΠΣΚΕ, προφανώς και αφορούν σχετικό αίτημα μερικής ή
ολικής πληρωμής και όχι προκαταβολής και συνεπώς είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση όλων των πεδίων της εφαρμογής.

21) Σχετικά με την 2η Πρόσκληση του Μ5.1, απαιτείται η προσκόμιση 1 ή
καμίας προσφοράς για τις γενικές δαπάνες, δεδομένου ότι στην πρόσκληση
αναγράφει ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση 3 προσφορών αλλά δεν
διευκρινίζει εάν χρειάζεται να προσκομίσουμε στο φάκελο 1 ή καμία.

Ως επιλέξιμες δαπάνες (εδάφιο 1.10 Πρόσκλησης) που εντάσσονται σε
χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., νοούνται και οι γενικές δαπάνες
(σημείο ηη εδαφίου 1.10 Πρόσκλησης), όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών,
συνδεόμενες με τις δαπάνες για την προμήθεια καινούργιων συστημάτων 1)
ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από
τον παγετό, 2) προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, 3) προστασίας των
καλλιεργειών από τη βροχή, 4) συνδυαστικού συστήματος προστασίας των
καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, 5) αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή
του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, 6) αντιχαλαζικού
διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις
προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή και 7) αντιβρόχινης
μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από
τη βροχή.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το σημείο γ) του ανωτέρω εδαφίου της Πρόσκλησης,
οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% του συνόλου των ανωτέρω
επιλέξιμων δαπανών. Όλες οι γενικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
είναι χαμηλότερες των 300 € και να μη ξεπερνούν το ποσό των 10.000 €.
Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 1.9.1. ¨Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
δαπανών¨, οι προς χρηματοδότηση δαπάνες υλοποιούνται μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης της
επενδυτικής πρότασης, ενώ κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης οι γενικές
δαπάνες υλοποιούνται μετά την 1/01/2014.
Εν κατακλείδι, και επί της ουσίας, σύμφωνα με το εδάφιο 1.9.2. ¨Εύλογο κόστος
υλοποίησης δαπανών¨ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατά τη
διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης η εμπορική αξία των
επενδυτικών δαπανών και κατ’ επέκταση το εύλογο κόστος τους προσδιορίζεται από
τη σύγκριση τριών (3) προσφορών, που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση
στήριξης. Οι προσφορές αναφέρονται σε κάθε διακριτή επί μέρους εγκατάσταση,
προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, ανεξάρτητους μεταξύ τους, είναι
συγκρίσιμες και ανταγωνιστικές. Ως συγκρίσιμες αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά την
ίδια δαπάνη και περιγράφουν με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τα προσφερόμενα είδη
και ως ανταγωνιστικές αντανακλούν τις πραγματικές τιμές της αγοράς (π.χ. μετά την
αφαίρεση των συνηθισμένων εκπτώσεων και προσφορών). Για τις γενικές
δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών.
Συνεπώς, μετά και τα ανωτέρω, ο αιτών έχει τη δυνατότητα, να υποβάλλει αίτηση
στήριξης για ενίσχυση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., προσκομίζοντας δεσμευτικά
τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για το σύνολο των δαπανών αγοράς και
εγκατάστασης των υλικών της κατασκευής που επιθυμεί να εγκαταστήσει, σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα της Πρόσκλησης, ενώ
στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση περισσότερων της μίας
προσφοράς λόγω της ιδιαιτερότητας της αιτούμενης δαπάνης προσκομίζεται
αιτιολόγηση της αδυναμίας προσκόμισης περισσότερων της μιας προσφοράς. Αν ο
διοικητικός έλεγχος της αίτησης στήριξης απορρίψει την αιτιολόγηση, ο δυνητικός
δικαιούχος προσκομίζει δύο επιπλέον προσφορές, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την σχετική ενημέρωσή του. Για τις
Γενικές Δαπάνες δεν είναι δεσμευτική η ποσότητα υποβολής προσφορών, καθώς

υφίσταται και η δυνατότητα της μη προσκόμισης προσφοράς, εφόσον η εγκατάσταση
που επιθυμεί να εγκαταστήσει δεν απαιτεί την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
ή γνωμοδοτήσεων από αρμόδιο πτυχιούχο μηχανικό. Συνεπώς, στη περίπτωση που
επιθυμεί ο αιτών να χρηματοδοτηθεί η δαπάνη των Γενικών Δαπανών, με βάση το
επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά του
ανάλογου τύπου.

22) Στην παράγραφο δ) του σημείου 3.2.3 Δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα
Γεωργών αναφέρει ότι « δ) Η διάρκεια του ΣΣΓ υπολογίζεται ως διαφορά
μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων
στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης. Δεν γίνεται δεκτή η
αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης.» Διευκρινίσετε τι εννοείται με
την φράση «Δεν γίνεται δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής
σχέσης» και αν αφορά τους Αγροτικού Συνεταιρισμούς καθότι συνήθως η
Χρονική Διάρκεια των Συνεταιρισμών είναι απεριόριστη. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να γίνει τροποποίηση του σχετικού άρθρου στο καταστατικό του
Συνεταιρισμού;
Σύμφωνα με το σημείο γγ του εδαφίου γ΄ και του εδαφίου δ΄ της υποπαραγράφου
3.2.3. ¨Δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ)¨, «γ) Δικαιούχος του
καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε ΣΣΓ που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:.. γγ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄
έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις
μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος. δ) Η διάρκεια του ΣΣΓ υπολογίζεται ως
διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων
στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης. Δεν γίνεται δεκτή η αορίστου
διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης».
Συνεπώς, για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι
δικαιούχοι, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής
πρότασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής της και την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της, διαδικασία η οποία είναι πάντοτε χρονοβόρα,
απαιτείται διάρκεια ισχύος της εταιρικής σχέσης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, και όχι

αορίστου διάρκειας, καθώς κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ο όρος ¨αορίστου¨, θα μπορούσε
να υποδηλώνει διάρκεια εταιρικής σχέσης μικρότερη της προ απαιτούμενης των δέκα
(10) ετών.

23) Αναφορικά με το κριτήριο επιλογής του Παραρτήματος 5, βαθμολογείται η
Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή. Από το
κριτήριο της αξιολόγησης 4.2 στο οποίο αναφέρει ότι αξιολογείται εάν ο εν
δυνάμει δικαιούχος είναι μέλος ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις
Παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Ν.
4673/2020/52Α/10.03.2020, όπως κάθε φορά ισχύει) ή το ίδιο το συλλογικό
σχήμα γεωργών (ΣΣΓ), αναφέρεται μόνο σε αιτήσεις στήριξης που γίνονται
από ΣΣΓ ή και σε ΦΠ που είναι μέλη σε κάποιο ΣΣΓ αλλά καταθέτουν ατομικά
αίτηση στήριξης;
Το κριτήριο 4.2 στο Παράρτημα 5 της 2ης Πρόσκλησης (Κριτήρια Επιλογής) στο
οποίο αναφέρεστε αφορά τόσο τις αιτήσεις στήριξης Συλλογικών Σχημάτων
Γεωργών

(ΣΣΓ)

όσο

και

αιτήσεις

στήριξης

Φυσικών

ή

Νομικών

Προσώπων. Συνεπώς Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που είναι μέλη ΣΣΓ όπως και τα
ίδια τα ΣΣΓ λαμβάνουν μόρια για το κριτήριο 4.2.
24) Το κριτήριο επιλογής 4.2 του Παραρτήματος 5 αφορά και φυσικά
πρόσωπα; Συγκεκριμένα ένας γεωργός ο οποίος υποβάλει αίτηση στήριξης
ως φυσικό πρόσωπο και όχι με το ΣΣΓ, όμως είναι ενεργό μέλος μιας ομάδας
παραγωγών (Ομ. Π.) και έχει την δυνατότητα να καταθέσει μια βεβαίωση ότι
είναι ενεργό μέλος, μπορεί να ληφθεί υπόψιν η μοριοδότηση 9% στην αίτηση
στήριξης για φυσικά πρόσωπα;
Το κριτήριο 4.2 στο Παράρτημα 5 της 2ης Πρόσκλησης (Κριτήρια Επιλογής) στο
οποίο αναφέρεστε αφορά τόσο τις αιτήσεις στήριξης Συλλογικών Σχημάτων
Γεωργών (ΣΣΓ) όσο και αιτήσεις στήριξης Φυσικών ή Νομικών Προσώπων.
Συνεπώς Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που είναι μέλη ΣΣΓ όπως και τα ίδια τα ΣΣΓ
λαμβάνουν μόρια για το κριτήριο 4.2.

