ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1) Σε περίπτωση καλλιέργειας αμπέλου δικαιολογείται και αντικατάσταση των
καπέλων;
Σύμφωνα με τη σημείωση 2 του Πίνακα 2.1 ¨Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.)
εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας¨ του Παρατήματος 2 ¨Εύλογο
κόστος επενδύσεων¨, της με αριθ. πρωτ. 1504/30.11.2020 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,
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συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες για την αγορά συρματόσχοινων, καπέλων, πλακετών
και σχοινιών κλπ.». Σημειώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση το συνολικό αιτούμενο κόστος
των υλικών για την απλή αντικατάσταση αντιχαλαζικού διχτύου ή/ και αντιβρόχινης
μεμβράνης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη, ανά στρέμμα για το
κάθε είδος προστασίας και την αντίστοιχη καλλιέργεια, όπως λογίζεται και αναγράφεται
στον εν λόγω Πίνακα 2.1.
2)Σε περίπτωση που αιτούμαστε 4 διαφορετικές εγκαταστάσεις αντιχαλαζικής
προστασίας για 4 διαφορετικά αγροτεμάχια και το προτιμολόγιο του προμηθευτή
ξεπερνάει την ανώτατη δαπάνη εύλογου κόστους καθώς την μέγιστη δαπάνη των
100.000€ πχ. τα προτιμολόγια είναι συνολικής καθαρής αξίας 105.000 €. Η
καταχώρηση θα γίνει κανονικά και απλά κατά τον διοικητικό έλεγχο από τον ΕΛΓΑ
θα γίνει απομείωση της δαπάνης ως αυτή που ορίζει το εύλογο κόστος και ο
μέγιστος προϋπολογισμός (σύνολο 100.000 €) ή θα πρέπει ο προμηθευτής να
τροποποιήσει τα προτιμολόγια ώστε να μην ξεπερνούν αυτά το εύλογο κόστος?
Στη δεύτερη περίπτωση και στο δεδομένο της έγκρισης αίτησης του δικαιούχου,
όταν τιμολογήσει με τις πραγματικές τιμές (άνω των 100.000 €) θα υπάρχει
πρόβλημα ή θα επιδοτηθεί μέχρι τις 100.000€ και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με
ιδία συμμετοχή;
Η καταχώρηση θα γίνει κανονικά και κατά τον διοικητικό έλεγχο από τον ΕΛΓΑ θα γίνει
απομείωση της δαπάνης ως αυτή που ορίζει το εύλογο κόστος και ο μέγιστος
προϋπολογισμός (σύνολο 100.000€).

3) Δεδομένου ότι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί
υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά
αίτηση στήριξης έως τις 100.000 €, είναι δυνατόν να μην αιτούνται γενικές δαπάνες

και ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός των 100.000€ να περιλαμβάνει μόνο
δαπάνες εγκατάστασης?
Είναι δυνατόν να μην αιτούνται γενικές δαπάνες και ο ανώτατος αιτούμενος
προϋπολογισμός των 100.000€ να περιλαμβάνει μόνο δαπάνες εγκατάστασης
4) Στην περίπτωση ενός μεγάλου ενιαίου αγροτεμαχίου (60 στρέμματα) με ένα είδος
καλλιέργειας (μηλοειδή) ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός (100.000 €) δεν
αρκεί για να κατασκευαστεί αντιχαλαζική εγκατάσταση που να καλύψει το σύνολο
της επιφάνειας της καλλιέργειας. Επιλέγεται να καλυφθούν τα 40 στρέμματα ενώ για
τα υπόλοιπα 20 στρέμματα θα γίνει νέα αίτηση στήριξης με το επόμενο πρόγραμμα.
Είναι επιλέξιμη μια τέτοια εγκατάσταση 40 στρ σε αγροτεμάχιο 60 στρ με ένα είδος
καλλιέργειας; ή είναι υποχρεωτική η κάλυψη του συνόλου της επιφάνειας των 60στρ
του αγροτεμαχίου ώστε να είναι επιλέξιμη ;
Είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση των 40 στρεμμάτων από το σύνολο των 60. Στον
ορθοφωτοχάρτη που θα καταθέσετε συνημμένα, θα πρέπει να μας οριοθετείτε τα 40
στρέμματα, όπου θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση.
5)Στο Παράρτημα 6 - Πίνακας δικαιολογητικών - Κριτήρια επιλεξιμότητας - Νομικά
πρόσωπα ζητείται να υποβληθούν (στον ΗΦ) για πιστοποίηση της φορολογικής
προσωπικότητας:
Έγγραφο απόδοσης ΦΠΑ
Βεβαίωση μεταβολών όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του νομικού
προσώπου
Για το έγγραφο απόδοσης ΦΠΑ, ποιο ακριβώς δικαιολογητικό θα πρέπει να
υποβάλλουν ;
Είναι κάποιο άλλο δικαιολογητικό ή εννοείτε τη βεβαίωση των κωδικών
δραστηριότητας από το μητρώο της ΔΟΥ που αναφέρετε στον πίνακα;
Στη σελίδα του taxis της προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης, όπου
φαίνονται οι ενεργοί ΚΑΔ και η υπαγωγή ΦΠΑ της επιχείρησης, καθώς και το καθεστώς
ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται.
6) Στο Παράρτημα 6 - Πίνακας δικαιολογητικών - Κριτήρια επιλεξιμότητας - Νομικά
πρόσωπα ζητείται να υποβληθούν (στον Έντυπο Φάκελο) για την αποδοχή όρων
και προϋποθέσεων καθεστώτος :
Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος

