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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΔΑΟΚ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΥΕ ΠΑΑ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
ΜΑΑΕ: Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΑΕ: Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
ΟΣΔΕ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΣΚΕ: Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
ΤΑ: Τυπική Απόδοση
ΥΑ: Υπουργική Απόφαση

4

ΑΔΑ: 6Λ8Σ4653ΠΓ-ΩΛΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Ο Οδηγός Αξιολόγησης, εφ’ εξής «Οδηγός», απευθύνεται στους αξιολογητές και τις γνωμοδοτικές επιτροπές
της ΥΑ 13158/2017.
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να συμβάλλει στην ενιαία εφαρμογή της διαχείρισης και της αξιολόγησης
των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων, στην ίση μεταχείριση των υποψηφίων δικαιούχων και στη
νομιμότητα των πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 4.1. «Στήριξη
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
Για το σκοπό αυτό, ενσωματώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι σχετικές με την
αξιολόγηση διατάξεις του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 4.1 και επιχειρήθηκε η περαιτέρω εξειδίκευσή
τους, ώστε να είναι απολύτως συγκεκριμένες και κατανοητές.
Η παροχή των οδηγιών αξιολόγησης γίνεται ακολουθώντας τη ροή του ηλεκτρονικού φύλλου αξιολόγησης στο
ΠΣΚΕ. Συμπληρωματικά, παρέχονται οδηγίες για την αξιολόγηση της πληρότητας του φυσικού φακέλου και
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δικαιολογητικών που περιέχονται σε αυτόν.
Για την εφαρμογή των οδηγιών, απαιτείται η πρόσβαση και η αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
διαδικασία αξιολόγησης και το οποίο βρίσκεται στο δικτυακό τόπο http://www.agrotikianaptixi.gr και
http://www.minagric.gr.
Στο Α’ μέρος του Οδηγού αναπτύσσονται οι γενικές οδηγίες προς τους αξιολογητές και οι οδηγίες ελέγχου της
εμπρόθεσμης υποβολής και της πληρότητας του κατατεθειμένου φυσικού φακέλου δικαιολογητικών.
Στο Β’ μέρος του Οδηγού αναπτύσσονται οι οδηγίες αξιολόγησης της αίτησης στήριξης οι οποίες
περιλαμβάνουν τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του υποψήφιου, τον έλεγχο και την διαμόρφωση της
βαθμολογίας, τον έλεγχο και την διαμόρφωση της έντασης στήριξης, τον έλεγχο επιλεξιμότητας των
επενδυτικών δαπανών και τη διαμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού επενδυτικών δαπανών.
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ΜΕΡΟΣ Α’
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η αξιολόγηση διενεργείται ολοκληρωμένα για το σύνολο της αίτησης στήριξης ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή, αν στο στάδιο αξιολόγησης της επιλεξιμότητας του υποψηφίου το
αποτέλεσμα είναι αρνητικό (δηλ. μη επιλέξιμος) η αξιολόγηση δεν διακόπτεται αλλά συνεχίζεται και
ολοκληρώνεται για όλα τα στάδια με την ανάλογη επεξεργασία των στοιχείων και την εισαγωγή σχολίων
του αξιολογητή.
2. Για να προχωρήσετε πρώτη φορά στην αξιολόγηση αιτήσεων, πρέπει προηγουμένως να έχετε
ολοκληρώσει τη διαδικασία χρέωσης και παραλαβής. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσετε τη χρέωση ενός νέου φακέλου από αυτούς που έχουν ανατεθεί σε εσάς με την επιλογή
Παραλαβές Φυσικού Φακέλου από το μενού ενεργειών. Την πρώτη φορά που ακολουθείτε τη διαδικασία

αυτή θα εμφανιστεί ένας άδειος κατάλογος. Για να κάνετε τη χρέωση του φακέλου επιλέγετε
Νέα
εγγραφή και εμφανίζεται ο κατάλογος με τους φακέλους για χρέωση.
Ο κωδικός έργου ΣΒΕΛ-ΧΧΧΧ, ο οποίος εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του φακέλου που χειρίζεστε, είναι
το στοιχείο βάσει του οποίου αναζητάτε τον φάκελο ανατρέχοντας στον κατάλογο ή με τη βοήθεια της
αναζήτησης (προτείνεται).

Συστήνουμε για την εύρεση να χρησιμοποιείτε τον κωδικό έργου, δηλαδή, έστω για το ΣΒΕΛ – 20101,
συμπληρώστε στο κενό κελί τον αριθμό 20101 και πατήστε αναζήτηση.

Ο κωδικός ενέργειας που εμφανίζεται δεξιά από τον κωδικό έργου είναι το πεδίο που πατάμε για να
επιλέξουμε τον φάκελο που χειριζόμαστε.
Τα υπόλοιπα στοιχεία περιέχουν πληροφορίες για την έναρξη και την οριστικοποίηση της υποβολής καθώς
και για την τρέχουσα κατάσταση του φακέλου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Με την επιλογή του κωδικού ενέργειας όπως περιγράφεται παραπάνω, έχει πραγματοποιηθεί η χρέωση
του φακέλου. Στην επόμενη είσοδό μας με την επιλογή
Παραλαβές Φυσικού Φακέλου ο φάκελος αυτός
εμφανίζεται στον κατάλογο των φακέλων που σας έχουν χρεωθεί ηλεκτρονικά και έχει την τρέχουσα
κατάσταση Παραλαβή Φυσ. Φακέλου που σημαίνει ότι ο φάκελος είναι στην διαδικασία της παραλαβής. Για να
πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική παραλαβή του φυσικού φακέλου πατάτε τον κωδικό ενέργειας που
εμφανίζεται αριστερά από τον κωδικό έργου και εμφανίζεται η καρτέλα των στοιχείων παραλαβής στην
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οποία συμπληρώνετε τα ζητούμενα πεδία, ήτοι Αρ. Πρωτοκόλλου / ημ/νία Eισερχομένου και Περιγραφή.

Η μορφή του φυσικού φακέλου και οι σχετικές προδιαγραφές ορίζονται στην εγκύκλιο 5405/26.06.2018
της ΕΥΕ-ΠΑΑ. Το πρωτόκολλο παραλαβής του φυσικού φακέλου από τη ΔΑΟΚ εμφανίζεται στο εξώφυλλο
του φακέλου ή/και στην αίτηση στήριξης του υποψήφιου. Ο αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο «Αρ.
Πρωτοκόλλου / Ημ/νία Εισερχομένου» το πρωτόκολλο και την ημερομηνία της παραλαβής του από τη
ΔΑΟΚ. Επισημαίνεται ότι αν ο δικαιούχος ταχυδρόμησε το φυσικό φάκελο ή τον έστειλε με courier και
παραδόθηκε στην αρμόδια ΔΑΟΚ εκπρόθεσμα, έλαβε το πρωτόκολλο παραλαβής που ήταν διαθέσιμο,
δηλαδή ημερομηνίας εκπρόθεσμης παραλαβής. Στη περίπτωση αυτή, κατά την παραλαβή του φακέλου
από την αρμόδια ΔΑΟΚ, σημειώνεται στο εξώφυλλο η ημερομηνία της αποστολής, σύμφωνα με το σχετικό
συνοδευτικό μεταφοράς του κομιστή (ταχυδρομείο, courier, κ.ά.) το δε συνοδευτικό μεταφοράς
τοποθετείται μέσα στον πρωτότυπο φυσικό φάκελο. Ο αξιολογητής, εφόσον συντρέχουν τα παραπάνω,
καταχωρεί επιπλέον στο πεδίο «Περιγραφή» την επωνυμία του κομιστή (ΕΛΤΑ, κ.λπ.) και την ημερομηνία
αποστολής όπως αυτή προκύπτει από τη σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή το σχετικό συνοδευτικό παραστατικό.
Εφόσον η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή το σχετικό συνοδευτικό παραστατικό
είναι μέχρι και την 15.10.2018, η έντυπη υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη.
Η «Ημερομηνία Εισαγωγής» ενημερώνεται από την εφαρμογή και δηλώνει την ημερομηνία και ώρα που
καταχωρήθηκε το πρωτόκολλο παραλαβής. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής αυτού του στοιχείου.
Πατώντας
αποθηκεύονται τα καταχωρημένα στοιχεία στην καρτέλα.
Μετά την καταχώρηση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την αποθήκευση των στοιχείων της παραπάνω
οθόνης, με την επιλογή
Απόδειξη Παραλαβής Φυσικού Φακέλου εκτυπώνεται το αποδεικτικό της παραλαβής
του φυσικού φακέλου και φυλάσσεται στον φάκελο. Εφόσον ο φάκελος δεν ανοιχτεί για αξιολόγηση, η
τρέχουσα κατάσταση του φακέλου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων παραμένει Παραλαβή Φυσ. Φακέλου.
3. Για να ξεκινήσετε την αξιολόγηση φακέλων που έχετε χρεωθεί και παραλάβει ηλεκτρονικά επιλέγετε
Αξιολογήσεις από το μενού ενεργειών και

Νέα εγγραφή. Η ενέργεια αυτή προσθέτει φακέλους από

αυτούς που έχουν χρεωθεί και παραληφθεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2, στον κατάλογο αιτήσεων
για αξιολόγηση.
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Για να επιλέξετε μία αίτηση από τον κατάλογο, πατάτε στη στήλη κωδικό έργου το αντίστοιχο ΣΒΕΛ (π.χ.
ΣΒΕΛ-15717) ή αναζητάτε τον φάκελο με τη βοήθεια της αναζήτησης

Συστήνουμε για την εύρεση να χρησιμοποιείτε τον κωδικό έργου, δηλαδή, έστω για το ΣΒΕΛ-20101,
συμπληρώστε στο κενό κελί τον αριθμό 20101 και πατήστε αναζήτηση. Στη συνέχεια πατάτε στον κωδικό
έργου και εμφανίζεται η οθόνη στην οποία συμπληρώνεται τα ζητούμενα πεδία.
4. Ανοίγοντας μια αίτηση για αξιολόγηση, πατώντας διαδοχικά



και στην

επόμενη οθόνη, δεξιά το
εμφανίζονται οι ενότητες I έως XI. Οι ενότητες Ι έως και VΙΙΙ
περιέχουν τα στοιχεία όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και οριστικοποιηθεί στην αίτηση στήριξης. Κάθε
ενότητα περιλαμβάνει πίνακες με αναλυτικά στοιχεία και, ενδεχομένως, πίνακες με συγκεντρωτικά
στοιχεία τα οποία ενημερώνονται από τα αναλυτικά. Οι ενότητες ΙΧ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ I - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II - ΣΥΝΟΨΗ και ΧI.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ είναι επιπλέον των ενοτήτων της αίτησης, αφορούν τον
διοικητικό της έλεγχο και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης.
5. Ο αξιολογητής, προκειμένου να προβεί σε διορθώσεις ως αποτέλεσμα της διενεργούμενης αξιολόγησης,
μπορεί να μεταβάλει τα περιεχόμενα όλων των πινάκων, με εξαίρεση: α) την ενότητα I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, β) τα περιεχόμενα του πεδίου [ΑΦΜ] του Πίνακα ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και γ) τους πίνακες
με τα συγκεντρωτικά στοιχεία.
6. Κάθε αλλαγή στοιχείων η οποία επιφέρει μεταβολή στην επιλεξιμότητα ή στη βαθμολογία ή στο ύψος του
προϋπολογισμού επενδυτικών δαπανών ή στο ύψος της δημόσιας δαπάνης πρέπει υποχρεωτικά να
τεκμηριώνεται με την εισαγωγή, από τον αξιολογητή, της σχετικής περιγραφής και αιτιολογίας και της
σχετικής νομικής βάσης στον Πίνακα Χ.2 -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ειδικά για τις μεταβολές στα
στοιχεία των επενδυτικών δαπανών, η υποχρεωτική καταχώρηση από τον αξιολογητή της σχετικής
περιγραφής και αιτιολογίας της μεταβολής και της σχετικής νομικής βάσης πραγματοποιείται στο πεδίο
Παρατηρήσεις αξιολογητή Νομική βάση

το οποίο υπάρχει στον πίνακα VI.1 της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης στην ενότητα VI. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.
7. Πεδία των οποίων τα περιεχόμενα έχουν μεταβληθεί κατά την αξιολόγηση, εμφανίζονται με διαφορετικό
χρώμα (κίτρινο) ώστε οι αλλαγές να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα. Τοποθετώντας τον δείκτη του
ποντικιού πάνω από το χρωματισμένο πεδίο εμφανίζεται η αρχική τιμή.
8. Στις διαθέσιμες καρτέλες που εμφανίζονται, υπάρχουν κατά περίπτωση στο δεξί μέρος τα ακόλουθα
εικονίδια ενεργειών:
Παρέχει τη δυνατότητα εισόδου στην επεξεργασία καρτέλας προκειμένου να
- Edit:
μεταβάλλετε ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
- Update:

Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης νέων ή τροποποιημένων στοιχείων με
ταυτόχρονη έξοδο από την επεξεργασία καρτέλας. Εμφανίζεται όταν έχει
πραγματοποιηθεί εισαγωγή ή/και μεταβολή στοιχείων.
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- Cancel:

Παρέχει τη δυνατότητα εξόδου από την επεξεργασία καρτέλας χωρίς να
αποθηκευτούν τυχόν νέα ή τροποποιημένα στοιχεία
Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των στοιχείων που έχουν
καταχωρηθεί ή τροποποιηθεί. Λειτουργικά, είναι ισοδύναμη επιλογή με την
Update και χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης θέλει να παραμείνει στην τρέχουσα
καρτέλα για περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων. Επίσης, η αποθήκευση
γίνεται αυτόματα αν ο χρήστης αλλάξει καρτέλα.

- Home :

Επιστροφή στο κεντρικό μενού.

9. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι οδηγίες παρέχονται ακολουθώντας την δομή του ηλεκτρονικού φύλλου
αξιολόγησης. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε οθόνες από όλους τους πίνακες που υπάρχουν στο
ηλεκτρονικό φύλλο αξιολόγησης ενώ μέσα στα κελιά έχουν ενσωματωθεί οι οδηγίες που κρίθηκε
απαραίτητο να δοθούν.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1. Ο έλεγχος πληρότητας αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 20 της ΥΑ 13158/2017. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η εμπρόθεσμη κατάθεση και η πληρότητα της
αίτησης στήριξης και του φακέλου τεκμηρίωσής της, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται.
2. Κατά τον έλεγχο πληρότητας εξετάζονται αποκλειστικά:
1. Η εμπρόθεσμη κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας.
2. Η υποβολή της αίτησης στήριξης και του επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Η υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή η ύπαρξη των δύο τευχών που προβλέπονται στην εγκύκλιο
5405/26.6.2018.
3. Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν εξετάζονται και δεν αξιολογούνται:
1. Το περιεχόμενό των δικαιολογητικών, της αίτησης και του επιχειρηματικού σχεδίου, εκτός αν γίνεται
ρητή αναφορά για το αντίθετο στον παρόντα Οδηγό.
2. Η επάρκεια των δικαιολογητικών ως προς την τεκμηρίωση των σχετικών στοιχείων της αίτησης
στήριξης.
3. Ο χρόνος έκδοσης των υποβληθέντων δικαιολογητικών και η ισχύς τους.
4. Ο αξιολογητής ακολουθεί τα βήματα του ελέγχου πληρότητας της αίτησης στήριξης που περιγράφονται
παρακάτω και αντίστοιχα ενημερώνει τα πεδία 1 έως 7 του Πίνακα IX.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ της Ενότητας ΙΧ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ I με [Ναι/Όχι]. Στην περίπτωση που ο
αξιολογητής σημειώσει [Όχι] υποχρεωτικά καταχωρεί τις σχετικές παρατηρήσεις. Τα βήματα του ελέγχου
πληρότητας της αίτησης στήριξης είναι τα ακόλουθα:
1. Έλεγχος εμπρόθεσμης υποβολής του φυσικού φακέλου στην οικεία ΔΑΟΚ: Ο αξιολογητής,
λαμβάνοντας υπόψη και όσα αναφέρονται ανωτέρω στις «Γενικές οδηγίες αξιολόγησης», ελέγχει το
πρωτόκολλο το οποίο έχει δοθεί από την οικεία ΔΑΟΚ κατά την παραλαβή του φυσικού φακέλου.
Εμπρόθεσμη κατάθεση φυσικού φακέλου νοείται η κατάθεση ή η αποστολή του φυσικού φακέλου
στις ΔΑΟΚ μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2018 (πεδίο 1 του Πίνακα IX.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ).
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2. Έλεγχος υποβολής έντυπης αίτησης στήριξης: Ο αξιολογητής ελέγχει α) αν υπάρχει η εκτύπωση της
αίτησης από την εφαρμογή του ΠΣΚΕ β) αν η αίτηση είναι υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 1,
Ενότητα Α του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (πεδίο 2 του Πίνακα ΙΧ.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ). Στην περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη, ο αξιολογητής ενημερώνει τον
υποψήφιο προκειμένου η έλλειψη να θεραπευτεί ως προφανές σφάλμα.
3. Έλεγχος υποβολής έντυπου επιχειρηματικού σχεδίου: Ο αξιολογητής ελέγχει αν υπάρχει το
επιχειρηματικό σχέδιο και αν είναι υπογεγραμμένο. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί
κοινή εκτύπωση αίτησης και επιχειρηματικού σχεδίου, αρκεί μία υπογραφή από το μελετητή και μία
από τον υποψήφιο. Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ανυπόγραφο, ο αξιολογητής
ενημερώνει τον υποψήφιο προκειμένου η έλλειψη να θεραπευτεί ως προφανές σφάλμα. Προσοχή:
Υπάρχει η δυνατότητα για τον υποψήφιο να συντάξει τα περιεχόμενα ενός ή και των δύο πινάκων
II.8 και V.3 ως ανεξάρτητο/α έγγραφο/α το/α οποίο/α μπορεί να αναρτήσει με την ίδια διαδικασία
που αναρτά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
4. Έλεγχος υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75): Ο αξιολογητής ελέγχει α) αν η
υ/δ είναι κατάλληλη για το είδος του υποψήφιου (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, συλλογικό
σχήμα) β) αν η υ/δ είναι υπογεγραμμένη από το δικαιούχο με θεώρηση γνησίου υπογραφής και γ)
αν το περιεχόμενο της υ/δ συμφωνεί με το υπόδειγμα που παράγεται από το ΠΣΚΕ (πεδίο 4 του
Πίνακα ΙΧ.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ).
5. Έλεγχος υποβολής καταλόγου δικαιολογητικών: Ο αξιολογητής ελέγχει αν υπάρχει στο φάκελο ο
κατάλογος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (πεδίο 5 του Πίνακα ΙΧ.1.).
6. Έλεγχος υποβολής δικαιολογητικών στον φυσικό φάκελο: Ο αξιολογητής ελέγχει αν όλα τα
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο κατάλογο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
υπάρχουν στον φυσικό φάκελο (πεδίο 6 του Πίνακα ΙΧ.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ).
Η ένδειξη «ΌΧΙ» απορρίπτει το αίτημα και πρέπει να συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχουν εκτεταμένες
ελλείψεις. Μεμονωμένες ελλείψεις πρέπει να θεραπεύονται στη λογική της αντιμετώπισης
προφανούς σφάλματος, όπως άλλωστε αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου (ΥΑ, άρθρο 19,
παρ. 9.3 και 9.4 και άρθρο 20 παρ. 8) Στην περίπτωση τέτοιας έλλειψης, ο αξιολογητής συμπληρώνει
ΝΑΙ αλλά στις παρατηρήσεις αναφέρει την έλλειψη και τον τρόπο θεραπείας.
7. Έλεγχος ανάρτησης δικαιολογητικών στο ΠΣΚΕ: Ο αξιολογητής ελέγχει αν όλα τα δικαιολογητικά που
περιλαμβάνονται στον φυσικό φάκελο έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΠΣΚΕ και
περιέχονται στον κατάλογο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (πεδίο 7 του Πίνακα ΙΧ.1ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ). Η ένδειξη «ΌΧΙ» απορρίπτει το αίτημα και πρέπει να
συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχουν εκτεταμένες ελλείψεις. Στην περίπτωση ύπαρξης μη
αναρτημένων δικαιολογητικών, ο αξιολογητής, κατά την κρίση του και σύμφωνα με την §10
παρακάτω, δύναται να αναρτήσει τα δικαιολογητικά αυτά στον κατάλογο του πίνακα X.3
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Ενότητας Χ. Μεμονωμένες ελλείψεις πρέπει να
θεραπεύονται στη λογική της αντιμετώπισης προφανούς σφάλματος, όπως άλλωστε αναφέρεται στο
θεσμικό πλαίσιο του μέτρου (ΥΑ, άρθρο 19, παρ. 9.3 και 9.4 και άρθρο 20 παρ. 8). Στην περίπτωση
τέτοιας έλλειψης, ο αξιολογητής συμπληρώνει ΝΑΙ αλλά στις παρατηρήσεις αναφέρει την έλλειψη
και τον τρόπο θεραπείας.
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8. Ο αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει παρατηρήσεις στο Πίνακα ΙΧ.1 ακόμα και στη
περίπτωση που έχει σημειώσει [Ναι] στο αντίστοιχο πεδίο εφόσον θεωρεί ότι αυτές θα
διευκολύνουν την αξιολόγηση.
9. Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του πεδίου [ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ] είναι [Όχι], ο
αξιολογητής ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 12 της Πρόσκλησης, αφού συμπληρώσει
τις υποστηρικτικές παρατηρήσεις και τη νομική βάση της εισήγησής του στον πίνακα 2-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Ενότητας Χ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II.
10. Σε περιπτώσεις έλλειψης δικαιολογητικών ή ακαταλληλότητας δικαιολογητικών που, κατά την κρίση
των αξιολογητών, οφείλονται σε προφανές σφάλμα οι αξιολογητές δύνανται να ζητήσουν από τους
υποψήφιους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων καθώς και να προβούν
στη συμπλήρωση του αιτήματος με στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 8 του άρθρου 20
της ΥΑ 13158/2017 και στις παραγράφους 12.3 και 12.4 του άρθρου 12 της Πρόσκλησης.

11

ΑΔΑ: 6Λ8Σ4653ΠΓ-ΩΛΑ

ΜΕΡΟΣ B’
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για τη διενέργεια του ελέγχου των λοιπών στοιχείων του υποψήφιου ο αξιολογητής ακολουθεί την ροή των
πινάκων όπως αυτοί εμφανίζονται στην αίτησης στήριξης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα 1 της Προκήρυξης, αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά κατά την κρίση των αξιολογητών, εφόσον ο
υποψήφιος παρέχει αιτιολόγηση για τη διαφοροποίηση με ταυτόχρονη αναφορά στη νομοθεσία βάσει της
οποίας τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά υποκαθιστούν τα ζητούμενα. Τα δικαιολογητικά που προβλέπεται
να συνοδεύουν την αίτηση στήριξης δεν μπορούν να αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Τα πεδία είναι προ-συμπληρωμένα στο πλαίσιο ταυτότητας της Δράσης και δεν μεταβάλλονται.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΦΟΡΕΑ
Ο αξιολογητής εξετάζει και αντιπαραβάλει τα γενικά στοιχεία του δικαιούχου με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αν υπάρχουν, λάθη ή παραλείψεις πληκτρολόγησης και άλλα σφάλματα των δεδομένων που εμπίπτουν στην
παρ. 8 του άρθρου 20 της ΥΑ 13158/2017, ο αξιολογητής πραγματοποιεί τις σχετικές διορθώσεις κατά τη
διάρκεια των παρακάτω ελέγχων.
ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α.Φ.Μ.

Ελέγχεται ο Α.Φ.Μ. ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση και
αντιπαραβάλλεται με τη βεβαίωση έναρξης / μεταβολών δραστηριότητας της
Δ.Ο.Υ. ή την εκτύπωση από την καρτέλα προσωποποιημένης πληροφόρησης του
υποψήφιου στο taxisnet.
Ο Α.Φ.Μ. ο οποίος έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή του ΠΣΚΕ έχει
χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση της εφαρμογής στην δήλωση ΟΣΔΕ της
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εκμετάλλευσης και τη μεταφορά στοιχείων από αυτή με σκοπό την τεκμηρίωση
της επιλεξιμότητας του υποψηφίου [ΥΑ 13158/17, Άρθρο5 §1.2, και §2.1] και
ειδικά για την Δράση 4.1.1 [ΥΑ 13158/17, Άρθρο6, §2] και την τεκμηρίωση της
βαθμολογίας του υποψηφίου [Πρόσκληση, Παράρτημα 2]. Για το λόγο αυτό, όταν
ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου δεν επαληθεύεται, αυτός δεν είναι δυνατόν να
διορθωθεί ή να μεταβληθεί, καθώς τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 20 της
ΥΑ 13158/2017 δεν έχουν εφαρμογή για τον Α.Φ.Μ. και δεν νοείται ότι
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση που
ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου δεν επαληθεύεται, η αξιολόγηση διακόπτεται και ο
αξιολογητής εισηγείται την απόρριψη της αίτησης στήριξης χωρίς να διενεργήσει
περαιτέρω αξιολόγηση αυτής και οριστικοποιεί την αξιολόγηση αφού
συμπληρώσει [Όχι] στο πεδίο 3-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του Πίνακα
X.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και
καταχωρήσει τις υποστηρικτικές παρατηρήσεις και την νομική βάση της
εισήγησής του στον πίνακα X.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Ελέγχεται η τιμή από τη λίστα (φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/συλλογικός
Είδος Δικαιούχου
φορέας) η οποία αντιπαραβάλλεται με τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολών
δραστηριότητας από το μητρώο της Δ.Ο.Υ.
Επωνυμία Δικαιούχου Ελέγχεται το επώνυμο και το όνομα (με αυτή την σειρά) βάσει του εγγράφου
ή
Ονοματεπώνυμο ταυτοποίησης ή η επωνυμία του υποψήφιου βάσει Μητρώου Δ.Ο.Υ. ή Μητρώου
δικαιούχου
Συλλογικών Φορέων ή σύστασης.
Διακριτικός
Δικαιούχου

Τίτλος Ελέγχεται ο διακριτικός τίτλος του υποψήφιου βάσει Μητρώου Δ.O.Y. ή Μητρώου
Συλλογικών Φορέων ή σύστασης.

Ημερομηνία έναρξης Ελέγχεται η ημερομηνία έναρξης βάσει στοιχείων μητρώου Δ.Ο.Υ. ή Μητρώου
εργασιών επιχείρησης Συλλογικών Φορέων.
Ελέγχεται η νομική μορφή του υποψήφιου από τη λίστα τιμών βάσει στοιχείων
Νομική μορφή
μητρώου Δ.Ο.Υ. ή του εγγράφου σύστασης.
Δ.Ο.Υ.

Ελέγχεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος, βάσει στοιχείων μητρώου.

Είδος βιβλίων

Ελέγχεται το είδος βιβλίων που τηρεί ο υποψήφιος από τη λίστα τιμών, βάσει
στοιχείων μητρώου Δ.Ο.Υ.

Αντικείμενο
Δραστηριότητας

Ελέγχεται η κύρια δραστηριότητα του υποψήφιου βάσει στοιχείων μητρώου
Δ.Ο.Υ. Για τους συλλογικούς φορείς ελέγχεται σύμφωνα με το καταστατικό του
έγγραφο.

Παραγωγική
Κατεύθυνση

Ελέγχεται η τιμή από λίστα: (φυτική / ζωική / μικτή) σύμφωνα με την δήλωση
ΟΣΔΕ 2017. Αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και την ελέγχετε, αφού έχετε
αξιολογήσει την ενότητα ΙV συμφώνα με το τι προκύπτει στο IV.5 για την
υφιστάμενη.
Η ένδειξη «μικτή» επιλέγεται μόνο στην περίπτωση της μελισσοκομίας και της
σηροτροφίας.

Προϊόντα
Δραστηριοποίησης

Διασταυρώνονται τα προϊόντα δραστηριοποίησης του υποψήφιου με τη δήλωση
ΟΣΔΕ 2017.
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Αντιπαραβάλλεται η επιλογή του υποψήφιου συλλογικού σχήματος με τα σχετικά
δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει, δηλαδή α) το ισχύον καταστατικό όπου
Χαρακτηριστικά
αναφέρεται αν το συλλογικό σχήμα είναι πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο και β) η
Φορέα (μόνο για
βεβαίωση του λογιστή ή του νομίμου εκπροσώπου περί τήρησης της διακριτής
συλλογικά σχήματα)
λογιστικής διαχείρισης στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο
καθεστώς αλλού νομικού πρόσωπου.
Αριθμός Απόφασης
Γ.Σ. Φορέα Υπαγωγής Ελέγχεται ο αριθμός της απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Φορέα Υπαγωγής που
(μόνο για συλλογικά έχει συμπληρωθεί ως προς την απόφαση που έχει προσκομίσει.
σχήματα)
Επωνυμία
Φορέα
Ελέγχεται η επωνυμία του φορέα υπαγωγής που έχει συμπληρωθεί ως προς την
Υπαγωγής (μόνο για
απόφαση που έχει προσκομίσει.
συλλογικά σχήματα)
Μορφή Συλλογικού
Ελέγχεται η επιλογή που έχει γίνει ως προς τα σχετικά δικαιολογητικά που έχει
Φορέα (μόνο για
προσκομίσει
συλλογικά σχήματα)
Αριθμός
Μητρώου
Συλλογικού
Φορέα
(για συνεταιρισμούς
και
ΚΟΙΝΣΕΠ)
ή
αριθμός αναγνώρισης
για
τα
λοιπά
συλλογικά σχήματα

Ελέγχεται για τους συνεταιρισμούς ο αριθμός μητρώου που έχει συμπληρωθεί
από τον υποψήφιο από την ψηφιακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ελέγχεται για τους ΚΟΙΝΣΕΠ ο αριθμός μητρώου που έχει συμπληρωθεί από τον
υποψήφιο από την ψηφιακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ελέγχεται για τα λοιπά συλλογικά σχήματα ο αριθμός αναγνώρισης βάσει της
υποβληθείσας απόφασης αναγνώρισης.

Αριθμός
Μελών
Συλλογικού
Φορέα
(μόνο για συλλογικά
σχήματα)

Ελέγχεται ο αριθμός των μελών του υποψήφιου βάσει του μητρώου μελών
(αποσπάσματος βιβλίου μελών) που έχει προσκομιστεί ενώ διασταυρώνεται με το
αρχείο τύπου XLS που υποβάλλεται και περιλαμβάνει υποχρεωτικά για κάθε
τακτικό μέλος: Α.Φ.Μ. και Ονοματεπώνυμο.
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ΙΙ.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιφερειακή
Ενότητα - Δημοτική
Ενότητα Τοπική / Δημοτική
Κοινότητα

Ελέγχεται η σωστή συμπλήρωση της διεύθυνσης της έδρας ή του τόπου μόνιμης
κατοικίας του υποψήφιου σύμφωνα με:

Οδός – Αριθμός

Η καταστατική έδρα ή ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου
χρησιμοποιείται α) για τον προσδιορισμό της έντασης στήριξης βάσει της
περιφέρειας και της περιοχής του υποψήφιου (κανονική, ορεινή ή μειονεκτική
σύμφωνα με την Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά),
β) για τον προσδιορισμό της ΔΑΟΚ υποβολής της αίτησης στήριξης, γ) για την
εφαρμογή των περιφερειακών κριτηρίων βαθμολόγησης καθώς και τον
κριτηρίων βαθμολόγησης των περιοχών ΠΟΠ/ΠΓΕ και δ) για τον προσδιορισμό
της Περιφέρειας στους πίνακες κατάταξης της οποίας εντάσσεται ο υποψήφιος.
Στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της έδρας ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια, με
αποτέλεσμα να προκύψουν μεταβολές στην ένταση στήριξης, στην βαθμολογία
και στο εύλογο κόστος υλοποίησης των κτιριακών.

Τοποθεσία

Ταχ. Κωδικός



τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα



το καταστατικό ή το μητρώο ΔΟΥ για νομικά πρόσωπα / συλλογικά
σχήματα.

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

Το τηλέφωνο επικοινωνίας πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά.

Fax

Ο αριθμός fax δεν ελέγχεται.

Ιστοχώρος (Website)

Ο ιστοχώρος δεν ελέγχεται.

Ηλεκτρονική Δ/νση
(e-mail) Επικοινωνίας

Το email πρέπει να έχει την αποδεκτή μορφή email, δηλαδή xxxxx@xx.xx
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ΙΙ.3. ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΙ.3.1 ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΔΙΟ

Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ

Ημερομηνία Προσθήκης

ΕΛΕΓΧΟΣ
Ελέγχεται ο ΚΑΔ που έχει συμπληρωθεί ως προς τη βεβαίωση έναρξης
δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ ή ως προς τη σχετική
εκτύπωση από την καρτέλα της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών
Συστημάτων, www.gsis.gr (Taxisnet).
Ελέγχεται η ημερομηνία που έχει προστεθεί ο αντίστοιχος ΚΑΔ ως προς τη
βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ ή ως
προς τη σχετική εκτύπωση από την καρτέλα της προσωποποιημένης
πληροφόρησης από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.
Πληροφοριακών Συστημάτων, www.gsis.gr (Taxisnet).