25) Το παρακάτω σχεδιαστικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δεύτερης
πρόσκλησης του υπομέτρου 5.1 ως δικαιολογητικό αποτύπωσης της
εγκατάστασης; Πρέπει να προσκομιστεί σε φυσικό ή ηλεκτρονικό φάκελο κατά
την υποβολή αίτησης στήριξης;

Στο παράρτημα 4 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020 2ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1. αναφέρεται ότι:
«Κάθε υποβαλλόμενη αίτηση για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι ή
την βροχόπτωση ή συνδυαστικά και για τους δυο κινδύνους θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα κατωτέρω:
Σχηματική απεικόνιση επί του ορθοφωτοχάρτη του επιλέξιμου αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ
2020),που θα αποτυπώνει το σύνολο της επιλέξιμης εγκατάστασης. Επίσης θα
αναγράφεται το εμβαδόν της επιλέξιμης εγκατάστασης το οποίο σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να ξεπερνά τα όρια του αγροτεμαχίου. Για την αντικατάσταση
προστατευτικού μέσου δεν απαιτείται σχηματική απεικόνιση.»
Συνεπώς το σχέδιο που μας αποστέλλεται ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της
πρόσκλησης.

Η υποβολή της σχηματικής απεικόνισης πρέπει να υποβάλλεται με τον φυσικό
φάκελο.

26) Σχετικά με την 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1, στην ενεργητική
προστασία από το χαλάζι αναφέρεται ότι στην περίπτωση των ακτινιδίων, της
αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής. Με τον όρο
αμιγής τι εννοείται; Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει συγκαλλιέργεια με
κάποιο άλλο είδος καλλιέργειας; Και αυτό πως αποδεικνύεται; Μέσω της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2020;
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος 1.5 β), όπως κι
εσείς σωστά αναφέρετε, το καθεστώς εφαρμόζεται, εκτός των άλλων, για
«ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και
ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς η καλλιέργεια
πρέπει να είναι αμιγής». Αμιγής καλλιέργεια σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκαλλιέργεια
με άλλο είδος καλλιέργειας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος 9 β) «Ο έλεγχος
των αιτήσεων διενεργείται με ευθύνη του ΕΛΓΑ από τον υπεύθυνο
παρακολούθησης στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος. Ειδικά, ο
έλεγχος της τελικής αίτησης πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια
επίσκεψη που διενεργείται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης με την
υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της
επιτόπιας επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση
καλλιέργειας και εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την
επιτόπια

επίσκεψη

θα

πρέπει

να

επαληθευθεί

η

επένδυση

ή

το

επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή.

Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου
με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης των
παραπάνω

η

αίτηση

πληρωμής

για

το

υπό

έλεγχο

αγροτεμάχιο

απορρίπτεται.»
27) Το αγροτεμάχιο που επιθυμούν παραγωγοί να επενδύσουν φυτεύτηκε με
επιτραπέζιο αμπέλι ή αχλαδιές το 2020, αλλά στο ΟΣΔΕ 2020 καταγράφηκε ως
αγρανάπαυση. Αυτό έγινε είτε εκ παραδρομής είτε διότι η φύτευση έγινε μετά
την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Μπορεί το εν λόγω αγροτεμάχιο να είναι
επιλέξιμο, δεδομένου ότι στο ΠΣΚΕ δεν υπάρχει ο περιορισμός της
καλλιέργειας (Πεδίο IV 1); Στη 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1 (1504/30-112020) στη σελίδα 10/75 στην παράγραφο 1.9.3 αναγράφεται ότι «οι δαπάνες
αφορούν εγκατεστημένες - κατά την παραλαβή του έργου- καλλιέργειες του
πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος».
Στην παράγραφο 1.5. της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, καθορίζεται το πεδίο και οι
γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής του Μέτρου. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές
της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε
όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και
ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η
καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη
βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος β) «Ο έλεγχος των

αιτήσεων διενεργείται με ευθύνη του ΕΛΓΑ από τον υπεύθυνο παρακολούθησης
στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος. Ειδικά, ο έλεγχος της τελικής αίτησης
πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται από τον
υπεύθυνο παρακολούθησης με την υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης
του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας
επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και
εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα
πρέπει να επαληθευθεί η επένδυση ή το επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό
περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή. Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής
ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη
επαλήθευσης των παραπάνω η αίτηση πληρωμής για το υπό έλεγχο αγροτεμάχιο
απορρίπτεται.»
Ως εκ τούτου, θα πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο της παραλαβής να υπάρχει
ταυτοποίηση της δηλωθείσης και της υπάρχουσας καλλιέργειας του δικαιούχου.
28) Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται επιπλέον του προϋπολογισμού για την
εγκατάσταση ή πρέπει ο μέγιστος προϋπολογισμός (εγκατάσταση + γενικά
έξοδα) να είναι μέχρι 100.000 €;
Π.χ. όταν μια εγκατάσταση έχει προϋπολογισμό 100.000 € και γενικές δαπάνες
(10%)

10.000€

σημαίνει

ότι

ο

ωφελούμενος

θα

λάβει

ενίσχυση

110.000x80%=88.000€ ή πρέπει το άθροισμα των δαπανών για εγκατάσταση
και γενικά έξοδα να είναι συνολικά μέχρι 100.000€ (90.900 + 90.900x10% =
99.990<100.000)? Οπότε η ενίσχυση που θα λάβει είναι: 99.990x80%=80.000€.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος 1.12 α) «Ο
ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης
έως τις 100.000,00 €». Συμπερασματικά, ο μέγιστος προϋπολογισμός συν τις γενικές
δαπάνες, δεν μπορεί να υπερβεί τις 100.000,00 €.

29) Είναι επιλέξιμη μια εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο με νεαρά δέντρα που
ακόμα δεν είναι παραγωγικά;
Είναι επιλέξιμη μια εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο με νεαρά δένδρα που ακόμα δεν
είναι παραγωγικά.
30) Στο κριτήριο 5 που αφορά τα οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, έχετε
αναφέρει ότι υπολογίζεται αυτόματα με βάση την τυπική απόδοση που
προκύπτει από το σύνολο των χωραφιών που δηλώνει ο δικαιούχος στο
ΟΣΔΕ. Όταν τα αγροτεμάχια σε μία δήλωση καλλιέργειας περιλαμβάνουν
νεαρά φυτά (<4 ετών) για τα οποία δεν προκύπτει ασφαλιστική εισφορά στον
ΕΛΓΑ που σημαίνει ότι δεν έχουν παραγωγή και κατ' επέκταση εισόδημα, θα
δώσουν μηδενικό προϋπολογισμό για τον υπολογισμό του υπ' όψιν
κριτηρίου;
΄Όταν τα αγροτεμάχια σε μια δήλωση καλλιέργειας περιλαμβάνουν νεαρά φυτά
(μικρότερα των 4 ετών), για τα οποία δεν προκύπτει ασφαλιστική εισφορά στον
ΕΛΓΑ, θα δώσουν μηδενικό προϋπολογισμό για τον υπολογισμό του υπόψη
κριτηρίου.

31) Αν κάποια νεοσύστατη γεωργική εταιρεία έχει κάνει δήλωση ΟΣΔΕ αλλά
δεν έχει λάβει ακόμα δικαιώματα και κατ' επέκταση βασική ενίσχυση,
θεωρείται ενεργός γεωργός; Πως πιστοποιείτε την ιδιότητα του ενεργού
γεωργού κατά τον έλεγχο των αιτήσεων;
Η πιστοποίηση του ενεργού γεωργού γίνεται με ηλεκτρονικό αρχείο, που μας
στέλνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτεπάγγελτη εξέταση.
32) Οι ροδακινιές μεταποίησης - βιομηχανικά ροδάκινα εμπίπτουν στις
επιλέξιμες ως προς το πεδίο εφαρμογής καλλιέργειες για την εγκατάστασης
συστημάτων ενεργητικής προστασίας; Τα βιομηχανικά ροδάκινα -ροδακινιές
μεταποίησης εμπίπτουν στα πυρηνόκαρπα, παρόλα αυτά στο ΟΣΔΕ δεν

δηλώνονται με τον κωδικό καλλιέργειας -66 Πυρηνόκαρπα αλλά με τον κωδικό
20.2 Ροδακινιές Μεταποίησης.