Ποιο είναι συγκεκριμένα αυτό το έντυπο που πρέπει να συμπεριλάβουμε ως
δικαιολογητικό στον Έντυπο Φάκελο για την Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος;
Είναι η εκτυπωμένη αίτηση από το ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
7)Στη σελίδα 51 της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου γίνεται αναφορά σε τεχνική μελέτη
η οποία απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και βεβαίωση ορθής
εκτέλεσης κατά την πληρωμή. Ωστόσο δεν αναφέρεται κάπου αλλού στο κείμενο
τεχνική μελέτη.
Αναφερόμενοι σε τεχνική μελέτη εννοείται τη στατική μελέτη που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο ή την τεχνική πρόταση;
Αναφερόμαστε στη στατική μελέτη.
8) Όσoν αφορά την αντιπαγετική προστασiα εσπεριδοειδών, τα δικαιολογητικά τα
οποία χρειάζονται για να υποβάλλουμε στη μελέτη υποψηφιότητας, είναι:
1) Βεβαίωση μετρήσεων για τον τύπο του ανεμιστήρα,
2) Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 ετών,
3) Πιστοποίηση της βάσης στήριξης,
4) Τοπογραφικό σκαρίφημα,
5) Μελέτη του μηχανικού για το οικονομικότερο της πρότασης.
Τα παραπάνω υποβάλλονται για την οικονομικότερη προσφορά ή και για τις 3
προσφορές;
Υποβάλλονται και για τις 3 προσφορές.

9) Όσον αφορά την αντιχαλαζική ή / και αντιβροχική προστασία, τα δικαιολογητικά
τα οποία χρειάζονται για να υποβάλλουμε στη μελέτη υποψηφιότητας, είναι:
α) Εγγύηση εργοστασίου των μεμβρανών,
β) Εγγύηση εργοστασίου των συρματόσχοινων - συρμάτων;
Τα παραπάνω υποβάλλονται για την οικονομικότερη προσφορά ή και για τις 3
προσφορές;
Υποβάλλονται και για τις 3 προσφορές.
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καθεστώτος" στην αποδοχή όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος
Η τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος, σχετικά με την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
καθεστώτος, που αναφέρεται στο Παράρτημα 6 (Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης) της 2ης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, προκύπτει μέσω του ΠΣΚΕ,
στο τελευταίο στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου (όροι και προϋποθέσεις). Η
οριστικοποιημένη αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από το δικαιούχο και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης.
11)

Παραγωγός ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν έχει ενταχθεί στο

ειδικό καθεστώς, δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο της εφορίας ενώ θα έπρεπε αφού
παίρνει επιδότηση. Τώρα για να ενταχθεί θα χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο 100
ευρώ. Μπορεί να ενταχθεί τώρα και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα?
Σύμφωνα με το εδάφιο 3.2.1 (Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα), σημείο α) της 2ης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, δικαιούχος του καθεστώτος
δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που, την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
στήριξης, πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο, ββ) έχει υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020 γγ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και δδ)
να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την
ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης. Συνεπώς, η μη ένταξη στο ειδικό καθεστώς δεν
στερεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αφού αυτό που απαιτείται είναι η
ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σημείο αα). Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η υποβολή
φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεδομένου ότι το φυσικό πρόσωπο
πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερο (σημείο γγ).
12) Στην ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για τα δίχτυα αμπελιών (630€/στρ.)
συμπεριλαμβάνονται και τα συρματόσχοινα ή αφορά μόνο το δίχτυ με τα
εξαρτήματα (κλιπς, καπέλα)?

Στο παράρτημα 2, σελ. 46 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, αναφέρεται ότι στις αναφερόμενες επιλέξιμες
δαπάνες για τις περιπτώσεις αντικατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού ή/και αντιβροχικής
μεμβράνης συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες για την αγορά συρματόσχοινων, καπέλων,
πλακετών και σχοινιών κλπ.