ΙΙ.3.2 ΚΑΔ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ

Ελέγχονται οι ΚΑΔ που έχουν συμπληρωθεί ως προς τη βεβαίωση έναρξης
δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ ή ως προς τη σχετική
εκτύπωση από την καρτέλα της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών
Συστημάτων, www.gsis.gr (Taxisnet).

Ημερομηνία Προσθήκης

Ελέγχεται η ημερομηνία που έχει προστεθεί ο αντίστοιχος ΚΑΔ ως προς τη
βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ ή ως
προς τη σχετική εκτύπωση από την καρτέλα της προσωποποιημένης
πληροφόρησης από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.
Πληροφοριακών Συστημάτων, www.gsis.gr (Taxisnet).
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ΙΙ.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Στην οικονομική κατάσταση πέραν της καρτέλας «Οικονομική Κατάσταση» που αφορά μόνο τα συλλογικά
σχήματα υπάρχει και η καρτέλα «Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης» που αφορά όλους τους
δικαιούχους.
2. Η καρτέλα «Οικονομική Κατάσταση» αφορά μόνο τα συλλογικά σχήματα. Αναλύεται στους δύο πίνακες
που παρατίθενται στο παρακάτω υπόδειγμα, Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης Ι και ΙΙ. Η καρτέλα
αφορά μόνο τα στοιχεία των υποψήφιων συλλογικών σχημάτων τα οποία συμπληρώνονται κατά την
υποβολή της αίτησης.
3. Ο αξιολογητής ελέγχει την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων με αυτά που αναφέρονται στην
σχετική βεβαίωση του ορκωτού λογιστή. Τα έτη Ν-1, Ν-2, και Ν-3 αναφέρονται στα τρία τελευταία
διαθέσιμα έτη, δηλαδή στα φορολογικά έτη 2016-2015-2014 ή στα φορολογικά έτη 2017-2016-2015.
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4. Στα συλλογικά σχήματα που δεν έχουν διαθέσιμα τρία συμπληρωμένα φορολογικά έτη λόγω πρόσφατης
σύστασης ελέγχονται τα στοιχεία για τα διαθέσιμα έτη. Τα έτη αυτά μπορεί να είναι το Ν-1 ή το Ν-1 και το
Ν-2 δηλαδή το ένα ή τα δύο πιο πρόσφατα έτη. Οι υπολογισμοί και οι έλεγχοι γίνονται επί των στοιχείων
των συμπληρωμένων ετών, δηλαδή των λογιστικά κλεισμένων χρήσεων.
5. Στα συλλογικά σχήματα που δεν έχουν κανένα συμπληρωμένο και λογιστικά κλεισμένο φορολογικό έτος,
συμπληρώνονται μηδενικά στοιχεία.
6. Η καρτέλα «Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης» συμπληρώνεται από όλους τους υποψηφίους, ως εξής:

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εκκρεμεί εις βάρος του
υποψήφιου ανάκτηση βάση
προηγουμένης απόφασης της
ΕΕ και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου;

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (πλην συλλογικών σχημάτων) δεν
υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Για τα συλλογικά σχήματα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από την ΕΥΕ
ΠΑΑ και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
[ΥΑ 13158/17, Άρθρο 6, 5.6 & Άρθρο 7, 2.6]

Αριθμός απόφασης ανάκτησης
και ΑΔΑ

Εάν η απάντηση στο παραπάνω πεδίο είναι [Ναι] ο αξιολογητής εισάγει
τα στοιχεία της σχετικής απόφασης.
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ΙΙ.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Στην περίπτωση υποψήφιου φυσικού προσώπου, σε όλα τα παρακάτω πεδία, συμπληρώνονται τα στοιχεία
του υποψηφίου.
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επώνυμο
Όνομα
Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.

Ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του προσώπου αυτού ως
νόμιμο εκπρόσωπο ή με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης που
έχουν υποβληθεί.

VAT

Χώρα
Τύπος Εγγράφου
Ταυτοποίησης Νόμιμου
Εκπροσώπου

Ελέγχονται σύμφωνα με το έγγραφο ταυτοποίησης που έχει υποβληθεί.

Αριθμός Εγγράφου
Ταυτοποίησης Νόμιμου
Εκπροσώπου
Περιφερειακή Ενότητα
Οδός – Αριθμός
Τοποθεσία
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο (Σταθερό)

Ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του προσώπου αυτού ως
νόμιμο εκπρόσωπο ή με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης που
έχουν υποβληθεί, εάν αυτό είναι δυνατόν, διαφορετικά δεν ελέγχονται και
γίνονται δεκτά κατά δήλωση.

Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Το email πρέπει να έχει την αποδεκτή μορφή email, δηλαδή xxxxx@xx.xx

Μορφωτικό Επίπεδο

Ελέγχεται ως προς το αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών του νόμιμου
εκπροσώπου που έχει υποβληθεί.

ΙΙ.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ
Επώνυμο / Επωνυμία
Όνομα

ΕΛΕΓΧΟΣ
Ελέγχονται ως προς τα στοιχεία του συντάκτη που υπογράφει την αίτηση
στήριξης.
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Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
Αριθμός μητρώου ΓΕΩΤΕΕ
Περιφερειακή Ενότητα
Οδός – Αριθμός

Ελέγχονται ως προς τα στοιχεία του συντάκτη που υπογράφει την αίτηση
στήριξης ή του φορέα με τον οποίο ο συντάκτης παρέχει τις υπηρεσίες του
με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συνυπογράφει την αίτηση.

Τοποθεσία
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Το email πρέπει να έχει την αποδεκτή μορφή email, δηλαδή xxxxx@xx.xx
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ΙΙ.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
II.7.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Ελέγχεται το ποσοστό συμμετοχής σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων του φορέα.

Επωνυμία ή
Ονοματεπώνυμο
μετόχου/εταίρου

Είδος προσώπου

Ελέγχεται το επώνυμο & όνομα σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων του φορέα.
Ελέγχεται αν το είδος του προσώπου (φυσικό πρόσωπο / νομικό πρόσωπο) έχει
συμπληρωθεί σωστά σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό της
τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων του φορέα.

Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
Χώρα
VAT
Περιφερειακή Ενότητα
/ Δημοτικό Διαμέρισμα
Οδός – αριθμός
Ελέγχονται σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό της τελευταίας
Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων του φορέα.

Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση (email)
Έτος
επιχείρησης

ίδρυσης

ΑΦΜ
Νόμιμου
Εκπρόσωπου
Ονοματεπώνυμο
Νόμιμου Εκπρόσωπου
Στην περίπτωση υποψηφίου συλλογικού σχήματος, τα στοιχεία των μελών υποβάλλονται με τα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε αρχείο μορφής excel και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά για κάθε τακτικό μέλος:
Α.Φ.Μ. και Ονοματεπώνυμο. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της
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συμμετοχικής σύνθεσης που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 της Ενότητας Ε του
Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης (απόσπασμα βιβλίου μελών, πρακτικά τελευταίας Γ.Σ.).
Η συγκεκριμένη καρτέλα δεν συμπληρώνεται και δεν αξιολογείται.
ΙΙ.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
II.8.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ή ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

Ο αξιολογητής εξετάζει ότι αυτά που περιγράφονται στον πίνακα είναι σε συνάφεια με την υφιστάμενη
κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα IV.1-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ο αξιολογητής στην
περίπτωση που διαπιστώσει ασυμφωνία μεταξύ του παρόντος πεδίου και του πίνακα IV.1, μπορεί να
ζητήσει διευκρινήσεις από τον υποψήφιο. Η αντικατάσταση του κειμένου λόγω πρόδηλου σφάλματος (π.χ.
αντιγραφή – επικόλληση στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης άλλης αίτησης) εξετάζονται από τον
αξιολογητή κατά περίπτωση.
Εξετάζεται αν ο υποψήφιος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας να συντάξει το περιεχόμενο του Πίνακα II.8
ως ανεξάρτητο έγγραφο. Στη θέση του κειμένου πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αρχείου το οποίο
αναρτήθηκε και περιέχει το επιχειρηματικό σχέδιο, να έχει αναρτηθεί με την ίδια διαδικασία που ανάρτησε
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και να είναι δομημένο σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 2.8 των Οδηγιών
Συμπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης Στήριξης στις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3.
Στην περίπτωση κατά την οποία το κείμενο των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης δεν υποβάλλεται, ο
αξιολογητής οφείλει να ενημερώσει το πεδίο 3 του Πίνακα ΙΧ.1 του έντυπου της αξιολόγησης με [Όχι] και
να καταχωρήσει τις σχετικές παρατηρήσεις.
Ο αξιολογητής εξετάζει την προσαρμογή του κειμένου των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης με το
υπόδειγμα που παρατίθεται στη παρ. 2.8 των Οδηγιών Συμπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης Στήριξης στις
Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3, η δομή του οποίου είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο. Ωστόσο, κατά την σύνταξη
του κειμένου των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης ο υποψήφιος έχει την ελευθερία να ακολουθήσει
μία διαφορετική δομή η οποία όμως περιλαμβάνει με σαφή τρόπο τα σημεία που προβλέπονται στο
υπόδειγμα όπως επίσης και να παραθέσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που κατά την γνώμη του
είναι σημαντική.
Στην περίπτωση κατά την οποία το κείμενο είναι ένα γενικής χρήσης περιγραφικό κείμενο χωρίς τη
συγκεκριμένη απαιτούμενη δομή και οργάνωση το οποίο δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα
σημεία του υποδείγματος, ο αξιολογητής μπορεί να το απορρίψει ως ακατάλληλο και να ενημερώσει το
πεδίο 3 του Πίνακα ΙΧ.1 του έντυπου της αξιολόγησης με [Όχι] και να καταχωρήσει τις σχετικές
παρατηρήσεις.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα Α, §2]

ΕΝΟΤΗΤΑ III. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται 3 Πίνακες που αφορούν στοιχεία του υποψηφίου και της
προτεινόμενης επένδυσης. Οι πίνακες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου
(Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικά σχήματα).
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ΙΙΙ.1 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο υποψήφιος (φυσικό πρόσωπο
μόνο) :
α. Έχει ηλικία έως και 41 έτη
και
β. Διαθέτει επαρκή επαγγελματικά
προσόντα
και
γ. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε
γεωργική εκμετάλλευση (τελευταία
5ετία)

α) Εξετάζεται η ηλικία του υποψήφιου κατά την ημερομηνία
οριστικοποίησης της α’ φάσης βάσει του εγγράφου
ταυτοποίησης
β) Εξετάζεται η κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής
κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
γ) Εξετάζεται η πρώτη εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας
βάσει των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος των
φορολογικών ετών 2011 και 2012 από τα οποία να προκύπτει
για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά εισοδήματα,
περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, δεν είναι
μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης ατομικά εξωγεωργικά.
Εφόσον από την αξιολόγηση προκύψει μεταβολή της αιτούμενης
έντασης στήριξης, ο αξιολογητής ενημερώνει και τα ποσά στα
πεδία της «Ιδιωτικής συμμετοχής» του πίνακα VIΙ.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ. Διευκρινίζουμε ότι οποιαδήποτε
μεταβολή του πεδίου «Ιδιωτική συμμετοχή» πρέπει να
προέρχεται από ισόποση μεταβολή του πεδίου «Ίδια κεφάλαια»
ενώ το ποσό του πεδίου «Δανειακά κεφάλαια» παραμένει
αμετάβλητο.
[Πρόσκληση, Άρθρο 10, §2]

2. Ο υποψήφιος είναι δικαιούχος Ο έλεγχος του αξιολογητή γίνεται βάσει των διασταυρωτικών
μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία στοιχείων που υπάρχουν στο ΠΣΚΕ.
5ετία.
Εφόσον από την αξιολόγηση προκύψει μεταβολή της αιτούμενης
έντασης στήριξης, ο αξιολογητής ακολουθεί τις οδηγίες για το
πεδίο 1.
[Πρόσκληση, Άρθρο 10, §2]
ΙΙΙ.2 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙI
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ημερομηνία γέννησης υποψήφιου

Εξετάζεται βάσει του εγγράφου ταυτοποίησης. Στην περίπτωση
που ο αξιολογητής διαπιστώσει διαφορετική ημερομηνία
καταχωρημένη στην αίτηση, τη διορθώνει βάσει του εγγράφου
ταυτοποίησης.
Αν ο υποψήφιος, κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της α’
φάσης, δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή έχει
υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας του, κρίνεται μη επιλέξιμος. Στην
περίπτωση αυτή, ο αξιολογητής καταχωρεί στον πίνακα Χ.1
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την
τιμή «Όχι». [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §1.1]
Αν ο υποψήφιος, κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της α’
φάσης έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του δεν μπορεί να
είναι δικαιούχος αυξημένης έντασης στήριξης εκτός και αν είναι
ενταγμένος στο μέτρο 6.1 (προσκλήσεις 2014, 2016, 2018). Στη
περίπτωση που η αιτούμενη ένταση στήριξης είναι αυξημένη, ο
αξιολογητής ενημερώνει και τα ποσά στα πεδία της «Ιδιωτικής
συμμετοχής» του πίνακα VIΙ.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ.
Ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί για το πεδίο 1.
[Πρόσκληση, Άρθρο 10, §2]
2. Φύλο υποψήφιου

3. Ασφαλιστικά ενήμερος

4. Φορολογικά ενήμερος

Εξετάζεται βάσει του εγγράφου ταυτοποίησης. Στην περίπτωση
που ο αξιολογητής διαπιστώσει διαφορά στα καταχωρημένα
στοιχεία της αίτησης, προβαίνει σε διορθώσεις των στοιχείων
βάσει του εγγράφου ταυτοποίησης.
[Πρόσκληση, Άρθρο 25, Πίνακας 3, Δείκτης εκροών Ο4].
Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του
κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει
υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές
διαδικασίες, δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας, να προσκομίσει αντίγραφο της αίτησής του ή
έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού
αιτήματος.
Η ύπαρξη βεβαίωσης ασφάλισης δεν υποκαθιστά τη βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην περίπτωση μη ύπαρξης
ενημερότητας, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή
«3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5 §1.4]
Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς
το δημόσιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής
δεν υποκαθιστά την ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης ενημερότητας, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης
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ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §1.4]
5. Το σύνολο της γεωργικής
εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί στην
Ενιαία Δήλωση κατά το 2017

Βάσει της υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §1]

6. Η εκμετάλλευση πληροί τα Εξετάζεται εφόσον υπάρχουν εκμεταλλεύσεις για τις οποίες
κοινοτικά πρότυπα που την αφορούν
έχουν καθοριστεί κοινοτικά πρότυπα. Ο αξιολογητής εξετάζει την
ύπαρξη βεβαίωσης συμμόρφωσης των υφιστάμενων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τα ισχύοντα κοινοτικά
πρότυπα, για κάθε μία από τις επιμέρους εκτροφές, όπως
συνάγεται από τη δήλωση της εκμετάλλευσης του έτους 2017.
Από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εξαιρούνται οι
νέοι γεωργοί του μέτρου 6.1 εφόσον κατά την υποβολή της
αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες από την ημερομηνία
της πρώτης τους εγκατάστασης. Συνεπώς τεκμαίρεται ότι για
τους νέους γεωργούς της πρόσκλησης του έτους 2014 αυτό το
χρονικό διάστημα έχει παρέλθει, για τους νέους γεωργούς της
πρόσκλησης του έτους 2018 αυτό το διάστημα δεν έχει
παρέλθει. Ο έλεγχος αυτός για τους νέους γεωργούς της
πρόσκλησης του έτους 2016 θα γίνεται βάσει σχετικού αρχείου
που υπάρχει στο ΠΣΚΕ.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης βεβαίωσης, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης
ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §3]
7. Η εκμετάλλευση πληροί τις
προϋποθέσεις ένταξης για
συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις

Εξετάζεται η ύπαρξη τεκμηρίωσης για τα εξής: α) Πάγια στοιχεία
σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα και β) Λειτουργική
αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης της σχετικής τεκμηρίωσης, ο
αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και
καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3.
Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §4]

8. Ο υποψήφιος είναι Επαγγελματίας Μόνο για τους υποψήφιους στη Δράση 4.1.1 εξετάζεται η
αγρότης ή Νέος Γεωργός του ύπαρξη βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματία
Υπομέτρου 6.1
αγρότη ή η ένταξή του υποψήφιου στο μέτρου 6.1.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης βεβαίωσης και υπό τους όρους της
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παρ. 1.7 του Άρθρο 5 της ΥΑ 13158/2017,ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1
την τιμή «Όχι». Επιπλέον ο αξιολογητής μηδενίζει τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό της Δράσης 4.1.1 μεταβάλλοντας την τιμή
μονάδας κάθε επενδυτικής δαπάνης της Δράσης 4.1.1 σε μηδέν
(0).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §1.7]
10. Ο υποψήφιος δεν είναι άμεσα Εξετάζεται η υ/δ του υποψήφιου.
συνταξιοδοτούμενος
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §1.5]
11. Ο υποψήφιος δεν εκτίει ποινή Εξετάζεται η υ/δ του υποψήφιου.
φυλάκισης
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §1.6]
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ασφαλιστικά ενήμερος

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του
κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.
Στη περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος νομικό πρόσωπο
έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικές διαδικασίες, δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας, να προσκομίσει αντίγραφο της αίτησής του ή
έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού
αιτήματος.
Η ύπαρξη βεβαίωσης ασφάλισης δεν υποκαθιστά τη βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητα. Στην περίπτωση μη ύπαρξης
ενημερότητας, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή
«3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5 §2.2]

2. Φορολογικά ενήμερος

Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς
το δημόσιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής
δεν αντικαθιστά την ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης ενημερότητας, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης
ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5 §2.2]
3. Το σύνολο της γεωργικής Βάσει της υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου.
εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί στην [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §1]
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά
το 2017
4. Η εκμετάλλευση πληροί τα Εξετάζεται εφόσον υπάρχουν εκτροφές για τις οποίες έχουν
κοινοτικά πρότυπα που την αφορούν
καθοριστεί κοινοτικά πρότυπα. Ο αξιολογητής εξετάζει την
ύπαρξη βεβαίωσης συμμόρφωσης των υφιστάμενων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τα ισχύοντα κοινοτικά
πρότυπα, για κάθε μία από τις επιμέρους εκτροφές, όπως
συνάγεται από την δήλωση της εκμετάλλευσης του έτους 2017.
Από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εξαιρούνται οι
νέοι γεωργοί του μέτρου 6.1 εφόσον κατά την υποβολή της
αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες από την ημερομηνία
της πρώτης τους εγκατάστασης. Συνεπώς τεκμαίρεται ότι για
τους νέους γεωργούς της πρόσκλησης του έτους 2014 αυτό το
χρονικό διάστημα έχει παρέλθει, για τους νέους γεωργούς της
πρόσκλησης του έτους 2018 αυτό το διάστημα δεν έχει παρέλθει
εξετάζεται βάσει στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί στις ΔΑΟΠ
για τα νομικά πρόσωπα - νέους γεωργούς της πρόσκλησης του
έτους 2016. Ο έλεγχος αυτός για τους νέους γεωργούς της
πρόσκλησης του έτους 2016 θα γίνεται βάσει σχετικού αρχείου
που υπάρχει στο ΠΣΚΕ.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης βεβαίωσης, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης
ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §3]
5. Η εκμετάλλευση πληροί τις
Εξετάζεται η ύπαρξη τεκμηρίωσης για τα εξής: α) Πάγια στοιχεία
προϋποθέσεις ένταξης για
σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα. β) Λειτουργική
συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις
αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης της σχετικής τεκμηρίωσης, ο
αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και
καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3.
Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 6, §4]
6.
Ο
φορέας
έχει
κύρια Εξετάζεται αν ο κύριος σκοπός είναι η άσκηση της γεωργίας
δραστηριότητα την άσκηση της (πρωτογενής παραγωγή) σύμφωνα με το έγγραφο σύστασης που
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γεωργίας.

ισχύει. Αν το έγγραφο δεν διακρίνει ανάμεσα σε κύριους και
δευτερεύοντες σκοπούς, θεωρούνται όλοι κύριοι. Στην
περίπτωση μη ύπαρξης σκοπού άσκησης της γεωργίας ο
αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και
καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3.
Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5 §2.6]

8. Εγγεγραμμένος στο Οικείο Μητρώο Εξετάζεται ο αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. με το πιστοποιητικό,
[αριθμός μητρώου]
βεβαίωση ή αντίγραφο πράξεων ή στοιχείων καταχωρημένων
στο ΓΕΜΗ που έχει εκδοθεί από το σύστημα διαχείρισης
πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου
του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr). Ο αριθμός ΓΕΜΗ μπορεί να
εμφανίζεται και σε άλλα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος έχει
υποβάλλει στην αίτηση στήριξης (π.χ. καταστατικό). Στην
περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. ή
είναι λανθασμένος, ο αξιολογητής εισάγει τον σωστό.
9. Η διάρκεια του φορέα υπερβαίνει Εξετάζεται η διάρκεια σύμφωνα με το έγγραφο σύστασης
την 31.12.2028
(καταστατικό κ.λπ.) που ισχύει. Στην περίπτωση ημερομηνίας
λήξης προγενέστερης της 31/12/2028 ή μη ύπαρξης
ημερομηνίας λήξης, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του
πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή
«Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 5, §2.3]και [Πρόσκληση, Άρθρο 6,
§1.2.3]
11. Απόφαση εκπροσώπησης ή
ορισμού νόμιμου εκπροσώπου
[αριθμός / ημερομηνία]

Εξετάζεται η απόφαση του εταιρικού οργάνου με την οποία
ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος το φυσικό πρόσωπο που έχει
δηλωθεί στην αίτηση στήριξης και ελέγχεται η σωστή
καταγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας αυτού.
Είναι δυνατόν να ισχύει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου
χωρίς να υπάρχει άλλη απόφαση περί ορισμού νομίμου
εκπροσώπου, δηλαδή ο νόμιμος εκπρόσωπος, για τους σκοπούς
του προγράμματος, είναι ένας εξ αυτών που εκπροσωπούν και
δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την μορφή του, π.χ.
ο διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής, κ.λπ.
Επίσης, εξετάζεται η συμφωνία των αναφερόμενων στην
απόφαση εκπροσώπησης με τα στοιχεία του νόμιμου
εκπρόσωπου (ενότητα 2, Πίνακας 5).
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Γ, §1.5]
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ασφαλιστικά ενήμερος

Εξετάζεται για τον κάτοχο του ΑΦΜ η ύπαρξη βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε
ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής
αίτησης στήριξης.
Η ύπαρξη βεβαίωσης ασφάλισης δεν υποκαθιστά την βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητα. Στην περίπτωση μη ύπαρξης
ενημερότητας, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή
«3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.5]

2. Φορολογικά ενήμερος

Για τον κάτοχο του ΑΦΜ, ο αξιολογητής εξετάζει την ύπαρξη
αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο σε ισχύ
κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης
στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής δεν αντικαθιστά την
ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο. Στην περίπτωση μη
ύπαρξης ενημερότητας, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του
πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή
«Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.5]

3. Αναγνωρισμένος συλλογικός
φορέας / Εγγεγραμμένος συλλογικός
φορέας στο Οικείο Μητρώο [αριθμός
απόφασης / αριθμός μητρώου]

Εξετάζεται αν ο υποψήφιος είναι αναγνωρισμένο συλλογικό
σχήμα. Επιπλέον, στην περίπτωση υποψήφιου αγροτικού
συνεταιρισμού ή ΚΟΙΝΣΕΠ, εξετάζει αν το υποψήφιο συλλογικό
σχήμα είναι εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο που
τεκμηριώνεται με την ύπαρξη της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής
στο οικείο μητρώο. Για άλλες μορφές συλλογικών σχημάτων,
όπως ενδεικτικά, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ο
αξιολογητής εξετάζει την ύπαρξη της σχετικής απόφασης
αναγνώρισης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης του κατάλληλου
εγγράφου, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή
«3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.1]
4. Η διάρκεια του φορέα υπερβαίνει Το πεδίο δεν εξετάζεται και παραμένει συμπληρωμένο ως
την 31.12.2028.
«ΝΑΙ».
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5. Απόφαση εκπροσώπησης ή
ορισμού νομίμου εκπροσώπου
[αριθμός / ημερομηνία]

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης του συλλογικού σχήματος με την
οποία ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος το φυσικό πρόσωπο που
έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης και ελέγχεται η σωστή
καταγραφή του αριθμού και της ημερομηνίας αυτού.
Είναι δυνατόν να ισχύει η εκπροσώπηση του συλλογικού
σχήματος χωρίς να υπάρχει άλλη απόφαση περί ορισμού
νομίμου εκπροσώπου, δηλαδή ο νόμιμος εκπρόσωπος, για τους
σκοπούς του προγράμματος, είναι ένας εξ αυτών που
εκπροσωπούν και δεσμεύουν το συλλογικό σχήμα, ανάλογα με
την μορφή του.
Επίσης, εξετάζεται η συμφωνία των αναφερόμενων στην
απόφαση εκπροσώπησης με τα στοιχεία του νόμιμου
εκπρόσωπου (ενότητα 2, Πίνακας 5). Στην περίπτωση μη
συμφωνίας των στοιχείων του προσώπου που έχει δηλωθεί ως
νόμιμος εκπρόσωπος στην αίτηση στήριξης ο αξιολογητής, αφού
αποκλείσει την περίπτωση προφανούς λάθους, μεταβάλλει την
τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την
τιμή «Όχι». [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.2]

6. Αριθμός απόφασης του φορέα περί
έγκρισης υποβολής αίτησης στήριξης
στο υπομέτρο 4.1 [αριθμός /
ημερομηνία]

Εξετάζεται την ύπαρξη απόφασης οργάνου του συλλογικού
σχήματος περί έγκρισης υποβολής αίτησης στήριξης στο
υπομέτρο 4.1 και ελέγχεται η σωστή καταγραφή του αριθμού
και της ημερομηνίας αυτού. Το υποβληθέν έγγραφο πρέπει να
είναι αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του βιβλίου αποφάσεων
του οργάνου που έλαβε την απόφαση (Δ.Σ. ή Γ.Σ), θεωρημένο
(υπογεγραμμένο) από το νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση μη
ύπαρξης ή μη αποδεκτής απόφασης ο αξιολογητής μεταβάλλει
την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την
τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ε, §1.5]

7. Διακριτή λογιστική διαχείριση
εφόσον το συλλογικό σχήμα υπάγεται
στο καθεστώς άλλου νομικού
προσώπου.

Στη περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς
άλλου νομικού προσώπου εξετάζεται η βεβαίωση του λογιστή ή
του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία επιβεβαιώνεται η
τήρηση της διακριτής λογιστικής διαχείρισης. Στην περίπτωση μη
βεβαίωσης των παραπάνω, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή
του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή
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8. Παρουσιάζει κερδοφορία προ
φόρων και αποσβέσεων (Μέσος όρος
3ετίας) ή θεωρείται νεοσύστατο

9. Παρουσιάζει κύκλο εργασιών άνω
των 30.000€ (Μέσος όρος 3ετίας) ή
θεωρείται νεοσύστατο

10. Προκύπτει υποχρέωση σύνταξης
και έγκρισης ισολογισμών για τα έτη
της τριετίας που προηγείται του έτους
υποβολής και ο υποψήφιος το έχει
πράξει.

«Όχι».
Αν το συλλογικό σχήμα δεν είναι υπαγόμενο στο καθεστώς
άλλου νομικού προσώπου , η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι
«Ναι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.3]
Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή ότι το
συλλογικό
σχήμα εμφανίζει κερδοφόρο μέσο
όρο
αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων κατά τις τρεις
προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής. Στην περίπτωση
μη βεβαίωσης των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι το
συλλογικό σχήμα δεν είναι νεοσύστατο, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον
πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης
ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
Αν το συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή το σημείο 5
του πίνακα ΙΧ.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
είναι «Ναι», η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι «Ναι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.4]
Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή ότι το
συλλογικό σχήμα εμφανίζει μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο
των 30.000€ κατά τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος
υποβολής. Στην περίπτωση μη βεβαίωσης των παραπάνω, με
την προϋπόθεση ότι το συλλογικό σχήμα δεν είναι νεοσύστατο,
ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι» και
καταχωρεί στον πίνακα Χ.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3.
Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την τιμή «Όχι».
Αν το συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή το σημείο 5
του πίνακα ΙΧ.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
είναι «Ναι», η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι «Ναι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §1.4]
Εξετάζεται η ύπαρξη των εγκεκριμένων ισολογισμών των τριών
διαθέσιμων ετών πριν από την αίτηση του ή βεβαίωση ορκωτού
λογιστή ότι το συλλογικό σχήμα έχει υποβάλει και εγκρίνει
ισολογισμούς για τα τρία έτη που προηγούνται του έτους
υποβολής ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι το συλλογικό σχήμα
δεν είχε την υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης ισολογισμών
κατά την τριετία που προηγείται του έτους υποβολής. Η
βεβαίωση μη ύπαρξης υποχρέωσης σύνταξης ισολογισμού
πρέπει να αφορά τρία ή λιγότερα έτη. Για τα υπόλοιπα έτη
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εξετάζεται η ύπαρξη ισολογισμών. Στην περίπτωση μη
ικανοποίησης των παραπάνω, ο αξιολογητής μεταβάλλει την
τιμή του πεδίου σε «Όχι» και καταχωρεί στον πίνακα Χ.1
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη γραμμή «3. Επιλεξιμότητα αίτησης ενίσχυσης» την
τιμή «Όχι».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 7 §2.4]
ΙΙΙ.3 ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΙΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ / ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ικανότητα κάλυψης
τουλάχιστον του 20% του
αιτούμενου
προϋπολογισμού κατά την
υποβολή της αίτησης
στήριξης. (3.1.α)

Εξετάζονται από τον αξιολογητή οι βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου για κάθε
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ο
υποψήφιος καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά γενικών δαπανών που
τυχόν υποβάλλονται σύμφωνα με την § 1.7 του Άρθρου 8, της ΥΑ
13158/2017 και καταχωρίζει στο πεδίο την τιμή «Ναι» αν το άθροισμα
που προκύπτει καλύπτει το 20% του αιτούμενου π/υ της δράσης. Στην
περίπτωση που στο άθροισμα πρέπει να συνυπολογιστεί και η εξόφληση
κάποιου παραστατικού γενικών δαπανών που έχουν υλοποιηθεί πριν την
υποβολή, αυτό αθροίζεται μόνο αν η εξόφλησή του έχει προηγηθεί της
περιόδου του τραπεζικού υπόλοιπου.
Για την αξιολόγηση των βεβαιώσεων μέσου υπολοίπου και την
μοριοδότηση του πεδίου 3.1.α των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 δίδονται
αναλυτικές οδηγίες στην ενότητα ΙΧ.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3 Πεδίο 3.1.α]
Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το
δημόσιο και βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα
ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (β΄ στάδιο). Δικαιολογητικά τα οποία
λήγουν την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης
στήριξης θεωρούνται σε ισχύ.
Για να συμπληρωθεί το πεδίο ως «ΝΑΙ» η αιτία χορήγησης των
δικαιολογητικών πρέπει να είναι για είσπραξη χρημάτων.
Καθώς αν κάποιος έχει κάνει αίτηση μόνο για τη δράση 4.1.3 δεν είναι
υποχρεωμένος να είναι επαγγελματίας αγρότης, η ασφαλιστική του
ενημερότητα είναι δυνατόν να μην είναι του κλάδου ΟΓΑ του ΕΦΚΑ.

2. Ύπαρξη βεβαιώσεων
φορολογικής και
ασφαλιστικών
ενημεροτήτων χωρίς
παρακρατούμενες οφειλές.
(3.1.β)

Για τη μοριοδότηση του πεδίου βαθμολογίας 3.1.β , θεωρούνται
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας τα εξής: α) η
προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ με αιτία
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χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση» επί της οποίας αναγράφεται «Ο/Η
ανωτέρω δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές» και β) η προσκόμιση
αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με αιτία χορήγησης
«για κάθε νόμιμη χρήση» συνοδευόμενη από βεβαίωση χρεών ή από την
εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Ρυθμίσεων» από την επιλογή
«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TaxisNET.gr από όπου δεν
πρέπει να προκύπτει η ύπαρξη ρυθμίσεων.

3. Ύπαρξη αδειών
απαραίτητων για την
υλοποίηση κατά την
υποβολή της αίτησης
στήριξης.(3.1.γ)

Εάν με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν
παρακρατούμενες οφειλές, τότε ο αξιολογητής συμπληρώνει ΝΑΙ στο
σχετικό πεδίο.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3]
Εξετάζεται, αν σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, απαιτείται έκδοση
νέας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης ή άδειας φύτευσης και
αν αυτή προϋπάρχει για το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί η
επένδυση.
Εξετάζεται η ύπαρξη θεωρημένου αντιγράφου της άδειας που έχει
εκδοθεί στο όνομα του υποψήφιου και είναι σε ισχύ.
Η άδεια δόμησης πρέπει να αφορά το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί
η αιτούμενη επένδυση και μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη
ακόμα και στην περίπτωση που, λόγω των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή
θα τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. Δε λαμβάνονται υπόψη οι άδειες μικρής
κλίμακας, οι οικοδομικές άδειες για περίφραξη, οι οικοδομικές άδειες για
σιλό και οι απαλλαγές από οικοδομική άδεια.
Η άδεια φύτευσης πρέπει να αφορά νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμου
αμπελιού και όχι εκρίζωση-φύτευση.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη άδειες οι οποίες αφορούν μη
εγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες. Για να βαθμολογηθεί ο υποψήφιος, η
αιτούμενη επένδυση πρέπει να εγκριθεί και να ενταχθεί στο
αξιολογούμενο επενδυτικό σχέδιο.