Στην παράγραφο 1.5. της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, καθορίζεται το πεδίο και οι
γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής του Μέτρου. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές
της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε
όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και
ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η
καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη
βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.»
Συνεπώς, αγροτεμάχια με καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων δύναται να είναι
επιλέξιμα για επιχορήγηση στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 1.5 της 2ης Πρόσκλησης.
33) Σε ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια που θέλουν να ενταχθούν, η νόμιμη κατοχή
μπορεί να αποδειχθεί με μισθωτήριο από το taxis (με αποδοχή μισθωτήεκμισθωτή) ανεξαρτήτως του χρόνου μίσθωσης;
Εφόσον το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης είναι διάρκειας έως και εννέα (9) ετών,
απαιτείται υποβολή και οριστικοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxisnet), με αποδοχή εκ μέρους του
μισθωτή και την καταχώρηση της σχετικής ημερομηνίας.
Εάν το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης είναι διάρκειας περισσοτέρων των εννέα (9)
ετών, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο
αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής,
η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα,
στο οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα
μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί».
34)

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (ορεινή/μειονεκτική) αρκεί μόνο

το Ε1 και όχι βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
Σύμφωνα με τον πίνακα ¨Γ. Κριτήρια Επιλογής¨ του Παραρτήματος 6 ¨Δικαιολογητικά
αίτησης στήριξης¨ της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, για την απόδειξη της
μόνιμης κατοικίας των αιτούντων με σκοπό την μοριοδότηση από το Κριτήριο
6 ¨Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών¨, απαιτείται η υποβολή της
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος αναφοράς. Σε κάθε
περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνιμη κατοικία του αιτούντα, θεωρείται αυτή
που αναγράφεται στον Πίνακα 1 ¨Στοιχεία Φορολογούμενου¨, της εν λόγω Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

35)

Κατά την υλοποίηση της εγκατάστασης, πρέπει υποχρεωτικά να

υπάρχουν τιμολόγια εργασιών ή αυτό είναι προαιρετικό;
Σύμφωνα με την Σημείωση 1, του Παραρτήματος 2 της ανωτέρω Πρόσκλησης, το
κόστος των εργατικών ή αλλιώς το κόστος της εργασίας για την κατασκευή εγκατάσταση του προληπτικού μέσου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% της
επιλέξιμης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου, στο άθροισμα των ποσών, και της
δαπάνης αυτής. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική είναι η υποβολή τουλάχιστον
τριών (3) προσφορών ή προτιμολογίων, και όχι τιμολογίων, όπως αναφέρετε στο
ερώτημά σας, συνημμένα με την αίτηση στήριξης. Το εάν στις ανωτέρω προσφορές
– προτιμολόγια θα συμπεριλαμβάνεται και δαπάνη εργατικών (δαπάνη για την
εγκατάσταση του προληπτικού μέσου), αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των
αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που
συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και την
ανωτέρω 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σημειώνουμε ότι, εφόσον

δεν υποβληθεί δαπάνη εργατικών, συνημμένα με την αίτηση στήριξης και η Πράξη
οριστικοποιηθεί και ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., ο
δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα εκ των υστέρων, να δικαιολογήσει δαπάνες
εργατικών, με την αίτηση πληρωμής που θα υποβάλλει.
36)

Αν δεν χρησιμοποιηθούν τιμολόγια εργασιών, η ανώτατη επιλέξιμη

δαπάνη παραμένει σύμφωνα με τον πίνακα 2.1 ή μειώνεται;
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 1.9.2. ¨Εύλογο κόστος υλοποίησης
δαπανών¨, της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενίσχυση από το
Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., αναφέρεται ότι, «β) Στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, προσδιορίζεται η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη
ορισμένων επενδυτικών δαπανών (αγορά υλικών και κόστος εγκατάστασης). Το
εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει
την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη του Παραρτήματος 2 για τις επενδυτικές δαπάνες
που περιλαμβάνονται σ’ αυτό».
Επιπροσθέτως, στην Σημείωση 1, του Παραρτήματος 2 της ανωτέρω Πρόσκλησης,
αναφέρεται ότι «Στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται, όπου
προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιμο έως του
ποσοστού 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης».
Επομένως, οι περιορισμοί, ως προς το ύψος της εγκεκριμένης δαπάνης, αφορούν,
καταρχήν, το εύλογο κόστος της επένδυσης, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
την Ανώτατη Επιλέξιμη Δαπάνη (Α.Ε.Δ.) όπως αποτυπώνεται στον Πίνακας 2.1 της
Πρόσκλησης, ανά είδος εγκατάστασης, και κατά δεύτερον, το κόστος των εργατικών
ή αλλιώς το κόστος της εργασίας για την κατασκευή - εγκατάσταση του προληπτικού
μέσου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% της επιλέξιμης δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου, στο άθροισμα των ποσών, και της δαπάνης αυτής και δεν
υφίσταται, σύμφωνα με τα ανωτέρω απομείωση της Ανώτατης Επιλέξιμης Δαπάνης
(Α.Ε.Δ.) όπως αποτυπώνεται στον Πίνακας 2.1 της Πρόσκλησης, εφόσον στο εύλογο
κόστος δεν συμπεριληφθούν οι δαπάνες εργατικών – εγκατάστασης του
προληπτικού μέσου.

37)

Αν ο δικαιούχος χρησιμοποιήσει δικούς του εργάτες, μπορεί να

προσκομίσει εργόσημα ως δαπάνες εργασιών;

Οι πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της
επενδυτικής τους πρότασης, θα πρέπει να καταχωρούνται σε χωριστό λογιστικό
σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση και να είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (πχ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών του Ν. 4046/Α΄ 22/2012), όπως ισχύει κάθε φορά.

38)

Οι βαθμολογίες των κριτηρίων επιλογής 1 και 2, θα παράγονται

αυτόματα από το ΠΣΚΕ και θα είναι γνωστές κατά την συμπλήρωση της
αίτησης ή θα πρέπει να τις υπολογίζουμε εμείς;
Η μοριοδότηση για τα κριτήρια αξιολόγησης 1 (Συχνότητα των φυσικών φαινομένων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα
στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος) και 2 (Αξία του
παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής),
που λαμβάνουν οι αιτούντες για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1, όπως
περιγράφονται στα αντίστοιχα πεδία του Παραρτήματος 5 ¨Κριτήρια επιλογής¨,
αναπαράγονται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα στοιχεία αξιολόγησης
βαρύτητας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των βάσεων
δεδομένων του ΟΣΔΕ και του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης
και Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που έχουν υποβάλλει οι αιτούντες.

39)

Την βαθμολογία του κριτηρίου επιλογής 4.2 την λαμβάνει το φυσικό

πρόσωπο που υποβάλει αίτηση στήριξης και ανήκει ταυτόχρονα σε ΣΣΓ ή
μόνο όταν η επένδυση είναι συλλογική (>50% των μελών);
Σύμφωνα με την σχετική σημείωση του Παραρτήματος 5 ¨Κριτήρια επιλογής¨,
«βαθμολογούνται αιτήσεις στήριξης μελών ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις
Παραγωγών,

συλλογικές

αγροτικές

οργανώσεις,

σύμφωνα

με

το

Ν.

4673/2020/52Α/10.03.2020, όπως κάθε φορά ισχύει) ή του ίδιου του συλλογικού
σχήματος γεωργών (ΣΣΓ)». Συνεπώς, βαθμολογούνται αιτήσεις που υποβάλλονται
από φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι και μέλη ΣΣΓ ή αιτήσεις που
υποβάλλονται από το ίδιο το ΣΣΓ, ανεξάρτητα από τα μέλη του, για ιδιόκτητα ή
ενοικιαζόμενα, από αυτό, αγροτεμάχια.

40)

Τα στρέμματα που υπολογίζουμε για τη συνολική αξία του έργου, είναι

τα συνολικά στρέμματα του αγροτεμαχίου όπως αυτά αποτυπώνονται στο
συμβόλαιο νόμιμης κατοχής και στην δήλωση ΟΣΔΕ ή αυτά που καλύπτονται
από την εγκατάσταση (πχ υπάρχουν όρια γειτονίας αγροτεμαχίων - ποτέ τα
δέντρα δεν φυτεύονται οριακά στο αγροτεμάχιο)
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα 4 ¨Τεχνικές προδιαγραφές
επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών¨ της ανωτέρω Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, «ως υλοποιήσιμη έκταση εγκατάστασης ορίζεται η
συνολική επιφάνεια της υπό κατασκευής εγκατάστασης, εντός της οποίας
αναπτύσσεται η προστατευόμενη, από τους ανωτέρω ασφαλιζόμενους, από τον
ΕΛ.Γ.Α., κινδύνους, καλλιέργεια. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση της έκτασης
των υλικών κάλυψης, όπως περιγράφονται στα προσκομιζόμενα τιμολόγια, με την
επιφάνεια υλοποίησης της εγκατάστασης».

41)

Στην πρόσκληση για το υπομέτρο 5.1 αναφέρεται ότι θα πρέπει να

υπάρχει εγκατεστημένη επιλέξιμη καλλιέργεια και ως ΟΣΔΕ αναφοράς το
2020, μπορεί κάποιος δικαιούχος να καταθέσει αίτηση στήριξης για
καλλιέργεια που θα εγκαταστήσει τώρα (2021); Στο ΟΣΔΕ του 2020 υπήρχε
δηλωμένη στο αγροτεμάχιο αροτριαία καλλιέργεια και τώρα γίνεται
εγκατάσταση επιλέξιμης για τη δράση καλλιέργεια, οπότε στο ΟΣΔΕ του 2021
θα υπάρχει επιλέξιμη για το υπομέτρο καλλιέργεια η οποία θα επαληθευθεί
κατά τον επιτόπιο έλεγχο που θα διενεργηθεί από την υπηρεσία σας.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.9.3. (Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
επενδύσεων), παράγραφος α) της 2ης Πρόσκλησης «Οι προς χρηματοδότηση
δαπάνες, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.9.2: αα) αφορούν
εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του έργου- καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής
του καθεστώτος». Συνεπώς κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιείται μετά
την τελική αίτηση πληρωμής, η καλλιέργεια που δηλώνεται στην αίτηση ενίσχυσης,
στο πεδίο μελλοντική κατάσταση, πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένη στο
αγροτεμάχιο.