13) Στον ηλεκτρονικό φάκελο για τα στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του
φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης :
Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μελών. Στην περίπτωση μεταβολής της
μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση, απόσπασμα
βιβλίου μετόχων ή μελών με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
Τα ζητούμενα δικαιολογητικά αφορούν Ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ (οι ΟΕ δεν
έχουν βιβλίο μετόχων). Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία
θεωρούμε ότι σας καλύπτει σαν δικαιολογητικό το τελευταίο ισχύον καταστατικό (με
βεβαίωση ΓΕΜΗ) δεδομένου ότι εκεί αναφέρονται οι ομόρρυθμοι εταίροι /
διαχειριστές και τα ποσοστά τους.
Θα πρέπει και στην περίπτωση που ο αιτών είναι ΟΕ να συνυποβάλλουμε κάποιο
Πρακτικό - βεβαίωση ποσοστών με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της
Ομόρρυθμης Εταιρείας;
Στο παράρτημα 6 (2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 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. 67
αναφέρεται: «Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μελών. Στην περίπτωση μεταβολής
της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση, απόσπασμα
βιβλίου μετόχων ή μελών με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου». Αρκεί να υποβάλετε
το έγγραφο από το ΓΕΜΗ.
14) Στον ηλεκτρονικό φάκελο για πιστοποίηση της φορολογικής προσωπικότητας:
Έγγραφο απόδοσης ΦΠΑ
Βεβαίωση μεταβολών όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του νομικού
προσώπου
Συνημμένα υποβάλλω υπόδειγμα της βεβαίωσης που αναφέρονται οι κωδικοί
δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Για το έγγραφο απόδοσης ΦΠΑ, ποιο ακριβώς δικαιολογητικό θα πρέπει να
υποβάλλουμε;
Είναι κάποιο άλλο δικαιολογητικό ή εννοείτε τη βεβαίωση των κωδικών
δραστηριότητας από το μητρώο της ΔΟΥ; (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα)
Στη σελίδα του taxis της προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης, όπου
φαίνονται οι ενεργοί ΚΑΔ και η υπαγωγή ΦΠΑ της επιχείρησης, καθώς και το καθεστώς
ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται.
15) Στον Έντυπο Φάκελο για την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος :
Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος
Ποιo είναι συγκεκριμένα αυτό το έντυπο και χορηγήστε μας υπόδειγμα για να το
συμπληρώσουμε.
Είναι η εκτυπωμένη αίτηση από το ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
16) Μπορεί μια εγκεκριμένη επένδυση να μην υλοποιηθεί στο σύνολό της και μέχρι
ποιο ποσοστό;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εδάφιο 7.3 (Τροποποίηση απόφασης ένταξης
πράξεων) σημείο β) τόσο της 1ης Πρόσκλησης, όσο και της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, ουσιώδεις παρεκκλίσεις που οδηγούν σε τροποποίηση της
απόφασης ένταξης Πράξης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες παρεκκλίσεις: αα) αλλαγή στο
φυσικό αντικείμενο,

ββ) μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό

μεγαλύτερο του 20% του εγκεκριμένου, γγ) παράταση του χρονοδιαγράμματος της
Πράξης, δδ) παράταση του χρόνου υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής, εε) μείωση
της βαθμολογίας στο επίπεδο του τελευταίου ενταγμένου δικαιούχου της πρόσκλησης,
κ.λπ.
17) Τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιαστεί αύξηση στην τιμή του χάλυβα άνω του
30%, τα προτιμολόγια που μας προσκομίζονται ξεπερνάνε το εύλογο κόστος της
συνολικής επένδυσης. Σε αυτήν την περίπτωση πως θα καταχωρούνται οι
δαπάνες? Μπορούμε να κάνουμε την καταχώρηση κανονικά όπως προβλέπεται και
να καταθέσουμε τεχνική έκθεση στην οποία να αναγράφουμε ότι ναι μεν
καταθέτουμε προτιμολόγια που ξεπερνούν την ανώτατη δαπάνη αλλά αιτούμαστε
αυτήν που προσδιορίζεται στο παράρτημα 2 εύλογο κόστος επενδύσεων?

Η καταχώρηση των δαπανών θα γίνει κανονικά όπως προβλέπεται από τη 2η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

18) Στο παράρτημα 4 της πρόσκλησης, στη σελίδα 51 αναγράφεται ότι "Όσο αφορά
την τεχνική μελέτη, απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την
αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής". Με τον όρο "τεχνική μελέτη"
εννοείτε την περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει φάκελο στατικής μελέτης,
σωστά;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 4 (Τεχνικές προδιαγραφές επενδύσεων
και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών), όπως ορθά αναφέρετε, με τον όρο «τεχνική
μελέτη» που απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την αίτηση
πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής, εννοείται η περίπτωση που ο δικαιούχος
υποβάλλει φάκελο στατικής μελέτης, δηλαδή στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων, που δεν
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, οπότε υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης
με υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου μηχανικού καθώς απαιτείται και η ευθύνη επίβλεψης
καλής εκτέλεσης.
19) Στο παράρτημα 6, στα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων
αναγράφεται για το κριτήριο "Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος" το
δικαιολογητικό "Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος". Που μπορεί να βρεθεί αυτή η
τυποποιήμενη Υπεύθυνη δήλωση;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 6 (Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης), η
Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος,
προκύπτει μέσω του ΠΣΚΕ, στο τελευταίο στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου
(όροι και προϋποθέσεις). Η οριστικοποιημένη αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από το
δικαιούχο και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
20) Η προτεινόμενη επένδυση αφορά στην εγκατάσταση ενιαίου συστήματος
αντιχαλαζικής προστασίας σε όμορα ιδιόκτητα αγροτεμάχια 8,9 στρ. και 13,9 στρ.,
με καλλιέργεια μήλων. Στο ΠΣΚΕ είναι απαραίτητη η αντιστοίχιση των δαπανών
(πλην των γενικών) με το κάθε αγροτεμάχιο. Οι εταιρείες έδωσαν προσφορές για
τα υλικά εγκατάστασης του ενιαίου συστήματος και δεν διαχωρίζουν (αντιστοιχούν)
τα υλικά ανά αγροτεμάχιο. Μπορεί να γίνει αναλογικός επιμερισμός των υλικών,