4. Ύπαρξη κερδοφορίας κατά
τις 3 τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις
(μέσος όρος 3ετίας) προ
αποσβέσεων και φόρων

Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.γ]
Ελέγχονται τα υποβληθέντα έντυπα Ε3 για τα φορολογικά έτη 2014, 2015
και 2016 και συγκεκριμένα:


Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται απλογραφικά, το άθροισμα
των πεδίων [570 Καθαρό Αποτέλεσμα]+[543 Αποσβέσεις Παγίων]



Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται διπλογραφικά, το άθροισμα
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(3.1.δ)

5. Τα ακίνητα επί των οποίων
χωροθετούνται οι
επενδύσεις σε κτιριακές
εγκαταστάσεις είναι
ιδιόκτητα και απαλλαγμένα
βαρών (3.1.ε)

6. Ενταγμένος στο
πρόγραμμα Εγκατάστασης
Νέων Γεωργών του Μέτρου
112 της προκήρυξης του
έτους 2014 ή έχει υποβάλει
αίτηση ενίσχυσης στο
υπομέτρο 6.1 και έχει
καταταχθεί στους πίνακες
των δικαιούχων ή των
επιλαχόντων ή διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία στη
γεωργία άνω των 5 ετών και
τα φυσικά πρόσωπα έχουν

των πεδίων [479 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης]+[454 Αποσβέσεις
Παγίων].
Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι» εφ’ όσον ο μέσος όρος της 3ετίας είναι
≥ 0. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος τριετίας είναι ο αριθμητικός μέσος
όρων των αποτελεσμάτων των τριών ετών.
Η τριετία μπορεί να περιλαμβάνει τα έτη 2015, 2016, 2017 με την
προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του Ε3 για το έτος 2017.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 τα σχετικά στοιχεία υπολογίζονται ως
το άθροισμα των πεδίων [340-Αποτελέσματα προ φόρου ] + [343-Δαπάνες
μη Εκπιπτόμενες] - [344-Αφορολόγητα Έσοδα] + [325-Αποσβέσεις] για
κάθε κατηγορία βιβλίων.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών στοιχείων για όλα τα έτη της
τελευταίας τριετίας, εξετάζεται ο μέσος όρος των διαθέσιμων
συνεχόμενων ετών.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.δ]
Το κριτήριο αφορά αποκλειστικά ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται
αιτούμενες επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως κτίρια,
θερμοκήπια, σιλό κ.λπ.
Δεν λαμβάνουν βαθμολογία τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι αφορούν μη
εγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες. Για το παρόν κριτήριο, ως τίτλοι
ιδιοκτησίας νοούνται αυτοί που τεκμηριώνουν πλήρη νομή και κατοχή.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι» με την εξαίρεση
περιπτώσεων όπου υπάρχει αδυναμία μεταγραφής από το
υποθηκοφυλακείο, εφόσον αυτή η αδυναμία έχει αναγνωριστεί από τη
ΔΑΟ της Περιφέρειας.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.ε]
Εξετάζεται αν ο υποψήφιος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα
Εγκατάστασης Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 της προκήρυξης του έτους
2014 ή αν έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 από σχετικό
αρχείο που υπάρχει στο ΠΣΚΕ.
Ελέγχεται η επαγγελματική εμπειρία ως εξής:
Υποψήφιος Φυσικό Πρόσωπο:
Εξετάζονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επαγγελματική
εμπειρία άνω των πέντε ετών, όπως το αντίγραφο της έναρξης ή της
μεταβολής των στοιχείων από τη ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει η
διάρκεια της επαγγελματικής ενασχόλησης με τη γεωργία ή το αντίγραφο
της άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης ή τα εκκαθαριστικά
σημειώματα φορολογίας εισοδήματος τουλάχιστον 5 παρελθόντων ετών,
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ηλικία έως και 45 ετών
(3.2.α)

όχι απαραίτητα συνεχόμενων, από τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος
ότι τα ατομικά γεωργικά εισοδήματα του υποψήφιου, περιλαμβανομένων
των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης
ατομικά εξωγεωργικά.
Η ηλικία ≤ 45 ετών ελέγχεται με το δικαιολογητικό ταυτοποίησης. Για την
καταχώριση της τιμής «Ναι» στο σχετικό πεδίο πρέπει να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας και ηλικίας.

7. Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου
σπουδών γεωτεχνικής
κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο
του επιπέδου 3, 4, 5 του
Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων (3.3.α)

Υποψήφιος Νομικό Πρόσωπο:
Εξετάζεται το καταστατικό της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ο χρόνος
ίδρυσης και η κύρια δραστηριότητά της.
Ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη είναι ο συνεχόμενος χρόνος
άσκησης αγροτικής δραστηριότητας ως κύρια. Για επιχειρήσεις που
προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της
αρχικής σύστασής τους και για επιχειρήσεις που προέρχονται από
συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της
αρχαιότερης.
Ο αξιολογητής καταχωρίζει «Ναι» εφόσον πληρείται το κριτήριο.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.2.α]
Εξετάζονται τα αντίγραφα των αποδεικτικών σπουδών των υποψηφίων.
Για τα νομικά πρόσωπα, εξετάζεται το επίπεδο σπουδών του νόμιμου
εκπροσώπου.
Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις του κριτηρίου δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.3.α]

8. Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου
σπουδών Γεωτεχνικής
κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο
του επιπέδου 6, 7, 8 του
Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων (3.3.β)

Εξετάζονται τα αντίγραφα των αποδεικτικών σπουδών των υποψηφίων.
Για τα νομικά πρόσωπα, εξετάζεται το επίπεδο σπουδών του νόμιμου
εκπροσώπου.
Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις του κριτηρίου δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.3.β]

9, 10, 11. Ενεργειακές
ανάγκες εκμετάλλευσης σε
kWh
(1.1)

Ελέγχεται η τεκμηρίωση του ύψους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών
βάσει της σχετικής υποβληθείσας μελέτης με την οποία γίνεται ανάλυση
των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης του υποψήφιου στην
μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση).
Στην υποβληθείσα μελέτη ελέγχεται η καταγραφή της ισχύος του
χρησιμοποιούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διάρκειας
χρήσης αυτού σε ετήσια βάση στην μελλοντική και η κατάθεση
αποδεικτικών ετήσιας κατανάλωσης μέσω του παρόχου ηλεκτρικής
ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), (ηλεκτρική ενέργεια) ή η κατάθεση αποδεικτικών
ετήσιας κατανάλωσης μέσω τιμολογίων προμήθειας καυσίμου (θερμική
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ενέργεια) εφόσον υπάρχουν. Οι ετήσιες ενεργειακές ανάγκες της
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kWh.
Αν η μελέτη δεν έχει γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αξιολογητής ζητά
συμπληρωματική υποβολή-προσαρμογή της μελέτης εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος.
Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου έχουν αναπτυχθεί και
αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ μικρές εφαρμογές υπολογισμού σε μορφή excel,
ανάλογα με την κατηγορία που πραγματοποιείται η επένδυση:
Γεωτρήσεις (Γ),
Θερμοκήπια (Θ) και
Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΚΕ) και συμπληρώνονται τα απαραίτητα
στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
Στην περίπτωση που από την εφαρμογή υπολογισμού προκύψει
διαφοροποίηση στις δηλούμενες ενεργειακές ανάγκες, ο αξιολογητής
συμπληρώνει στο πεδίο την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή
υπολογισμού.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.1]
12. Κάλυψη ενεργειακών
αναγκών της εκμετάλλευσης
% (1.2)

Εξετάζεται η σχετική υποβληθείσα μελέτη στην οποία γίνεται ανάλυση
του ποσοστού κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ σε σχέση με
τις ενεργειακές ανάγκες στη μελλοντική. Στην περίπτωση που από την
αξιολόγηση των στοιχείων προκύψουν διαφοροποιήσεις στο δηλούμενο
ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, ο αξιολογητής
μεταβάλλει ανάλογα την τιμή του πεδίου.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.2]

13. Αποδοτικότητα
υποκατάστασης της
ενέργειας (kWh
παραγόμενης ενέργειας
συστήματος ΑΠΕ /ευρώ
επένδυσης)(1.3)
14. Ποσότητα παραγόμενων
αποβλήτων ανά μονάδα
ζωικού κεφαλαίου (kg
αποβλήτων/ΜΖΚ)
(2.1)

Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου χρησιμοποιείται η
εφαρμογή υπολογισμού. Στην περίπτωση που από την εφαρμογή
προκύψει διαφοροποίηση από την δηλούμενη αποδοτικότητα της
επένδυσης υποκατάστασης ανά ευρώ επένδυσης, ο αξιολογητής
συμπληρώνει στο πεδίο την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.3]
Εξετάζεται η σχετική υποβληθείσα μελέτη στην οποία περιγράφεται ο
όγκος των αποβλήτων που παράγονται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου
στην μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση).
Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου χρησιμοποιείται η
εφαρμογή υπολογισμού στην οποία συμπληρώνονται τα απαραίτητα
στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
Αν από τη υποβληθείσα μελέτη δεν προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία ο
αξιολογητής ζητά συμπληρωματική υποβολή-προσαρμογή της μελέτης
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση, Παράρτημα 1,
Διευκρινίσεις -Επεξηγήσεις Πίνακα 8 §2 εντός ευλόγου διαστήματος.
Στην περίπτωση που από την εφαρμογή υπολογισμού προκύψουν
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διαφοροποιήσεις στη δηλούμενη ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων
ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου, ο αξιολογητής συμπληρώνει στο πεδίο
την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 2.1]
15. Αποδοτικότητα
συστήματος διαχείρισης
αποβλήτων (ευρώ (€)
επένδυσης/tn
επεξεργαζόμενων
αποβλήτων) (2.4)

Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου χρησιμοποιείται η
εφαρμογή υπολογισμού. Στην περίπτωση που η τιμή διαφοροποιείται από
τη δηλούμενη αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ο
αξιολογητής μεταβάλλει ανάλογα την τιμή του πεδίου.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 2.4]

16. Συμμετοχή σε
γεωργοπεριβαλλοντικές και
κλιματικές δράσεις του ΠΑΑ
(3.2)

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης ένταξης του υποψήφιου σε κάποια
γεωργοπεριβαλλοντική δράση (Μέτρα 10 και 11) του ΠΑΑ 2014-2020 σε
ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης
στήριξης.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης του κατάλληλου εγγράφου, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 3.2]
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προσανατολισμός της
παραγωγικής δυναμικότητας
του φορέα σε τομείς
προτεραιότητας ή
υψηλοβάθμιος συλλογικός
φορέας (1.1.α – 1.1.ε)

Εξετάζεται αν, σύμφωνα με το καταστατικό που έχει υποβληθεί από το
υποψήφιο συλλογικό σχήμα, οι κύριοι καταστατικοί σκοποί τεκμηριώνουν
τον προσανατολισμό της παραγωγικής δυναμικότητας του φορέα στους
τομείς προτεραιότητας ή αν το υποψήφιο συλλογικό σχήμα δεν είναι
πρωτοβάθμιο. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται καμία από τις
παραπάνω προϋποθέσεις, ο αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή
«Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 1.1]

2. Προσανατολισμός της
παραγωγικής δυναμικότητας
των μελών του
πρωτοβάθμιου συλλογικού
σχήματος σε τομείς
προτεραιότητας
(1.2.α – 1.2.δ)

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό της μοριοδότησης του συγκεκριμένου κριτηρίου, δηλαδή του
μεγαλύτερου εκ των πεδίων «ΥΨΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α/Β/Γ/Δ»
διαιρούμενο με το ποσό του πεδίου «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)»
από την Ενότητα ΙΙ, Πίνακας 4, Οικονομική κατάσταση (Ι) και (ΙΙ). Το πεδίο
λαμβάνει την τιμή «Ναι» εφόσον το αποτέλεσμα του παραπάνω
υπολογισμού είναι > 50%. Εάν το υποψήφιο συλλογικό σχήμα είναι
νεοσύστατο και από το καταστατικό προκύπτει κύριος σκοπός σε τομείς
προτεραιότητας τότε το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι».
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
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[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 1.2]
3. Το συλλογικό σχήμα είναι
βιολογικής παραγωγικής
κατεύθυνσης. (1.3.α)

4. Το συλλογικό σχήμα είναι
παραγωγικής κατεύθυνσης
ΠΟΠ & ΠΓΕ. (1.3.β)

Εξετάζεται αν, σύμφωνα με το καταστατικό που έχει υποβληθεί από το
υποψήφιο συλλογικό σχήμα, προκύπτει ότι ο κύριος καταστατικός σκοπός
και οι δραστηριότητες του φορέα σε βιολογική παραγωγική κατεύθυνση
και αν υπάρχει η σχετική βεβαίωση πιστοποίησης του συλλογικού
σχήματος με ονομαστική κατάσταση των μελών.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 1.3.α]
Εξετάζεται αν, σύμφωνα με το καταστατικό που έχει υποβληθεί από το
υποψήφιο συλλογικό σχήμα, προκύπτει ότι ο καταστατικός σκοπός, οι
δραστηριότητες του φορέα και τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του,
είναι παραγωγικής κατεύθυνσης ΠΟΠ & ΠΓΕ. Μοριοδοτείται και η
παραγωγή γάλακτος εντός της ζώνης σχετικού τυροκομικού προϊόντος
ΠΟΠ / ΠΓΕ.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 1.3.β]

5. Ετήσιος κύκλος εργασιών
μέσου όρου τριετίας.(2.1.α –
2.1.γ)

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό της μοριοδότησης του συγκεκριμένου κριτηρίου, δηλαδή του
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που έχει καταχωρηθεί στην Ενότητας
2, στον Πίνακα 4 «Οικονομική κατάσταση». Τα έτη Ν-1, Ν-2, και Ν-3
αναφέρονται στα φορολογικά έτη 2016, 2015 και 2014 αντίστοιχα. Ο
μέσος όρος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των ετών που λαμβάνονται
υπόψη. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα λόγω πρόσφατης
σύστασης δεν έχει κλείσει ακόμα τρεις χρήσεις, αξιολογείται ο μέσος όρος
των διαθέσιμων κλεισμένων χρήσεων. Το αποτέλεσμα που προκύπτει
καταχωρείται στο πεδίο Γραμμή 5 Πίνακα 2 της Ενότητας ΙΙΙ Ειδικά
στοιχεία ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
Εάν το υποψήφιο συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή η τιμή της
γραμμής 5 του Πίνακα ΙΧ.3-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
είναι «Ναι», το πεδίο λαμβάνει την ελάχιστη βαθμολογία.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 2.1]

6. Τα σχηματισμένα τακτικά
αποθεματικά δεν
υπολείπονται του συνολικού
ποσού των υποχρεωτικών
μερίδων των μελών του
συλλογικού σχήματος
κατόχου του ΑΦΜ ή το

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται ότι τα τακτικά αποθεματικά δεν υπολείπονται του
συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών καθώς και τα
στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Πίνακα 4 της Ενότητας 2 Οικονομική κατάσταση. Σε περίπτωση που αυτά διαφοροποιούνται από
τα αναφερόμενα στη βεβαίωση, διορθώνονται ώστε να συμφωνούν.
Στην περίπτωση που η προϋπόθεση του κριτηρίου πληρείται ή το
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συλλογικό σχήμα θεωρείται
νεοσύστατο.(2.2.α)

υποψήφιο συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή η τιμή της
γραμμής 5 του Πίνακα ΙΧ.3-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
είναι «Ναι», ο αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 2.2]

7. Το σύνολο των
αιτούμενων επενδύσεων δεν
ξεπερνά το τετραπλάσιο των
ιδίων κεφαλαίων (μέσος
όρος τριετίας) του
συλλογικού σχήματος
κατόχου του ΑΦΜ ή το
συλλογικό σχήμα θεωρείται
νεοσύστατο (2.3.α)

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά
το τετραπλάσιου των ιδίων κεφαλαίων (μέσος όρος τριετίας) του
συλλογικού σχήματος κατόχου του ΑΦΜ καθώς και τα ίδια κεφάλαια που
έχουν καταχωρηθεί στο Πίνακα 4 της Ενότητας 2 - Οικονομική κατάσταση.
Σε περίπτωση που αυτά διαφοροποιούνται από τα αναφερόμενα στη
βεβαίωση, διορθώνονται ώστε να συμφωνούν.
Στην περίπτωση που η προϋπόθεση του κριτηρίου πληρείται ή το
υποψήφιο συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή η τιμή της
γραμμής 5 του Πίνακα ΙΧ.3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
είναι «Ναι», ο αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 2.3]
Για τα συλλογικά σχήματα εξετάζονται μόνο οι εταιρικοί λογαριασμοί και
όχι λογαριασμοί των εταίρων ή των μελών .
Εξετάζονται οι βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος το υποψήφιο συλλογικό σχήμα ή
το σχήμα - κάτοχος του ΑΦΜ στο οποίο υπόκειται, καθώς και τα
εξοφλημένα παραστατικά γενικών δαπανών που τυχόν υποβάλλονται
σύμφωνα με την § 1.7 του Άρθρο 8, της ΥΑ 13158/2017 και επαληθεύει το
άθροισμα που έχει καταχωρηθεί στην αίτηση στήριξης.
Στην περίπτωση που στο άθροισμα πρέπει να συνυπολογιστεί και η
εξόφληση κάποιου παραστατικού γενικών δαπανών, αυτό αθροίζεται
μόνο αν η εξόφλησή του έχει προηγηθεί της περιόδου του τραπεζικού
υπόλοιπου.
Παράδειγμα:
Αν προσκομίζονται παραπάνω από ένας λογαριασμοί για περιόδους που
δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε θα εξάγεται μέσο μηνιαίο υπόλοιπο για
κάθε μήνα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της περιόδου. Για
παράδειγμα, αν έχει προσκομισθεί
μέσο υπόλοιπο Ιανουαρίου έως και Μαρτίου από την τράπεζα Α, ύψους
10.000 ευρώ και
μέσο υπόλοιπο Μαρτίου έως και Απριλίου ύψους 20.000 ευρώ από την
τράπεζα Β, τότε
το μέσο υπόλοιπο Ιανουαρίου είναι
10.000 ευρώ,
το μέσο υπόλοιπο Φεβρουαρίου
10.000 ευρώ,
τo μέσο υπόλοιπο Μαρτίου
30.000 ευρώ
το μέσο υπόλοιπο Απριλίου
20.000 ευρώ και

8. Κάλυψη τουλάχιστον του
20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού με
τεκμηρίωση διαθεσίμων
κατά την υποβολή της
αίτησης στήριξης. (3.1.α)
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το μέσο υπόλοιπο της τετραμηνιαίας περιόδου είναι
(10.000+10.000+30.000+20.000)/4 = 17.500 ευρώ.
Αν στη συνέχεια έχει εξοφληθεί ένα παραστατικό γενικής δαπάνης
(αιτούμενης), τότε αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη καθώς θεωρούμε ότι η
εξόφληση αυτή έχει απομειώσει το μέσο τραπεζικό υπόλοιπο.
Γίνεται δεκτή οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά τρίμηνη έως δωδεκάμηνη
χρονική περίοδο που λήγει από την 31.12.2017 και μετά. Οι βεβαιώσεις
εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες το σχήμα είναι δικαιούχος σε
καταθετικούς (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους
λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο
συνολικά της περιόδου ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα
της.
Η ικανότητα κάλυψης υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού
αιτούμενου προϋπολογισμού της Δράσης και όχι της αίτησης.
Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις και για τις δύο δράσεις
(4.1.1 και 4.1.3), ο τρόπος με τον οποίον βαθμολογείται το ποσοστό
κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού αναλύεται ακολούθως:


Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού των δύο δράσεων (αθροιστικά), βαθμολογείται το
κριτήριο και για τις δύο δράσεις.



Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού μίας μόνο δράσης, βαθμολογείται το κριτήριο για
τη δράση που καλύπτεται.



Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού της κάθε δράσης ξεχωριστά αλλά όχι και των δύο
(αθροιστικά), βαθμολογείται κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α
για τη δράση 4.1.1. εκτός και αν ο υποψήφιος έχει υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να καλυφθεί
κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α για τη δράση 4.1.3. Σε αυτήν
την περίπτωση ο αξιολογητής καταχωρίζει στον πίνακα ΙΧ.3 την τιμή
ΝΑΙ στο σχετικό ερώτημα για το 4.1.3 και την τιμή ΌΧΙ στο αντίστοιχο
ερώτημα για την 4.1.1

Παράδειγμα: Έστω ο αιτούμενος προϋπολογισμός της δράσης
4.1.1=99.000€ και της δράσης 4.1.3=50.000€ και το υποψήφιο σχήμα
τεκμηριώνει ένα ύψος διαθεσίμων με τις τραπεζικές βεβαιώσεις.
Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 29.800 ευρώ τότε καλύπτουν το
20% και των δύο δράσεων (αθροιστικά) και επομένως ο υποψήφιος
βαθμολογείται και στις δύο δράσεις.
Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 10.000 ευρώ (το 20% της δράσης
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4.13) αλλά λιγότερα από 19.800 (το 20% της δράσης 4.1.1) ο υποψήφιος
βαθμολογείται για τη δράση 4.1.3
Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 19.800 αλλά λιγότερα από 29.800
τότε δεν αρκούν και για τις δύο δράσεις. Ωστόσο αρκούν για οποιαδήποτε
από τις δύο δράσεις ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση, βαθμολογείται
το κριτήριο της δράσης 4.1.1 εκτός και αν ο δικαιούχος έχει δηλώσει ότι
θέλει να βαθμολογηθεί κατά προτεραιότητα η 4.1.3.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 3.1.α]
9. Ύπαρξη φορολογικής και
ασφαλιστικών
ενημεροτήτων χωρίς
παρακρατούμενες οφειλές.
(3.1.β)

10. Ύπαρξη αδειών
απαραίτητων για την
υλοποίηση κατά την
υποβολή της αίτησης

Εξετάζονται οι ενημερότητες που εκδίδονται για τον Α.Φ.Μ. του
συλλογικού σχήματος ή για τον Α.Φ.Μ. του σχήματος στο οποίο υπάγεται.
Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το
δημόσιο και βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα
ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (β΄ στάδιο). Δικαιολογητικά τα οποία
λήγουν την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης
στήριξης θεωρούνται σε ισχύ.
Η αιτία χορήγησης των δικαιολογητικών πρέπει να είναι για είσπραξη
χρημάτων ενώ δεν πρέπει να εμφανίζονται παρακρατούμενες οφειλές.
Για τη βαθμολόγηση του πεδίου, οι εξής τεκμηριώσεις θεωρούνται
ισοδύναμες με την ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
χωρίς παρακρατούμενες οφειλές:
α) Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ με αιτία
χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση» επί της οποίας αναγράφεται «Ο/Η
ανωτέρω δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές». Στην περίπτωση που οι
παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο αξιολογητής καταχωρεί στο
πεδίο την τιμή «Όχι».
β) Προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με
αιτία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση» συνοδευόμενη από βεβαίωση
χρεών ή από την εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Ρυθμίσεων» από την
επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TaxisNET.gr. Από τη
βεβαίωση χρεών ή από την εκτύπωση των στοιχείων ρυθμίσεων δεν
πρέπει να προκύπτει η ύπαρξη ρυθμίσεων.
Εάν με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν
παρακρατούμενες οφειλές, τότε ο αξιολογητής συμπληρώνει ΝΑΙ στο
σχετικό πεδίο.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 3.1.β]
Εξετάζεται αν σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, απαιτείται έκδοση
νέας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης ή άδειας φύτευσης και
αν αυτή προϋπάρχει για το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί η
επένδυση.
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στήριξης. (3.1.γ)

Εξετάζεται η ύπαρξη θεωρημένου αντιγράφου της άδειας που έχει
εκδοθεί στη επωνυμία του υποψηφίου φορέα , και είναι σε ισχύ.
Η άδεια δόμησης πρέπει να αφορά το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί
η αιτούμενη επένδυση και μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη
ακόμα και στην περίπτωση που, λόγω των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή
θα τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. Δε λαμβάνονται υπόψη οι άδειες μικρής
κλίμακας, οι οικοδομικές άδειες για περίφραξη, οι οικοδομικές άδειες για
σιλό και οι απαλλαγές από οικοδομική άδεια.
Η άδεια φύτευσης πρέπει να αφορά νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμου
αμπελιού και όχι εκρίζωση-φύτευση.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη άδειες οι οποίες αφορούν μη
εγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες , δηλαδή, για να βαθμολογηθεί ο
υποψήφιος, η αιτούμενη επένδυση πρέπει να εγκριθεί και να ενταχθεί
στο αξιολογούμενο επενδυτικό σχέδιο.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 3.1.γ]

11. Ύπαρξη κερδοφορίας
κατά τις 3 τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις
(μέσος όρος 3ετίας) προ
αποσβέσεων και φόρων ή το
συλλογικό σχήμα θεωρείται
νεοσύστατο (3.1.δ)

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος τριετίας) προ αποσβέσεων και φόρων.
Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι» εφ’ όσον ο μέσος όρος της 3ετίας είναι
≥ 0. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος τριετίας είναι ο αριθμητικός μέσος
όρων των αποτελεσμάτων των τριών ετών.
Η τριετία μπορεί να περιλαμβάνει τα έτη 2015,2016, 2017 με την
προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του Ε3 για το έτος 2017.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών στοιχείων για όλα τα έτη της
τελευταίας τριετίας, εξετάζεται ο μέσος όρος των διαθέσιμων
συνεχόμενων ετών.
Αν το συλλογικό σχήμα είναι νεοσύστατο, δηλαδή το σημείο 5 του πίνακα
ΙΧ.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ είναι «Ναι», τότε η τιμή
του πεδίου πρέπει να είναι «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 3.1.δ]

12. Οι επενδύσεις σε
κτιριακές εγκαταστάσεις
χωροθετούνται σε ακίνητα
ιδιόκτητα και απαλλαγμένα
βαρών (3.1.ε)

Το κριτήριο αφορά αποκλειστικά ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται
αιτούμενες επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως κτίρια,
θερμοκήπια, σιλό κ.λπ. Δεν λαμβάνουν βαθμολογία τίτλοι ιδιοκτησίας οι
οποίοι αφορούν μη εγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες. Για το παρόν
κριτήριο, ως τίτλοι ιδιοκτησίας νοούνται αυτοί που τεκμηριώνουν πλήρη
νομή και κατοχή. στη επωνυμία του υποψηφίου φορέα.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι» με την εξαίρεση
περιπτώσεων όπου υπάρχει αδυναμία μεταγραφής από το
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υποθηκοφυλακείο, εφόσον αυτή η αδυναμία έχει αναγνωριστεί από τη
ΔΑΟ της Περιφέρειας.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.9, Πεδίο 3.1.ε]
13. Πιστοποιημένος φορέας
κατά ISO 9001 ή/και ISO
22000. (3.1.στ)

14. Ύπαρξη εμπορικών
σημάτων (Αναγνωρισιμότητα
προϊόντων) (3.1.ζ)

15. Μέσος όρος τριετίας
δαπανών προβολής &
προώθησης ως ποσοστό επί
του μέσου όρου τριετίας του
συνολικού κύκλου εργασιών
μεγαλύτερος ή ίσος (≥) του
1%. (3.1.η)
16. Ομάδες και οργανώσεις
του άρθρου 27 του Καν.
1305/2013 (3.1.θ)

Εξετάζεται η ύπαρξη αντιγράφου του σχετικού εγγράφου του
πιστοποιητικού οργανισμού που έχει εκδοθεί στην επωνυμία του
υποψήφιου φορέα.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προϋπόθεση πληρείται, ο αξιολογητής
καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.στ]
Εξετάζεται η ύπαρξη των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων κατάθεσης
των εμπορικών σημάτων κ.λπ. διακριτικών που φέρουν τα προϊόντα που
προωθεί το συλλογικό σχήμα.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προϋπόθεση δεν πληρείται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.ζ]
Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία
επιβεβαιώνεται ότι ο μέσος όρος τριετίας δαπανών προβολής &
προώθησης ως ποσοστό επί του μέσου όρου τριετίας του συνολικού
κύκλου εργασιών ίσος ή άνω του 1%.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προϋπόθεση δεν πληρείται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.η]
Εξετάζεται αν, σύμφωνα με το καταστατικό που έχει υποβληθεί από το
υποψήφιο συλλογικό σχήμα, προκύπτει ότι αυτό έχει συσταθεί στο
πλαίσιο του Άρθρο 27 του Καν. 1305/2013 ή αν έχει υποβληθεί αντίγραφο
της απόφαση ένταξής του υποψήφιου συλλογικού σχήματος στο Μέτρο 9
του ΠΑΑ 2014-2020.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προϋπόθεση δεν πληρείται, ο
αξιολογητής καταχωρεί στο πεδίο την τιμή «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.3, Πεδίο 3.1.θ]

17,18,19.Ενεργειακές
Λαμβάνεται υπόψη το πεδίο Είδος Δικαιούχου στον Πίνακα 1 (ΓΕΝΙΚΑ
ανάγκες εκμετάλλευσης σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ) της Ενότητας ΙΙ. Τα συλλογικά σχήματα μοριοδοτούνται χωρίς
kWh (1.1)
να χρειάζεται να αποδείξουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.1]
20. Κάλυψη ενεργειακών
Εξετάζεται η σχετική υποβληθείσα μελέτη στην οποία γίνεται ανάλυση
αναγκών της εκμετάλλευσης του ποσοστού κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ σε σχέση με
% (1.2)
τις ενεργειακές ανάγκες στη μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση).
Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση των στοιχείων προκύψουν
διαφοροποιήσεις στο δηλούμενο ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών
αναγκών από ΑΠΕ, ο αξιολογητής μεταβάλλει ανάλογα την τιμή του
πεδίου.
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[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.2]
21. Αποδοτικότητα
υποκατάστασης της
ενέργειας (kWh
παραγόμενης ενέργειας
συστήματος ΑΠΕ /ευρώ
επένδυσης)
(1.3)

Ελέγχεται η τεκμηρίωση του ύψους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών
βάσει της σχετικής υποβληθείσας μελέτης με την οποία γίνεται ανάλυση
των ενεργειακών αναγκών στην μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση) και
στην συνέχεια ελέγχεται η δηλούμενη αποδοτικότητα του συστήματος
υποκατάστασης.
Στην υποβληθείσα μελέτη ελέγχεται η καταγραφή της ισχύος του
χρησιμοποιούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διάρκειας
χρήσης αυτού σε ετήσια βάση στην μελλοντική και η κατάθεση
αποδεικτικών ετήσιας κατανάλωσης μέσω του παρόχου ηλεκτρικής
ενέργειας (π.χ ΔΕΗ), (ηλεκτρική ενέργεια) ή η κατάθεση αποδεικτικών
ετήσιας κατανάλωσης μέσω τιμολογίων προμήθειας καυσίμου (θερμική
ενέργεια) εφόσον υπάρχουν. Οι ετήσιες ενεργειακές ανάγκες της
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kWh.
Αν η μελέτη δεν έχει γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω ο αξιολογητής ζητά
συμπληρωματική υποβολή-προσαρμογή της μελέτης εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος.
Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου έχουν αναπτυχθεί και
αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ μικρές εφαρμογές υπολογισμού σε μορφή excel
ανάλογα την κατηγορία που πραγματοποιείται η επένδυση.
Γεωτρήσεις (Γ),
Θερμοκήπια (Θ) και
Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΚΕ) και συμπληρώνονται τα απαραίτητα
στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
Στην περίπτωση που από την εφαρμογή υπολογισμού προκύψει
διαφοροποίηση από τη δηλούμενη αποδοτικότητα της επένδυσης
υποκατάστασης ανά ευρώ επένδυσης ο αξιολογητής συμπληρώνει στο
πεδίο την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή.