42) Όταν αναφερόμαστε σε μισθωτήριο εννέα ετών πώς υπολογίζεται ο
χρόνος;
Σαν παράδειγμα σας αναφέρω ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων είναι η 1-3-21. Υποβάλουμε μια αίτηση στις 5-2-2021. Πώς
υπολογίζουμε τα έτη μίσθωσης; Από 1-1-21 μέχρι 1-1-30 ή από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης δηλαδή από 5-2-21 μέχρι 5-2-30;
Πιο αναλυτικά:
όταν έχουμε μισθωτήριο μέσω taxis από 1-1-21 μέχρι 1-1-30 και η αίτηση
υποβληθεί στις 5-2-21 είναι έγκυρο;
επίσης μισθωτήριο μέσω taxis από 1-1-21 μέχρι 30-5-30 που υπερβαίνει τους
εννέα μήνες (έχουμε+ 4 μήνες) είναι έγκυρο ή χρειάζεται συμβολαιογραφική
πράξη;
Πώς υπολογίζεται ο χρόνος μίσθωσης και πότε ένα συμφωνητικό είναι έγκυρο
μέσω taxis;
επίσης τα πιστοποιητικά ΜΑΑΕ έχουν ισχύ μέχρι λήξης του τρέχοντος έτους.
Για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο 2021 θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό
στις αρχές του νέου έτους;

Για το θέμα της αποδεκτής διάρκειας μίσθωσης, θεωρούμε ότι σας έχουμε απαντήσει
επακριβώς με την αρχική μας απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο
σημείο γγ) της υποπαραγράφου 1.9.3. ¨Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
επενδύσεων¨, «Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες, επιπλέον των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.2: γγ) υλοποιούνται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή
είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα (9) ετών από την οριστικοποίηση της αίτησης
στήριξης και σε κάθε περίπτωση καλύπτει τη περίοδο των μακροχρονίων
υποχρεώσεων». Συνεπώς, και με βάση το παράδειγμά σας, η ημερομηνία έναρξης
των εννέα (9) ετών είναι η 05/02/2021, με την επισήμανση κάλυψης και της
περιόδου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα
άρθρα 10 και 12 της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ένταξης για
χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.. Για μισθώσεις μεγαλύτερες των
εννέα (9) ετών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο αναφέρεται ότι, «η μίσθωση ακινήτου
για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα

μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό
μεταγραφεί». Όπως αντιλαμβάνεστε, για την εγκυρότητα των υποβληθέντων
συμφωνητικών μίσθωσης δεν είμαστε αρμόδιοι να σας κατατοπίσουμε εκτενώς και
συνεπώς για το θέμα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Κράτους.
Εν κατακλείδι, και για το θέμα των πιστοποιητικών από το ΜΑΑΕ, σας
επαναλαμβάνουμε ότι, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό επακριβώς, η ιδιότητα του
αιτούντος για το έτος αναφοράς 2019, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του
εν

λόγω

πιστοποιητικού

(π.χ.

εντός

του

2021).

Επισημαίνουμε

ότι,

η

συγκεκριμένη ¨ιδιότητα¨ αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και όχι επιλεξιμότητας της
αίτησης των αιτούντων.
43) Αγροτεμάχιο το οποίο το οποίο στην δήλωση ΕΑΑ 2020 είναι δηλωμένο
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ και ο παραγωγός σκοπεύει να το φυτεύσει τους επόμενους
μήνες, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
Επίσης έχουμε περίπτωση παραγωγού όπου το αγροτεμάχιο στην ΕΑΕ 2020
έχει δηλωθεί ΡΟΔΑΚΙΝΑ και ήδη ο παραγωγός έχει δρομολογήσει την αλλαγή
καλλιέργειας σε ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ. Μπορεί το αγροτεμάχιο να είναι επιλέξιμο;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος β) «Ο έλεγχος των
αιτήσεων διενεργείται με ευθύνη του ΕΛΓΑ από τον υπεύθυνο παρακολούθησης
στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος. Ειδικά, ο έλεγχος της τελικής αίτησης
πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται από τον
υπεύθυνο παρακολούθησης με την υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης
του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας
επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και
εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα
πρέπει να επαληθευθεί η επένδυση ή το επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό
περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή. Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής

ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη
επαλήθευσης των παραπάνω η αίτηση πληρωμής για το υπό έλεγχο αγροτεμάχιο
απορρίπτεται.»
Ως εκ τούτου, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτεμάχιο δηλωμένο ως
αγρανάπαυση ή ροδάκινα, θα πρέπει όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο της παραλαβής
να υπάρχει ταυτοποίηση της νέας δηλωθείσης και της υπάρχουσας καλλιέργειας
του δικαιούχου.
44)

Δικαιούχος της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 5.1 που δεν έχει

ολοκληρώσει ακόμα την υλοποίηση μπορεί να αιτηθεί στήριξη στην 2 η
Πρόσκληση για άλλα χωράφια; Στην παράγραφο 3.1 αναφέρει στο σημείο βγγ ότι:
Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης α’ σε πρόσωπα που δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση πράξης
ενταγμένης στο παρόν καθεστώς. Επίσης, τι γίνεται στην περίπτωση που έχει
κατατεθεί τελικό αίτημα πληρωμής αλλά δεν έχει αξιολογηθεί και ίσως να μην
προλάβει να αξιολογηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων (1/3/2021);
1. Για τη Νόμιμη Κατοχή Αγροτεμαχίου στο οποίο δεν υπάρχει Συμβόλαιο,
αλλά έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και υπάρχει Αποδεικτική Βεβαίωση
αλλά δεν έχει βγει ακόμα το κτηματολογικό Πιστοποιητικό, καθώς δεν έχει
κλείσει η διαδικασία, γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση χρησικτησίας ή
μπορεί να αποδειχτεί η νόμιμη κατοχή με Ε9 1997 και πίσω, έγγραφα τα
οποία ζητούσε και το Κτηματολόγιο;
2. Τι θα ισχύσει για τις περιπτώσεις σε αυτή την πρόσκληση που ένα αμπέλι
έχει ενεργοποιηθεί ως παραγωγικό στην ΕΑΕ 2020 αλλά στον επιτόπιο
είναι νεαρό αφού ξεπατώθηκε και θα ξαναφυτευτεί έως τον Μάρτιο; Δεν
εγκρίνεται η συγκεκριμένη επένδυση καθόλου ή απλά θα κοπεί η
Βαθμολογία του κριτηρίου με την Ασφαλιζόμενη Αξία;

Το συγκεκριμένο σημείο γγ) «που δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση πράξης
ενταγμένης στο παρόν καθεστώς», του εδαφίου β) της υποπαραγράφου 3.1.
«Προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς», αναφέρεται σε αιτήσεις στήριξης που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ένταξης για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.. Επομένως, πράξεις
που θα ενταχθούν στο καθεστώς της 2ης Πρόσκλησης και δεν θα υλοποιηθούν,
σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
σχετικές διατάξεις αυτής, δεν θα λάβουν καμία στήριξη (χρηματοδότηση).
Συνεπώς, η ημερομηνία που αναφέρετε (01/03/2021), αφορά την οριστικοποίηση
των αιτήσεων στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 2ης Πρόσκλησης
και δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πληρωμής σε
επενδύσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από την 1η Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
1. Τα

αποδεικτικά

χρήσης

για

τα

αγροτεμάχια

που

ευελπιστούν

να

χρηματοδοτηθούν, για εγκαταστάσεις προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της 2ης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Υπομέτρο 5.1. του Π.Α.Α., είναι:
«συμβολαιογραφική

πράξη

μετεγγραμμένη

ή

συμβόλαιο

ιδιοκτησίας

μεταγραμμένο ή πρόσφατο κτηματολογικό πιστοποιητικό αντίστοιχης ισχύος ή
κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου»,
σύμφωνα με τον Πίνακα Δ ¨ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ¨, της ανωτέρω Πρόσκλησης.
2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Σ.Κ.Ε., αναφορικά με την ηλεκτρονική
εφαρμογή της 2ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., στο πεδίο ¨IV ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ¨, υπάρχει σχετικό πεδίο, δίπλα στην
κάθε επιλέξιμη καλλιέργεια, στο σχετικό μενού με ονομασία ¨ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ¨ (κυλιόμενο μενού επιλογών), όπου απαραιτήτως θα πρέπει να
δηλώνεται η καλλιέργεια (επιλέξιμες καλλιέργειες), που θα υφίσταται κατά την
παραλαβή της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, για το κάθε αγροτεμάχιο που
ενδέχεται να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης από το συγκεκριμένο Υπομέτρο 5.1 του
Π.Α.Α.. Συνεπώς, κατά τον επιτόπιο έλεγχο για την έγκριση της υλοποίησης της
επένδυσης θα πρέπει να υφίσταται η ¨ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ¨ που θα
αναγράφεται στο συγκεκριμένο πεδίο, ειδάλλως δεν θα παρέχεται καμία στήριξη.
Εν κατακλείδι, η μοριοδότηση της αίτησης στήριξης πραγματοποιείται σύμφωνα
με τα στοιχεία που οριστικοποιήθηκαν στην ισχύουσα Δήλωση ΟΣΔΕ. Άλλωστε,
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 6.2.1. «Επιτόπια επίσκεψη», σκοπός της
επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος της ύπαρξης γεωχωρικής ταυτοποίησης του

αγροτεμάχιου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020, κατά το στάδιο του αρχικού
διοικητικού ελέγχου και πριν την επικαιροποίηση του ΠΑΔΕ.