σύμφωνα με την έκταση (στρέμματα) των αγροτεμαχίων ή πρέπει να εκδοθούν νέες
προσφορές που θα αντιστοιχούν τα υλικά ξεχωριστά στο κάθε αγροτεμάχιο;
Θα πρέπει να εκδοθεί 1 προσφορά, που θα αντιστοιχεί τα υλικά ενιαία σε όλα τα όμορα
αγροτεμάχια.
21) Παραγωγός ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Υπομέτρο 5.1, και να τοποθετήσει
αντιχαλαζικό

δίχτυ

και

αντιβροχική

μεμβράνη

σε καλλιέργεια

αμπελώνα

επιτραπέζιο. Η εγκατάσταση (στύλοι, αγκύρια κλπ) είναι μεταλλική και προϋπάρχει
άνω των 10 ετών.
Σε αυτή τη περίπτωση, θεωρείται επένδυση απλής αντικατάστασης; Ή κανονική
επένδυση; Η υπεύθυνη δήλωση για την στατική επάρκεια της εγκατάστασης
επαρκεί;
Η συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς θεωρείται επένδυση απλής εγκατάστασης.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 4 (Τεχνικές προδιαγραφές
επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών) της 2 ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι 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.
22) Αναφορικά με την 2η πρόσκληση του Μ5.1, στην περίπτωση που υποψήφιος
δικαιούχος δεν έχει εγκαταστήσει ακόμη τη φυτεία στο αγροτεμάχιο που επιθυμεί
να

εγκαταστήσει

ολόκληρη

την

εγκατάσταση

αντιχαλαζικής/αντιβροχικής

προστασίας συμπεριλαμβανομένων των στύλων, είναι αδύνατο να προσκομίσει
βεβαίωση στατικής επάρκειας διότι δεν έχει εγκαταστήσει ακόμη την καλλιέργειά
του. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος είναι μη επιλέξιμος στο Μ5.1 ή μπορεί
να υποβάλλει αίτηση στήριξης και να υποβάλλει αργότερα την βεβαίωση στατικής
επάρκειας, όταν δηλαδή θα έχει εγκαταστήσει την καλλιέργειά του;
Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο Παράρτημα 4 (Τεχνικές προδιαγραφές επενδύσεων και λοιποί όροι
επιλεξιμότητας δαπανών) 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. Συνεπώς, είναι προφανές ότι σε περίπτωση μη
προσκόμισης της εν λόγω βεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο
υποψήφιος δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος.
23) Έστω παράδειγμα, εν δυνάμει δικαιούχος φυσικό πρόσωπο, διαθέτει βάση της
δήλωσης ΟΣΔΕ 2020 76 στρέμματα ιδιόκτητα, καλλιέργειας εσπεριδοειδή. Βάση της
πρόσκλησης του Μέτρου 5, ως επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αγορά και
εγκατάσταση ενεργητικού συστήματος για την προστασία από τον παγετό? ή είναι
επιτρεπτή και η αίτηση αντιχαλαζικής και αντιβροχικής εγκατάστασης για την
συγκεκριμένη καλλιέργεια?
Σύμφωνα με τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020,
1.5. Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
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.

24) Αν υποθέσουμε ότι ισχύει η πρώτη περίπτωση, για την αγορά και
εγκατάσταση ενεργητικού συστήματος για την προστασία από τον παγετό, στα 76
στρέμματα πως προσδιορίζεται η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη βάση του Πίνακα 2.2,
Παράρτημα 2?
Σύμφωνα με τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020,
Πίνακας 2.2 Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιπαγετικής
προστασίας

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ)
8-10
10,1-16
16,1-20
20,1-22,5
22,6-24,5
24,6-27,5
27,6-33
33,1-40
40,1-44

Α.Ε.Δ. (€)
9.000,00
10.800,00
12.200,00
13.400,00
14.500,00
15.900,00
18.000,00
19.900,00
21.500,00

25) Για να ενταχθεί ένα αμπέλι στο πρόγραμμα για το μέτρο 5.1 θα πρέπει να είναι
γραμμένο στο αμπελουργικό μητρώο και το μητρώο να είναι ενημερωμένο? Σε
διαφορετική περίπτωση το συγκεκριμένο αμπέλι βγαίνει εκτός?
Σύμφωνα με τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, Παράρτημα 6Α
ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

26) Στα πλαίσια του υπομέτρου 5.1, είναι δυνατόν ο παραγωγός να προμηθευτεί
από παραπάνω από έναν ανάδοχο τα υλικά του, θέλει να αγοράσει από 2
διαφορετικούς, για να επιλέξει τα φθηνότερα από τον καθένα, από έναν να πάρει τα
δίχτυα και από άλλον τους πασσάλους, δεν μπορεί κανείς από τους 2 να του δώσει
ολοκληρωμένη προσφορά με όλα τα πάγια, αλλά στα πάγια που προσφέρει ο
καθένας είναι φθηνότεροι συγκριτικά με τις άλλες προσφορές που έχει στα χέρια
του.
Δεν είναι δυνατόν να αγοραστούν τα υλικά από 2 διαφορετικούς αναδόχους, αλλά πρέπει
να είναι ολοκληρωμένη η προσφορά για να επιλεχθεί.
27)