[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.3]
22. Ποσότητα παραγόμενων Εξετάζεται η σχετική υποβληθείσα μελέτη στην οποία περιγράφεται ο
αποβλήτων ανά μονάδα όγκος των αποβλήτων που παράγονται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου
ζωικού κεφαλαίου
στην μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση).
(kg αποβλήτων/ΜΖΚ)
Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου χρησιμοποιείται η
εφαρμογή υπολογισμού στην οποία συμπληρώνονται τα απαραίτητα
στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
Αν από τη υποβληθείσα μελέτη δεν προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία ο
αξιολογητής ζητά συμπληρωματική υποβολή-προσαρμογή της μελέτης
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση, Παράρτημα 1,
Διευκρινίσεις -Επεξηγήσεις Πίνακα 8. §2 εντός ευλόγου διαστήματος.
Στην περίπτωση που από την εφαρμογή υπολογισμού προκύψουν
διαφοροποιήσεις στη δηλούμενη ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων
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ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου, ο αξιολογητής συμπληρώνει στο πεδίο
την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 2.1]
23. Αποδοτικότητα
συστήματος διαχείρισης
αποβλήτων (ευρώ (€)
επένδυσης/tn
επεξεργαζόμενων
αποβλήτων)
24. Συμμετοχή σε
γεωργοπεριβαλλοντικές και
κλιματικές δράσεις του ΠΑΑ

Για τον προσδιορισμό της τιμής του κριτηρίου χρησιμοποιείται η
εφαρμογή υπολογισμού. Στην περίπτωση που η τιμή διαφοροποιείται από
τη δηλούμενη αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ο
αξιολογητής μεταβάλλει ανάλογα την τιμή.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 2.4]
Ο αξιολογητής εξετάζει την ύπαρξη απόφασης ένταξης του υποψήφιου
φορέα σε κάποια γεωργοπεριβαλλοντική δράση (Μέτρα 10 και 11) του
ΠΑΑ 2014-2020 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης στήριξης.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης του κατάλληλου εγγράφου, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 3.2]

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ειδικών στοιχείων επιλεξιμότητας και βαθμολογίας της Ενότητας ΙΙΙ.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ο αξιολογητής μεταβαίνει στην Ενότητα ΙΧ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ I ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και συμπληρώνει τα συμπληρωματικά ερωτήματα επιλεξιμότητας στον Πίνακα IX.2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ και τα συμπληρωματικά ερωτήματα βαθμολόγησης στον
Πίνακα IX.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Οι καρτέλες που ακολουθούν παρουσιάζουν την εικόνα της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης της
εκμετάλλευσης του υποψήφιου και εμφανίζουν τα αναλυτικά στοιχεία της φυτικής παραγωγής, της ζωικής
παραγωγής, της μελισσοκομίας και της σηροτροφίας.
Για τον τρόπο λειτουργίας των εικονιδίων ενεργειών που εμφανίζονται στις καρτέλες της υφιστάμενης και της
μελλοντικής κατάστασης, ισχύουν όσα αναφέρονται στις γενικές οδηγίες αξιολόγησης.
Επιπλέον αυτών:

Τo εικονίδιο
Detail All που βρίσκεται στο δεξί άκρο της επικεφαλίδας κάθε πίνακα δίνει την δυνατότητα
να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όλων των γραμμών του πίνακα όταν είναι σε απόκρυψη ή να
αποκρύπτονται οι λεπτομέρειες όλων των γραμμών του πίνακα όταν έχουν εμφανιστεί.
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Το εικονίδιο
Detail που βρίσκεται στο δεξί άκρο κάθε γραμμής αναλυτικών στοιχείων (αγροτεμαχίου),
δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης γραμμής όταν είναι σε συνοπτική
μορφή και να αποκρύπτονται όταν είναι σε αναλυτική μορφή.
Το εικονίδιο
edit που βρίσκεται στο δεξί κάθε γραμμής αναλυτικών στοιχείων (αγροτεμαχίου), δίνει την
δυνατότητα να μπείτε στην καρτέλα του αγροτεμαχίου προκειμένου να διορθώσετε κάποια στοιχεία. Τα
διαθέσιμα εικονίδια πλέον είναι το

update και το

μεταβάλλετε κάτι, η μεταβολή αποθηκεύεται πατώντας το
cancel.

cancel. Στις σπάνιες περιπτώσεις που πρέπει να
update ενώ απορρίπτεται πατώντας το

IV.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙV.1.1 Φυτική Παραγωγή
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της φυτικής παραγωγής της υφιστάμενης κατάστασης της
εκμετάλλευσης του υποψήφιου. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται τα αγροτεμάχια και οι βοσκότοποι της
εκμετάλλευσης όπως έχουν αποσταλεί στο ΠΣΚΕ από το ΟΣΔΕ. Κάθε γραμμή αφορά ένα αγροτεμάχιο.

Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε ενός αγροτεμαχίου ξεχωριστά.
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Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ του υποψηφίου. Η μονάδα μέτρησης
των επιλέξιμων εκτάσεων είναι το εκτάριο και η τυπικές αποδόσεις υπολογίζονται ανά εκτάριο. Η τυπική
απόδοση κάθε αγροτεμαχίου υπολογίζεται από την εφαρμογή. Σε περίπτωση νεαρών δέντρων ή αμπελώνων,
η εφαρμογή υπολογίζει μισή τυπική απόδοση ανά νεαρό δέντρο ή έκταση αμπελώνα. Σε αγροτεμάχια στα
οποία έχει δηλωθεί αριθμός ενήλικων δέντρων και αριθμός νεαρών δέντρων, η τυπική απόδοση υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος νεαρών και ενήλικων δέντρων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ. Στο
παράθυρο που έχει ανοίξει, αφού δείτε τις πληροφορίες για τις οποίες το ανοίξατε, πατώντας το εικονίδιο ,
το παράθυρο κλείνει.
Σε κάθε γραμμή αγροτεμαχίου, είτε συμπτυγμένη είτε αναπτυγμένη, πατώντας το εικονίδιο

edit

εμφανίζονται οι λεπτομέρειες των στοιχείων του αγροτεμαχίου. Τα διαθέσιμα εικονίδια πλέον είναι το
update και το

cancel.

Πατώντας το εικονίδιο

edit μπορείτε να μεταβάλετε τα εξής:

Επιλογή «Να εξαιρεθεί»: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αξιολογητής δύναται να εξαιρέσει κάποιο
αγροτεμάχιο ή να αναιρέσει την εξαίρεση αγροτεμαχίου την οποία έχει κάνει ο μελετητής. Η ενέργεια αυτή
πραγματοποιείται με επιλογή ή από-επιλογή του αντίστοιχου πλαισίου (check box). Σημειώνουμε ότι, σε
αντίθεση με το μέτρο των νέων γεωργών, στα σχέδια βελτίωσης η χωροθέτηση αγροτεμαχίου εκτός της ίδιας
ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσής του. Οι βοσκότοποι δεν εξαιρούνται. Ο
αξιολογητής έχει τη δυνατότητα εξαίρεσης αγροτεμαχίων στις περιπτώσεις των μη παραγωγικών σπαραγγιών
και των νεραντζιών (μόνο για την υφιστάμενη κατάσταση).
Παραγωγή Προϊόντων: Εφόσον έχει επιλεχθεί «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη», ο αξιολογητής ελέγχει εάν η
καταχώρηση υποστηρίζεται από έγγραφο πιστοποιητικό οργανισμό. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αφορούν
στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση σύμβασης με πιστοποιητικό οργανισμό δεν
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αποτελεί έγγραφο πιστοποίησης ενώ συμβάσεις με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018 δεν μπορούν
να γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο η σύμβαση ο αξιολογητής ζητά την προσκόμιση
επιπλέον δικαιολογητικών (βεβαίωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό κ.λπ.). Επιπλέον, η πιστοποίηση πρέπει
να ταιριάζει με την εποχή - έτος της καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στη δήλωση ΟΣΔΕ 2017. Επισημαίνεται
ότι συμβάσεις με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018 δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Στην
περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει αγροτεμάχιο για τα οποίο έχει επιλεχθεί στην
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη» και αυτό δεν τεκμηριώνεται από το έγγραφο του
πιστοποιητικού οργανισμού για το χρονικό διάστημα που αφορά στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Συμβατική».
Επισημαίνεται ότι, για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, χαρακτηρίζονται ως βιολογικές και καλλιέργειες
που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. [Πρόσκληση, Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.α]
Επιλογή ΠΟΠ/ΠΓΕ: Αφορά βαθμολογούμενο πεδίο. Το πεδίο συμπληρώνεται ως ΝΑΙ εφόσον η καλλιέργεια
γίνεται εντός περιοχής ΠΟΠ/ΠΓΕ. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης και είναι στην ευθύνη του αξιολογητή
να γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta
περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.β]
Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
update ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές. Με το εικονίδιο
cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί. Οι όποιες
αλλαγές έχουν γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
Ως προς τις υπόλοιπες εγγραφές της καρτέλας Α/Α, Δημοτική / Τοπική Κοινότητα, Κατηγορία ΟΣΔΕ, Ποικιλία,
Επιλέξιμη Έκταση, Σύνολο Τυπικής Απόδοσης, Ποσοστό ιδιοκτησίας και Νεαρή καλλιέργεια έρχονται από το
ΟΣΔΕ και δεν μπορούν να αλλαχτούν κατά την αξιολόγηση.

ΙV.1.2 Ζωική Παραγωγή
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της ζωικής παραγωγής της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης
του υποψήφιου. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται το ζωικό κεφάλαιο όπως αυτό έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ. Κάθε
εγγραφή (γραμμή) μπορεί να αφορά πλήθος ζώων (π.χ. 50 πρόβατα) ή μεμονωμένα ζώα (βοοειδή).
Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε εγγραφής ξεχωριστά.

Στο παράθυρο που έχει ανοίξει, αφού δείτε τις πληροφορίες για τις οποίες το ανοίξατε, το κλείνετε πατώντας
το εικονίδιο . Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ του υποψηφίου.
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Σε κάθε γραμμή, είτε συμπτυγμένη είτε αναπτυγμένη, πατώντας το εικονίδιο
λεπτομέρειες των στοιχείων του. Τα διαθέσιμα εικονίδια πλέον είναι το

edit εμφανίζονται οι

update και το

cancel.

Επιλογή «Να εξαιρεθεί»: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αξιολογητής δύναται να εξαιρέσει κάποια
εγγραφή ή να αναιρέσει την εξαίρεση την οποία έχει κάνει ο μελετητής. Ειδικά στην περίπτωση
μετακινούμενων κτηνοτρόφων ενδέχεται να εμφανίζονται διπλοεγγραφές για το σύνολο του ζωικού
κεφαλαίου. Έχει δοθεί οδηγία προς τους μελετητές να εξαιρούν τις δεύτερες εγγραφές. Σε περίπτωση που
κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, ο αξιολογητής προχωρά στην εξαίρεση των διπλών εγγραφών.
Για τα αιγοπρόβατα σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου (Άρθρο 24, παράγραφος 3 όπως έχει
συμπληρωθεί με την ΥΑ 3299/23-4-2018) ο υπολογισμός της τυπικής απόδοσης γίνεται για το σύνολο των
αιγοπροβάτων (ενήλικα θηλυκά και λοιπά αιγοπροβατοειδή). Εφόσον ο συντάκτης του αιτήματος το επιθυμεί,
το ΠΣΚΕ παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης αλλά αυτό επιτρέπεται
να έχει γίνει μόνο για τα λοιπά αιγοπροβατοειδή. Επισημαίνεται ότι η ίδια επιλογή πρέπει να διατηρηθεί τόσο
στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση. Συνεπώς, όταν υπάρχουν αιγοπρόβατα υπάρχει
περίπτωση ο μελετητής να έχει εξαιρέσει όσα αιγοπρόβατα δεν έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ ως ενήλικα θηλυκά.
Σε αυτήν την περίπτωση ο αξιολογητής αποδέχεται την εξαίρεση εφόσον έχουν εξαιρεθεί στην υφιστάμενη
όλα τα λοιπά αιγοπροβατοειδή πλην των ενήλικων θηλυκών και ελέγχει στην μελλοντική κατάσταση να μην
υπολογίζεται τυπική απόδοση από λοιπά αιγοπροβατοειδή εφόσον αυτά δεν είναι ενήλικα θηλυκά,
μηδενίζοντας την σχετική ΤΑ της μελλοντικής εφόσον είναι αναγκαίο.
[ΥΑ 13849/14-12-2017, Άρθρο 24, παρ. 3 όπως έχει συμπληρωθεί με την ΥΑ 3299/23-4-2018, ΥΑ 13158/2811-2017, όπως έχει συμπληρωθεί με την ΥΑ 3885/11-5-2018 και ΥΑ 13849/14-12-2017, παράρτημα 2].
Παραγωγή Προϊόντων: Εφόσον έχει επιλεχθεί «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη» εκτροφή ο αξιολογητής
ελέγχει αν η καταχώρηση υποστηρίζεται από έγγραφο του πιστοποιητικού οργανισμού. Τα έγγραφα αυτά
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πρέπει να αφορούν στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση σύμβασης με πιστοποιητικό
οργανισμό δεν αποτελεί έγγραφο πιστοποίησης ενώ συμβάσεις με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο η σύμβαση ο αξιολογητής ζητά την
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (βεβαίωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό κ.λπ.).
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει εκτροφή για την οποία έχει επιλεχθεί στην
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη» και αυτό δεν τεκμηριώνεται από το έγγραφο του
πιστοποιητικού οργανισμού για το χρονικό διάστημα που αφορά στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Συμβατική».
Επισημαίνεται ότι, για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, χαρακτηρίζονται ως βιολογικές και εκτροφές
που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. [Πρόσκληση, Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.α]
Επιλογή ΠΟΠ/ΠΓΕ: Το πεδίο συμπληρώνεται ως ΝΑΙ εφόσον η εκτροφή γίνεται εντός περιοχής ΠΟΠ/ΠΓΕ. Στο
συγκεκριμένο πεδίο βαθμολογείται και η παραγωγή γάλακτος εντός της ζώνης σχετικού τυροκομικού
προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να
γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta
περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.β]
Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
update ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές. Με το εικονίδιο
cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί. Οι όποιες
αλλαγές έχουν γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
Ως προς τις υπόλοιπες εγγραφές της καρτέλας, τα πεδία Α/Α, Κωδικός Εκμετάλλευσης, Δημοτική/Τοπική
Κοινότητα, Κατηγορία ΟΣΔΕ, Είδος, Πλήθος ζώων, Σύνολο Τυπικής Απόδοσης έρχονται από το ΟΣΔΕ και δεν
μπορούν να αλλαχτούν κατά την αξιολόγηση. Η τυπική απόδοση υπολογίζεται από το σύστημα.
ΙV.1.3 Μελισσοκομία
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του υποψήφιου που
αφορούν τη μελισσοκομία. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται ο αριθμός των μελισσοσμηνών στο ΟΣΔΕ.
Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε εγγραφής ξεχωριστά.

Στο παράθυρο που έχει ανοίξει, αφού δείτε τις πληροφορίες για τις οποίες το ανοίξατε, το κλείνετε πατώντας
το εικονίδιο

. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ του υποψηφίου.
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Πατώντας το εικονίδιο

edit εμφανίζονται επιπλέον στοιχεία, κάποια από τα οποία μπορείτε να

μεταβάλετε. Τα διαθέσιμα εικονίδια πλέον είναι το

update και το

cancel.

Παραγωγή Προϊόντων: Εφόσον έχει επιλεχθεί «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη» εκτροφή ο αξιολογητής
ελέγχει αν η καταχώρηση υποστηρίζεται από έγγραφο του πιστοποιητικού οργανισμού. Τα έγγραφα αυτά
πρέπει να αφορούν τα μελισσοσμήνη που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ 2017. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση
σύμβασης με πιστοποιητικό οργανισμό δεν αποτελεί έγγραφο πιστοποίησης ενώ συμβάσεις με πιστοποιητικό
οργανισμό για το έτος 2018 δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο η
σύμβαση ο αξιολογητής ζητά την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (βεβαίωση συμμόρφωσης,
πιστοποιητικό κ.λπ.).
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μελισσοσμήνη για τα οποία έχει επιλεχθεί
στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη» και αυτό δεν τεκμηριώνεται από το έγγραφο
του πιστοποιητικού οργανισμού για το χρονικό διάστημα που αφορά στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 ο
αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Συμβατική».
Επισημαίνεται ότι, για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, χαρακτηρίζονται ως βιολογικές εκτροφές που το
2017 βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο. [Πρόσκληση, Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.α]
Επιλογή ΠΟΠ / ΠΓΕ: Το πεδίο συμπληρώνεται ως ΝΑΙ εφόσον η εκτροφή γίνεται εντός περιοχής ΠΟΠ / ΠΓΕ.
Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να γνωρίζει τις ζώνες
παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές.
Η
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-5207/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. [Πρόσκληση,
Παράρτημα 2, πίνακας 1.3, κριτήριο 1.2.β]
Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
update ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές. Με το εικονίδιο
cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί. Οι όποιες
αλλαγές έχουν γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
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Ως προς τις υπόλοιπες εγγραφές της καρτέλας, τα πεδία Α/Α, Κωδικός Εκμετάλλευσης, Δημοτική / Τοπική
Κοινότητα, Κατηγορία ΟΣΔΕ, Είδος, Αριθμός Κυψελών, Σύνολο Τυπικής Απόδοσης έρχονται από το ΟΣΔΕ και
δεν μπορούν να αλλαχτούν κατά την αξιολόγηση. Η τυπική απόδοση υπολογίζεται από το σύστημα.
ΙV.1.4 Σηροτροφία
Ισχύουν κατ’ αναλογία, όσα ισχύουν και για τη μελισσοκομία.
IV.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙV.2.1 Φυτική Παραγωγή
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της φυτικής παραγωγής της μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης
του υποψήφιου. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται τα αγροτεμάχια και οι βοσκότοποι της εκμετάλλευσης όπως
έχουν δηλωθεί από το μελετητή.

Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε ενός αγροτεμαχίου ξεχωριστά ενώ

πατώντας το εικονίδιο
edit εμφανίζονται οι λεπτομέρειες των στοιχείων του αγροτεμαχίου με τρόπο που
να μπορείτε να τις αλλάξετε.
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Στο παράθυρο που ανοίγει για επεξεργασία, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν συμπληρωθεί κατά
δήλωση καθώς αφορούν τη μελλοντική κατάσταση. Η μονάδα μέτρησης των επιλέξιμων εκτάσεων είναι το
εκτάριο και η τυπικές αποδόσεις υπολογίζονται ανά εκτάριο. Η τυπική απόδοση κάθε αγροτεμαχίου
υπολογίζεται από την εφαρμογή. Σε περίπτωση νεαρών δέντρων ή αμπελώνων, υπολογίζεται μισή τυπική
απόδοση ανά νεαρό δέντρο ή έκταση αμπελώνα. Πατώντας το κουμπί

edit το παράθυρο κλείνει με

αποθήκευση αλλαγών. Πατώντας το
cancel το παράθυρο κλείνει χωρίς αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές έχουν
γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
Πατώντας το εικονίδιο

edit μπορείτε να κάνετε αιτιολογημένες μεταβολές.

Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
update ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές. Με το εικονίδιο
cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί.

ΙV.2.2 Ζωική Παραγωγή
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της ζωικής παραγωγής της μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης
του υποψήφιου όπως έχει συμπληρωθεί από το μελετητή.
Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε ενός αγροτεμαχίου ξεχωριστά ενώ

πατώντας το εικονίδιο
edit εμφανίζονται οι λεπτομέρειες των στοιχείων του αγροτεμαχίου με τρόπο που
να μπορείτε να τις αλλάξετε.
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Στο παράθυρο που ανοίγει για επεξεργασία, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν συμπληρωθεί κατά
δήλωση καθώς αφορούν τη μελλοντική κατάσταση. Πατώντας το κουμπί

edit το παράθυρο κλείνει με

αποθήκευση αλλαγών. Πατώντας το
cancel το παράθυρο κλείνει χωρίς αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές έχουν
γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
Πατώντας το εικονίδιο

edit μπορείτε να κάνετε αιτιολογημένες μεταβολές.

Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
update ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές. Με το εικονίδιο
cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί.
ΙV.2.3 Μελισσοκομία
Η καρτέλα αυτή περιέχει τα στοιχεία της μελισσοκομικής παραγωγής της μελλοντικής κατάστασης της
εκμετάλλευσης του υποψήφιου όπως έχει συμπληρωθεί από το μελετητή.
Πατώντας το εικονίδιο

Detail μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της γραμμής ενώ πατώντας το εικονίδιο

edit εμφανίζονται οι λεπτομέρειες με τρόπο που να μπορείτε να τις αλλάξετε.

Στο παράθυρο που ανοίγει για επεξεργασία, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν συμπληρωθεί κατά
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δήλωση καθώς αφορούν τη μελλοντική κατάσταση. Πατώντας το κουμπί

edit το παράθυρο κλείνει με

αποθήκευση αλλαγών. Πατώντας το
cancel το παράθυρο κλείνει χωρίς αλλαγές. Οι όποιες αλλαγές έχουν
γίνει αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στην οθόνη.
Πατώντας το εικονίδιο

edit μπορείτε να κάνετε αιτιολογημένες μεταβολές.

Μετά την ολοκλήρωση των όποιων μεταβολών, πατάτε το εικονίδιο
αλλαγές. Με το εικονίδιο

update ώστε να αποθηκευτούν οι

cancel ακυρώνονται οι μεταβολές που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί.

ΙV.2.4 Σηροτροφία
Ισχύουν κατ’ αναλογία, όσα ισχύουν και για τη μελισσοκομία.
ΙV.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζεται η σύνοψη της τυπικής απόδοσης στην υφιστάμενη και στη μελλοντική
κατάσταση συνολικά και ανά διάφορες παραγωγικές κατηγορίες, προτεραιότητα ΠΑΑ (άθροισμα τυπικής
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απόδοσης τομέων «Αιγοπρόβατων ή/και Οπωροκηπευτικών ή/και Κτηνοτροφικών φυτών ή/και Φυτών
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή». Σημειώνεται πως όταν ένα αγροτεμάχιο κατατάσσεται σε περισσότερες
από μία προτεραιότητες του ΠΑΑ η τυπική του απόδοση αθροίζεται άπαξ) και περιφερειακές προτεραιότητες.
Δεν μπορείτε να επέμβετε άμεσα στις τιμές του πίνακα καθώς αυτές επηρεάζονται από ότι έχει δηλωθεί ή
διορθωθεί στους πίνακες των καλλιεργειών και εκτροφών (Πίνακες IV.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και IV.2
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). Η συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης εμφανίζεται στη γραμμή 16 του
πίνακα στοιχείων τυπικής απόδοσης για την υφιστάμενη (Α.Κ.) και την μελλοντική (Μ.Κ.) κατάσταση.
Στην περίπτωση κατά την οποία η τυπική απόδοση είναι μικρότερη των 8.000 ευρώ είτε στην υφιστάμενη
κατάσταση ή στην μελλοντική, η εκμετάλλευση του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου δεν είναι
επιλέξιμη για την Δράση 4.1.1 και ο αξιολογητής πρέπει να εισάγει την τιμή «ΟΧΙ» στο πεδίο 4 του πίνακα X.1
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II – ΣΥΝΟΨΗ.
[ΥΑ 13185/2017, Άρθρο6, §2].
ΙV.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
IV.5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Είναι οθόνες στις οποίες δεν επεμβαίνει ο αξιολογητής άμεσα καθώς ο κωδικός ΤΟΠ και η Παραγωγική
Κατεύθυνση υπολογίζονται από το σύστημα με βάση όσα έχουν συμπληρωθεί στις προηγούμενες οθόνες
υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης. Ωστόσο με βάση αυτήν τη τιμή διορθώνεται (εφόσον έχει
δημιουργηθεί ασυμφωνία λόγω μεταβολών στις προηγούμενες οθόνες) στην οθόνη ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ το
πεδίο της παραγωγικής κατεύθυνσης [ΦΥΤΙΚΗ, ΖΩΙΚΗ, ΜΙΚΤΗ].
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ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
V.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τίτλος Πράξης

Ελέγχεται ως προς τη συνάφεια με τη γενική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου
του Πίνακα 4.3 της Ενότητας IV. Διορθώνεται αν δεν εμφανίζει συνάφεια από
προφανές λάθος.

Τίτλος Πράξης
(Αγγλικά)

Ελέγχεται ως προς την συνάφεια της μετάφρασης με τον Τίτλο Πράξης.

V.2 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ
Περιφερειακή
Ενότητα
Οδός – Αριθμός
Τοποθεσία
Ταχ. Κωδικός
Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
τόπου υλοποίησης

ΕΛΕΓΧΟΣ
Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης, πρόκειται για την έδρα / μόνιμη κατοικία
του υποψηφίου. Ενδέχεται να έχει συμπληρωθεί η τοποθεσία υλοποίησης κάθε
επενδυτικής δαπάνης εφόσον αυτή διαφέρει από την έδρα / μόνιμη κατοικία του
υποψηφίου. Δεν ελέγχεται κατά την αξιολόγηση (ο τόπος υλοποίησης της
επενδυτικής δαπάνης ελέγχεται σε άλλο πεδίου από τον αξιολογητή κατά την
εξέταση των επενδυτικών δαπανών ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - VI.1 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

V.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξετάζεται η συνάφειά της περιγραφής με το επιχειρηματικό σχέδιο και στην
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
περίπτωση που διαπιστωθεί πλήρης απόκλιση της περιγραφής από τα υπόλοιπα
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου, μπορεί να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον
ΣΧΕΔΙΟΥ
υποψήφιο ώστε το πεδίο να διορθωθεί κατάλληλα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ &
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο αξιολογητής εξετάζει την ταύτιση του επιχειρηματικού σχεδίου με τα στοιχεία της
μελλοντικής κατάστασης, όπως αυτά έχουν υποβληθεί στο πίνακα IV.2-Μελλοντική
Κατάσταση και στον πίνακα των επενδύσεων.
Εξετάζεται το περιεχόμενο του κειμένου και θεωρείται αποδεκτό εφόσον
περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 4.3 των
Οδηγιών Συμπλήρωσης, ακόμα και αν κατά την σύνταξή του ο υποψήφιος έχει
ακολουθήσει μία διαφορετική δομή η οποία όμως περιλαμβάνει με σαφή τρόπο τα
σημεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα.
Στην περίπτωση κατά την οποία το κείμενο δεν παρέχει τις απαιτούμενες
πληροφορίες αλλά είναι ένα γενικής χρήσης περιγραφικό κείμενο, ο αξιολογητής
μπορεί να το απορρίψει ως ακατάλληλο και να ενημερώσει το πεδίο 3 του Πίνακα
IX.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Ενότητας ΙΧ της αξιολόγησης με
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[Όχι] και να καταχωρήσει τις σχετικές παρατηρήσεις. Ωστόσο η αντικατάσταση του
συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου λόγω πρόδηλου σφάλματος (π.χ. αντιγραφή –
επικόλληση επιχειρηματικού σχεδίου άλλης αίτησης) εξετάζεται από τον αξιολογητή
κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση το πεδίο είναι κενό, ο αξιολογητής ελέγχει αν αντί για τη
συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου έχει γίνει ανάρτηση εγγράφου στα
συνημμένα δικαιολογητικά και αν η συγκεκριμένη ανάρτηση πληροί όλα τα
ανωτέρω. Αν υπάρχει ανάρτηση ακολουθούνται οι ανωτέρω οδηγίες για την εξέτασή
της. Αν δεν υπάρχει ούτε ανάρτηση ο αξιολογητής ενημερώνει το πεδίο 3 του Πίνακα
IX.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Ενότητας ΙΧ της αξιολόγησης με
[Όχι] και να καταχωρήσει τις σχετικές παρατηρήσεις.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο4, §2]
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ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Όσα αναφέρονται στα επόμενα εφαρμόζονται, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, από τον
αξιολογητή ή τη γνωμοδοτική επιτροπή. Συνεπώς, η γνωμοδοτική επιτροπή οφείλει να πράξει αντίστοιχα με
τον αξιολογητή, όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Πριν την έναρξη της αξιολόγησης των αιτούμενων δαπανών, ο αξιολογητής πρέπει να έχει πρόσφατα όσα
αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 10 της ΥΑ 13158/2017, στις παραπομπές, στα κείμενα συχνών ερωτήσεων
απαντήσεων και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους. Για τις επενδυτικές δαπάνες, ελέγχονται θέματα όπως η
νόμιμη κατοχή, το εύλογο κόστος υλοποίησης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της λειτουργικής
προσαρμογής τους στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, το ότι έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα
ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης, το ότι συμμορφώνονται με τα ενωσιακά πρότυπα
και τις εθνικές προδιαγραφές, το ότι αφορούν σε γεωργική χρήση κ.λπ.
Έχοντας γνώση των ανωτέρω, εξετάζονται οι αιτούμενες επενδύσεις και αιτιολογούνται οι αλλαγές που
γίνονται, παρέχοντας σαφή παραπομπή σε νομική βάση. Η παροχή νομικής βάσης είναι απολύτως
απαραίτητη καθώς χωρίς αυτήν οποιαδήποτε αλλαγή σε μία επένδυση θεωρείται αόριστη και αβάσιμη.
Στην ενότητα VI.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αιτούμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Για κάθε
αιτούμενη επένδυση αναπτύσσεται ένας πίνακας τα πεδία του οποίου ελέγχονται από τον αξιολογητή. Ο
έλεγχος γίνεται σε σχέση με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας που αφορούν στην κάθε
επένδυση αλλά και σε σχέση με τα όσα αναφέρονται για την επένδυση στο επιχειρηματικό σχέδιο. Στην
περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές ή
διορθώσεις του πίνακα, τις πραγματοποιεί και στη συνέχεια συμπληρώνει υποχρεωτικά το τελευταίο πεδίο
του πίνακα «Παρατηρήσεις αξιολογητή -Νομική βάση» όπου εκεί πρέπει να αιτιολογήσει τις αλλαγές που
έχουν γίνει και να αναφέρει με σαφήνεια (ΥΑ ΧΧΧΧ/2017, Άρθρο Χ, παρ. Ψ) τη νομική βάση την οποία
στηρίχτηκε.
Σημαντική επισήμανση: Στην περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης
κατοχής του αγροτεμαχίου/οικοπέδου εγκατάστασης, ο αξιολογητής συμπληρώνει στο πεδίο «Παρατηρήσεις
αξιολογητή» της αντίστοιχης επένδυσης τον αριθμό του εγγράφου (συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό,
κ.λπ.), το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση (στην περίπτωση που στο έγγραφο
αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια) και την έκταση που αναφέρεται στο έγγραφο. Εάν η
χωροθέτηση δεν είναι σαφής στον φάκελο υποψηφιότητας, γίνεται επικοινωνία με τον μελετητή
προκειμένου να προσδιοριστεί η χωροθέτηση της επενδυτικής δαπάνης.
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VI.1 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πατώντας τo εικονίδιο
Detail All που βρίσκεται στο δεξί άκρο της επικεφαλίδας κάθε πίνακα
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όλων των γραμμών του πίνακα όταν είναι σε απόκρυψη ή να αποκρύπτονται οι
λεπτομέρειες όλων των γραμμών του πίνακα όταν έχουν εμφανιστεί.

Σε κάθε αιτούμενη δαπάνη, είτε συμπτυγμένη είτε αναπτυγμένη, πατώντας το εικονίδιο
τα στοιχεία της αιτούμενης δαπάνης. Τα διαθέσιμα εικονίδια πλέον είναι το
Πατώντας το εικονίδιο

edit εμφανίζονται

update και το

cancel.

edit τα πεδία που εμφανίζονται είναι τα εξής:

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α/Α

Αύξων αριθμός της επενδυτικής δαπάνης, συμπληρώνεται αυτόματα και δεν
αποτελεί αντικείμενο ελέγχου του αξιολογητή

Κατηγορία Δαπάνης

Ελέγχεται η σωστή επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας δαπάνης σύμφωνα με το
επιχειρηματικό σχέδιο και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας,
όπως τα σχέδια, οι τεχνικές εκθέσεις, οι προσφορές και τα τεχνικά φυλλάδια
καθώς και οι περιγραφές των επενδυτικών αγαθών οι οποίες έχουν
καταχωρηθεί στην εφαρμογή. Στην περίπτωση που η κατηγορία δαπάνης δεν
έχει επιλεγεί σωστά, ο αξιολογητής οφείλει να επιλέξει τη σωστή, καθώς
ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης υπολογίζονται τα βαθμολογικά κριτήρια
4.1 (επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, νέες φυτείες και θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις του Παραρτήματος 2 της Πρόσκλησης 13849/2017) και
εφαρμόζονται τα όρια που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό στο παράρτημα 10
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της ΥΑ 13158/2017.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι η δαπάνη αποθήκη η οποία αφορά στην φυτική έχει
επιλεγεί από την κατηγορία Κτίρια συμβατικής κατασκευής ζωικής παραγωγής
και εσφαλμένα λαμβάνει την βαθμολογία του κριτηρίου 4.1. Επενδύσεις σε
σταβλικές εγκαταστάσεις – ίδρυση / επέκταση / εκσυγχρονισμός (άνω του 30%
του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) Σε αυτή την περίπτωση ο
αξιολογητής πρέπει να αλλάξει την κατηγορία της επενδυτικής δαπάνης δηλ. να
επιλέξει την επένδυση αποθήκη εσωτερικά της κατηγορίας Κτίρια συμβατικής
κατασκευής φυτικής παραγωγής.
Αν λόγω της αλλαγής κατηγορίας δαπάνης αλλάζει η μοριοδότηση του
υποψηφίου ή υπάρχει ανάγκη επανυπολογισμού των ορίων που έχουν τεθεί
στον προϋπολογισμό από το παράρτημα 10 της ΥΑ 13158/2017 αυτή θα
υπολογιστεί από την εφαρμογή κατά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης.
Είναι δυνατόν, ως αποτέλεσμα της αλλαγής της κατηγορίας δαπάνης, να αλλάζει
η Δράση στην οποία εντάσσεται μια επενδυτική δαπάνη. Στη περίπτωση αυτή,
για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, εύλογου κόστους και ανώτατης επιλέξιμης
δαπάνης ισχύουν όσα προβλέπονται για την επιλέξιμη δράση / κατηγορία και
υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης.