45) Στην

περίπτωση

που

απαιτείται

να

γίνουν

δυο

αυτόνομες

εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται διακριτά; Δλδ μπορώ να
χρησιμοποιήσω τους εξωτερικούς ενισχυμένους στύλους της πρώτης
εγκατάστασης για την στήριξης της δεύτερης ή θα πρέπει να ανοίξω πλάτος
δρόμου

(διάδρομο)

ανάμεσα

στις

2

εγκαταστάσεις

και

στην

πραγματικότητα να εγκαταστήσω ξανά εξωτερικούς ισχυρούς στύλους;
Σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση ΔΕΝ απαιτείται να γίνουν δύο αυτόνομες
εγκαταστάσεις αλλά μία ενιαία εγκατάσταση.

46)

Τέλος θα ήθελα να διευκρινίσετε αν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις

αναφορικά με τους τεντωτήρες ( διπλοί ή μονοί), που χρησιμοποιούνται για
το τέντωμα των επίτονων και τη σταθεροποίηση της εγκατάστασης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις επιχορηγούμενες εγκαταστάσεις περιγράφονται
στο Παραρτήματος 4 της 2ης Πρόσκλησης.

47)

Πως γίνεται ο υπολογισμός - έλεγχος της ελάχιστης απαιτούμενης

ποσότητας πασσάλων ανά στρέμμα σύμφωνα με τον Πίνακα 4.2 του
Παραρτήματος 4; Παρακαλώ αναφέρατε τον υπολογισμό στο παρακάτω
παράδειγμα:
Ένα μεγάλο ενιαίο αγροτεμάχιο (50στρ μηλοειδή πυκνής >7στρ) δηλώνεται
στον ΟΣΔΕ ως 2 μικρότερα (35+15=50). Επιλέξιμη έκταση ΟΣΔΕ : 35στρ και
15στρ. Λόγω ανώτατου προϋπολογισμού υλοποιείται το αγροτεμάχιο των
35στρ και τμήμα 5στρ στο αγροτεμάχιο των 15στρ. Επιφάνεια υλοποιήσιμης
επένδυσης : 35στρ και 5στρ (Σύνολο 40στρ). Σύνολο τοποθετούμενων
πασσάλων στην εγκατάσταση 1230τεμ (>1200τεμ.=40στρ*30τεμ/στρ). Στο
τμήμα όμως των 5στρ λόγω μορφολογίας τοποθετούνται - απαιτούνται 200τεμ,
ενώ στο τμήμα των 35στρ τοποθετούνται 1030τεμ όπου θεωρητικά
απαιτούνται 35στρ*30τεμ/στρ = 1050τεμ. Θα πρέπει στο αγροτεμάχιο αυτό να
τοποθετηθούν 1050τεμ. ώστε να πληρείται το κριτήριο σε κάθε αγροτεμάχιο

ξεχωριστά; Ή ο έλεγχος γίνεται στο σύνολο της υλοποιήσιμης επιφάνειας της
αίτησης, δεδομένου ότι πρόκειται ουσιαστικά για ενιαία εγκατάσταση η οποία
φαίνεται διαιρεμένη στη δήλωση του ΟΣΔΕ, οπότε με τα 1230τεμ πληρείται το
κριτήριο του Πίνακα 4.2;
Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 «Προς τούτο θα προσκομίζονται με την υποβολή της
αίτησης υποχρεωτικά τα ακόλουθα: σχετική βεβαίωση στατικής επάρκειας (που θα
υποβάλλεται επικαιροποιημένη στα στάδια πληρωμής) για κάθε εγκατάσταση που
περιγράφεται στον Πίνακα 4.2, τις αντοχές στύλων της παραγράφου 2 του παρόντος
Παραρτήματος και τον σκελετό στέγης της παραγράφου 5 του παρόντος
Παραρτήματος (όπως το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 8). Για τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές,
θα υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης με υπογραφή και σφραγίδα
αρμόδιου μηχανικού καθώς απαιτείται και η ευθύνη επίβλεψης καλής
εκτέλεσης».

48)

Από που μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία σχετικά με τον μέσο

όρο αποζημιώσεων της τελευταίας πενταετίας που αφορούν την καλλιέργεια
που μας ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα και τον μέσο
όρο της ασφαλιζόμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας της αναφερόμενης
καλλιέργειας στην συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να
υπολογίσουμε την βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο; Όσον αφορά το
κριτήριο 2.1, σε περίπτωση που η καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο το οποίο θέλουμε να
εντάξουμε στην συγκεκριμένη δράση, έχει μηδενική ασφαλιζόμενη αξία επειδή
περιλαμβάνει νεαρή φυτεία, δεν πληρείται το συγκεκριμένο κριτήριο;

Τι βαθμολογία παίρνει σε αυτήν την περίπτωση ο δυνητικά δικαιούχος στο
συγκεκριμένο κριτήριο;
Η μοριοδότηση για τα κριτήρια αξιολόγησης 1 (Συχνότητα των φυσικών φαινομένων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα
στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος) και 2 (Αξία του
παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής),
που λαμβάνουν οι αιτούντες για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1, όπως
περιγράφονται στα αντίστοιχα πεδία του Παραρτήματος 5 ¨Κριτήρια επιλογής¨,

αναπαράγονται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα στοιχεία αξιολόγησης
βαρύτητας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των βάσεων
δεδομένων του ΟΣΔΕ και του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης
και Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που έχουν υποβάλλει οι αιτούντες.

49)

Σχετικά με την 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1 και την συμπλήρωση

στο ΠΣΚΕ της καρτέλας 4.1 ''ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ''.
Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης, απαιτείται να συμπληρώσουμε μόνο
τα πεδία ''ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ'', ''ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ'',
''ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ''.
α) Το πεδίο ''ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ'' δεν είναι απαραίτητο να
συμπληρωθεί;
β) εάν ναι, συμπληρώνουμε την καλλιέργεια η οποία θα προστατευτεί; καθώς
δεν είναι σε κάθε περίπτωση η ίδια με την δηλωθείσα στην ΕΑΕ 2020
γ) η έκταση υλοποίησης της επένδυσης, είναι η έκταση της καλυπτόμενης
καλλιέργειας ή η επιλέξιμη έκταση του διχτυού ή της μεμβράνης;

Σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση αιτήσεων στήριξης με βάση τις διατάξεις
της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση από το Υπομέτρο
5.1 του Π.Α.Α. (2014 – 2020), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Σ.Κ.Ε., και
ειδικότερα στο σημείο ¨IV - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ¨, υπάρχει
σχετικό πεδίο, δίπλα στην κάθε επιλέξιμη καλλιέργεια, στο σχετικό μενού με
ονομασία ¨ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ¨ (κυλιόμενο μενού επιλογών), στο οποίο
καταχωρείται η μελλοντική κατάσταση της καλλιέργειας, που θα υφίσταται κατά την
παραλαβή της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, για την κάθε αυτοτελή
εγκατάσταση ξεχωριστά. Συνεπώς, σε περίπτωση διαφοροποίησης της υφιστάμενης
κατάστασης της καλλιέργειας (είδος, ηλικιακή κατάσταση, ποικιλία κ.ο.κ.), όπως αυτή
αποτυπώνεται στην Δήλωση ΟΣΔΕ του έτους βάσης (2020), θα πρέπει απαραιτήτως
να δηλώνεται και η ¨ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ¨, που θα υφίσταται κατά την
παραλαβή της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, ειδάλλως δεν θα παρέχεται καμία
στήριξη. Σημειώνουμε ότι, η μοριοδότηση της αίτησης στήριξης πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα στοιχεία που οριστικοποιήθηκαν στην Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2020.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα όσα ρητώς αναφέρονται στο Παράρτημα 4 ¨Τεχνικές
προδιαγραφές επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών¨, της ανωτέρω
2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως υλοποιήσιμη έκταση εγκατάστασης
ορίζεται η συνολική επιφάνεια της υπό κατασκευής εγκατάστασης, εντός της οποίας
αναπτύσσεται η προστατευόμενη, από τους ανωτέρω ασφαλιζόμενους, από τον
ΕΛ.Γ.Α., κινδύνους, καλλιέργεια. Σημειώνουμε ότι, ο έλεγχος ακριβείας της
υλοποιήσιμης επιλέξιμης έκτασης, για την κάθε αυτοτελή εγκατάσταση, διενεργείται
με ευθύνη του ΕΛΓΑ από την Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης, κατά τη φάση της
επιτόπιας επίσκεψης, επ' αφορμή της τελικής αίτησης πληρωμής.