Εφόσον

σε

ενοικιαζόμενο

αγροτεμάχιο

αιτούμαστε

την

εγκατάσταση

ανεμομίκτη, για πόσα χρόνια θα πρέπει να συναφθεί ενοικιαστήριο, ούτως ώστε να
καλύπτονται οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις; Είναι αρκετά 9 χρόνια ή χρειάζεται
εικοσαετές μισθωτήριο ώστε να αποσβεστεί η επένδυση;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 7 της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, τα έτη απόσβεσης επενδυτικών δαπανών για τον αντιπαγετικό
ανεμιστήρα είναι 20, συνεπώς χρειάζεται εικοσαετές μισθωτήριο.

28)

Αγρότης ειδικού καθεστώτος με πρώτη δήλωση ΟΣΔΕ το 2020 έχει θέμα

επιλεξιμότητας, (λάβετε υπόψη παρακαλώ ότι δεν έκανε δήλωση ΟΣΔΕ το 2019
οπότε δεν έχει υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ το 2019);
Αγρότης ειδικού καθεστώτος με πρώτη δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, δεν έχει θέμα
επιλεξιμότητας.
29) Ο ίδιος αγρότης ειδικού καθεστώτος στο Ε1 του 2019, στον πίνακα Α1, έχει
διαφορετική διεύθυνση (αφορά την παλιά του διεύθυνση), από τον πίνακα 5, που
είναι η πραγματική διεύθυνση του σπιτιού που του παραχωρείται από τον πατέρα
του, θα μπορέσει να ληφθεί υπόψη η διεύθυνση του πίνακα 5 ως μόνιμη κατοικία;
Το ερώτημα τίθεται διότι ακόμα και στους επαγγελματίες αγρότες (και γενικά στους
αυτοαπασχολούμενους) στον πίνακα 1 αναγράφεται κατά προτεραιότητα η
διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας και όχι η διεύθυνση κατοικίας, οπότε δεν
αποτελεί απαραίτητα το ακριβές σημείο προσδιορισμού της μόνιμης διεύθυνσης
κατοικίας.
Αν ο ενδιαφερόμενος προβεί τώρα σε τροποποιητική δήλωση του εντύπου Ε1 έτους
2019 (έχει το δικαίωμα αυτό από την ΔΟΥ) για να διορθώσει το προφανές σφάλμα
την πραγματικής του κατοικίας στο έτος 2019 που επιβεβαιώνεται και στον Πίνακα
5, θα υπάρχει θέμα ώστε να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία σας, το ότι το έντυπο
Ε1 θα έχει ημερομηνία εντός του 2021, δηλαδή κατόπιν της ημερομηνίας της
πρόσκλησης;
Ο ενδιαφερόμενος πράγματι διαμένει στη διεύθυνση που αναγράφεται στον πίνακα
5 και απλά θα γίνει διόρθωση του πίνακα 1.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί σε τροποποιητική δήλωση του εντύπου Ε1 έτους
2019, αναφορικά με την κατοικία του και αυτό θα γίνει δεκτό.
30) Στα κριτήρια επιλογής 1 και 2 προκύπτει μοριοδότηση 41,3 και κίνδυνος 0. Άρα
ο κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη ως ΧΑΜΗΛΟΣ για να υπολογιστεί η βαθμολογία;
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. Συνεπώς, όπως ορθά αναφέρετε, λαμβάνετε υπόψη τον
κίνδυνο ως ΧΑΜΗΛΟ προκειμένου να υπολογίσετε την βαθμολογία (μοριοδότηση 40 για
χαμηλό κίνδυνο σε κλίμακα 0-100).

31) Στο παράρτημα 6 σημείο Β Κριτήρια επιλεξιμότητας φυσικού προσώπου
αναφέρονται τα δικαιολογητικά:
- ΥΔ ότι δεν εκτίει ποινή φυλάκισης, απλά κάνω αυτή την υπεύθυνη δήλωση
(εννοείται με γνήσιο της υπογραφής);
- Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος, τι αφορά αυτή η υπεύθυνη δήλωση, μήπως την
υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ στο τέλος να έχει γνήσιο της υπογραφής;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 6 (Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης), η
πρώτη είναι μια ΥΔ, όπου ο δικαιούχος δηλώνει ότι «δεν εκτίω ποινή φυλάκισης», η οποία
επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής. Η δεύτερη (Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος
περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος) προκύπτει μέσω του ΠΣΚΕ, στο
τελευταίο στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου (όροι και προϋποθέσεις). Η
οριστικοποιημένη αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από το δικαιούχο και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης.
32) Εάν ένα τεμάχιο είναι ιδιόκτητο, μπορούμε να καταθέσουμε το Ε9, διότι δεν
κατέχει συμβολαιογραφική πράξη;
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, άρθρο

1.9.1. Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

επενδύσεων
α) 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, ββ) αφορούν το συνδυασμό καλλιεργειών και
συστημάτων ενεργητικής προστασίας του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος, 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, δδ) αφορούν καλλιέργειες σε καλή
κατάσταση, που δεν παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 10% στο
σύνολο της καλλιέργειας, εε) διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και στστ) πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας.
Ως εκ τούτου, ιδιόκτητο αγροτεμάχιο που δεν έχει συμβολαιογραφική πράξη και
πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο δεν είναι αποδεκτό.