Υποκατηγορία Δαπάνης

Ελέγχεται η σωστή επιλογή της κατάλληλης υποκατηγορίας δαπάνης σύμφωνα
με επιχειρηματικό σχέδιο και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που η υποκατηγορία δαπάνης δεν έχει επιλεγεί
σωστά, ο αξιολογητής οφείλει να συμπληρώσει τη σωστή υποκατηγορία καθώς
ανάλογα με την υποκατηγορία της δαπάνης εφαρμόζονται τα όρια που έχουν
τεθεί στον προϋπολογισμό στο παράρτημα 10 της ΥΑ 13158/2017.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι μια δαπάνη για την οποία προκύπτει από τα
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τις περιγραφές ότι αφορά σε
υπεδαφοκαλλιεργητή και έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα στην υποκατηγορία
στελεχοκόπτης ξεφεύγει του έλεγχου του περιορισμού του παραρτήματος 10 της
ΥΑ 13158/2017 που αφορά στα παρελκόμενα κατεργασίας εδάφους. Σε αυτή
την περίπτωση ο αξιολογητής πρέπει να αλλάξει την υποκατηγορία δαπάνης
δηλ. να επιλέξει την υποκατηγορία υπεδαφοκαλλιεργητής.
Αν λόγω της αλλαγής της υποκατηγορίας δαπάνης προκύψει ανάγκη
επανυπολογισμού των ορίων που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό στο
παράρτημα 10 της ΥΑ 13158/2017 αυτή θα υπολογιστεί από την εφαρμογή κατά
την οριστικοποίηση της αξιολόγησης.

Περιγραφή

Ελέγχεται ο περιγραφικός τίτλος της επενδυτικής δαπάνης που υποχρεωτικά
περιέχει: Το είδος της επένδυσης (π.χ. άροτρο, αποθήκη, ελκυστήρας, φυτεία,
κ.α.) και το διακριτικό διαφοροποίησης της επένδυσης από άλλες ομοειδείς
αιτούμενες επενδύσεις (π.χ. αποθήκη προϊόντων, αποθήκη μηχανημάτων κ.λπ.).
Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η περιγραφή δεν
πληροί τα ανωτέρω ή δεν είναι σωστή ο αξιολογητής πρέπει να προβεί σε
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διορθώσεις ή προσθήκες ώστε η περιγραφή να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην
αιτούμενη επένδυση.

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Ελέγχεται από τις σχετικές προσφορές. Αφορά τη διακινούμενη και
τιμολογούμενη μονάδα μέτρησης, δηλαδή αυτή σύμφωνα με την οποία ορίζεται
η τιμή μονάδας. (π.χ. τεμάχια για μηχανήματα). Προσοχή, η Μ/Μ της
δυναμικότητας (ίπποι, τ.μ, κ.λπ.) αναγράφεται σε επόμενο πεδίο. Παράδειγμα:
Για έναν ελκυστήρα το πεδίο «Μονάδα Μέτρησης» λαμβάνει την τιμή
«τεμάχια», η «Ποσότητα» την τιμή «1» και πιο κάτω η «Δυναμικότητα (μον.
Μέτρησης)» την τιμή «hp» και η «Δυναμικότητα (ποσότητα)» τον αριθμό των
ίππων, έστω «55».
Η αιτούμενη ποσότητα ελέγχεται από τις σχετικές προσφορές. Αν κατά την
αξιολόγηση προκύπτει ανάγκη αλλαγής της ποσότητας της επενδυτικής δαπάνης
η μεταβολή αυτή γίνεται αλλάζοντας την τιμή του παρόντος πεδίου. Στην
περίπτωση που θέλουμε να απορρίψουμε μια δαπάνη, μηδενίζουμε τη
συγκεκριμένη τιμή, όπως και την επόμενη.
Η τιμή μονάδας είναι χωρίς Φ.Π.Α. [ΥΑ 13158/17, Άρθρο 9] και ελέγχεται από
τις σχετικές προσφορές (ευρώ με 2 δεκαδικά).
Σε περίπτωση που η αιτούμενη τιμή μονάδας υπερβαίνει το εύλογο κόστος
υλοποίησης, ο αξιολογητής τη διαμορφώνει ανάλογα. Αναλυτικές οδηγίες και
νομική βάση σχετικά με το εύλογο κόστος ανά κατηγορία επένδυσης υπάρχουν
στους πίνακες που ακολουθούν.
Στην περίπτωση που μια δαπάνη κριθεί μη επιλέξιμη ο αξιολογητής μηδενίζει
την τιμή μονάδας της επενδυτικής δαπάνης καθώς και την ποσότητα (ανωτέρω).
Στην περίπτωση όπου λόγω υπέρβασης κάποιου συνολικού εύλογου κόστους
όπως αυτό της ανώτατης δαπάνης ανά ζώο ή εκείνων που αναφέρονται στο
παράρτημα 10 (π.χ. των 40.000 ευρώ για τα παρελκόμενα κατεργασίας
εδάφους) προκύπτει η ανάγκη μείωσης της δαπάνης σε μια σειρά από
επενδύσεις, ο αξιολογητής επικοινωνεί με email με τον μελετητή προκειμένου
να του υποδειχθεί γραπτώς ή με email η δαπάνη που επιλέγει ο υποψήφιος να
μειωθεί ή ενδεχομένως να μηδενιστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που
θα καθοριστεί από τον αξιολογητή και θα αναφέρεται σαφώς στο email που θα
αποστείλει. Ο αξιολογητής αποδέχεται την υπόδειξη του υποψήφιου εφόσον
αυτή δεν αφαιρεί από το επενδυτικό σχέδιο τη λειτουργικότητά του. Στην
περίπτωση όπου ο υποψήφιος, μέσω του μελετητή του δεν ανταποκριθεί τότε η
μείωση εφαρμόζεται συμμέτρως.
Παράδειγμα:
Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 22.000 ευρώ
Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ
Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ
Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 42.000 ευρώ
Προκύπτει ανάγκη μείωσης των ανωτέρω δαπανών κατά 2.000 ευρώ συνολικά
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Συνολικό Ποσό

Δυναμικότητα
(Mον. Μέτρησης)

Δυναμικότητα
(Ποσότητα)

Παρατηρήσεις

καθώς υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου επιλέξιμου ποσού των 40.000 ευρώ για
μηχανήματα κατεργασίας εδάφους (παράρτημα 10 της ΥΑ).
Ο αξιολογητής επικοινωνεί με τον μελετητή. Αν ο μελετητής υποδείξει ότι θέλει
να μειωθεί το άροτρο κατά 2.000 ευρώ, ο αξιολογητής προβαίνει σε αυτή τη
μείωση, δηλαδή:
Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 20.000 ευρώ
Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ
Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ
Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 40.000 ευρώ
Αν ο μελετητής δεν ανταποκριθεί, ο αξιολογητής μειώνει οριζόντια τις τιμές
κατά 2/42, δηλαδή:
Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 20.952,38 4 ευρώ
Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 9.523,8 ευρώ
Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 9.523,8 ευρώ
Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 40.000 ευρώ
Ελέγχεται το συνολικό ποσό της επενδυτικής δαπάνης. Υπολογίζεται από το
σύστημα ως γινόμενο ποσότητας επί τιμή μονάδας χωρίς να αθροίζεται ο Φ.Π.Α.
Ελέγχεται αν η επιλογή από τη λίστα τιμών είναι η σωστή. Αφορά την Μ/Μ
δυναμικότητας ή μεγέθους και μπορεί να μη συμπίπτει με την τιμολογούμενη
μονάδα μέτρησης (π.χ. σε έναν ελκυστήρα εδώ πρέπει να έχει συμπληρωθεί
«ίπποι» ενώ στο ανωτέρω πεδίο «μονάδα μέτρησης» έχει συμπληρωθεί
«Τεμάχιο»
Αφορά τη δηλούμενη δυναμικότητα και ελέγχεται σύμφωνα με τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας, όπως τα σχέδια, οι τεχνικές
εκθέσεις, οι προσφορές και τα τεχνικά φυλλάδια. Μπορεί να διαφέρει από το
πεδίο «Ποσότητα» που υπάρχει πιο πάνω. Π.χ., σε έναν ελκυστήρα στο
«Ποσότητα» έχει συμπληρωθεί το «1» ενώ στο παρόν πεδίο «Δυναμικότητα
(ποσότητα)» έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ίππων, έστω 75.
Στο πεδίο αυτό έχουν εισαχθεί συνοπτικά τα εξής: Κατασκευαστής, μοντέλο,
δυναμικότητα, χρήση και λοιπά χαρακτηριστικά και ενδείξεις που αφορούν την
επενδυτική δαπάνη, κατά την κρίση του αιτούντος. Διασταυρώνονται με τα
ανωτέρω πεδία και διορθώνονται εφόσον είναι απαραίτητο τουλάχιστον τα
«κατασκευαστής», «μοντέλο», «δυναμικότητα» «χρήση».

Παρατηρήσεις
αξιολογητήΝομική βάση

Συμπληρώνεται από τον αξιολογητή στην περίπτωση οποιασδήποτε
μεταβολής/διόρθωσης στα ανωτέρω πεδία. Για να γίνει δεκτή η μεταβολή
κάποιας επενδυτικής δαπάνης είναι υποχρεωτική η καταχώρηση από τον
αξιολογητή στο πεδίο αυτό της νομικής βάσης. Για περισσότερες από μία
μεταβολές χρησιμοποιούνται αντίστοιχες γραμμές όπου θα είναι σαφής η
αντιστοίχιση γραμμής και μεταβολής.

Πλαίσιο επιλογής
(Check box)

Οι επιλογές αυτές δίνουν στον αξιολογητή τη δυνατότητα να εντάξει ως
βαθμολογούμενες, αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες δεν
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(α) Ειδικός Εξοπλισμός
Ζωικής Παραγωγής
(β) Επενδύσεις σε
εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό που
αναβαθμίζουν ποιοτικά
την παραγωγή
(γ) Καινοτομία της
επενδυτικής δαπάνης

περιλαμβάνονται στους πίνακες 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.10 του Παραρτήματος 2
της Πρόσκλησης αλλά αιτούνται ως τέτοιες από τον υποψήφιο. Δηλαδή, αν καθ’
υπόδειξη του υποψηφίου, ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχουν επενδύσεις
που δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες αλλά από την εξέταση των
επισυναπτομένων δικαιολογητικών επιλεξιμότητας προκύπτει κατά την κρίση
του αξιολογητή ότι μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες, τότε προβαίνει στις
αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή, αν χρειάζεται, μεταβάλει την υποκατηγορία
της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας «Άλλο» και επιλέγει ένα ή περισσότερα
checkbox ώστε να εντάξει τις επενδυτικές δαπάνες στις αντίστοιχες
βαθμολογούμενες κατηγορίες. Τα μόρια βαθμολογίας που προκύπτουν από τις
παραπάνω επιλογές του αξιολογητή υπολογίζονται αθροιστικά στην βαθμολογία
του υποψήφιου.

Βοηθητικοί πίνακες για τον έλεγχο επιλεξιμότητας επιμέρους επενδύσεων
Γενικά:
Στους πίνακες που ακολουθούν έγινε προσπάθεια για την πινακοποίηση των σημείων ελέγχου όλων των
επιμέρους επενδύσεων, όπως προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο. Σε κάθε πεδίο υπάρχει παράθεση νομικής
βάσης. Με την εξαίρεση των δύο τελευταίων πινάκων, του 10 που αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες και του 11
που είναι γενικός και αφορά τις ειδικές περιπτώσεις νόμιμης κατοχής, κάθε άλλος πίνακας αφορά μία
κατηγορία επενδύσεων. Η κατηγοριοποίηση στις επενδύσεις (και οι αντίστοιχοι πίνακες) έχουν ως εξής:
1. Γεωργικά Κτίρια και Κατασκευές
2. Εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε γεωργικές εγκαταστάσεις
3. Πολυετείς φυτείες
4. Περιφράξεις –Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
5. Γεωργικός ελκυστήρας, ανθοκομικό-μελισσοκομικό αυτοκίνητο και αυτοκινούμενα μηχανήματα
6. Εξοπλισμός και μηχανήματα που δεν ενσωματώνονται σε γεωργικές εγκαταστάσεις
7. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
8. Επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων
9. Γενικές Δαπάνες
10. Μη επιλέξιμες δαπάνες
11. Ειδικές περιπτώσεις νόμιμης κατοχής (αφορά συνιδιοκτησία ακινήτου εξ αδιαιρέτου, επικαρπία,
παραχώρηση, διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης, μισθωτήρια / παραχωρητήρια από το Δημόσιο)
Συνεπώς, η αξιολόγηση ενός στάβλου διευκολύνεται αν ο αξιολογητής ανατρέξει στον πίνακα 1, ενός αρότρου
στον πίνακα 6, ενός αμελκτηρίου στον πίνακα 2 κ.λπ.
Η νόμιμη κατοχή εξετάζεται στην περίπτωση ακινήτων στα οποία χωροθετούνται ή ενσωματώνονται:
α) επενδύσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
β) εξοπλισμός προϋπολογισμού που ενσωματώνεται σε γεωργικές εγκαταστάσεις
γ) πολυετείς φυτείες,
δ) περιφράξεις,-διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
ε) επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και σε επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων.
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Σημαντική επισήμανση: Στην περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης
κατοχής του αγροτεμαχίου / οικοπέδου εγκατάστασης, ο αξιολογητής συμπληρώνει στο πεδίο «Παρατηρήσεις
αξιολογητή» της αντίστοιχης επένδυσης τον αριθμό του συμβολαίου και το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο
οποίο υλοποιείται η επένδυση (στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός
αγροτεμάχια).
1.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κριτήριο
επιλεξιμότητας

Νόμιμη κατοχή
και χωροθέτηση

Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και
στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
Ιδιόκτητο
μεταγραμμένου στο Υποθηκοφυλακείο.
ακίνητο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.2 ]
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μισθωτηρίου μεταγραμμένου
συμβολαίου διάρκειας:
α) 15 ετών προκειμένου για ίδρυση / μετεγκατάσταση / επέκταση/
Μισθωμένο
αποπεράτωση,
ακίνητο
β) 12 ετών προκειμένου για εκσυγχρονισμό/ μετατροπή.
γ) 12 ετών προκειμένου για κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §1, Παράρτημα 7 ]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)

Παραχωρημένο
ακίνητο

Συμμόρφωση με
Συμβατικές
κοινοτικά
σταβλικές
Πρότυπα/ εθνικές
εγκαταστάσεις
προδιαγραφές

Ελέγχεται η προσκόμιση επίσημου εγγράφου της διοίκησης ή του
σχετικού φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας:
α) 15 ετών προκειμένου για ίδρυση / μετεγκατάσταση / επέκταση/
αποπεράτωση.
β) 12 ετών προκειμένου για εκσυγχρονισμό / μετατροπή.
γ) 12 ετών προκειμένου για κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §1 ,Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)
Ελέγχεται η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών από την εξέταση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Εγκεκριμένου Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών
β) Εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με διάταξη εξοπλισμού και
γ) Τεχνικής έκθεσης.
Η έγκριση τους θα πρέπει να έχει γίνει από το αρμόδιο, για την έκδοση
των αδειών εγκατάστασης, τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του
υποψήφιου δικαιούχου.
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.2.1., Παράρτημα 5 (Κοινοτικά πρότυπα),
Παράρτημα 6 (Εθνικές Προδιαγραφές)]

Συμβατικές
εγκαταστάσεις
μελισσοκομίας

Ελέγχεται η τήρηση των εθνικών προδιαγραφών από την εξέταση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Εγκεκριμένου Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών,
β) Εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με διάταξη εξοπλισμού και
γ) Τεχνικής έκθεσης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 § 1.2.1, Παράρτημα 6] (Εθνικές
Προδιαγραφές)

Αποθήκη

Ελέγχεται η προσκόμιση:
α) Εγκεκριμένου Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών,
β) Εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με διάταξη εξοπλισμού και
γ) Τεχνικής έκθεσης.
[Πρόσκληση Παράρτημα 1 § ΣΤ. Πιν.1 Δ2, Παράρτημα 1 §ΣΤ.
Διευκρινήσεις -Επεξηγήσεις Πίνακα 1 Παράρτημα 6 § Β΄6.9 ]
Τυποποιημένα

Ελέγχεται η προσκόμιση βεβαίωσης του οίκου κατασκευής
για ύπαρξη έγκρισης τύπου.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 6, Κεφάλαιο Β΄§6.8 ]

Χωρικού
τύπου

Ελέγχεται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) του υποψήφιου
δικαιούχου ότι γνωρίζει και ότι κατά την κατασκευή θα
συμμορφωθεί με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 6, Κεφάλαιο Β΄§6.8 ]

Θερμοκήπια

Προϋποθέσεις
αλλαγής χρήσης

Ελέγχεται η ύπαρξη της σχετικής θεώρησης της ΔΑΟΚ στα αρχιτεκτονικά σχέδια και στο
συγκριτικό πίνακα με την οποία βεβαιώνεται ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι
εγκαταστάσεις που πρόκειται να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοστούν, μετατραπούν,
αποπερατωθούν ή ανεγερθούν δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10 §5 ]

Απλή
αντικατάσταση

Για τον έλεγχο της απλής αντικατάστασης κτιρίου ή κατασκευής για την ίδια χρήση στην
εκμετάλλευση εξετάζονται τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο επιχειρηματικό
σχέδιο και στοιχεία από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ίδιας χρήσης κτίριο ή κατασκευή στην
εκμετάλλευση εξετάζεται αν έχει αποσβεστεί πλήρως κατά την τελευταία ημέρα της
περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης
ανατρέξτε στον Πίνακας Α του Παραρτήματος 8 της ΥΑ.
Στην περίπτωση που η αιτούμενη επένδυση δεν είναι πλήρως αποσβεσμένη τότε
εξετάζεται αν αφορά αν α) μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής
ή β) αν αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25% ή, προκειμένου για
συλλογικές επενδύσεις, αν αυξάνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τουλάχιστον 25%.
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Εάν δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις η επένδυση απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10,§2]
Φυσικά
Νομικά
Πρόσωπα

Λειτουργικότητα
και
δυναμικότητα
ανάλογα με το
είδος του φορέα
της επένδυσης

Λειτουργικότητα
και
Δυναμικότητα σε
σχέση με την
επένδυση

και Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά αποκλειστικά την προς
στήριξη εκμετάλλευση, εξετάζοντας τα στοιχεία με τα οποία
αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες
και τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και η προσαρμογή της
δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης στην
παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση
(ολοκλήρωση).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.5, Άρθρο 14]
Συλλογικά
Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά το συλλογικό σχήμα
Σχήματα
εξετάζοντας τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της
επένδυσης σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της και η
προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της
επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα των μελών του.
Η επένδυση πρέπει :
i) Να προσαρμόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και στις
δραστηριότητες των μελών του συλλογικού σχήματος.
ii) Να έχει δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογη της συνολικής
παραγωγικής ικανότητας των μελών τους
iii) Να υλοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών του
συλλογικού σχήματος με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων
των εκμεταλλεύσεων των μελών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §2, Άρθρο 14, §3 ]
Ελέγχεται η συμμόρφωση της αιτούμενης επένδυσης με τα αντίστοιχα
Εγκαταστάσεις
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα από την εξέταση των κάτωθι
για τις οποίες
δικαιολογητικών:
δεν υφίστανται
α) Εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας,
κοινοτικά
β) Εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με διάταξη εξοπλισμού και
πρότυπα ή
γ) Τεχνικής έκθεσης
εθνικές
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πιν.1 Δ3, Διευκρινίσεις προδιαγραφές
Επεξηγήσεις Πίνακα 1, §4 ]

Συμβατικές
σταβλικές
εγκαταστάσεις

Ελέγχεται η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών από την εξέταση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Εγκεκριμένου Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών,
β) Εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων με διάταξη εξοπλισμού και
γ) Τεχνικής έκθεσης
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.2.1., Παράρτημα 5 (Κοινοτικά πρότυπα),
Παράρτημα 6 (Εθνικές Προδιαγραφές)]

Συμβατικά

Ελέγχεται η επιλεξιμότητα της επένδυσης σε σχέση με την παραγωγική
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κτίρια
αμελκτηρίων,
μελισσοκομικών
εγκαταστάσεων
και αποθηκών
για
μηχανήματα,
εργαλεία και
εξοπλισμό

Εγκαταστάσεις
χώρου
αμελκτηρίου
αιγοπροβατοτροφίας
θερμοκηπιακού τύπου και
εγκαταστάσεις
εκτροφής
αγελάδων
γαλακτοπαραγωγής

Περιορισμοί
δυναμικότητας

Αποθήκες
ζωοτροφών ή
προϊόντων της
εκμετάλλευσης

Αποθήκες και
υπόστεγα που
προορίζονται

ικανότητα της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση
(ολοκλήρωση) από τους Πίνακες του Παραρτήματος 4 της ΥΑ και
συγκεκριμένα:
Πίνακες 4.1 και 4.2 (Αμελκτήρια ανάλογα της μηχανής άμελξης)
Πίνακας 4.6 (Αποθήκες μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι 100 τ.μ.)
Πίνακας 4.8 [Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (χώρος εξαγωγής +
αποθήκη + εξυπηρέτηση προσωπικού) ανάλογα με τον αριθμό
κυψελών]
Έπεται ότι για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της
δυναμικότητας, μεγέθους, ποσότητας σε σχέση με την παραγωγική
ικανότητα της εκμετάλλευσης θεωρείται τεκμηριωμένη εφόσον δεν
γίνεται υπέρβαση των τιμών που υπάρχουν ή υπολογίζονται με βάση
τους ανωτέρω πίνακες. και ότι δεν ενισχύεται διαφορετικός
συνδυασμός μεγέθους - δυναμικότητας - ποσότητας επενδυτικής
δαπάνης σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 4]

Ελέγχεται η προσκόμιση βεβαίωσης του προμηθευτή του αμελκτικού
συγκροτήματος για τις βέλτιστες διαστάσεις του αμελκτηρίου.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πιν.1 Δ3]

Δεν απαιτείται η τεκμηρίωση του μεγέθους τους
Εμβαδόν έως 100
(εμβαδόν).
τ.μ.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.3.4 ]
Ελέγχεται η προσκόμιση της κατάλληλης τεχνικής
έκθεσης για τη συσχέτιση του μεγέθους της
αποθήκης (εμβαδόν) με την παραγωγική
Εμβαδόν άνω των
ικανότητα της εκμετάλλευσης στην μελλοντική
100 τ.μ.
κατάσταση (ολοκλήρωση) και η επαρκής
τεκμηρίωση της δυναμικότητας μέσω αυτής
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πιν.1 Δ3]
Ελέγχεται το μέγεθος τους να μην ξεπέρνα τα 100 τετραγωνικά μέτρα.
Σε περίπτωση υπέρβασης γίνεται μείωση στα 100 τ.μ.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.3.5 ]
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για την
αποθήκευση
γεωργικών
μηχανημάτων
εργαλείων
Ειδική
Περίπτωση:
Χωροθέτηση
εντός ορίων
οικισμού

Εύλογο κόστος

Εντός ορίων οικισμού είναι δυνατή, υπό την αίρεση πολεοδομικών διατάξεων που
εξετάζονται κατά την έκδοση άδειας οικοδομής και όχι κατά την αξιολόγηση, η
χωροθέτηση αγροτικών αποθηκών, μελισσοκομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
για την προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής.
Απορρίπτονται όμως εάν, εντός οικισμού, αποτελούν τμήμα άλλου ευρύτερου κτιρίου ή
εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.3.3 ]

Για τις
επενδύσεις για
τις οποίες
ορίζεται εύλογο
κόστος στο
Παράρτημα 9

Για τις επενδύσεις για τις οποίες ορίζεται εύλογο κόστος στο
Παράρτημα 9 ελέγχεται η προσκόμιση μιας κατάλληλης (ΥΑ, Άρθρο
13, παρ. 6) προσφοράς.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13 §2, §6 ]
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης να μην
υπερβαίνει τα όσα ορίζονται για τη δαπάνη ανά τετραγωνικό μέτρο
και για τη δαπάνη ανά ζώο στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος). Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης
ξεπερνά το εύλογο κόστος ο αξιολογητής προσαρμόζει ανάλογα το
ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.2.4 ]

Για τις
επενδύσεις για
τις οποίες δεν
ορίζεται εύλογο
κόστος

Ελέγχεται η προσκόμιση τριών ανεξάρτητων κατάλληλων κατάλληλης
(ΥΑ, Άρθρο 13, παρ. 6) προσφορών.
Ανεξάρτητες προσφορές σημαίνει ότι πρέπει στις τρεις προσφορές να
μην υπάρχει το ίδιο ΑΦΜ. Επίσης, πρέπει οι προσφορές, ακόμα και
αν έχουν διαφορετικό ΑΦΜ να μην βρίσκονται κάτω από την ίδια
διεύθυνση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §1, §6 ]
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης
ξεπερνά το εύλογο κόστος ο αξιολογητής προσαρμόζει ανάλογα το
ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13 ]

Περιορισμοί
Αποπεράτωσης

Ελέγχεται:
α) η τεκμηρίωση των αιτούμενων δαπανών αποπεράτωσης με την
εξέταση της τεχνικής έκθεσης του επιβλέποντα μηχανικού, των
αναλυτικών επιμετρήσεων και των φωτογραφιών.
β) αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 75% του κόστους ανέγερσης
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προκύπτει από τους
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Εύλογο κόστος

Περιορισμοί
Ανακατασκευής

πίνακες του Παραρτήματος 9 (Εύλογο κόστος).
γ) Να μην γίνεται υπέρβαση της δαπάνης που προβλέπεται ανά ζώο
στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος)
Σε περίπτωση υπέρβασης γίνεται η σχετική περικοπή στο 75%
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.3.8 ]
Ελέγχεται αν η αιτούμενη δαπάνη υπερβαίνει το 75% του κόστους
ανέγερσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό
προκύπτει από τους πίνακες του Παραρτήματος 9 (Εύλογο κόστος).
Επίσης ελέγχεται να μην γίνεται υπέρβαση της δαπάνης που
προβλέπεται ανά ζώο στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.3.1 ]

Ορεινές περιοχές
(Οδηγία
85/148ΕΟΚ, όπως
ισχύει κάθε
φορά)

Για την τεκμηρίωση της προσαύξησης ελέγχεται ο τόπος υλοποίησης
της επένδυσης από τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής τα οποία
προσκομίζει ο υποψήφιος και σημειώνονται στο πεδίο
«παρατηρήσεις» κάθε επένδυσης όταν απαιτείται χωροθέτηση
αυτής.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9, Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα
9.1.1 και 9.1.2, §4.1 ]

Ειδικές
αρχιτεκτονικές
προδιαγραφές

Για την τεκμηρίωση της προσαύξησης ελέγχεται η προσκόμιση:
α) βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει η
υποχρέωση του προς ανέγερση κτιρίου να προσαρμοστεί στις ειδικές
αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και
β) προμετρήσεων και προϋπολογισμών για τις προσαυξήσεις του
σημείου ii ως κατωτέρω.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9, Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα
9.1.1 και 9.1.2, §4.2 ]

Νησιωτική Χώρα
με εξαίρεση τις
νήσους Κρήτη και
Εύβοια

Για την τεκμηρίωση της προσαύξησης ελέγχεται:
α) η χωροθέτηση της επένδυσης
β) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προσαύξησης και
γ) η προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών για τις
προσαυξήσεις του σημείου ii ως κατωτέρω.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9, Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα
9.1.1 και 9.1.2, §4.3]

Ειδικοί
αποθηκευτικοί
χώροι για
αποθήκευση/συν
τήρηση των
προϊόντων της
εκμετάλλευσης

Για την τεκμηρίωση της προσαύξησης ελέγχεται:
α) η χωροθέτηση της επένδυσης
β) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προσαύξησης και
γ) η προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών για τις
προσαυξήσεις του σημείου ii ως κατωτέρω.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9, Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα
9.1.1 και 9.1.2, §4.4]
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Μετεγκατάσταση
Εκσυγχρονισμός

Ελέγχεται η προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πιν.1 Δ4]

Εγκαταστάσεις
διαχείρισης
αποβλήτων

Ελέγχεται αν στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις ίδρυσης ή
επέκτασης ή μετεγκατάστασης ή αποπεράτωσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σε αυτή
την περίπτωση είναι επιλέξιμες επενδύσεις εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που
είναι οι απαραίτητες για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.3.6 ]

Δαπάνες
αποσυναρμολόγη
σης, μεταφοράς
και
συναρμολόγησης

Ελέγχεται αν στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται δαπάνες μετεγκατάστασης. Σε
αυτήν την περίπτωση είναι επιλέξιμη και η δαπάνη αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και
επανασυναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.3.2]

Επενδύσεις σε
εξοπλισμό που
αναβαθμίζουν
ποιοτικά την
παραγωγή

Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αιτούμενες επενδύσεις ως εγκαταστάσεις που
αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή εξετάζεται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
επιλεξιμότητας της επένδυσης και τα αναφερόμενα στην αίτηση αν περιλαμβάνονται σε
αυτές που περιγράφονται στο πίνακα 1.5 του Παρ. 2 της Πρόσκλησης.
Αν διαπιστωθούν επενδύσεις καταχωρημένες ως επενδύσεις που δηλώνεται ότι
αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή οι οποίες όμως δεν πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις ο αξιολογητής προβαίνει στην αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει
την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας την ορθή ή αν δεν είναι
διαθέσιμη επιλέγοντας «Άλλο». Αντίστοιχα αν, ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχουν
επενδύσεις που δεν είναι καταχωρημένες ως επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά την
παραγωγή αλλά από την εξέταση των επισυναπτομένων δικαιολογητικών επιλεξιμότητας
προκύπτει ότι περιλαμβάνονται σε αυτές που συγκεκριμένα (όχι π.χ. απλοί αποθηκευτικοί
χώροι σε αντιδιαστολή με τους ψυκτικούς θαλάμους) περιγράφονται στο πίνακα 1.5 του
Παρ. 2 της Πρόσκλησης τότε προβαίνει στις αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει
την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας «Άλλο» και επιλέγει το checkbox
«(β) Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που αναβαθμίζουν ποιοτικά την
παραγωγή».
[Πρόσκληση, Άρθρο 13, §2.6, Παράρτημα 2, Άρθρο 2, Πίνακας 1.5 Δ4]

Ειδική
Περίπτωση:
Μετεγκατάσταση

Επιπλέον της νόμιμης κατοχής ελέγχεται η τεκμηρίωση αναγκαιότητας της
μετεγκατάστασης και συγκεκριμένα ελέγχεται η προσκόμιση:
α) υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), του υποψήφιου ότι
δεν έχει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο αποζημιωθεί για την μετεγκατάσταση της
πτηνο−κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης και
β) βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση αδειών εγκατάστασης
πτηνο−κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
στην
οποία
βεβαιώνεται
ότι
η
πτηνο−κτηνοτροφική εκμετάλλευση διαθέτει άδεια εγκατάστασης ή διέθετε άδεια
εγκατάστασης της οποίας η ισχύ έπαψε μετά την 1.1.2013. Από τη βεβαίωση ελέγχεται η
δυναμικότητα της άδειας εγκατάστασης η ισχύ της και η αιτιολόγηση της αδυναμίας
συνέχισης λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §1.3.2 ]

Ειδική
Περίπτωση:
Αποπεράτωση

Επιπλέον της νόμιμης κατοχής ελέγχεται η προσκόμιση:
α) της τεχνικής έκθεσης του επιβλέποντα μηχανικού, των αναλυτικών επιμετρήσεων και
των φωτογραφιών στις οποίες αποτυπώνεται το ήδη κατασκευασμένο μέρος του προς
αποπεράτωση κτιρίου για κάθε διακριτό του τμήμα και για κάθε επενδυτική δαπάνη και
β) της υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ότι κατά το
στάδιο της πληρωμής των συγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών, θα προσκομίσει από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, για κάθε διακριτή
φάση και για κάθε επενδυτική δαπάνη θα περιλαμβάνει:
- καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
- καταγραφή εργασιών που απομένουν για την αποπεράτωση και
- εκτιμώμενο κόστος κατασκευής με τρέχουσες τιμές αγοράς
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1,Ενότητα ΣΤ. Πιν.1 Δ1 ]

Περιορισμός

Υλικό κάλυψης
κατασκευών
θερμοκηπιακού
τύπου

Εξετάζεται αν η επενδυτική δαπάνη προμήθειας υλικού κάλυψης είναι
μέρος επιλέξιμης δαπάνης κατασκευής θερμοκηπιακού τύπου. Σε
αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12 §3 ]

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κριτήριο
Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
επιλεξιμότητας

Νόμιμη κατοχή
και χωροθέτηση

Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και
στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια ,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ιδιόκτητο
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
ακίνητο
μεταγραμμένου στο Υποθηκοφυλακείο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11]
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μεταγραμμένου μισθωτηρίου
Μισθωμένο
συμβολαίου διάρκειας 12 ετών
ακίνητο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2 , Άρθρο 11, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)
Ελέγχεται η προσκόμιση επισήμου εγγράφου της διοίκησης ή του
Παραχωρημένο
σχετικού φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών.
ακίνητο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)