50)

Πως μπορώ να υπολογίσω την βαθμολογία ενός παραγωγού , χωρίς

να τον ανοίξω καρτέλα στο ΠΣΚΕ
Δεν υπάρχει δυνατότητα για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων που μπορεί
να λάβει μία αίτηση στήριξης για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.,
χωρίς την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ, καθώς
δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εξαιρετικά μεγάλου όγκου, η πληροφορία που
χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση των επιμέρους κριτηρίων, δηλαδή ο
υπολογισμός των μορίων δεν είναι πάντα μία απλή πρόσθεση με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε αίτησης. Συνεπώς, ο δικαιούχος ή ο μελετητής - συντάκτης,
μπορεί να υπολογίσει μόνο εν μέρει τα μόρια μίας αίτησης στήριξης με βάση τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
51)

Πως χωρίζεται η κατηγορία επιχείρησης? Έχει Α, Β, Γ, Δ .

Για το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, δεν υφίσταται πλέον, στο πεδίο ¨κατηγορία
επιχείρησης¨ της υποκατηγορίας ¨ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ¨, σχετικός διαχωρισμός όσον
αφορά τις κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεστε, μετά και από σχετική
μας παρέμβαση στην αρμόδια Υπηρεσία κατάρτισης και υλοποίησης της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων στήριξης, με βάση τις διατάξεις της 2ης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ. Σημειώνουμε ότι, η
δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ, αφορά την τήρηση
των όρων και προϋποθέσεων που αναγράφονται στις σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας Πρόσκλησης και στην Νομοθεσία που την διέπει, για το σύνολο των
αιτούντων.

52)

Ο υπολογισμός για την συχνότητα φυσικών φαινομένων στον πίνακα

1.1, 2.1 και 5.1 πως υπολογίζεται (σελ 63 και 64) από την πρόσκληση.
Όπως σας αναφέραμε και ανωτέρω, ο υπολογισμός των μορίων ορισμένων
κριτηρίων, είναι μία συνδυαστική διαδικασία συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επί
παραδείγματι, για το κριτήριο 1.1, ο προσδιορισμός του εξαρτάται από το λόγο του
μέσου όρου των αποζημιώσεων της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν το
συγκεκριμένο αίτιο (χαλάζι, βροχή, παγετός), στην συγκεκριμένη καλλιέργεια, στην
περιφερειακή ενότητα (ΠΕ) αναφοράς προς το μέσο όρο της ασφαλιζόμενη αξία της
τελευταίας πενταετίας της αναφερόμενης καλλιέργειας στην συγκεκριμένη ΠΕ ή όσον
αφορά το κριτήριο 2.1, πριμοδοτούνται οι καλλιέργειες με την μεγαλύτερη
ασφαλιζόμενη αξία, όπως προκύπτει από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) και την
Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του τελευταίου έτους ή, τέλος, για το κριτήριο
5.1, δίνεται προτεραιότητα σε αιτούντες με χαμηλότερα εισοδήματα και η
βαθμολόγηση πραγματοποιείται με βάση το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης,
δηλαδή τους σταθμισμένους συντελεστές τυπικής απόδοσης, βάσει των κανονισμών
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

53)

Σε ένα αγροτεμάχιο με τέσσερις διαφορετικές ποικιλίες από κεράσια

μου βγάζει μόνο σε μία ποικιλία την συχνότητα κινδύνου. Ενώ τα αγροτεμάχια
βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα και στο ίδιο Δημοτικό Διαμέρισμα
(είναι δίπλα μεταξύ τους) , στην επόμενη εγγραφή το αγροτεμάχιο με τις ίδιες
ποικιλίες δεν μου βγάζει καθόλου την συχνότητα κινδύνου.
Καταρχήν και για το θέμα, για να εμφανίζεται η τιμή της συχνότητας κινδύνου, η
οποία καθορίζει και την τελική τιμή του κριτηρίου 1.1, θα πρέπει το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο (χαρτογραφικό) να είναι επιλέξιμο, δηλαδή να έχει επιλεγεί από το
δικαιούχο για χρηματοδότηση από το Υπομέτρο 5.1. Συνεπώς, εφόσον το
συγκεκριμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο, εντός του οποίου αναπτύσσεται η εν λόγω
καλλιέργεια, δεν έχει επιλεγεί για ενίσχυση, δεν υπολογίζεται και η τιμή της
συχνότητας κινδύνου. Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις καλλιεργειών του ίδιου είδους
(γένος), που αποτελούνται από περισσότερες της μίας ποικιλιών, στο ίδιο
χαρτογραφικό υπόβαθρο, η συχνότητα κινδύνου θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν, οι
περιπτώσεις νεαρών – μη παραγωγικών καλλιεργειών (μηδενική τιμή ασφαλιζόμενης

αξίας), σύμφωνα με την Δήλωση ΟΣΔΕ του δικαιούχου, για τις οποίες υπολογίζεται
μηδενική τιμή συχνότητας κινδύνου, καθώς επίσης και για καλλιέργειες για τις οποίες
δεν έχουν καταχωρηθεί δηλώσεις ζημιών ή οι ζημίες ήταν μη αποζημιώσιμες, κατά
την τελευταία πενταετία και για τα συγκεκριμένα αίτια (χαλάζι, βροχή, παγετός), στα
οποία αφορά η αίτηση για την χρηματοδότηση του προστατευτικού μέσου.

54)

Για τη δαπάνη των εργατικών προσκομίζω τα εργόσημα μαζί με θεωρημένο

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του εργοδότη (δικαιούχο πράξης) και του εργαζόμενου
ή απαιτείται και κάποιο άλλο παραστατικό?

Οι πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της
επενδυτικής τους πρότασης, θα πρέπει να καταχωρούνται σε χωριστό λογιστικό
σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση και να είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (πχ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών του Ν. 4046/Α΄ 22/2012), όπως ισχύει κάθε φορά.

55)

Είναι αποδεκτές από το Υπομέτρο 5.1 προσφορές εξωτερικού; Και αν

Ναι, με ποιες προδιαγραφές; (π.χ. να είναι στα αγγλικά, με επίσημη
μετάφραση, κ.α.)
Το σύνολο των δικαιολογητικών (προσφορές, προτιμολόγια, πιστοποιητικά,
εγγυήσεις κ.ο.κ.) που εκδίδονται σε κράτη της αλλοδαπής (εκτός Ελλάδας) θα πρέπει
να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της
υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις αυστηρών τεχνικών όρων, για τους
οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική, και συνεπώς, η
μετάφραση μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

56)

Κριτήριο βαθμολογίας 1.1 (συντελεστής επικινδυνότητας): Υπάρχει

ή/και θα υπάρξει πίνακας / λίστα, για τον προσδιορισμό του συντελεστή
επικινδυνότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου ο εν δυνάμει
δικαιούχος να γνωρίζει επ’ ακριβώς τη βαθμολογία που συγκεντρώνει, για τη
συμμετοχή του στο Υπομέτρο 5.1; Ο αυτόματος υπολογισμός του συντελεστή
επικινδυνότητας από το ΠΣΚΕ οδηγεί σε πλήθος αιτήσεων (προς αξιολόγηση

υποβολής πρότασης) που πιθανότατα να μην υποβληθούν τελικώς ή/και σε
υποβολή προτάσεων που δεν θα συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθμολογία
των 35 βαθμών.

Για το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, δεν υπάρχει δυνατότητα για τον υπολογισμό του
συνόλου των μορίων που μπορεί να λάβει μία αίτηση στήριξης για χρηματοδότηση
από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α., χωρίς την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην
ειδική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ, καθώς δεν είναι διαθέσιμη, λόγω εξαιρετικά μεγάλου
όγκου, η πληροφορία που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση των επιμέρους
κριτηρίων. Συνεπώς, ο υπολογισμός των μορίων, είναι μία συνδυαστική διαδικασία
συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επί παραδείγματι, για το κριτήριο 1.1, ο
προσδιορισμός του εξαρτάται από το λόγο του μέσου όρου των αποζημιώσεων της
τελευταίας πενταετίας, που αφορούν το συγκεκριμένο αίτιο (χαλάζι, βροχή,
παγετός), στην συγκεκριμένη καλλιέργεια, στην περιφερειακή ενότητα (ΠΕ)
αναφοράς προς το μέσο όρο της ασφαλιζόμενη αξία της τελευταίας πενταετίας της
αναφερόμενης καλλιέργειας στην συγκεκριμένη ΠΕ.