33) Κάποιος μπορεί να τοποθετήσει τώρα την υποστύλωση, πριν τον επιτόπιο
έλεγχο;
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, άρθρο 6.2.1. Επιτόπια επίσκεψη «Σκοπός της επιτόπιας
επίσκεψης είναι ο έλεγχος της ύπαρξης γεωχωρικής ταυτοποίησης του
αγροτεμάχιου με τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2020».
Ως εκ τούτου, μπορεί να γίνει εγκατάσταση της υποστύλωσης πριν την διενέργεια
του επιτόπιου ελέγχου.
Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.11 της 2ης
Πρόσκλησης, παράγραφο α), Δεν ενισχύονται: στστ) δαπάνες που υλοποιούνται
πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1.9.1 της ίδιας Πρόσκλησης «Δαπάνες που
υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την
έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, υλοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη
του δυνητικού δικαιούχου χωρίς υποχρέωση ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης
απορριφθεί»

34) Όσον αφορά το Υπομέτρο 5.1 και την τοποθέτηση ηλεκτρικού αντιπαγετικού
ανεμομείκτη σε εσπεριδοειδή, στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ4653ΠΓ-ΣΥ5) σελ. 61-62
αναφέρονται απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτά πρέπει να συνοδεύουν κάθε μία από τις
3 προσφορές ή μόνο τη προσφορά που έχει χαμηλότερη προσφορά;
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε μία από τις 3 προσφορές.
35) Μπορεί να αποδειχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός αγροτεμαχίου του υποψήφιου
με τα εξής έγγραφα:
•

Δημοσιευμένη Διαθήκη που αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο
μεταβιβάζεται στον υποψήφιο

•

Πιστ/κα Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
από τον θανόντα

•

Πιστ/κα Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη αποποίησης κληρονομιάς από
τον υποψήφιο

•

Πρόσφατο Ε9 του υποψηφίου

•

Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τον κληρονομούμενο
σύμφωνα με το Παράρτημα 6, Δ Επενδύσεις, Κριτήριο αποδεικτικά χρήσης
αγροτεμαχίου εγκατάστασης επένδυσης;

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.9.3. (Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
επενδύσεων) εδάφιο α) σημείο γγ) της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, οι
προς χρηματοδότηση δαπάνες, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.9.2,
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. Επίσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 6
(Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης), σημείο Δ (Επενδύσεις), της 2 ης Πρόσκλησης, απαιτείται
συμβολαιογραφική πράξη μετεγγραμμένη ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας μεταγραμμένο ή πρόσφατο
κτηματολογικό πιστοποιητικό αντίστοιχης ισχύος ή κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη
κατοχή του αγροτεμαχίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται η μεταγραφή του τίτλου κατοχής του
υποψηφίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

36) Παραγωγός έχει ενισχυθεί από τον ΕΛΓΑ το 2010 για την εγκατάσταση αντιχαλαζικής
προστασίας σε αγροτεμάχιο 12,5 στρ κεράσι και σήμερα επιθυμεί να τοποθετήσει και
σύστημα αντιβροχικής προστασίας στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση διατηρώντας
εννοείται και την αντιχαλαζική.
Το σύστημα αντιβροχικής προστασίας ή το συνδυαστικό απαιτεί 36 στύλους/στρ (8χ8,5 εκ)
ενώ το σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας απαιτεί 30 στύλους/στρ (7χ7,5 εκ.) συνεπώς για
να επιτευχθεί η στατικότητα θα πρέπει να προστεθούν στύλοι ενδιάμεσα.
Με ποιον τρόπο θεωρείτε πως πρέπει να καταχωρηθεί και με ποια βάση;
Να ζητηθεί προσφορά από τον κατασκευαστή μόνο για τους επιπλέον στύλους και τα
παρελκόμενα τους με τις μεμβράνες και να καταχωρηθεί ως "ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ή
να ζητηθεί προσφορά για συνδυαστικό σύστημα ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ
αλλά στην υλοποίηση να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για τη νέα κατασκευή;
Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στήριξης, στα πλαίσια της 2 ης Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, όπου θα αιτείστε για νέα συνδυαστική εγκατάσταση αντιχαλαζικής και
αντιβρόχινης προστασίας και η οποία θα επιχορηγηθεί μόνο για τα επιλέξιμα υλικά
(αντικατάσταση αντιχαλαζικού δικτυού, τοποθέτηση αντιβρόχινης μεμβράνης και προσθήκη
ενδιάμεσων στύλων).