Απλή
αντικατάσταση

Για τον έλεγχο της απλής αντικατάστασης εξοπλισμού / μηχανήματος για την ίδια χρήση
στην εκμετάλλευση εξετάζονται τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο επιχειρηματικό
σχέδιο και στοιχεία από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει παλαιότερος εξοπλισμός / μηχάνημα
εξετάζεται αν έχει αποσβεστεί πλήρως κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής
των αιτήσεων στήριξης. Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης παρατίθεται ο Πίνακας Α
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Συμμόρφωση με
κοινοτικά
πρότυπα ή/και
με εθνικές
προδιαγραφές
(Για επενδύσεις
σε εξοπλισμό
που
ενσωματώνεται
εντός του χώρου
σταβλισμού των
ζώων)

του Παραρτήματος 8 της ΥΑ. Στην περίπτωση που η αιτούμενη επένδυση δεν είναι πλήρως
αποσβεσμένη τότε εγκρίνεται μόνο αν αφορά σε:
α) Αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού ή μέρη αυτών, με άλλο σύγχρονο μηχάνημα
ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών και κατά την μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση),
μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία ή αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25% ή, προκειμένου
για συλλογικές επενδύσεις αυξάνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τουλάχιστον 25%
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12]
β) Αντικατάσταση εξοπλισμού με άλλο σύγχρονο λόγω αλλαγής της παραγωγικής
διαδικασίας ή των παραγόμενων προϊόντων και εφόσον αποδεδειγμένα ο υφιστάμενος
εξοπλισμός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12,§4.1]
Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξετάζεται αν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός /
μηχάνημα εμπίπτει στην περίπτωση αντικατάστασης αναπόσβεστου με μείωση της
δαπάνης (έτη απόσβεσης που απομένουν ≤ 20% των συνολικών ετών απόσβεσης)
σύμφωνα με τον Πίνακα 8. Αν εμπίπτει, το ποσό της επενδυτικής δαπάνης προσαρμόζεται
από τον αξιολογητή, διαφορετικά η επενδυτική δαπάνη απορρίπτεται. Η προσαρμογή
γίνεται ως εξής. Εφόσον στην τελευταία στήλη του πίνακα του παραρτήματος 8 υπάρχει
αριθμός ετών (ο οποίος αντιστοιχεί στο 20% των ετών της απόσβεσης) και όχι η ένδειξη
«δεν αφορά», τότε για κάθε έτος που υπολείπεται για την απόσβεση (εφόσον τα έτη που
απομένουν για την απόσβεση είναι λιγότερα ή ίδια με τον αριθμό της τελευταίας στήλης)
γίνεται μείωση της επιλέξιμης τιμής κατά τον συντελεστή απόσβεσης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12, §5,Παράρτημα 8, Πίνακας Α]
Για την πρόβλεψη συμμόρφωσης με κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές
ελέγχονται:
α) ο Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών,
β) τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και
γ) η Τεχνική έκθεση.
Η έγκριση τους πρέπει να έχει γίνει από το αρμόδιο, για την έκδοση των αδειών
εγκατάστασης, τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου της
μόνιμης κατοικίας / έδρας του υποψήφιου δικαιούχου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.6, Άρθρο 9, §2.2.3]
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται στις περιπτώσεις:
α) Χώρου σταβλισμού εγκεκριμένου θερμοκηπιακού τύπου που δεν ενσωματώνεται
εξοπλισμός,
β) Χώρου σταβλισμού στον οποίο τοποθετούνται ή ενσωματώνονται ποτίστρες και
ταΐστρες, ανεξάρτητα από το εάν το κόστος τους υπερβαίνει τα 1.000€.
γ) Χώρου σταβλισμού εγκεκριμένου θερμοκηπιακού τύπου που εφάπτεται σε αυτόν με
μεσοτοιχία, έχει χωροθετηθεί χώρος άμελξης με ή χωρίς αμελκτήριο, αποθήκη, δωμάτιο
σταβλίτη κ.λπ.
[Εγκύκλιος 6166/16-07-2018, §7]
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Φυσικά και
Νομικά Πρόσωπα

Λειτουργικότητα
και
δυναμικότητα σε
σχέση με το
φορέα της
επένδυσης

Λειτουργικότητα
και
δυναμικότητα σε
σχέση με την
επένδυση

Συλλογικά
σχήματα

Ελέγχεται αν η επένδυση αφορά το συλλογικό σχήμα εξετάζοντας τα
στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης
σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της και η προσαρμογή
της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης
στην παραγωγική ικανότητα των μελών του.
Η επένδυση πρέπει να:
i) προσαρμόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες
των μελών του συλλογικού σχήματος
ii) έχει δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογη της συνολικής
παραγωγικής ικανότητας των μελών τους
iii) υλοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών του συλλογικού
σχήματος με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των
εκμεταλλεύσεων των μελών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §2, Άρθρο 14, §3 ]
Ελέγχεται η δυναμικότητα της επένδυσης σε σχέση με την
Επενδύσεις
σε παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης στην μελλοντική
εξοπλισμό
που κατάσταση (ολοκλήρωση).
ενσωματώνεται
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 4]
σε
γεωργικές Ειδικά για τους πίνακες 4.1 και 4.2 του παραρτήματος 4 στις
εγκαταστάσεις
γραμμικές αμελκτικές μηχανές είναι επιλέξιμοι όλοι οι τύποι
(αμελκτικές
παγίδευσης και εντός κάθε κατηγορίας δυναμικότητας
μηχανές)
αιγοπροβάτων είναι επιλέξιμες όλες οι ενδιάμεσες δυναμικότητες.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 14, §6]
Σιλό

Εύλογο κόστος

Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά αποκλειστικά την προς
στήριξη εκμετάλλευση εξετάζοντας τα στοιχεία με τα οποία
αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τις
συνθήκες και τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και η
προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της
επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει
υποχρεωτικά αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή
παραγωγική διαδικασία καθώς και σύγκρισή τους με το μελλοντικό.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.5, Άρθρο 14]

Ελέγχεται η προσκόμιση α) τεχνικής έκθεσης και β) τεχνικού
φυλλαδίου
[Εγκύκλιος 6166/16-07-2018 §2]

Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους
περιλαμβάνεται στο Παραρτήματος 9 της ΥΑ ελέγχεται η ύπαρξη μιας
Επενδύσεις για τις
κατάλληλης προσφοράς
οποίες
ορίζεται
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §2, Παράρτημα 9]
εύλογο κόστος
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης
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ξεπερνά το εύλογο κόστος, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί στο
παράρτημα 9, ο αξιολογητής προσαρμόζει ανάλογα το ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.2.4]
Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους
δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος), ελέγχεται η
ύπαρξη τριών κατάλληλων ανεξάρτητων προσφορών.
Ανεξάρτητες προσφορές σημαίνει ότι πρέπει στις τρεις προσφορές
να μην υπάρχει το ίδιο ΑΦΜ. Επίσης, πρέπει οι προσφορές, ακόμα
Για τις επενδύσεις
και αν έχουν διαφορετικό ΑΦΜ, να μην βρίσκονται κάτω από την
για τις οποίες δεν
ίδια διεύθυνση.
ορίζεται εύλογο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §3]
κόστος
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης
ξεπερνά το εύλογο κόστος ο αξιολογητής προσαρμόζει ανάλογα το
ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13 ]
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ ή επενδύσεις καινοτομίας
ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου (prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]
Για τις επενδύσεις που προτάθηκαν ως καινοτόμες και ο αξιολογητής αποφάσισε ότι δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ελέγχεται η ύπαρξη τριών ανεξάρτητων
κατάλληλων προσφορών.
Ανεξάρτητες προσφορές σημαίνει ότι πρέπει στις τρεις προσφορές να μην υπάρχει το ίδιο
ΑΦΜ. Επίσης, πρέπει οι προσφορές, ακόμα και αν έχουν διαφορετικό ΑΦΜ να μην
βρίσκονται κάτω από την ίδια διεύθυνση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]

Γαλακτομετρητής,
ταινία διατροφής

Περιορισμοί
επιλεξιμότητας

Αμελκτική μηχανή

Εξετάζεται η λειτουργική προσαρμογή των συγκεκριμένων
επενδύσεων με τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και την
αμελκτική μηχανή. Συγκεκριμένα ο αξιολογητής εξετάζει αν υπάρχει
αμελκτική μηχανή στην υφιστάμενη κατάσταση ή αν είναι επιλέξιμη
δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται αμελκτική μηχανή
κατά την ολοκλήρωση με έναν από τους ανωτέρω τρόπους η
αιτούμενη επενδυτική δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.6]
Εξετάζεται η δυναμικότητα της αιτούμενης επένδυσης σε σχέση με
τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και τον τόπο χωροθέτησης της.
Για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια επιλέξιμη είναι η
δαπάνη αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων για εκμεταλλεύσεις με
περισσότερα από 100 ενήλικα θηλυκά ζώα στην μελλοντική
κατάσταση (ολοκλήρωση) του επενδυτικού σχεδίου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.5]
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Εξοπλισμός
διαχείρισης
αποβλήτων

Καινοτόμες
επενδύσεις

Επενδύσεις σε
εξοπλισμό που
αναβαθμίζουν
ποιοτικά την
παραγωγή

Επενδύσεις στη
ζωική παραγωγή
που αυξάνει την

Ελέγχεται αν στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται
επενδύσεις σε ίδρυση ή επέκταση ή μετεγκατάσταση ή
αποπεράτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Είναι επιλέξιμες
επενδύσεις εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων που είναι
απαραίτητες για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α, §2.3.1]

Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αιτούμενες επενδύσεις ως καινοτόμες εξετάζεται
από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της επένδυσης και τα
αναφερόμενα στην αίτηση αν περιλαμβάνονται σε αυτές που περιγράφονται στους
Πίνακες 1.6.1. και 1.6.2 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή στον Πίνακα 1.10 για τα
συλλογικά σχήματα του Παραρτήματος 2 της Πρόσκλησης. Αν διαπιστωθούν επενδύσεις
καταχωρημένες ως καινοτόμες οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο
αξιολογητής, κατά την κρίση του, προβαίνει στην αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή
μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας την ορθή ή αν δεν
είναι διαθέσιμη επιλέγοντας «Άλλο». Αντίστοιχα αν ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι
υπάρχουν επενδύσεις που δεν είναι καταχωρημένες από τον επενδυτή ως καινοτόμες
αλλά από την εξέταση των επισυναπτομένων δικαιολογητικών επιλεξιμότητας προκύπτει
ότι περιλαμβάνονται σε αυτές που συγκεκριμένα περιγράφονται στους πίνακες 1.6.1,
1.6.2, 1.10 του Παραρτήματος 2 της Πρόσκλησης τότε προβαίνει στην αντίστοιχες
διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας
«Άλλο» και επιλέγει το checkbox «γ) Καινοτομία της επενδυτικής δαπάνης»..
[Πρόσκληση, Άρθρο 13, §2.7]]
Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αιτούμενες επενδύσεις ως εξοπλισμός που
αναβαθμίζει ποιοτικά την παραγωγή, εξετάζεται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
επιλεξιμότητας της επένδυσης και τα αναφερόμενα στην αίτηση αν περιλαμβάνονται σε
αυτές που περιγράφονται στο πίνακα 1.5 του Παρ. 2 της Πρόσκλησης. Αν διαπιστωθούν
επενδύσεις καταχωρημένες ως επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή οι
οποίες όμως δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ο αξιολογητής προβαίνει στην
αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης
επιλέγοντας την ορθή ή αν δεν είναι διαθέσιμη επιλέγοντας «Άλλο». Αντίστοιχα αν ο
αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχουν επενδύσεις που δεν είναι καταχωρημένες ως
επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή αλλά από την εξέταση των
επισυναπτομένων δικαιολογητικών επιλεξιμότητας προκύπτει ότι περιλαμβάνονται σε
αυτές που συγκεκριμένα περιγράφονται στο πίνακα 1.5 του Παρ. 2 της Πρόσκλησης τότε
προβαίνει στις αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει την υποκατηγορία της
επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας «Άλλο» και επιλέγει το checkbox «(β) Επενδύσεις σε
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή»..
[Πρόσκληση, Άρθρο 13, §2.6, Παράρτημα 2, Άρθρο 2, Πίνακας 1.5 Δ4]
Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αιτούμενες επενδύσεις ως ζωικής παραγωγής
που αυξάνουν την παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας εξετάζεται από τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της επένδυσης και τα αναφερόμενα στην
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παραγωγικότητα
της ανθρώπινης
εργασίας.

αίτηση αν περιλαμβάνονται σε αυτές που περιγράφονται στο πίνακα 1.4. του Παρ. 2 της
Πρόσκλησης. Αν διαπιστωθούν επενδύσεις καταχωρημένες ως ζωικής παραγωγής που
δηλώνεται ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας οι οποίες όμως
δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο αξιολογητής, κατά την κρίση του, προβαίνει
στην αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής
δαπάνης επιλέγοντας την ορθή ή αν δεν είναι διαθέσιμη επιλέγοντας «Άλλο». Αντίστοιχα
αν, (καθ’ υπόδειξη του υποψηφίου,) ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχουν επενδύσεις
που δεν είναι καταχωρημένες ως ζωικής παραγωγής που αυξάνουν την παραγωγικότητα
της ανθρώπινης εργασίας αλλά από την εξέταση των επισυναπτομένων δικαιολογητικών
επιλεξιμότητας προκύπτει ότι περιλαμβάνονται σε αυτές που περιγράφονται στο πίνακα
1.4 του Παρ. 2 της Πρόσκλησης τότε προβαίνει στις αντίστοιχες διορθώσεις δηλαδή
μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας «Άλλο» και επιλέγει
το checkbox «(α) Ειδικός Εξοπλισμός Ζωικής Παραγωγής».
[Πρόσκληση, Άρθρο 13, §2.5, Παράρτημα 2, Άρθρο 2, Πίνακας 1.4 Δ4]

3. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ
Κριτήριο
Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
επιλεξιμότητας
Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και
στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια ,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ιδιόκτητο
ακίνητο
Νόμιμη κατοχή
και χωροθέτηση

Λειτουργικότητ
ας και
δυναμικότητας
σε σχέση με τον
φορέα της
επένδυσης

Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
μεταγραμμένου στο Υποθηκοφυλακείο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11]

Μισθωμένο
ακίνητο

Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μεταγραμμένου μισθωτηρίου
συμβολαίου διάρκειας 12 ετών
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11, Παράρτημα 7]
Ελέγχεται η προσκόμιση επισήμου εγγράφου της διοίκησης ή του
Παραχωρημέ
σχετικού Φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών.
νο ακίνητο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)
Φυσικά και
Νομικά
Πρόσωπα
Συλλογικά
Σχήματα

Ελέγχεται αν η φυτεία αφορά αποκλειστικά την προς στήριξη
εκμετάλλευση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.5, Άρθρο 14]
Ελέγχεται αν η φυτεία αφορά το συλλογικό σχήμα εξετάζοντας τα
στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της και η
προσαρμογή της δυναμικότητάς της στην παραγωγική ικανότητα των
μελών του.
Η επένδυση πρέπει:
i) Να προσαρμόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες
των μελών του συλλογικού σχήματος.
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ii) Να έχει δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογη της συνολικής
παραγωγικής ικανότητας των μελών τους.
iii) Να υλοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών του συλλογικού
σχήματος με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των
εκμεταλλεύσεων των μελών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §2, Άρθρο 14, §3]

Απλή
αντικατάσταση

Παραγωγική
διάρκεια ζωής
άνω των 4 ετών

Εύλογο κόστος

Για τον έλεγχο της απλής αντικατάστασης λόγω ύπαρξης παλαιότερης φυτείας στο ίδιο
αγροτεμάχιο δεν προσκομίζεται κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό. Ελέγχονται τα
αναφερόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιο, τα στοιχεία της καρτέλας ΙV.1.1 Φυτική
Παραγωγή, τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής της αιτουμένης φυτείας και στοιχεία
από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
Για το συγκεκριμένο έλεγχο ο αξιολογητής ελέγχει την καρτέλα ΙV.1.1 Φυτική Παραγωγή
και το δικαιολογητικό νόμιμης κατοχής που αφορά στην αιτούμενη φυτεία και εξετάζει
αν ταυτίζονται ως προς την Δημοτική / Τοπική Κοινότητα. Στην περίπτωση που η
Δημοτική / Τοπική Κοινότητα των δυο αγροτεμαχίων ταυτίζεται ο αξιολογητής ζητά
διευκρίνιση για να προσδιοριστεί που ακριβώς χωροθετούνται η υφιστάμενη και η
αιτούμενη φυτεία και αν ταυτίζεται το αγροτεμάχιο.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στο ίδιο αγροτεμάχιο υπάρχει εγκατεστημένη
φυτεία και δεν αποδεικνύεται ότι έχει ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών κατά την
τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης εξετάζεται αν αφορά
σε:
•
Αντικατάσταση υφιστάμενης πολυετούς φυτείας με επιλέξιμη προς στήριξη
φυτεία που διαφοροποιείται από την υφιστάμενη ως προς το είδος.
•
Αντικατάσταση υφιστάμενης πολυετούς φυτείας με επιλέξιμη προς στήριξη
φυτεία που δεν διαφοροποιείται ως προς το είδος αλλά αποδεδειγμένα
διαφοροποιείται τόσο ως προς την ποικιλία όσο και ως προς την καλλιεργητική τεχνική.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12, §4.2]
Αν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις η αιτούμενη φυτεία είναι επιλέξιμη διαφορετικά
απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12]
Στην περίπτωση αιτουμένων φυτειών που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 9.6.1
εξετάζεται αν έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 4 ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α, §3.1.2]
Για τις επενδύσεις φυτειών άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος
τους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 Πίνακας. 9.6.1. της ΥΑ ελέγχεται
Επενδύσεις
για
τις η προσκόμιση μιας κατάλληλης προσφοράς.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §2, Παράρτημα 9, Πίνακας 9.6.1]
οποίες
ορίζεται
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην περίπτωση
εύλογο
που ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνη
κόστος
ξεπερνά το εύλογο κόστος σε σχέση με τα εύλογα κόστη που
προσδιορίζονται στο Παράρτημα 9 προσαρμόζει ανάλογα το ύψος της.
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.2.4]
Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους δεν
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9, Πίνακας 9.6.1. ελέγχεται η
προσκόμιση τριών καταλλήλων ανεξάρτητων προσφορών.
Επενδύσεις
Ανεξάρτητη προσφορά σημαίνει ότι πρέπει στις τρεις προσφορές να μην
για
τις
υπάρχει το ίδιο ΑΦΜ. Επίσης, πρέπει οι προσφορές, ακόμα και αν έχουν
οποίες δεν
διαφορετικό ΑΦΜ να μην βρίσκονται κάτω από την ίδια διεύθυνση.
ορίζεται
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §3]
εύλογο
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην περίπτωση
κόστος
που ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης
ξεπερνά το εύλογο κόστος προσαρμόζει ανάλογα το ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13 ]

Περιορισμοί
φύτευσης

Ελέγχεται η προσκόμιση κατάλληλης άδειας φύτευσης μόνο στις περιπτώσεις
εγκατάστασης φυτείας οινοποιήσιμου αμπελιού. Επισημαίνεται ότι η αναμπέλωση
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου είναι μη επιλέξιμη επένδυση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9Α, § 3.1.4, Άρθρο 10, § 35,]
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πίνακας 3 Δ6]

4. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κριτήριο
Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
επιλεξιμότητας
Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και
στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια ,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ιδιόκτητο ακίνητο Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11]
Νόμιμη κατοχή
Μισθωμένο
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μεταγραμμένου μισθωτηρίου
και χωροθέτηση
ακίνητο
συμβολαίου διάρκειας 12 ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11]
Παραχωρημένο
ακίνητο

Λειτουργικότητα
και Δυναμικότητα

Ελέγχεται η προσκόμιση επισήμου εγγράφου της διοίκησης ή του
σχετικού Φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12
ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.2, Άρθρο 11, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)

Ελέγχεται η προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος με επισήμανση των προς
περίφραξη πλευρών το οποίο συνοδεύεται με οδογραφικό σκαρίφημα.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.5]
Ελέγχεται η τεχνική έκθεση για την συσχέτιση του μήκους και της κατασκευής της
περίφραξης με τις εγκαταστάσεις ή τις φυτείες της εκμετάλλευσης για τις οποίες
προορίζεται στην ολοκλήρωση. Από την τεχνική έκθεση σε συνάρτηση με το τοπογραφικό
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διάγραμμα ελέγχεται το μήκος της περίφραξης. Στην περίπτωση το προς περίφραξη
εμβαδό είναι μικρότερο από το αιτούμενο τότε ο αξιολογητής προσαρμόζει ανάλογα την
δαπάνη.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §1.5]
Περίφραξη και
διαμόρφωση
περιβάλλοντος
χώρου για την
εξυπηρέτηση των
επενδύσεων

Εύλογο κόστος
υλοποίησης

Μη επιλέξιμες
δαπάνες της
κατηγορίας

Ελέγχεται από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και από τις επιλέξιμες
επενδύσεις αν προϋπάρχουν στην εκμετάλλευση οι σχετικές εγκαταστάσεις ή/και
κατασκευές ή αυτές είναι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.1.6]
Για τις επενδύσεις άνω των 1000 ευρώ ελέγχεται η προσκόμιση μιας κατάλληλης
προσφοράς
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §2]
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της δαπάνης. Στην περίπτωση που ο αξιολογητής διαπιστώσει
ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης ξεπερνά το εύλογο κόστος που προσδιορίζεται
προσαρμόζει ανάλογα το ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9, Πίνακας 9.1.1]
Αναβαθμίδες Ελέγχεται αν η αιτούμενη επενδυτική δαπάνη αφορά σε κατασκευή
και
αναβαθμίδων ή περίφραξη βοσκοτόπων οι οποίες είναι μη επιλέξιμες. Σε
περιφράξεις τέτοια περίπτωση η αιτούμενη δαπάνη απορρίπτεται.
βοσκοτόπων [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §26]

5.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟ/ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Κριτήριο
Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
επιλεξιμότητας
Φυσικά
και Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά αποκλειστικά την προς στήριξη
Νομικά
εκμετάλλευση, εξετάζοντας τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η
Πρόσωπα
σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες και τις
δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και η προσαρμογή της δυναμικότητας
ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική
Λειτουργικότητα
ικανότητα της εκμετάλλευσης.
και
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.5, Άρθρο 14]
δυναμικότητα σε
Συλλογικά
Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά το συλλογικό σχήμα
σχέση με τον
Σχήματα
εξετάζοντας τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της
φορέα της
επένδυσης και η προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της
επένδυσης
ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα των μελών του.
Η επένδυση πρέπει:
i) Να προσαρμόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες
των μελών του συλλογικού σχήματος.
ii) Να έχει δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογη της συνολικής
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παραγωγικής ικανότητας των μελών τους.
iii) Να υλοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών του συλλογικού
σχήματος με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των
εκμεταλλεύσεων των μελών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §2, Άρθρο 14, §3 ]
Ελέγχονται από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της επενδυτικής δαπάνης :

Λειτουργικότητα
και Δυναμικότητα
του Ανθοκομικού
φορτηγού



Αν αφορά σε καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής χρήσεως (ΦΙΧ) με μέγιστο
μεικτό βάρος 4 τόνους.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α,§5.1.1]



Η κατάλληλη διαμόρφωση για τη συγκεκριμένη χρήση δηλαδή να αφορά στην
προμήθεια του φορτηγού πλαισίου (chassis) και στην προμήθεια και τοποθέτηση
της κατάλληλης υπερδομής για τη συγκεκριμένη χρήση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α,§5.1.2]



Η προσκόμιση τεχνικής έκθεσης για τη συσχέτιση της δυναμικότητας της
αιτούμενης επένδυσης, με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης στην
ολοκλήρωση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, Άρθρο 9.Α,§5.1.3]
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ¨, Πίνακας 5 Δ3]

Ελέγχονται από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της επενδυτικής δαπάνης

Λειτουργικότητα
και δυναμικότητα
του
μελισσοκομικού
φορτηγού



Αν αφορά σε ΦΙΧ μελισσοκομικού φορτηγού ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος
αποκλειστικά από 4 έως και 15 τόνους.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α,§6.1.1]



Η κατάλληλη διαμόρφωση για μεταφορά και φορτοεκφόρτωση κυψέλων δηλαδή
να αφορά στην προμήθεια φορτηγού πλαισίου (chassis)και την προμήθεια και
τοποθέτηση της κατάλληλης υπερδομής για τη συγκεκριμένη χρήση.



[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α,§6.1.4]
Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης αν είναι μεγαλύτερη
των 200 μελισσοσμηνών ενώ η δυναμικότητα στην μελλοντική κατάσταση
(ολοκλήρωση) αν διαμορφώνεται ως εξής α) σε 200 μελισσοσμήνη για φορτηγό με
μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 8 τόνους, β) σε 400 μελισσοσμήνη για φορτηγό
με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 12 τόνους και γ) σε 600 μελισσοσμήνη για
φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 15 τόνους.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α,§6.1.2, Παράρτημα 4, Πίνακας 4.7]

Ελέγχεται ότι είναι επιλέξιμος ένας ελκυστήρας ανά επενδυτικό σχέδιο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §34]
Λειτουργικότητα
Στην περίπτωση που η αιτιολόγηση της ιπποδύναμης έγινε με βάση την παρέκκλιση του
και δυναμικότητα
πίνακα του παραρτήματος 3 της ΥΑ διασταυρώνεται με το σύνολο των καλλιεργειών (είδος
του ελκυστήρα
– έκταση) που έχουν δηλωθεί στην μελλοντική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση οι
(ιπποδύναμη )
επίσπορες καλλιέργειες δεν λαμβάνονται υπόψη στο σύνολο των καλλιεργειών για τον
υπολογισμό της ιπποδύναμης.
Στην περίπτωση που για την τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα
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χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Teres ελέγχεται η εκτύπωση του υπολογισμού στην οποία
να εμφανίζονται, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της εκμετάλλευσης και επαληθεύεται
με το σύνολο των καλλιεργειών (είδος–έκταση) της μελλοντικής κατάστασης. Ο
αξιολογητής, με βάση τις καλλιέργειες της μελλοντικής κατάστασης (πίνακας IV.2.Φυτική
Παραγωγή) υπολογίζει στο Teres την ιπποδύναμη του ελκυστήρα. Οι επίσπορες
καλλιέργειες λαμβάνονται υπόψη στο σύνολο των καλλιεργειών για τον υπολογισμό της
ιπποδύναμης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 14, §5, Παράρτημα 3]
Για την τεκμηρίωση επιλεξιμότητας ελκυστήρα ιπποδύναμης έως 100
hp ελέγχεται α) η προσκόμιση αντιγράφου βιβλίου παγίων της
Ειδική περίπτωση:
εκμετάλλευσης που να περιγράφεται ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ή
βοοτροφικές
ή
παραστατικό κτήσης του, β) Φωτογραφία του αριθμού σειράς γ)
αιγοπροβατοτροφι
Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης
κές
ισχύος για την χρήση του ενσιροδιανομέα. Στην περίπτωση που στο
εκμεταλλεύσεων
ίδιο prospectus αναφέρονται περισσότερα του ενός μηχανήματα,
που κατέχουν μη
πρέπει να καταδεικνύεται το μηχάνημα που υπάρχει στην
αυτοκινούμενο
εκμετάλλευση.
ενσιροδιανομέα
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 3]
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ ,Πίνακας 5 Δ3]

Ειδικοί
περιορισμοί
επιλεξιμότητας

Βαμβακοσυλλεκτικές
θεριζοαλωνιστικές,
μηχανές συλλογής
βιομηχανικής
ντομάτας και
τεύτλων

Ελέγχεται αν τα συγκεκριμένα μηχανήματα τα αιτούνται συλλογικά
σχήματα. Οι συγκεκριμένες συλλεκτικές μηχανές δεν είναι επιλέξιμες
επενδυτικές δαπάνες για υποψηφίους φυσικά και νομικά πρόσωπα
και σε αυτήν την περίπτωση η αιτούμενη επενδυτική δαπάνη
απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι μόνο μια συλλεκτική μηχανή είναι
επιλέξιμη ανά είδος και ανά συλλογικό σχήμα.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.13]
Ελέγχεται η δυναμικότητα της επένδυσης σε συνάρτηση με την
παραγωγική ικανότητα των μελών στην μελλοντική κατάσταση
(ολοκλήρωση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 4. Έπεται
ότι για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της
δυναμικότητας και ότι δεν ενισχύεται διαφορετικός συνδυασμός
μεγέθους-δυναμικότητας – ποσότητας επενδυτικής δαπάνης σε
σχέση με την παραγωγική ικανότητα των μελών του συλλογικού
σχήματος εκτός από τους συνδυασμούς που αναφέρονται στο
Παράρτημα 4.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 4, Πίνακας 4.11]
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Απλή
αντικατάσταση
ελκυστήρα

Για τον έλεγχο της απλής αντικατάστασης ελκυστήρα στην εκμετάλλευση ελέγχεται η
προσκόμιση
α. Βεβαίωσης της ΥΕΒ για τους ελκυστήρες τους οποίους κατέχει ο δικαιούχος. Στη
βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία απογραφής, η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας και
η ιπποδύναμη.
β. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας αυτού. Στην περίπτωση που η έδρα της
εκμετάλλευσης ανήκει σε άλλη ΔΑΟΚ (από εκείνη του τόπου μόνιμης κατοικίας του
δικαιούχου ή η έδρα του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος ανήκει σε άλλη
ΔΑΟΚ από την τόπο δραστηριοποίησης του) ο αξιολογητής προκειμένου να ελέγξει την
ύπαρξη αναπόσβεστου ελκυστήρα ζητά συμπληρωματικά να προσκομιστεί βεβαίωση της
ΥΕΒ και από την άλλη ΔΑΟΚ.
Επιπρόσθετα ελέγχεται η ύπαρξη μεταβίβασης ελκυστήρα από ή προς τον υποψήφιο
ανατρέχοντας στο αρχείο μεταβολών των ελκυστήρων της Περιφέρειας που είναι
διαθέσιμο μέσω του ΠΣΚΕ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει στην
κατοχή του ελκυστήρα ή μεταβίβασε ελκυστήρα κατά την περίοδο από 21-12-2017 έως και
14-09-2018 εξετάζεται αν ο εν λόγω ελκυστήρας είναι αποσβεσμένος πλήρως κατά την
τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης.
[ΥΑ 13158/2017,Άρθρο 8, §1.5, Άρθρο 12, Παράρτημα 8, Πίνακας Α]
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ, Πίνακας 5 Δ3]
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αναπόσβεστος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση εξετάζεται αν
αφορά περίπτωση όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς
δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός
ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις: α. Να μην υφίσταται μη
αποσβεσμένος δενδροκομικός/αμπελουργικός ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. β. Στην
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, να μην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αμπελιών σε έκταση
μεγαλύτερη από 10 στρέμματα. γ. Στην μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση) του
επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα δ. Η
τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής
απόδοσης της εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο υπολογισμό
λαμβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας. Στην περίπτωση
που δεν αφορά την ανωτέρω περίπτωση είναι απλή αντικατάσταση και η αιτούμενη
δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017,Άρθρο 8, §1.5, Άρθρο 9, §33]
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Για την ύπαρξη παλαιότερου οχήματος/αυτοκινούμενου μηχανήματος στην εκμετάλλευση
ελέγχεται το σχετικό πεδίο απογραφής στο επιχειρηματικό σχέδιο και τα στοιχεία από τα
Απλή
διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ. Στην περίπτωση που ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι
αντικατάσταση
ο δικαιούχος έχει στην κατοχή του παλαιότερο όχημα/ αυτοκινούμενο μηχάνημα εξετάζει
ανθοκομικού/
αν είναι αποσβεσμένο πλήρως κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των
μελισσοκομικού
αιτήσεων στήριξης.
αυτοκινήτου
ή
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 8,Πίνακας Α]
αυτοκινούμενου
Στην περίπτωση ύπαρξης παλαιότερου αναπόσβεστου ανθοκομικού/ μελισσοκομικού
μηχανήματος
αυτοκινήτου ή αυτοκινούμενου μηχανήματος η αιτούμενη δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017,Άρθρο 8, §1.5, Άρθρο 12]
Ελέγχεται η προσκόμιση τριών ανεξάρτητων κατάλληλων προσφορών και του τεχνικού
φυλλαδίου (prospectus).
Ανεξάρτητες προσφορές σημαίνει ότι πρέπει στις τρεις προσφορές να μην υπάρχει το ίδιο
ΑΦΜ. Επίσης, πρέπει οι προσφορές, ακόμα και αν έχουν διαφορετικό ΑΦΜ να μην
Εύλογο
κόστος βρίσκονται κάτω από την ίδια διεύθυνση.
υλοποίησης
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §3]
Ελέγχεται το εύλογο κόστος της αιτούμενης δαπάνης. Στην περίπτωση που ο αξιολογητής
διαπιστώσει ότι το αιτούμενο ποσό μιας δαπάνης ξεπερνά το εύλογο κόστος προσαρμόζει
ανάλογα το ύψος της.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13 ]

6.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλην
αυτοκινούμενων)
Κριτήριο
Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
επιλεξιμότητας
Φυσικά και Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά αποκλειστικά την προς στήριξη
Νομικά
εκμετάλλευση εξετάζοντας τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η
Πρόσωπα
σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες και τις δραστηριότητες
της εκμετάλλευσης και η προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή
της ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα της
Λειτουργικότητα
εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση.
και
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8 §1.5, Άρθρο 14]
δυναμικότητα σε
Συλλογικά
Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά το συλλογικό σχήμα εξετάζοντας
σχέση με τον
Σχήματα
τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης και η
φορέα της
προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της
επένδυσης
επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα των μελών του.
Οι επενδύσεις πρέπει:
i) Να προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες
των μελών του συλλογικού σχήματος.
ii) Να έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της συνολικής
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Λειτουργική
προσαρμογή με
τον ελκυστήρα
της
εκμετάλλευσης

παραγωγικής ικανότητας των μελών τους
iii) Να υλοποιούνται προς όφελος του συνόλου των μελών του συλλογικού
σχήματος με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των
εκμεταλλεύσεων των μελών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, §2, Άρθρο 14, §3 ]
Ελέγχεται αν τα αιτούμενα παρελκόμενα και αναρτώμενα προσαρμόζονται λειτουργικά με
τον ελκυστήρα της εκμετάλλευσης ο οποίος κατέχεται ήδη ή θα κατέχεται κατά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής αν κατέχεται ήδη
ελκυστήρας ή αν προβλέπεται η απόκτηση ελκυστήρα (ως επιλέξιμη ή μη επιλέξιμη
δαπάνη, π.χ. μεταχειρισμένος ελκυστήρας) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Στην
περίπτωση που δεν προβλέπεται κατοχή ελκυστήρα κατά την ολοκλήρωση, η αιτούμενη
δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.8]
Ρυμουλκούμενα

Ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων ή/και βεβαίωση του
προμηθευτή με τα οποία να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση των
ρυμουλκούμενων με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (φωτισμός,
πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135) σχετικά με τον
καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών
μηχανημάτων.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.9]

Εξοπλισμός
φυτοπροστασίας
(ψεκαστικά)

Ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων ή/και βεβαίωση του
προμηθευτή με τα οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση του
αιτούμενου εξοπλισμού φυτοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ
Ε8/1831/3976/21-042015 (ΦΕΚ 671 Β 2015). Εφόσον είναι
ρυμουλκούμενο ελέγχονται η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων ή/και
βεβαίωση του προμηθευτή με τα οποία να τεκμηριώνεται η
συμμόρφωση των ρυμουλκούμενων με τις βασικές διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135)
σχετικά με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και
βαρών αγροτικών μηχανημάτων.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 8, Άρθρο 9, §2.2.10]

Χορτοδετική
μηχανή αξίας
μεγαλύτερης των
20.000 ευρώ ή
ρυμούλκα με
διάταξη
αυτοφόρτωσης

Ελέγχεται η καλλιέργεια στην μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση)
σανοδοτικών σε έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων στην
ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Για την υπόλοιπη
χώρα το όριο αυτό ανέρχεται στα 100 στρέμματα. Εφόσον είναι
ρυμουλκούμενο ελέγχονται η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων ή/και
βεβαίωση του προμηθευτή με τα οποία να τεκμηριώνεται η
συμμόρφωση των ρυμουλκούμενων με τις βασικές διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135)
σχετικά με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και
βαρών αγροτικών μηχανημάτων.