57)

Δύναται να εγκατασταθεί σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας σε

τμήμα (π.χ. 50%) ενιαίου αγροτεμαχίου;

Σε κάθε περίπτωση, οι ενισχύσεις από το Υπομέτρο 5.1, στοχεύουν στην μείωση των
δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών
συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων, στο σύνολο της καλλιεργήσιμης έκτασης
ενός αγροτεμαχίου. Όπως άλλωστε αναφέρεται στο Παράρτημα 4 ¨Τεχνικές
προδιαγραφές επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών¨, της 2 ης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνολική
κάλυψη της καλλιέργειας για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της
παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και θάμνων από τον κίνδυνο της
χαλαζόπτωσης ή και της βροχής. Παρόλα αυτά, παρέχεται η δυνατότητα, με ευθύνη
του αιτούντος, στο σημείο VI ¨ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ¨, της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ, η επιλογή διαφορετικής τιμής στο
πεδίο ¨ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ¨, σε σχέση με το πεδίο ¨ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΕΚΤΑΣΗ¨, εφόσον το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο εμφανίζεται με μοναδικό
χαρτογραφικό υπόβαθρο και δεν υφίσταται ήδη διαχωρισμός, λόγω διαφορετικής,

για παράδειγμα, ποικιλίας καλλιέργειας, στην δήλωση ΟΣΔΕ. Και σε αυτές τις
περιπτώσεις, ισχύουν οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των
επενδύσεων, όπως ρητώς αναφέρονται στις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και
στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ένταξη των επενδυτικών
σχεδίων στο Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α..

58)

Στο παράρτημα 4 στη σελίδα 51 αναφέρετε "Όσον αφορά την τεχνική

μελέτη, απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την
αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής." Ποιος υπογράφει αυτήν
τη μελέτη και ποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε αυτή.
Στο παράρτημα 4 (Α1. ΓΕΝΙΚΑ) της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, σελ. 51 αναφέρεται:
«Προς τούτο θα προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης υποχρεωτικά τα
ακόλουθα: σχετική βεβαίωση στατικής επάρκειας (που

θα υποβάλλεται

επικαιροποιημένη στα στάδια πληρωμής) για κάθε εγκατάσταση που περιγράφεται
στον Πίνακα 4.2, τις αντοχές στύλων της παραγράφου 2 του παρόντος
Παραρτήματος και τον σκελετό στέγης της παραγράφου 5 του παρόντος
Παραρτήματος (όπως το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 8). Για τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, θα
υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης με υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου
μηχανικού καθώς απαιτείται και η ευθύνη επίβλεψης καλής εκτέλεσης.»
Οι αναφερόμενες μελέτες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες στο παρόν
πρόγραμμα. Για την αντικατάσταση του προστατευτικού μέσου δεν απαιτείται
βεβαίωση στατικής επάρκειας, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου
για την ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης. Η
βεβαίωση στατικής επάρκειας απαιτείται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης για το υποβαλλόμενο σχέδιο, όσο και κατά την υποβολή της αίτησης
πληρωμής για το υλοποιημένο έργο και ενέχει την έννοια ανάληψης ευθύνης
για την επενδυτική τεχνική πρόταση. Όσο αφορά την τεχνική μελέτη,
απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την αίτηση
πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής.

Ως εκ τούτου, η τεχνική μελέτη, που απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης και η κατά την αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής,
θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο κατασκευής της εγκατάστασης.
Όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική μελέτη, υπάρχουν
στο παράρτημα 8, «Υπόδειγμα Βεβαίωσης Στατικής Επάρκειας», σελ. 74 & 75.
Τέλος, στη βεβαίωση ορθής εκτέλεσης, θα αναγράφεται ότι υλοποιήθηκε επακριβώς
η τεχνική μελέτη, που υποβλήθηκε κατά την αίτηση στήριξης.
59)

Σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια μπορούμε να αιτηθούμε εγκατάσταση

ενεργητικής προστασίας, προσκομίζοντας μόνο ΥΔ των συνιδιοκτητών ότι
είναι σύμφωνοι με την πράξη ή θα πρέπει να υφίσταται πλήρης διαχωρισμός
του αγροτεμαχίου με κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία;
Η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αγροτεμαχίου, σε περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας εξ΄ αδιαιρέτου, μπορεί να πραγματοποιηθεί:
•

είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης το οποίο θα πρέπει να είναι διάρκειας

τουλάχιστον εννέα (9) ετών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ανεξάρτητης
αρχής δημοσίων εσόδων (taxisnet) και με αποδοχή από τον μισθωτή, ή για
περισσότερα έτη με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων
(taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η
μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του αστικού κώδικα, στο
οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα
μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί»,
•

είτε με συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης δικαιωμάτων από τους

υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. η εκχώρηση θα πρέπει να συμφωνεί με τη σχηματική
απεικόνιση επί του ορθοφωτοχάρτη του επιλέξιμου αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ 2020), που
θα αποτυπώνει το σύνολο της επιλέξιμης εγκατάστασης.

60)

Επίσης παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν υπάρχει πλατφόρμα

helpdesk για το υπομέτρο 5.1 προκειμένου να μπορώ να παρακολουθώ
διευκρινήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα ή σε κάθε άλλη περίπτωση όπως

συμπεριλάβετε το mail μου σε ενημερώσεις που αποστέλλονται προς
μελετητές και αφορούν το πρόγραμμα της ενεργητικής προστασίας.
Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το μέτρο 5.1, 2 η πρόσκληση, μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.:
http://www.elga.gr/energitiki-prostasia/metro-5-1/866-2i-prosklisi

61)

Στο παράρτημα 4 της πρόσκλησης, στις διευκρινίσεις εγκατάστασης

των αντπαγετικών, στη σελ 62 αναφέρεται " Για την ένταξη στο καθεστώς
απαιτείται ελάχιστη έκταση κάλυψης 8 στρεμμάτων." Εννοεί ενιαία- αυτοτελή
εκταση/εγκατάσταση

(ένα

αγροτεμάχιο)

ή

αναφέρεται

στη

συνολική

δηλωθείσα έκταση στο ΟΣΔΕ?
Στο παράρτημα 4 Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΩΝ
ΑΝΕΜΟΜΕΙΚΤΩΝ, της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, σελ. 62 αναφέρεται: “Για την
ένταξη στο καθεστώς απαιτείται ελάχιστη έκταση κάλυψης 8 στρεμμάτων”
Ως εκ τούτου, το άθροισμα των αγροτεμαχίων που καλύπτει ο αντιπαγετικός
ανεμιστήρας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8 στρέμματα.

62)

Πώς υπολογίζονται τα μόρια για το κριτήριο βαθμολογίας 2 και α/α 2.1

<<Οι καλλιέργειες με την μεγαλύτερη ασφαλιζόμενη αξία (σύμφωνα με τη
Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ), όπως προκύπτει από την Αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) του τελευταίου έτους) έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. (Στην
περίπτωση πολλών καλλιεργειών υπολογίζεται ο σταθμισμένος με βάση την
έκταση μ.ο της ασφαλιζόμενης αξίας.)>> ?
Ο υπολογισμός αφορά μόνο την ασφαλιζόμενη αξία των καλλιεργειών που θα
γίνει η εγκατάσταση?
Ο υπολογισμός αφορά μόνο την ασφαλιζόμενη αξία των καλλιεργειών που θα γίνει
η εγκατάσταση.

63)

Είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα του νέου αγρότη αλλά μπήκε το 2014

τελείωσε η 5ετια, μπορεί να πάρει περισσότερα μόρια? Υπάρχει η απόφαση
ένταξης. Το ερώτημα αφορά εάν κάποιος που έχει ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1
των νέων αγροτών του Π.Α.Α. 2014-2020 δύναται να πάρει τα 12 μόρια και μετά
από την απόφαση ένταξής του. Να δοθεί η απάντηση: «Στη 2 η πρόσκληση
αναφέρεται ότι: όταν υπάρχουν «Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013)
και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020)» τότε η βαρύτητα είναι 12%»?
Στο παράρτημα 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, σελ. 64
αναφέρεται: “Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 20142020)” έχουν βαρύτητα 12%.
64)

Έχει χωράφι από δωρεά εν ζωή σε ποσοστό 20% και από γονική

παροχή πάλι 20%, δηλαδή έχει το 40% του αγροτεμαχίου, μπορεί να το
σκεπάσει? Θέλει και υ/δ από τους άλλους ιδιοκτήτες του χωραφιού ότι τον
επιτρέπουν?» Μας καλύπτει η απάντηση ότι: το αγροτεμάχιο στη ΔΚΕ 2020
του παραγωγού θα πρέπει να είναι είτε ιδιόκτητο, είτε ενοικιαζόμενο, είτε μικτό
(ιδιόκτητο + ενοικιαζόμενο) αλλά στη συνολική έκταση του αγροτεμαχίου,
όπως αυτή αποτυπώνεται στον ορθοφωτοχάρτη του αγροτεμαχίου της ΔΚΕ
2020?
Χρειάζεται η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τους υπόλοιπους
συνιδιοκτήτες.
H εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αγροτεμαχίου, σε περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας εξ΄ αδιαιρέτου, μπορεί να πραγματοποιηθεί:
•

είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης το οποίο θα πρέπει να είναι διάρκειας

τουλάχιστον εννέα (9) ετών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ανεξάρτητης
αρχής δημοσίων εσόδων (taxisnet) και με αποδοχή από τον μισθωτή, ή για
περισσότερα έτη με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων
(taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο

υποθηκοφυλακείο. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η
μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του αστικού κώδικα, στο
οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα
μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί»,
•

είτε με συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης δικαιωμάτων από τους

υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Η εκχώρηση θα πρέπει να συμφωνεί με τη σχηματική
απεικόνιση επί του ορθοφωτοχάρτη του επιλέξιμου αγροτεμαχίου (οσδε 2020), που
θα αποτυπώνει το σύνολο της επιλέξιμης εγκατάστασης.