37)

Σε

αγροτεμάχιο

το

οποίο

στην

ΕΑΕ

2020

είναι

δηλωμένο

συγκαλλιέργεια εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα (σαν καλλιέργειες είναι ξεχωριστές και
όχι ανάμεικτα τα δέντρα) μπορούμε να αιτηθούμε ανεμομείκτη υπολογίζοντας μόνο την
επιλέξιμη καλλιέργεια και αν ναι πρέπει να υπάρχει τοπογραφικό στο οποίο η μη
επιλέξιμη καλλιέργεια να είναι εκτός? Επισυνάπτεται η εκτύπωση του ΕΛΓΑ, όπου έχω
μαρκάρει τα δύο όμορα υπό ένταξη αγροτεμάχια.
Εφόσον στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για

συγκαλλιέργεια, αλλά τα εσπεριδοειδή

βρίσκονται σε διαφορετικό τμήμα του αγροτεμαχίου από τα πυρηνόκαρπα, δεν υπάρχει
πρόβλημα. Εξάλλου, το ΠΣΚΕ “σπάει” τα αγροτεμάχια σε τμήματα ανάλογα με τις καλλιέργειες
στις περιπτώσεις συγκαλλιεργειών, άρα μπορείτε να δηλώσετε ως επιλέξιμα μόνο τα τμήματα
με τα εσπεριδοειδή, έτσι ώστε να μην μπλοκάρει το σύστημα. Σημειώνεται ότι τοπογραφικό

επιλέξιμης έκτασης απαιτείται ούτως ή άλλως από την Πρόσκληση σε περίπτωση ανεμομείκτη,
οπότε δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον λόγω συγκαλλιέργειας.
38) Ενοικιαστήριο που έχει υποβληθεί-οριστικοποιηθεί στις 11/05/2021 με διάρκεια 9
χρόνια (μέχρι 10/05/2030) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής
δημοσίων εσόδων είναι δεκτό για αίτηση που θα υποβληθεί σήμερα 21/05/2021;
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εδάφιο 1.9.3 (Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
επενδύσεων) σημείο β) της 2ης Πρόσκλησης: 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. Eπομένως, το εν λόγω
ενοικιαστήριο μπορεί να γίνει δεκτό.

39) Ασφαλιστική ενημερότητα που λήγει στις 23/05/2021 είναι δεκτή για αίτηση που
υποβληθεί σήμερα 21/05/2021;
Η συγκεκριμένη ασφαλιστική ενημερότητα μπορεί να γίνει δεκτή στη φάση υποβολής της
αίτησης στήριξης, αφού θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της. Ωστόσο, θα
πρέπει να εκδοθεί εκ νέου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (πχ. κατά τον έλεγχο του αιτήματος
πληρωμής).

40) Σε περίπτωση αντικατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού σε καλλιέργεια αμπέλου,
σύμφωνα με τον πίνακα 2.1 η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη είναι 630€. Στις δαπάνες που
θα υποβάλλουμε, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση των πλαστικών
εξαρτημάτων (πλακέτες, χτένια, αλυσίδες) που απαιτούνται για τη στερέωση των
διχτυών; ώστε προστιθέμενες στη δαπάνη των διχτυών να προκύψει ο επιλέξιμος
προϋπολογισμός (Π<630€/στρ). Ή ο επιλέξιμος προϋπολογισμός και κατά συνέπεια και
το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το αντιχαλαζικό δίχτυ;
Στο παράρτημα 2, σελ. 46 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, αναφέρεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες για τις περιπτώσεις

αντικατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού ή/και αντιβροχικής μεμβράνης συμπεριλαμβάνονται και
δαπάνες για την αγορά συρματόσχοινων, καπέλων, πλακετών και σχοινιών κλπ.

41) Στη 2η Πρόσκληση για την εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής προστασίας της

αγροτικής παραγωγής, αναφέρεται στο παράρτημα 4 άρθρο 1, εδάφιο γ) ότι πρέπει να
διασφαλίζεται, «Άνετη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών
μηχανημάτων, για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών μέσα στον χώρο της
εγκατάστασης». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μικρό μέρος της έκτασης του αγροτεμαχίου
δεν καλύπτεται από φυτικό κεφάλαιο, όμως είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της
καλλιέργειας. Με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ενεργητικής προστασίας αφορά
το σύνολο της καλλιέργειας σε ένα αγροτεμάχιο, για παράδειγμα 2,8 στρ με φυτεία,
δηλωμένο στο ΟΣΔΕ 2,8στρ:
α) στον υπολογισμό του εύλογου κόστους της επένδυσης καθώς και των μ2 του
αντιχαλαζικού διχτιού & της αντιβρόχινης μεμβράνης, θα υπολογισθεί η συνολική
έκταση των 2,8στρ. ή αυτή που προκύπτει από την αφαίρεση του ακάλυπτου χώρου,
(στην προκείμενη περίπτωση τα 2,3 στρ);
β) Στον ΠΣΚΕ, στον πίνακα IV 1 και στην στήλη επιλέξιμη έκταση ποια έκταση πρέπει
να δηλωθεί, τα 2,8στρ ή τα 2,3 στρ;
Στο παράρτημα 4 της υπ’ αριθμ. 1504/30-11-2020, 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020, του Μέτρου 5, σελ. 52 αναφέρεται:
«Σημειώνεται ότι, 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»
42) Στον ΠΣΚΕ, στον πίνακα VΙ 1.1 στις αιτούμενες δαπάνες:
α) Όταν οι προσφορές των προμηθευτών είναι υψηλότερες του εύλογου κόστος, θα
περιγράφονται όπως αναφέρονται ή θα γίνεται προσαρμογή σε αυτό;