Ειδικοί
περιορισμοί
επιλεξιμότητας
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.12, Παράρτημα 4,Πίνακας §4.10]
Εξοπλισμός
μετεωρολογικών
προειδοποιήσεων
Μηχανή
γαλουχίας,
παγολεκάνη
αιγοπροβάτων,
Πλατφόρμα για
εγκατάσταση
κινητής αμελκτικής
μηχανής

Απλή
αντικατάσταση

Ελέγχεται η προσκόμιση μελέτης εγκατάστασης του εξοπλισμού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §2.2.11]
Για τις συγκεκριμένες δαπάνες ελέγχεται η επιλεξιμότητα ως προς τη
δυναμικότητα, το μέγεθος και την ποσότητα σε συνάρτηση με την
παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης στην μελλοντική
κατάσταση (ολοκλήρωση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Πίνακες
4.3-4.5 του παραρτήματος 4 της ΥΑ. Έπεται ότι για τις δαπάνες αυτές
δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της δυναμικότητας και ότι δεν
ενισχύεται διαφορετικός συνδυασμός μεγέθους - δυναμικότητας ποσότητας επενδυτικής δαπάνης σε σχέση με την παραγωγική
ικανότητα της εκμετάλλευσης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 14,§6, Παράρτημα 4, Πίνακας 4.3-4.5]

Για τον έλεγχο της απλής αντικατάστασης εξοπλισμού / μηχανήματος για την ίδια χρήση
στην εκμετάλλευση εξετάζονται τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο επιχειρηματικό
σχέδιο και στοιχεία από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει παλαιότερος εξοπλισμός / μηχάνημα
εξετάζεται αν έχει αποσβεστεί πλήρως κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής
των αιτήσεων στήριξης. Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης ανατρέξτε στον Πίνακα Α του
Παραρτήματος 8 της ΥΑ.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός δεν είναι πλήρως
αποσβεσμένος και αφορά σε παρελκόμενο ή αναρτώμενο ελκυστήρα, η δαπάνη
απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12, §2]
Στην περίπτωση που η αιτούμενη επένδυση δεν είναι πλήρως αποσβεσμένη και δεν αφορά
σε παρελκόμενο ή αναρτώμενο ελκυστήρα, τότε εγκρίνεται μόνο αν αφορά σε:
α) Αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού ή μέρη αυτών, με άλλο σύγχρονο μηχάνημα
ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών και κατά την μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση),
μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία ή αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25% ή, προκειμένου για
συλλογικές επενδύσεις αυξάνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τουλάχιστον 25%
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12]
β) Αντικατάσταση εξοπλισμού με άλλο σύγχρονο λόγω αλλαγής της παραγωγικής
διαδικασίας ή των παραγόμενων προϊόντων και εφόσον αποδεδειγμένα ο υφιστάμενος
εξοπλισμός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12,§4.1]
Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξετάζεται αν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός /
μηχάνημα εμπίπτει στην περίπτωση αντικατάστασης αναπόσβεστου με μείωση της
δαπάνης (έτη απόσβεσης που απομένουν ≤ 20% των συνολικών ετών απόσβεσης)
σύμφωνα με τον Πίνακα 8. Αν εμπίπτει, το ποσό της επενδυτικής δαπάνης προσαρμόζεται
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από τον αξιολογητή, διαφορετικά η επενδυτική δαπάνη απορρίπτεται. Η προσαρμογή
γίνεται ως εξής. Εφόσον στην τελευταία στήλη του πίνακα του παραρτήματος 8 υπάρχει
αριθμός ετών (ο οποίος αντιστοιχεί στο 20% των ετών της απόσβεσης) και όχι η ένδειξη
«δεν αφορά», τότε για κάθε έτος που υπολείπεται για την απόσβεση (εφόσον τα έτη που
απομένουν για την απόσβεση είναι λιγότερα ή ίδια με τον αριθμό της τελευταίας στήλης)
γίνεται μείωση της επιλέξιμης τιμής κατά τον συντελεστή απόσβεσης.
Παράδειγμα: Έστω ηλεκτρογεννήτρια αξίας 5.000 ευρώ η οποία έχει αγοραστεί στις
4/3/2007. Κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης (3.10.2018) έχουν παρέλθει 11 έτη
και 7 μήνες από την αγορά και άρα δεν υπάρχει πλήρης απόσβεση. Καθώς το διάστημα που
απομένει για την πλήρη απόσβεση είναι κάτω του έτους, πρέπει να γίνει μείωση της
επιλέξιμης τιμής κατά 8,33% (με τελική επιλέξιμη τιμή τα 4.583,5€) που αντιστοιχεί στην
ετήσια απόσβεση για τις γεννήτριες. Αυτό θα γινόταν ακόμα και αν είχαν παρέλθει 11 έτη
και 364 ημέρες από την αγορά. Αν η γεννήτρια έχει αγοραστεί στις 4/3/2008, τότε θα είχαν
παρέλθει 10 έτη και 7 μήνες από την αγορά και άρα πρέπει να υπολογιστεί μείωση για δύο
έτη, δηλαδή πρέπει να γίνει μείωση κατά 2x8,33% (με τελική επιλέξιμη τιμή τα 4.167€). Αν
η αγορά έχει γίνει μετά από τις 5/10/2008, τότε δεν είναι επιλέξιμη γιατί η υπολειπόμενη
διάρκεια απόσβεσης υπερβαίνει τα δύο έτη που ορίζονται στην τελευταία στήλη του
Πίνακα 8.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 12, §5,Παράρτημα 8, Πίνακας Α]
Για
τις Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους
επενδύσεις περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 ελέγχεται η προσκόμιση μιας κατάλληλης
για
τις προσφοράς. Το επιλέξιμο ποσό πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο της τιμής του
οποίες
παραρτήματος 9 και ταυτόχρονα να μην υπερβαίνει το ποσό της προσφοράς.
ορίζεται
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.2.4, Άρθρο 13, §2, Παράρτημα 9]
εύλογο
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ ή επενδύσεις
κόστος
καινοτομίας επιπρόσθετα των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού
φυλλαδίου (prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]
Εύλογο κόστος
υλοποίησης

Για
τις
επενδύσεις
για
τις
οποίες δεν
ορίζεται
εύλογο
κόστος

Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους δεν
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος) ελέγχεται η προσκόμιση
τριών ανεξάρτητων (διαφορετικό ΑΦΜ, διαφορετική διεύθυνση
καταστήματος) κατάλληλων προσφορών επιλέγοντας την οικονομικότερη.
Παράλληλα ελέγχεται η οικονομικότερη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή που
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εύλογου κόστους που έχει
αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ (excel).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, Άρθρο 13, §3, Παράρτημα 9]
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ ή επενδύσεις
καινοτομίας επιπρόσθετα των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού
φυλλαδίου (prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]
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Αναλώσιμα
, εργαλεία
εφόδια.
Μη επιλέξιμες
δαπάνες
Τελάρα
μεταφοράς

7.

Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά σε αναλώσιμα, εργαλεία, εφόδια.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η δαπάνη απορρίπτεται καθώς
δεν είναι επιλέξιμη.
[ΥΑ 13158/2017, 13158/2, 11]
Ελέγχεται αν η επενδυτική δαπάνη αφορά σε τελάρα μεταφοράς .Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αφορά η δαπάνη απορρίπτεται καθώς δεν
είναι επιλέξιμη.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §28]

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ

Κριτήριο
επιλεξιμότητας
Νόμιμη κατοχή
και χωροθέτηση

Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και
στην περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ελέγχεται η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος με διάταξη εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού το οποίο συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρίφημα. Στην περίπτωση που
υπάρχει επενδυτική δαπάνη περίφραξης τότε πρέπει να υπάρχει επισήμανση των προς
περίφραξη πλευρών.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ’ ,Πίνακας 7 Δ1]
Ιδιόκτητο ακίνητο

Μισθωμένο ακίνητο

Παραχωρημένο ακίνητο

Λειτουργικότητα
και Δυναμικότητα

Ειδικοί
περιορισμοί
επιλεξιμότητας

Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.4]
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μεταγραμμένου
μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.4, Παράρτημα 7]
Ελέγχεται η προσκόμιση επισήμου εγγράφου της διοίκησης ή
του σχετικού φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου
διάρκειας 12 ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.4, Παράρτημα 7]

Ελέγχεται η μελέτη ενεργειακών αναγκών με την οποία τεκμηριώνεται η καταλληλότητα
και η δυναμικότητα του αιτούμενου συστήματος σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της
εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (ολοκλήρωση).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.1, Παράρτημα 9, Διευκρινίσεις-Επεξηγήσεις Πίνακα
9.8.1 ]
Ελέγχονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αφορούν
την επένδυση και η μελέτη. Για να είναι επιλέξιμη η αντλία
Αντλία θερμότητας
θερμότητας πρέπει να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται μονό για
παραγωγή θερμικής ενέργειας και ο συντελεστής απόδοσης να
είναι μεγαλύτερος του τρία (COP>3).
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[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.5]

Απλή
αντικατάσταση

Εύλογο κόστος

Καυστήρας βιομάζας

Ελέγχονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αφορούν
την επένδυση και η μελέτη. Για να είναι επιλέξιμη η επένδυση
καυστήρα βιομάζας είναι πρέπει να τεκμηριώνεται ότι είναι για
την παραγωγή μόνο θερμικής ενέργειας.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.6]

Αυτόνομα
συστήματα ΑΠΕ

Για τα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ ελέγχεται η προσκόμιση
προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ ή
ΔΕΔΔΗΕ). Για να κριθούν επιλέξιμες οι επενδύσεις αυτόνομων
συστημάτων πρέπει να τεκμηριωθεί η αδυναμία διασύνδεσης με
το δίκτυο ή η αντιοικονομικότητα αυτής. Στην περίπτωση που δεν
προσκομιστεί η δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §9.2.3]

Για την ύπαρξη παλαιότερου εξοπλισμού / εγκαταστάσεων για τη χρήση ΑΠΕ στην
εκμετάλλευση δεν προσκομίζεται επιπλέον δικαιολογητικό αλλά εξετάζεται το
επιχειρηματικό σχέδιο, συγκεκριμένα η περιγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων και στοιχεία από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ .
Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού για την χρήση ΑΠΕ στην
εκμετάλλευση εξετάζεται αν είναι πλήρως αποσβεσμένες κατά την τελευταία ημέρα της
περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης.
Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης παρατίθεται ο Πίνακας Α του Παραρτήματος 8.
Στην περίπτωση που η αιτούμενη επένδυση δεν είναι πλήρως αποσβεσμένη τότε ισχύουν
όσα αναφέρονται για το ίδιο θέμα (απλή αντικατάσταση) στον ανωτέρω πίνακα 6.
Για επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους
περιλαμβάνεται στον Πίνακα 9.8.1 ή στον Πίνακα 9.5 του παραρτήματος
9 της ΥΑ, ελέγχεται η προσκόμιση μιας κατάλληλης προσφοράς καθώς
επίσης και τυχούσα υπέρβαση της τιμής του παραρτήματος προκειμένου
η επιλέξιμη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή της προσφοράς και του
παραρτήματος.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §1.2.4, Άρθρο 13, §2, Παράρτημα 9, Πίνακα
Επενδύσεις
9.5 & 9.8.1]
για τις οποίες
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ επιπρόσθετα
ορίζεται
των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου
εύλογο κόστος
(prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]
Ειδική
περίπτωση:
αντλίες
θερμότητας,
συστήματα

Για την τεκμηρίωση της προσαύξησης της επιλέξιμης
δαπάνης έως 25% ελέγχεται η προσκόμιση μελέτης που
να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής
υπέρβασης. [ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 9,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 9.8.1 , γ]
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γεωθερμίας

Επενδύσεις
για τις οποίες
δεν ορίζεται
εύλογο κόστος

8.

Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους δεν
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος) ελέγχεται η
προσκόμιση τριών ανεξάρτητων κατάλληλων προσφορών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §3]
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ επιπρόσθετα
των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου
(prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κριτήριο
επιλεξιμότητας

Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
Συμπληρώνεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις αξιολογητή» ο αριθμός του συμβολαίου και στην
περίπτωση όπου στο συμβόλαιο αναφέρονται περισσότερα του ενός αγροτεμάχια ,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Ελέγχεται η τεκμηρίωση της χωροθέτησης με την προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος
με διάταξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού το οποίο να συνοδεύεται από οδογραφικό
σκαρίφημα. Στην περίπτωση που υπάρχει επενδυτική δαπάνη περίφραξης τότε πρέπει να
υπάρχει επισήμανση των προς περίφραξη πλευρών.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα ΣΤ ,Πίνακας 8 Δ1]

Νόμιμη κατοχή
και χωροθέτηση

Ιδιόκτητο
ακίνητο

Μισθωμένο
ακίνητο

Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου συμβολαίου ιδιοκτησίας
μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §10.2.2]
Ελέγχεται η προσκόμιση αντιγράφου μεταγραμμένου μισθωτηρίου
συμβολαίου διάρκειας 12 ετών
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §10.2.2, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)

Ελέγχεται η προσκόμιση επισήμου εγγράφου της διοίκησης ή του
σχετικού Φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §10.2.2, Παράρτημα 7]
(Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης)
Ελέγχεται η προσκόμιση μελέτης διαχείρισης αποβλήτων και εξετάζεται η τεκμηρίωση της
καταλληλότητας και της δυναμικότητας του αιτούμενου συστήματος σε σχέση με τα
παραγόμενα απόβλητα της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (μελέτη διάθεσης
αποβλήτων).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §10.2.1]
Παραχωρημένο
ακίνητο

Λειτουργικότητας και
Δυναμικότητας
Ειδικοί
περιορισμοί

Αποτεφρωτήρας

Ελέγχεται αν ο αποτεφρωτήρας αφορά σε πτηνοτροφική
εκμετάλλευση, έχει μετακαυστήρα και αν έχει τροφοδοσία
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επιλεξιμότητας

αποβλήτου έως και 50 kg/h. Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω, η
δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Α, §2.3.2]
Κτιριακές
εγκαταστάσεις

Ελέγχεται αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις της παραγράφου 10.1.1
υπερβαίνουν σε συνολικό εμβαδόν τα 200 τμ. Εάν δεν πληρούνται
τα ανωτέρω, η δαπάνη απορρίπτεται.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9 §10.2.3]

Κατασκευή για την Ελέγχεται να μην υπερβαίνει σε συνολικό εμβαδόν τα 18 τμ. Εάν
τοποθέτηση
δεν πληρούνται τα ανωτέρω, η δαπάνη απορρίπτεται.
διαχωριστήρα
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9. §10.2.4]
Ελέγχεται αν οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από
βιομάζα έχουν πρωταρχικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής
Παραγωγή ενεργείας
ενέργειας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει ο
από Βιομάζα
αξιολογητής απορρίπτει την δαπάνη
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §24]

Απλή
αντικατάσταση

Για την ύπαρξη παλαιότερου εξοπλισμού/ εγκαταστάσεων για τη διαχείριση αποβλήτων
στην εκμετάλλευση δεν προσκομίζεται επιπλέον δικαιολογητικό αλλά εξετάζεται το
επιχειρηματικό σχέδιο, συγκεκριμένα η περιγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων και στοιχεία από τα διαθέσιμα αρχεία των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού για την διαχείριση αποβλήτων
στην εκμετάλλευση εξετάζεται αν είναι πλήρως αποσβεσμένες κατά την τελευταία ημέρα
της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης.
Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης ανατρέξτε στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 8.
Στην περίπτωση που η αιτούμενη επένδυση δεν είναι πλήρως αποσβεσμένη τότε ισχύουν
όσα αναφέρονται για το ίδιο θέμα (απλή αντικατάσταση) στον ανωτέρω πίνακα 6.

Εύλογο κόστος

Για τις επενδύσεις άνω των 1.000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους
περιλαμβάνεται στο στον Πίνακα 9.8.2 ή στον Πίνακα 9.5 του
παραρτήματος 9 της ΥΑ, ελέγχεται η ύπαρξη μιας κατάλληλης
προσφοράς καθώς επίσης και τυχούσα υπέρβαση της τιμής του
Επενδύσεις για
παραρτήματος προκειμένου η επιλέξιμη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή
τις
οποίες
της προσφοράς και του παραρτήματος.
ορίζεται εύλογο
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §2,Παράρτημα 9, Πίνακας 9.5 & 9.8.2]
κόστος
Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ επιπρόσθετα
των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου
(prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]
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Για τις επενδύσεις άνω των 1000 ευρώ που το εύλογο κόστος τους δεν
περιλαμβάνονται Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος) ελέγχεται η ύπαρξη
Επενδύσεις για τριών ανεξάρτητων κατάλληλων προσφορών .
τις οποίες δεν [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §3, Παράρτημα 9, Πίνακας 9.8.2]
ορίζεται εύλογο Για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ επιπρόσθετα
κόστος
των προσφορών ελέγχεται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου
(prospectus)
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 13, §6]

9.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κριτήριο
επιλεξιμότητας
γενικών δαπανών

Δράση 4.1.1

Δράση 4.1.3

Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
Ελέγχεται αν η αιτούμενη δαπάνη αφορά σε λήψη υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στην Δράση 4.1.1 και δεν δύναται να
συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9Α, §8]
Επιπλέον ελέγχεται αν οι εν λόγω δαπάνες δεν ξεπερνούν την ανώτατη επιλέξιμη
Δαπάνη ανά κατηγορία γενικών δαπανών (βλέπε Πίνακα 2.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ στην ενότητα VΙ. 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ του Οδηγού Αξιολόγησης)
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Γ]
Ελέγχεται αν αφορά σε δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για
τη σχετική πιστοποίηση οι οποίες είναι μη επιλέξιμες
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §9]
Ελέγχεται αν η αιτούμενη δαπάνη αφορά σε λήψη υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στην Δράση 4.1.3 και δεν δύναται να
συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9Β, §11]
Επιπλέον ελέγχεται αν οι εν λόγω δαπάνες δεν ξεπερνούν την ανώτατη επιλέξιμη
Δαπάνη ανά κατηγορία γενικών δαπανών (βλέπε Πίνακα 2.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ στην ενότητα VΙ. 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ του Οδηγού Αξιολόγησης)
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Γ]
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10. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επισημαίνεται ότι περάν των ανωτέρω ανά κατηγορία επενδύσεων υπάρχουν και οι κάτωθι περιορισμοί
επιλεξιμότητας
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Έλεγχος/ Νομική βάση

Ο Φ.Π.Α.

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §1]

Η αγορά ζωικού κεφαλαίου

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §3]

Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που
εγκαθίστανται με σπορά η φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω των [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §4]
τεσσάρων ετών
Έργα πρασίνου και καλλωπισμού

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §7]

Εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §8]

Δικαιώματα γεωργικής παραγωγής και δικαιώματα στήριξης.

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §10]

Αναλώσιμα, εργαλεία εφόδια, ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §11]
και εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης
Εφαρμογές ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, δαπάνες για την ιδιοκατασκευή
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §13]
λογισμικού και οι δαπάνες για την ανανέωση άδειας χρήσης που αφορά
προϋπάρχον λογισμικό στην εκμετάλλευση.
Υπηρεσίες σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο,
δαπάνες για την αγορά εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων δεδομένων,
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §14]
δαπάνες πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και οι δαπάνες φιλοξενίας
ιστοσελίδων
Φόροι, τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και αμοιβές
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §17]
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης με ενωσιακά πρότυπα, με
εξαίρεση τους νέους γεωργούς για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §19]
της πρώτης εγκατάστασής τους
Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης προς νέες απαιτήσεις για τους
γεωργούς, μετά τους 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §20]
δεσμευτικές για τη γεωργική εκμετάλλευση.
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Κάθε μη πλήρως αποσβεσμένη δαπάνη που είναι ενταγμένη ή έχει
χρηματοδοτηθεί από επιχειρησιακό σχέδιο στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ)
1308/2013, και του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/01-02-2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και του Ν. 4399/2016 [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §21]
(ΦΕΚ Α΄117/22-06-2016) «Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβούλιου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
κάθε φορά.
Κάθε μη πλήρως αποσβεσμένη δαπάνη που έχει χρηματοδοτηθεί στο
πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013 και κάθε δαπάνη που έχει χρηματοδοτηθεί
στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §22
§23]

Γεωτρήσεις και δαπάνες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §25]

Αγορά γης

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §27]

Σύνδεση των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως, ύδρευσης,
αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §29]

Οι δαπάνες αγοράς κηρηθρών

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §30]

Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας

[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 10, §32]

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Περίπτωση
νόμιμης κατοχής

Έλεγχος /Απαιτούμενο δικαιολογητικό / Νομική βάση
Ελέγχεται η ύπαρξη έγγραφου εκχώρησης των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο
δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που
ορίζεται στο Παράρτημα 7 (Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου).
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §2 ]

Συνιδιοκτησία
ακινήτου εξ
αδιαιρέτου

Ειδική
περίπτωση:
Συνιδιοκτησία ακινήτου
εξ αδιαιρέτου μεταξύ
συζύγων

Καθώς στην ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 παρ. 2 δεν υπάρχει
κάποια εξαίρεση, η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου
εκχώρησης των δικαιωμάτων υφίσταται και στις περιπτώσεις
συζύγων. [Εγκ. 3694/7-5-2018 §4]

Για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ
για τον προσδιορισμό της χωροθέτησης της επένδυσης
Ειδική περίπτωση:
γίνεται δεκτή η προσκόμιση συμβολαιογραφικού ιδιωτικού
Για την εγκατάσταση
συμφωνητικού το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια
φυτειών
και
τις
τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα
κατασκευές τύπου τολ
7 για το είδος της επένδυσης .
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §2. ]
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Ειδική
περίπτωση:
Ιδιοκτησία ακίνητου εξ’
αδιαιρέτου πάνω στο
οποίο
υπάρχουν
συστεγαζόμενες
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις

Επικαρπία

Παραχώρηση

Διάρκεια
μίσθωσης
/παραχώρησης

Μισθωτήρια /
παραχωρητήρια

Η σχετική προϋπόθεση της εκχώρησης των δικαιωμάτων
προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες εκπληρώνεται με τη σύσταση κάθετης ή/και
οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται
σύσταση κάθετης ή/και οριζόντιας ιδιοκτησίας, η σχετική
προϋπόθεση εκπληρώνεται με την προσκόμιση ιδιωτικού
συμφωνητικού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §5 ]

Ελέγχεται αν έχει ρητά οριστεί στη σύμβαση σύστασης αυτής πως μπορεί να
μεταβιβαστεί ή να κληρονομηθεί. Στην αντίθετη περίπτωση (αν δεν έχει οριστεί) δεν
τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή καθώς παύει να υπάρχει με το θάνατο του επικαρπωτή.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §3 ]
Ελέγχεται αν το παραχωρητήριο αναφέρει το σκοπό της παραχώρησης , τη διάρκεια και
τον τρόπο παράτασης- ανανέωσης της. Αν η υπολειπόμενη διάρκεια ξεπερνά αυτήν που
ορίζεται στο παράρτημα 7 της ΥΑ τότε δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται ο τρόπος
παράτασης. Αν η διάρκεια είναι μικρότερη τότε εξετάζεται αν υπάρχει στο
παραχωρητήριο αναφέρεται τρόπος παράτασης και αν αυτός είναι πρόσφορος για το
μέτρο. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται πρόβλημα, παρακαλούμε για την επισήμανση
του προβλήματος στην ΔΑΟ της Περιφέρειας ώστε να διαπιστώνεται αν αφορά σε
ουσιώδη τύπο του παραχωρητηρίου ή όχι.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1 Ενότητα ΣΤ. Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 1 §8.δ)]
Ελέγχεται η διάρκεια μίσθωσης /παραχώρησης για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο
που ορίζεται στο Παράρτημα 7 και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη της περιόδου τήρησης
των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου.
Για να προσδιοριστεί η διάρκεια, εξετάζεται α) η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης /
παραχώρησης εφόσον αυτή αναφέρεται και β) η διάρκειά της σε έτη ή η ημερομηνία
λήξης της σύμβασης. Η ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης δεν προσδιορίζει την
ημερομηνία έναρξης. Αν δεν αναφέρεται ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης /
παραχώρησης η ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται η (υπολειπόμενη) διάρκεια
μίσθωσης ή παραχώρησης είναι η 01/01/2018.
[Πρόσκληση, Άρθρο 24 §1]
Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να προσκομίσει σύμβαση μίσθωσης / παραχώρησης η
οποία έχει ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της υποβολής αλλά οπωσδήποτε εντός
της περιόδου υλοποίησης των επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
υποβάλλει μια σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ (έχει ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη
της υποβολής) αλλά περιλαμβάνει όρους σύμφωνα με τους οποίους εφαρμόζεται σε
χρόνο που ο υποψήφιος προγραμματίζει την έναρξη της υλοποίησης της επένδυσης στο
ακίνητο του οποίου την νόμιμη κατοχή τεκμηριώνει η σύμβαση.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 11 §1 ]
Για τα μισθωτήρια (ή παραχωρητήρια) εκτάσεων από το δημόσιο δεν ελέγχεται η
μεταγραφή τους.
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από το Δημόσιο

[Εγκύκλιος 6166/16-07-2018 §5]

VΙ. 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιμέρους δαπανών εξετάζονται οι περιορισμοί ανώτατης
επιλέξιμης δαπάνης.

Στο συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών εμφανίζονται τα υποσύνολα ανά κατηγορία επενδυτικής δαπάνης στη
στήλη «Συνολική δαπάνη» και η συμμετοχή του ποσού της κατηγορίας στο συνολικό προϋπολογισμό του
επενδυτικού σχεδίου στη στήλη «Ποσοστό». Ως συνολικός προϋπολογισμός στο συγκεκριμένο πίνακα νοείται
ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.
Ο αξιολογητής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα δαπανών για να εξετάσει τους
περιορισμούς της ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης ανά κατηγορία επενδυτικών δαπανών που ορίζονται στο
Παράρτημα 10 της ΥΑ 13158/2017, που παρατίθενται στην επόμενη παράγραφο.
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1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Περιορισμός

Έλεγχος/ Νομική βάση

Διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου
εγκαταστάσεων και
τοποθέτηση περίφραξης
εγκαταστάσεων

Ελέγχονται οι συνολικές δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων να μην
υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ με εξαίρεση τα νησιά με πληθυσμό κάτω των
3.100 κατοίκων όπου δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των 18.000 ευρώ. Τα
ανωτέρω ποσά διαμορφώνονται από τις επί μέρους δαπάνες διαμόρφωσης και
περίφραξης κάθε δράσης. Συγκεκριμένα για την Δράση 4.1.1 οι σχετικές
δαπάνες εμφανίζονται στην γραμμή 7-Διαμόρφωση και περίφραξη του
συγκεντρωτικού πίνακα δαπανών και για την Δράση 4.1.3 οι σχετικές δαπάνες
εμφανίζονται στην κατηγορία 20-ΑΠΕ (υποκατηγορία 24 και 25) και στην
κατηγορία 21-Επεξεργασία των αποβλήτων (υποκατηγορία 22 και 23). Οι
συνολικές δαπάνες προκύπτουν από το άθροισμα των ανωτέρω δαπανών για
κάθε επενδυτικό σχέδιο.
Στην περίπτωση που προκύψουν δαπάνες που συνολικά υπερβαίνουν αυτές του
παραρτήματος 10 της ΥΑ 13158/17, ο αξιολογητής προβαίνει σε μείωση των
δαπανών αυτών με τη διαδικασία που περιγράφεται στο πεδίο «Τιμή Μονάδας»
της καρτέλας επενδυτικής δαπάνης στην παράγραφo VI.1.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Α, Πεδίο 1]

Εγκατάσταση περίφραξης
φυτειών

Ελέγχεται η συνολική δαπάνη για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών να μην
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Α, Πεδίο 3)]

Αποσυναρμολόγησημεταφοράς συναρμολόγηση του
υφιστάμενου εξοπλισμού

Αλυσοπρίονο

Αγορά και εγκατάσταση
μηχανημάτων και
εξοπλισμού ασφαλείας
εγκαταστάσεων

Ελέγχεται έτσι ώστε οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης - μεταφοράς συναρμολόγησης
του
υφιστάμενου
εξοπλισμού
σε
περιπτώσεις
μετεγκατάστασης να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα
και τις 25.000 ευρώ στη νησιωτική χώρα πλην Κρήτης και Εύβοιας.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Α. Πεδίο 2)]
Ελέγχεται η δαπάνη για αγορά αλυσοπρίονου να μην υπερβαίνει τα 300 ευρώ
ανά τεμάχιο.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Β, Πεδίο 4]
Ελέγχεται η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και
εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500
ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνονται από τις επί μέρους δαπάνες
μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων κάθε δράσης. Oι
σχετικές δαπάνες εμφανίζονται στην κατηγορία επενδυτικών δαπανών που
αυτές προσαρμόζονται όπως, κτιριακά, θερμοκήπια, φυτείες, ΑΠΕ, Επεξεργασία
των αποβλήτων, κ.ά. (υποκατηγορία «Άλλο»). Ο αξιολογητής πρέπει να
αναγνωρίσει τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και
εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων από τις αναλυτικές περιγραφές των
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αιτούμενων επενδυτικών δαπανών, όπως αυτές εμφανίζονται ως διακριτές
δαπάνες. Οι συνολικές δαπάνες προκύπτουν από το άθροισμα των ανωτέρω
δαπανών για κάθε επενδυτικό σχέδιο.
Στην περίπτωση που προκύψουν δαπάνες που συνολικά υπερβαίνουν αυτές του
παραρτήματος 10 της ΥΑ 13158/17, ο αξιολογητής προβαίνει σε μείωση των
δαπανών αυτών με την διαδικασία που περιγράφεται στο πεδίο «Τιμή
Μονάδας» της καρτέλας επενδυτικής δαπάνης στην παράγραφο VI.1.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 1]
Αγορά και εγκατάσταση
μηχανημάτων και
εξοπλισμού δικτύου
μετεωρολογικών
προειδοποιήσεων και
φυτοπροστασίας

Ελέγχεται η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και
εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας,
αθροιστικά να μην υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 2]

Αγορά και εγκατάστασης
μηχανημάτων και
εξοπλισμού πληροφορικής,
συμπεριλαμβανομένου
του λειτουργικού
λογισμικού

Ελέγχεται η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και
εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού
λογισμικού, να μην υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 3]

Εφαρμογές ηλεκτρονικού
υπολογιστή που
σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της
εκμετάλλευσης

Ελέγχεται η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή
διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) να μην υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 4]

Αγορά και εγκατάσταση
μηχανημάτων και
εξοπλισμού
τηλεπικοινωνιών

Ελέγχεται η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών να μην υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 5]

Αγορά και εγκατάσταση
μηχανημάτων και
εξοπλισμού γραφείου

Ελέγχεται η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και
εξοπλισμού γραφείου να μην υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Γ, Πεδίο 6]

Αμοιβή εργατών γης

Πλυστικά μηχανήματα

Ελέγχονται οι επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές εργατών γης , ανά μικτό
ημερομίσθιο, να μην υπερβαίνουν το ποσό των 34,03 ευρώ ή το ημερομίσθιο
ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Ε]
Είναι επιλέξιμα μόνο για εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής (με την εξαίρεση
του τομέα της μελισσοκομίας), καθώς μόνο σε αυτές θεωρείται ότι μπορεί να
προσαρμοστεί λειτουργικά η επένδυση. (ΥΑ 13158/2017, άρθρο 8, παρ. 1.5 και
άρθρο 14 παρ. 1 και 2).
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Ύστερα από έρευνα αγοράς, δεν θεωρείται εύλογη η δαπάνη εάν υπερβαίνει τα
600 ευρώ και συνεπώς εάν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τα 600 ευρώ,
περικόπτεται σε αυτό το ποσό. [ΥΑ 13158/2017, άρθρο 13, παρ. 9 και άρθρο 14
παρ. 1 και 2].