65)

Έχει ενοικιαστήριο από την περιφέρεια για 25 χρόνια αλλά δεν την

δίνουν χαρτί για να πάει στο υποθηκοφυλακείο για να γίνει η μεταγραφή του
από την περιφέρεια, την είπαν ότι με την απόφαση που έχει περνάει. Τι γίνετε
σ’ αυτήν την περίπτωση η να φαίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet ;» Μας
καλύπτει η απάντηση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.? δηλ. ότι:
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον
τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxis net) και το συμφωνητικό της
μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Μετά από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που
προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο αναφέρεται
επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα μακρότερο από
εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί»?
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα
στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxisnet) και το συμφωνητικό της μίσθωσης
μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο
618 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο αναφέρεται επακριβώς ότι, «η μίσθωση ακινήτου
για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα
μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό
μεταγραφεί»

66)

Στο παράρτημα 6 της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος 5.1

αναφέρεται ότι στα Κριτήρια Επιλεξιμότητας στα Φυσικά Πρόσωπα η ιδιότητα
του ενεργού γεωργού για το έτος 2020 γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
Παρόλα αυτά, στο σύστημα του ΠΣΚΕ και πιο συγκεκριμένα στα
Επισυναπτόμενα έγγραφά στην Κατηγορία Εγγράφων και στον αριθμό
εγγράφου 4 και 5, αναφέρεται η Βεβαίωση Καταβολής άμεσων ενισχύσεων.
Από την στιγμή που αναζητείται αυτεπάγγελτα για ποιο λόγο αναφέρεται τα
συνημμένα δικαιολογητικά? Θα πρέπει να το επισυνάψουμε?
Να σημειωθεί ότι στην 1η Πρόσκληση ήταν απαραίτητο δικαιολογητικό για τον
ηλεκτρονικό φάκελο και επισυνάπτονταν για τον λόγο αυτό στα συνημμένα
έγγραφα.
Η ανάρτηση του εν λόγω δικαιολογητικού στο ΠΣΚΕ είναι προαιρετική.
67)

Στην καρτέλα ΙΙ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

-ΦΟΡΕΑ,

στα

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ αναφέρεται ένα πεδίο Κατηγορία Επιχείρησης με προεπιλογές
(Α,Β,Γ,Δ). Σε ποιο ακριβώς κριτήριο απευθύνονται οι συγκεκριμένες
επιλογές? Να σημειωθεί ότι στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ δεν αναφέρεται πουθενά το συγκεκριμένο πεδίο.
Το πεδίο θα αφαιρεθεί από το ΠΣΚΕ.

68)

Στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, στα πεδία που δεν εισάγονται αυτόματα
από τον ΟΣΔΕ, ζητείται να συμπληρώσουμε το ποσοστό ιδιοκτησίας του
αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση μισθωμένου αγροτεμαχίου, εισάγω 100% επειδή
το διαχειρίζομαι ολόκληρο ως μισθωτής ή 0% επειδή δεν μου ανήκει σαν
ιδιοκτησία με συμβόλαιο?
Σε περίπτωση μισθωμένου αγροτεμαχίου, εισάγω 100% επειδή το διαχειρίζομαι
ολόκληρο ως μισθωτής.

69)

Στην καρτέλα ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ στην Υποκατηγορία δαπάνης :

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ θα πρέπει να εισάγουμε αναλυτικά τα λοιπά εξαρτήματα με
ποσότητα και τιμή μονάδος (πχ καπέλα, συρματόσχοινα, πλακέτες κλπ) όπως
αναφέρονται στην προσφορά ή μπορούμε να τα εισάγουμε όλα με μία
συγκεντρωτική εγγραφή (με συνολική τιμή μονάδας για 1 τεμ.)?
Στην καρτέλα ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ στην Υποκατηγορία δαπάνης: ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
μπορούμε να τα εισάγουμε όλα με μία συγκεντρωτική εγγραφή. Στις παρατηρήσεις
όμως, θα εισάγουμε τα υλικά όπως αναφέρονται στο προτιμολόγιο (αριθμός
τεμαχίων, είδος υλικού, τιμή ανά μονάδα)

70)

Παραγωγός επιθυμεί να εντάξει τρία (3) αγροτεμάχια στην παρούσα

δράση. Τα δύο (2) εξ' αυτών είναι ήδη φυτεμένα με μηλιές και αχλαδιές και
καλλιεργούνται κανονικά. Το τρίτο ήταν δηλωμένο στο ΟΣΔΕ 2020 ως
αγρανάπαυση και αυτή την περίοδο είναι σε φάση φύτευσης με μηλιές.
Επομένως, στο ΟΣΔΕ του 2021 θα δηλωθεί με μηλιές.
Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην αίτηση πέρα από τα δύο (2) πρώτα
αγροτεμάχια και το τρίτο παρόλο που στο ΟΣΔΕ 2020 ήταν δηλωμένο ως
αγρανάπαυση;
\
Στην παράγραφο 1.5. της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, καθορίζεται το πεδίο και οι
γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής του Μέτρου. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές
της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε
όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και
ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η
καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη
την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη
βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, παράγραφος β) «Ο έλεγχος των
αιτήσεων διενεργείται με ευθύνη του ΕΛΓΑ από τον υπεύθυνο παρακολούθησης
στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος. Ειδικά, ο έλεγχος της τελικής αίτησης
πληρωμής περιλαμβάνει και μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται από τον
υπεύθυνο παρακολούθησης με την υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης
του άρθρου 20 της ΥΑ.
Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1.9.3 που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας
επίσκεψης και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και
εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα
πρέπει να επαληθευθεί η επένδυση ή το επιχειρηματικό σχέδιο όπως αυτό
περιγράφεται στη αίτηση του επενδυτή. Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη γεωχωρικής
ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020. Σε περίπτωση μη
επαλήθευσης των παραπάνω η αίτηση πληρωμής για το υπό έλεγχο αγροτεμάχιο
απορρίπτεται.»
Ως εκ τούτου, θα πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο της παραλαβής να υπάρχει
ταυτοποίηση της δηλωθείσης και της υπάρχουσας καλλιέργειας του δικαιούχου.

71)

Ποιος υπογράφει τη βεβαίωση στατικής επάρκειας της εγκατάστασης;

O κατασκευαστής ή κάποιος μηχανικός?
Στο παράρτημα 4 (Α1. ΓΕΝΙΚΑ) της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, σελ. 51 αναφέρεται:
«Προς τούτο θα προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης υποχρεωτικά τα
ακόλουθα: σχετική βεβαίωση στατικής επάρκειας (που

θα υποβάλλεται

επικαιροποιημένη στα στάδια πληρωμής) για κάθε εγκατάσταση που περιγράφεται

στον Πίνακα 4.2, τις αντοχές στύλων της παραγράφου 2 του παρόντος
Παραρτήματος και τον σκελετό στέγης της παραγράφου 5 του παρόντος
Παραρτήματος (όπως το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 8). Για τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, θα
υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης με υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου
μηχανικού καθώς απαιτείται και η ευθύνη επίβλεψης καλής εκτέλεσης.»
Ως εκ τούτου, η σχετική βεβαίωση επάρκειας για κάθε εγκατάσταση, που
περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4.2, θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο κατασκευής της
εγκατάστασης.
72)

Αναφέρεται στη σελίδα 51 της πρόσκλησης ότι για την αντικατάσταση

προστατευτικού μέσου χρειάζεται μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη.
Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση που γίνεται τοποθέτηση για πρώτη φορά
σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβρόχινης
μεμβράνης?
Στο παράρτημα 4 (Α1. ΓΕΝΙΚΑ) της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, του Μέτρου 5, σελ. 51 αναφέρεται:
«Για την αντικατάσταση του προστατευτικού μέσου δεν απαιτείται βεβαίωση
στατικής επάρκειας, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για την
ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης»
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που γίνεται τοποθέτηση προστατευτικού
μέσου για πρώτη φορά σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση αντιχαλαζικών
διχτυών ή αντιβροχικής μεμβράνης.