β) Η περιγραφή των υλικών της προτεινόμενης επένδυσης θα είναι αναλυτική, δηλ. κάθε
διαφορετικό υλικό και ξεχωριστή εγγραφή ή ομαδοποιημένα στις κατηγορίες όπως
αυτές υπολογίζονται αυτόματα στον πίνακα VI 1.2;
α) Στην παράγραφο 1.9.1 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, αναφέρεται:
Εύλογο κόστος υλοποίησης δαπανών
•

Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης. Ως εύλογο κόστος υλοποίησης
των επενδύσεων νοείται η δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται από τον
δικαιούχο και η οποία είναι αντίστοιχη της εμπορικής αξίας της επένδυσης.
Δαπάνες που υπερβαίνουν το εύλογο κόστος προσαρμόζονται σ’ αυτό από τα
εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα.

• 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.
β) 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)
43) Για τοποθέτηση διχτυού σε προϋπάρχουσα η καταχώρηση γίνεται σαν
αντικατάσταση;
Έξοδα μηχανικού δικαιολογούνται; Ή καλύπτεται από την υπεύθυνη δήλωση;
Για την τοποθέτηση διχτύου αντιχαλαζικής προστασίας, σε υπάρχουσα κατασκευή
προστατευτικού μέσου, η καταχώρηση πραγματοποιείται στο ΠΣΚΕ ως απλή αντικατάσταση
διχτύου, για την οποία, επιπροσθέτως, δεν προβλέπεται κόστος εργατικών, σύμφωνα με το
Παράρτημα 4 της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση από το
Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α.
Επιπροσθέτως, για την ανωτέρω περίπτωση, δικαιολογούνται, με τη μορφή γενικών δαπανών,
μόνο έξοδα για την πληρωμή των συμβούλων καταχώρησης και επιμέλειας της αίτησης
στήριξης, καθόσον δεν απαιτείται μελέτη μηχανικού.

44) Αν κάποιος χρωστάει στην εφορία τι δικαιολογητικό μπορεί να προσκομίσει ώστε
να είναι δυνατόν να υποβάλλει αίτηση για το μέτρο 5.1 ;
Στην παράγραφο 3.2.1 γγ) 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, καθορίζονται οι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, ως εξής:
«α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που, την
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) είναι
ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει
συμπληρώσει το 61 ο, ββ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020
γγ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και δδ) να έχει εξοφλήσει τις
ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική
οριστικοποίηση της αίτησης.»
Ως εκ τούτου, αν κάποιος δεν είναι φορολογικά ενήμερος, δεν μπορεί να κριθεί
δικαιούχος.

45) Έχει προκύψει το εξής ερώτημα αν ο υποψήφιος δεν παίρνει επιδοτήσεις και δεν
παράγεται βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης, πρέπει να προσκομιστεί κάποιο
άλλο δικαιολογητικό;
Η πιστοποίηση του ενεργού γεωργού γίνεται με ηλεκτρονικό αρχείο, που μας στέλνεται από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτεπάγγελτη εξέταση.

46) α) Στην περίπτωση αγρότη που θέλει μόνο αντικατάσταση αντιχαλαζικού διχτυού
που έχει αποσβεστεί κι έχει επιδοτηθεί μαζί με όλη την εγκατάσταση από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα σε παλιότερη πρόσκληση.
Χρειάζονται να προσκομιστούν 3 προσφορές για το δίχτυ? κι αν ναι θα πρέπει όλες οι
προσφορές να συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση του εργοστασίου
παραγωγής?
β) στο παραπάνω τεμάχιο στο οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί το δίχτυ, είναι εξ
αδιαιρέτου και είναι συνολικά 20στρ. αμπέλι επιτραπέζιο και το μισό (10στρ.) ανήκει

στον αδερφό οποίος το καλλιεργεί και αυτός κανονικά με αμπέλι επιτραπέζιο στο οποίο
υπάρχει κι εκεί εγκατεστημένη αντιχαλαζική εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση τι
γίνεται αρκεί το Ε9 στο οποίο φαίνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας το οποίο είναι 50%?
α) Σύμφωνα με το εδάφιο 1.9.2. (Εύλογο κόστος υλοποίησης δαπανών) σημείο γ) της 2ης
Πρόσκλησης 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.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σημείο ε) του ίδιου εδαφίου, ο δυνητικός δικαιούχος επιλέγει
την επενδυτική δαπάνη με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 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. Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 (Πιστοποιητικό εγκαταστάσεων
ενεργητικής προστασίας) σημείο α) τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι αντιβροχικές μεμβράνες
πρέπει να συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής
τους από την οποία προκύπτει ότι έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
Παράρτημα 4 (Τεχνικές προδιαγραφές επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας δαπανών),
όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι 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.
β) Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εξ ́ αδιαιρέτου, η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του
αγροτεμαχίου, 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 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. H 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.