Κυψέλες

Η τιμή της κυψέλης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά τεμάχιο. Η
πλήρης κυψέλη αποτελείται σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ,
με σταθερή ή κινητή βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)
[ΥΑ 13158/2017, άρθρο 13 παρ. 9 και ΥΑ 938/81027/2017 - ΦΕΚ 2834/Β/11-82017]

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΜΑ
Περιορισμός

Έλεγχος/ Νομική βάση

Αγορά ελκυστήρα και ο
εξοπλισμός
που
ενσωματώνεται σε αυτόν
(gps, καμπίνα κ.τ.λ.)

Ελέγχεται η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα να μην υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ. Σε
αυτήν τη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που ενσωματώνεται στον
ελκυστήρα (gps, καμπίνα κ.τ.λ.)
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Β, Πεδίο 1]

Ελέγχεται η δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους να μην
υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Β, Πεδίο 2]
Ελέγχεται η δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους να μην
Πολυμηχάνημα
υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ.
κατεργασίας εδάφους
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Β, Πεδίο 3]
Συνολική δαπάνη σε
Ελέγχεται ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις i) σε μηχανολογικό και
μηχανολογικό και λοιπό
λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών
εξοπλισμό που
(ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και ii) εγκατάστασης
χρησιμοποιείται στην
πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών,
εκτέλεση γεωργικών
αθροιστικά, να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €).
εργασιών και στην
Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής
εγκατάστασης πολυετών
που περιγράφονται στον πίνακα 4.10 του παραρτήματος 4 (Χορτοδετικές
φυτειών,
μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη
συμπεριλαμβανομένων
αυτοφόρτωσης).
των περιφράξεων αυτών
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Β, Πεδίο 5]
Αν από την εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών υπάρχουν περισσότερες της μίας επενδυτικές δαπάνες των
οποίων ο αιτούμενος προϋπολογισμός πρέπει να μειωθεί, τότε ο αξιολογητής επικοινωνεί με email με τον
μελετητή προκειμένου να του υποδειχθεί γραπτώς ή με email η δαπάνη που επιλέγει ο επενδυτής να μειωθεί
Παρελκόμενα κατεργασίας
εδάφους
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ή ενδεχομένως να μηδενιστεί. Ο αξιολογητής αποδέχεται την υπόδειξη του επενδυτή εφόσον αυτή δεν
αφαιρεί από το επενδυτικό σχέδιο την λειτουργικότητά του. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος δεν θέλει να
ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία τότε η μείωση εφαρμόζεται συμμέτρως, όπως έχει αναλυθεί με τη χρήση
παραδείγματος ανωτέρω στην επεξήγηση του πεδίου «Τιμή Μονάδας».
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9]
2.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Περιορισμοί
γενικών δαπανών

Περιορισμοί
ανώτατης
επιλέξιμης
δαπάνης σε σχέση
με τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό
του 4.1.1.

Έλεγχος/ Νομική βάση
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 14% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §8.1.1, Υποπερίπτωση i ]
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 10% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας λειτουργίας –
εγκατάστασης.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §8.1.1, Υποπερίπτωση ii]
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 8% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §8.1.1, Υποπερίπτωση iii]
Ελέγχεται η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών
προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας να μην υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 5]
Ελέγχεται η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα 600 ευρώ
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 6]
Ελέγχεται η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της
Δράσης 4.1.3 να μην υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 3]

Περιορισμοί
ανώτατης
επιλέξιμης
δαπάνης σε σχέση
με τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό
του 4.1.3

Ελέγχεται η δαπάνη τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 να μην υπερβαίνει
τα 1.500 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 4]
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επενδύσεις ΑΠΕ
να μην υπερβαίνουν το 6% του συνολικού προϋπολογισμού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9.Β, §11.1.1, Υποπερίπτωση i]
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην διαχείριση
αποβλήτων να μην υπερβαίνουν το 8% του συνολικού προϋπολογισμού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §11.1.1, Υποπερίπτωση ii]
Ελέγχονται οι γενικές δαπάνες για επενδυτικά σχέδια που αφορούν επενδύσεις σε ΑΠΕ
και διαχείριση αποβλήτων να μην υπερβαίνουν το 9% του συνολικού προϋπολογισμού.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 9, §11.1.1, Υποπερίπτωση iii]

Περιορισμοί

Ελέγχεται η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της
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ανώτατης
επιλέξιμης
δαπάνης για τις
γενικές δαπάνες
και για τις δυο
δράσεις

Δράσης 4.1.1 ή στα πλαίσια των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά, να μην
υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν υπάρχουν επιλέξιμες επενδύσεις σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, οπότε η σχετική δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 1]
Ελέγχεται η δαπάνη τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ή των Δράσεων
4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά, να μην υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν το
επενδυτικό σχέδιο υπάρχουν επιλέξιμες επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις οπότε η
σχετική δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 2]
Ελέγχεται η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας να μην
υπερβαίνει τα 150 ευρώ
[ΥΑ 13158/2017, Παράρτημα 10, Ενότητα Δ, Πεδίο 7]
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VI.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Τι σημαίνει «Ετικέτες»: Κάθε επένδυση από το δέντρο των επενδύσεων έχει σημανθεί με μία ή περισσότερες
ετικέτες. Δηλαδή όλα τα άροτρα, οι φρέζες, οι καλλιεργητές κ.λπ. φέρουν οπωσδήποτε την ετικέτα
«Παρελκόμενο κατεργασίας εδάφους». Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα αθροίζει όλες τις προτεινόμενες
επενδύσεις που ανήκουν στην υποκατηγορία «Παρελκόμενο κατεργασίας εδάφους» και υπολογίζει το
επιμέρους άθροισμα προκειμένου να ελέγχεται η υπέρβαση του ορίου των 40.000 ευρώ.
Έτσι λοιπόν, οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση επενδυτικών δαπανών που ανήκουν σε
διαφορετικές κατηγορίες δαπανών, όπως για παράδειγμα φυτείες, ελκυστήρες και παρελκόμενα.
Η εφαρμογή και χρήση των ετικετών γίνεται στον υπολογισμό της βαθμολογίας, στον έλεγχο του ύψους των
αιτούμενων επενδυτικών δαπανών και στην διαμόρφωση των προϋπολογισμών ανά Δράση.
Η χρήση κάθε συγκεκριμένης ετικέτας αναλύεται στα σημεία του Οδηγού που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
άθροισμα επενδυτικών δαπανών.
Κατά την αξιολόγηση, είναι δυνατόν επενδυτικές δαπάνες να ενταχθούν σε άλλη Δράση (π.χ. από τη Δράση
4.1.3 στη Δράση 4.1.1) με την μεταβολή της κατηγορίας επενδυτικής δαπάνης, κατά την κρίση του αξιολογητή.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μεταβληθούν οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί έναντι των αιτούμενων ανά Δράση
με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για τους ελέγχους επιλεξιμότητας επενδύσεων, ύψους προϋπολογισμού ανά
Δράση και ανά αίτηση και την μοριοδότηση της αίτησης.
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Μετά τους ανωτέρω ελέγχους στην επιλεξιμότητα των δαπανών πρέπει να ελεγχθεί και το ύψος του
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα:
Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ελέγχεται ότι:
Για τη δράση 4.1.1 ο αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να υπερβεί τα 300.000 ευρώ (αλλά όχι τα
500.000 ευρώ) μόνον εφόσον η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του
αιτούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με το πεδίο «Τυπική Απόδοση Παραγωγής (Α.Κ.)» για το
«Σύνολο Γεωργικής Εκμετάλλευσης» του Πίνακα 3 στην Ενότητα ΙV. Σε περίπτωση που η τυπική του
απόδοση δεν δικαιολογεί αιτούμενο προϋπολογισμό άνω των 300.000 ευρώ αυτός περικόπτεται στις
300.000 ευρώ.
Για τη δράση 4.1.3 ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, με την
προϋπόθεση ότι οι πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενες δαπάνες αφορούν επενδύσεις διαχείρισης των
αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης. Διαφορετικά ο ανώτατος αιτούμενος
προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150.000 ευρώ.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις
500.000 ευρώ ακόμα και στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα
μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και μέλος συλλογικών σχημάτων δικαιούχων στήριξης.
Για την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου, μέλος συλλογικού σχήματος είναι ανάλογος του ποσοστού
συμμετοχής του στο νομικό πρόσωπο ή στο συλλογικό σχήμα, που λαμβάνει την στήριξη. Σε περιπτώσεις
υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει
υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο. Για τον συγκεκριμένο
έλεγχο θα υπάρξει ανάλυση των σχετικών δεδομένων από την ΕΥΕ ΠΑΑ και τα όποια ευρήματα θα
διαβιβαστούν στις ΔΑΟΠ.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 15, § 1.1 (α), 1.2 (α), 1.3.1., 1.3.2]
Στην περίπτωση κατά την οποία από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ότι ο αιτούμενος προϋπολογισμός
υπερβαίνει τον ανώτατο επιλέξιμο, ο αξιολογητής ζητάει με email από τον υποψήφιο να του υποδείξει
γραπτώς ποιές επενδυτικές δαπάνες αυτός επιλέγει να περικοπούν και το ύψος των επί μέρους περικοπών. Aν
ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί εντός 5 εργασίμων ημερών, ο αξιολογητής προχωράει στην σύμμετρη
απομείωση του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής δαπάνης.
Για τα συλλογικά σχήματα ελέγχεται ότι:
Για τη δράση 4.1.1 ο αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ (αλλά όχι τα
1.000.000 ευρώ), μόνον εφόσον ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού
σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ο αξιολογητής ελέγχει αν ο
κύκλος εργασιών στο έτος Ν-1 είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού της
Δράσης 4.1.1, όπως εμφανίζεται στη γραμμή 19 του πίνακα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ της
Ενότητας VΙ. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών στο έτος Ν-1 δεν δικαιολογεί αιτούμενο
προϋπολογισμό άνω των 500.000 ευρώ αυτός περικόπτεται στις 500.000 ευρώ.
Για τη δράση 4.1.3 ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τα
1.000.000 ευρώ.
[ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 15, § 1.1 (β), 1.2 (β), 1.3.3]
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Στην περίπτωση κατά την οποία από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ότι ο αιτούμενος προϋπολογισμός
υπερβαίνει τον ανώτατο επιλέξιμο, ο αξιολογητής ζητάει με email από τον υποψήφιο να του υποδείξει
γραπτώς ποιές επενδυτικές δαπάνες αυτός επιλέγει να περικοπούν και το ύψος των επί μέρους περικοπών .
Aν ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί εντός 5 εργασίμων ημερών, ο αξιολογητής προχωράει στην σύμμετρη
απομείωση του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής δαπάνης.
ΕΝΟΤΗΤΑ VΙI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
VIΙ.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€)

Β.ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Α + Β)

Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΤΑΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΣΤΗΡΙΞΗΣ %

Είναι το ποσό που προκύπτει από την διαφορά της ιδιωτικής συμμετοχής
μείον τα δανειακά κεφάλαια. Ο αξιολογητής το μεταβάλλει μόνο στη
περίπτωση μεταβολής του ποσού των δανειακών κεφαλαίων ή του ποσού
της ιδιωτικής συμμετοχής ώστε το άθροισμα των ιδίων και δανειακών
κεφαλαίων να ισούται με το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής.
Εξετάζεται το προτεινόμενο ύψος των δανειακών κεφαλαίων σε σχέση με
τα αναγραφόμενα στον Πίνακα VIΙ.2-ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ο αξιολογητής δύναται να
ζητήσει διευκρινήσεις ή/και να διορθώσει το ποσό των δανειακών
κεφαλαίων. Το άθροισμα των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων πρέπει να
ισούται με το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής.
Ελέγχεται ως το ποσό που προκύπτει αν από τον συνολικό προϋπολογισμό
αφαιρεθεί η δημόσια δαπάνη. [ΥΑ 13158/2017, Άρθρο 16, §2.4]
Υπολογίζεται αυτόματα
Υπολογίζεται αυτόματα ως το ποσό το οποίο
και προκύπτει από τον
προκύπτει από το γινόμενο της έντασης
πίνακα έντασης στήριξης
στήριξης επί τον συνολικό επιλέξιμο
[Πρόσκληση, Άρθρο 10,
προϋπολογισμό.
§2]

Υπολογίζεται αυτόματα ως το ποσό το οποίο προκύπτει από το άθροισμα
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
των αιτούμενων δαπανών της Ενότητας VI. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.
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VIΙ.2 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΔΙΟ

Έλεγχος/ Νομική βάση

Εδώ δηλώνονται τα δανειακά κεφάλαια τα οποία προγραμματίζει ο
υποψήφιος να διαθέσει για τους σκοπούς του προγράμματος κατά την
περίοδο της υλοποίησης. Ο αξιολογητής ελέγχει την ταύτιση των ποσών
που παρατίθενται με τη τιμή του πεδίου «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€)» του Πίνακα VIΙ.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ και στη
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
περίπτωση που διαπιστώσει διαφορά στα παραπάνω ποσά μπορεί να
μεταβάλλει το ποσό των δανειακών κεφαλαίων ή να ζητήσει περαιτέρω
διευκρινήσεις κατά την κρίση του.
Σημειώνεται ότι, τα σχετικά στοιχεία είναι κατά δήλωση του υποψήφιου
χωρίς να απαιτείται τεκμηρίωση αυτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙII. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
VIIΙ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Πρόκειται για τον κατάλογο συνημμένων αρχείων ο οποίος εμφανίζεται όπως έχει δημιουργηθεί κατά την
σύνταξη της αίτησης στήριξης και δεν μπορεί να μεταβληθεί.
Ο κατάλογος συνημμένων αρχείων στην ηλεκτρονική και την έντυπη μορφή με την οποία έχει υποβληθεί στον
φυσικό φάκελο ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου πληρότητας του φυσικού φακέλου των
παραγράφων 5 και 6 της ενότητας ΙΙ.Β. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ του Α’ ΜΕΡΟΥΣ του Οδηγού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ I – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΧ.1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Ο αξιολογητής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας της αίτησης στήριξης του Κεφαλαίου
2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ του Α’ ΜΕΡΟΥΣ του Οδηγού ενημερώνει τα πεδία 1 έως
7 του Πίνακα ΙΧ.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της Ενότητας ΙΧ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ I με [Ναι/Όχι]. Στη περίπτωση που ο αξιολογητής σημειώσει [Όχι] υποχρεωτικά καταχωρεί τις
σχετικές παρατηρήσεις. Ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει παρατηρήσεις στο Πίνακα ΙΧ.1
ακόμα και στη περίπτωση που έχει σημειώσει [Ναι] στο αντίστοιχο πεδίο εφόσον θεωρεί ότι αυτές θα
διευκολύνουν την αξιολόγηση.
2. Το πεδίο [ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ] του Πίνακα ΙΧ.1-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ I
λαμβάνει από το ΠΣΚΕ την τιμή [Ναι] στην περίπτωση κατά την οποία τα πεδία όλων των γραμμών του ίδιου
πίνακα έχουν την τιμή [Ναι], αλλιώς λαμβάνει την τιμή [Όχι]. Η τιμή αυτού του πεδίου ενημερώνεται μετά από
ενδεχόμενες αλλαγές στα επί μέρους πεδία με την επιλογή
. Η τιμή αυτού του πεδίου
μεταφέρεται στο πεδίο 2–ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ του Πίνακα Χ.1- ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της Ενότητας Χ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II . Τα πεδία
αυτά πρέπει να έχουν πάντα την ίδια τιμή.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του πεδίου [ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ] είναι [Όχι], ο
αξιολογητής ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 12 της Πρόσκλησης, αφού συμπληρώσει τις
υποστηρικτικές παρατηρήσεις και την νομική βάση της εισήγησής του στον πίνακα 2-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Ενότητας Χ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II. Ωστόσο ο αξιολογητής δύναται να
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ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή/και διευκρινήσεις από τον υποψήφιο, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 20 της ΥΑ 13158/2017 ή οι εξαιρέσεις των παραγράφων 12.3 και 12.4
του άρθρου 12 της Πρόσκλησης.
IX.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει τα
προβλεπόμενα αποδεικτικά με
τα οποία τεκμηριώνει ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση, λύση,
αναγκαστική
διαχείριση,
εκκαθάριση.

Ελέγχεται, στις περιπτώσεις υποψηφίου νομικού προσώπου ή
συλλογικού σχήματος, η ύπαρξη του πιστοποιητικού περί μη
πτώχευσης, περί μη λύσης, περί μη αναγκαστικής διαχείρισης / μη
εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση. Στην
περίπτωση μη ύπαρξης ή μη αποδεκτού δικαιολογητικού, ο
αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι». Στην
περίπτωση φυσικών προσώπων μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Δ/Α».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα Γ, §2.3 και Ενότητα Ε, §2.3]

2. Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά
με τα οποία πιστοποιείται η
σύνθεση του φορέα και τα
στοιχεία των μελών κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης
στήριξης.

Ελέγχεται, στις περιπτώσεις υποψηφίου νομικού προσώπου ή
συλλογικού σχήματος, η ύπαρξη των πρακτικών της τελευταίας
Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων / μελών του φορέα. Σε
περίπτωση μεταβολής της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης μετά την
τελευταία Γ.Σ., απόσπασμα του βιβλίου μετόχων ή μελών, για τη
μεταβολή, με υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου. Στην περίπτωση
μη ύπαρξης ή μη αποδεκτού δικαιολογητικού, ο αξιολογητής
μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Όχι». Στην περίπτωση φυσικών
προσώπων μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε «Δ/Α».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα Γ, §1.3 και Ενότητα Ε, §1.3]
3. Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει Ελέγχεται, στις περιπτώσεις υποψηφίου φυσικού ή νομικού
βεβαίωση έναρξης/ μεταβολών προσώπου, η ύπαρξη της σχετικής βεβαίωσης από την Δ.Ο.Υ. του
δραστηριότητας ή την σχετική υποψήφιου ή την ύπαρξη της σχετικής εκτύπωσης από την καρτέλα
εκτύπωση από το taxisnet.
της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων,
www.gsis.gr (Taxisnet). Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή μη αποδεκτού
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δικαιολογητικού, ο αξιολογητής μεταβάλλει την τιμή του πεδίου σε
«Όχι». Στην περίπτωση συλλογικών σχημάτων μεταβάλλει την τιμή
του πεδίου σε «Δ/Α».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 1, Ενότητα B, §3 και Ενότητα Γ, §1.2]
IX.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΔΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Επενδύσεις στους
παραγωγικούς τομείς
αιγοπροβατοτροφία,
οπωροκηπευτικά,
ζωοτροφές και
ανθεκτικά φυτά στην
κλιματική αλλαγή.
(Συλλογικά σχήματα)

Αν ο υποψήφιος δεν είναι συλλογικό σχήμα, ο αξιολογητής επιλέγει την τιμή
«δ/α».

2. Κύριος καταστατικός
σκοπός που
περιλαμβάνεται σε
Περιφερειακή
προτεραιότητα 1 ή 2 ή 3
ή δεν αφορά (δ/α).
(Συλλογικά σχήματα)

Αν ο υποψήφιος δεν είναι συλλογικό σχήμα, ο αξιολογητής επιλέγει την τιμή
«δ/α».
Εάν ο υποψήφιος είναι συλλογικό σχήμα:
Εξετάζεται το καταστατικό έγγραφο του συλλογικού σχήματος και ελέγχεται αν,
σύμφωνα με τους σκοπούς του, ο υποψήφιος δραστηριοποιείται σε κλάδους που
περιλαμβάνονται στον πίνακα των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας για
συλλογικά σχήματα. Ακολούθως, ο αξιολογητής επιλέγει από την
προκαθορισμένη λίστα τιμών [1 ή 2 ή 3 ή δ/α] την τιμή που αντιστοιχεί στην
προτεραιότητα της Περιφέρειας που επιτυγχάνεται ή στη περίπτωση μη

Εάν ο υποψήφιος είναι συλλογικό σχήμα:
Ο αξιολογητής, μετά την αξιολόγηση της Ενότητας VΙ, εξετάζει τον πίνακα «1.
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» της Ενότητας VI και αν υπάρχουν
επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τους προωθούμενους
παραγωγικούς τομείς αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές και
ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή επιλέγει την τιμή «Ναι».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πινακας 1.9, Κριτήριο 1.4]
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τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επίτευξης του κριτηρίου, την τιμή «δ/α».
Η τεκμηρίωση του κριτηρίου αυτού δύναται να αφορά και την υποστήριξη της
παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας των μελών του συλλογικού σχήματος
εφόσον αυτά παράγουν προϊόντα που περιλαμβάνονται στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του το συλλογικό
σχήμα.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πινακας 1.9, Κριτήριο 6.1]
3. Ο υποψήφιος είναι
νεοσύστατο συλλογικό
σχήμα.
(Συλλογικά σχήματα)

4. Συμπληρώστε το μέσο
υπόλοιπο των
τραπεζικών βεβαιώσεων
του υποψηφίου (3.1.α)

Αν ο υποψήφιος δεν είναι συλλογικό σχήμα, επιλέγεται η τιμή «δ/α».
Εάν ο υποψήφιος είναι συλλογικό σχήμα:
Εξετάζεται το καταστατικό έγγραφο του συλλογικού σχήματος και εφόσον αυτό
συστάθηκε εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής επιλέγεται η
τιμή «Ναι». Αν από το καταστατικό έγγραφο προκύπτει ότι το συλλογικό σχήμα
συστάθηκε πριν την προηγούμενη τριετία από το έτος υποβολής επιλέγεται η τιμή
«Όχι».
[ΥΑ 13158/28-11-2017, Άρθ 7, §1.4]
Εξετάζονται οι βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον
οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ο υποψήφιος καθώς και τα εξοφλημένα
παραστατικά γενικών δαπανών που τυχόν υποβάλλονται σύμφωνα με την § 1.7
του άρθρου 8, της ΥΑ 13158/2017 και καταχωρίζει στο πεδίο το άθροισμα που
προκύπτει. Στην περίπτωση που στο άθροισμα πρέπει να συνυπολογιστεί και η
εξόφληση κάποιου παραστατικού γενικών δαπανών, αυτό αθροίζεται μόνο αν η
εξόφλησή του έχει προηγηθεί της περιόδου του τραπεζικού υπόλοιπου.
Παράδειγμα:
Αν προσκομίζονται παραπάνω από ένας λογαριασμοί για περιόδους που δεν
συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε αθροίζεται το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των
λογαριασμών για κάθε μήνα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της περιόδου. Για
παράδειγμα, αν έχει προσκομισθεί μέσο υπόλοιπο Ιανουαρίου έως και Μαρτίου
από την τράπεζα Α, ύψους 10.000 ευρώ και μέσο υπόλοιπο Μαρτίου έως και
Απριλίου ύψους 20.000 ευρώ από την τράπεζα Β, τότε
το μέσο υπόλοιπο Ιανουαρίου είναι
10.000 ευρώ, (Α: 10.000, Β: 0)
το μέσο υπόλοιπο Φεβρουαρίου
10.000 ευρώ, (Α: 10.000, Β: 0)
τo μέσο υπόλοιπο Μαρτίου
30.000 ευρώ, (Α: 10.000, Β: 20.000)
το μέσο υπόλοιπο Απριλίου
20.000 ευρώ και (Α: 0, Β: 20.000)
το
μέσο
υπόλοιπο
της
(10.000+10.000+30.000+20.000)/4 =

τετραμηνιαίας
17.500 ευρώ.

περιόδου

είναι

Για νομικά πρόσωπα εξετάζονται μόνο οι εταιρικοί λογαριασμοί και όχι
λογαριασμοί των εταίρων ή των μετόχων. Για φυσικά πρόσωπα εξετάζονται μόνο
λογαριασμοί των οποίων ο υποψήφιος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και όχι
λογαριασμοί συγγενικών προσώπων ή συζύγων.
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Επιλέξιμα είναι όσα διαστήματα έχουν διάρκεια από τρεις έως δώδεκα μήνες και
λήγουν μετά την 31.12.2017 και μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της δεύτερης
φάσης. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο υποψήφιος είναι
δικαιούχος σε καταθετικούς (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή
αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο
υπόλοιπο συνολικά της περιόδου ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα
της.
Η ικανότητα κάλυψης υπολογίζεται από την εφαρμογή ως ποσοστό επί του
συνολικού αιτούμενου π/υ κάθε Δράσης και όχι επί του συνολικού π/υ της
αίτησης.
Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για μια μόνο δράση, ο αιτούμενος
π/υ της δράσης και ο συνολικός π/υ της αίτησης συμπίπτουν.
Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις και για τις δύο δράσεις (4.1.1 και
4.1.3), ο τρόπος με τον οποίον βαθμολογείται το ποσοστό κάλυψης του
αιτούμενου προϋπολογισμού αναλύεται ακολούθως:


Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού των δύο δράσεων (αθροιστικά), βαθμολογείται το
κριτήριο και για τις δύο δράσεις.



Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού μίας μόνο δράσης, βαθμολογείται το κριτήριο για
τη δράση που καλύπτεται.



Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου
προϋπολογισμού της κάθε δράσης ξεχωριστά αλλά όχι και των δύο
(αθροιστικά), βαθμολογείται κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α
για τη δράση 4.1.1. εκτός και αν ο υποψήφιος έχει υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να καλυφθεί
κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α για τη δράση 4.1.3. Σε αυτήν
την περίπτωση ο αξιολογητής επιλέγει (check) το πεδίο 5 “Ο
δικαιούχος επιθυμεί κατά προτεραιότητα τη βαθμολόγηση της
δράσης 4.1.3” του πίνακα ΙΧ.3.

Παράδειγμα: Έστω ο αιτούμενος προϋπολογισμός της δράσης 4.1.1=99.000€ και
της δράσης 4.1.3=50.000€ και ο υποψήφιος τεκμηριώνει ένα ύψος διαθεσίμων με
τις τραπεζικές βεβαιώσεις.
Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 29.800 ευρώ τότε καλύπτουν το 20% και
των δύο δράσεων (αθροιστικά) και επομένως ο υποψήφιος βαθμολογείται και
στις δύο δράσεις.
Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 10.000 ευρώ (το 20% της δράσης 4.13)
αλλά λιγότερα από 19.800 (το 20% της δράσης 4.1.1) ο υποψήφιος βαθμολογείται
για τη δράση 4.1.3
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Αν τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από 19.800 αλλά λιγότερα από 29.800 τότε
δεν αρκούν και για τις δύο δράσεις. Ωστόσο αρκούν για οποιαδήποτε από τις δύο
δράσεις ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση, βαθμολογείται το κριτήριο της
δράσης 4.1.1 εκτός και αν ο δικαιούχος έχει δηλώσει ότι θέλει να βαθμολογηθεί
κατά προτεραιότητα η 4.1.3.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πινακας 1.3, Πεδίο 3.1.α, Πινακας 1.9, Πεδίο 3.1.α]
5. Ο δικαιούχος
επιθυμεί κατά
προτεραιότητα τη
βαθμολόγηση της
δράσης 4.1.3 (3.1.α)

Aν ο υποψήφιος έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι
επιθυμεί να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α για τη δράση 4.1.3, ο
αξιολογητής επιλέγει (check) το πεδίο.
Στις περιπτώσεις που η αίτηση έχει υποβληθεί μόνο για μια δράση ή τα διαθέσιμα
επαρκούν για την κάλυψη του π/υ της δράσης με τον μικρότερο π/υ ή τα
διαθέσιμα δεν επαρκούν για την κάλυψη οποιουδήποπτε π/υ δράσης, το πεδίο
δεν εξετάζεται.
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πινακας 1.3, Πεδίο 3.1.α, Πινακας 1.9, Πεδίο 3.1.α]

6. Χρησιμοποιούμενη
Τεχνολογία

Αφορά αιτήματα για ένταξη στη δράση 4.1.3.
Αν δεν υπάρχουν αιτούμενες δαπάνες στην συγκεκριμένη δράση ο αξιολογητης
επιλέγει την τιμή «άνευ». Διαφορετικά, βάσει της σχετικής υποβληθείσας
μελέτης, ο αξιολογητής επιλέγει το αντίστοιχο σύστημα ΑΠΕ από την
προκαθορισμένη λίστα τιμών. Αν το προτεινόμενο σύστημα ΑΠΕ είναι εκτός
λίστας, επιλέγει την τιμή «άνευ».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.4]

7. Κατηγορία

Αφορά αιτήματα για ένταξη στη δράση 4.1.3.
Αν δεν υπάρχουν αιτούμενες δαπάνες στην συγκεκριμένη δράση ο αξιολογητης
επιλέγει την τιμή «άνευ». Διαφορετικά, βάσει της σχετικής υποβληθείσας
μελέτης, ο αξιολογητής επιλέγει την κατηγορία που πραγματοποιείται η επένδυση
από την προκαθορισμένη λίστα τιμών, «θερμοκήπια, γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, συλλογικά σχήματα». Αν η προτεινόμενη κατηγορία είναι εκτός
λίστας, επιλέγει την τιμή «άνευ».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 1.4]

8. Τύπος επένδυσης
διαχείρισης αποβλήτων

Αφορά αιτήματα για ένταξη στη δράση 4.1.3.
Αν δεν υπάρχουν αιτούμενες δαπάνες στην συγκεκριμένη δράση ο αξιολογητης
επιλέγει την τιμή «άνευ». Διαφορετικά, βάσει της σχετικής υποβληθείσας μελέτης
με την οποία γίνεται ανάλυση του τρόπου επεξεργασίας των αποβλήτων και των
προτεινόμενων επενδύσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, ο αξιολογητής
επιλέγει από την προκαθορισμένη λίστα τιμών την τεχνολογία διαχείρισης
αποβλήτων. Αν η προτεινόμενη τεχνολογία είναι εκτός λίστας, επιλέγει την τιμή
«άνευ».
[Πρόσκληση, Παράρτημα 2, Πιν. 1.12, Πεδίο 2.2]

IX.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΏΝ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.1
Παρουσιάζει την βαθμολογία του υποψήφιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου για την Δράση 4.1.1
αναλυτικά σε δύο πίνακες (IX.4.1) και (IX.4.2) και συνοπτικά στον πίνακα (IX.4.3).
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Στην αναλυτική παρουσίαση εμφανίζονται τα μόρια που έχει λάβει κάθε πεδίο ενώ στην συνοπτική
παρουσίαση εμφανίζονται οι βαθμοί που προκύπτουν από το γινόμενο των μορίων × τον συντελεστή
βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία εμφανίζεται στο τέλος της συνοπτικής παρουσίασης (ΙΧ.4.3):

Η ενημέρωση των πεδίων της βαθμολογίας γίνεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης
όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και επεξεργαστεί από τον αξιολογητή σε προηγούμενες οθόνες. Οι πίνακες είναι
αποκλειστικά για παρουσίαση και δεν μεταβάλλονται.
IX.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.1
Παρουσιάζει την βαθμολογία του υποψήφιου συλλογικού σχήματος για την Δράση 4.1.1 αναλυτικά σε τρεις
πίνακες (IX.5.1), (IX.5.2) και (IX.5.3) και συνοπτικά στον πίνακα (IX.5.4).
Στην αναλυτική παρουσίαση εμφανίζονται τα μόρια που έχει λάβει κάθε πεδίο ενώ στην συνοπτική
παρουσίαση εμφανίζονται οι βαθμοί που προκύπτουν από το γινόμενο των μορίων × τον συντελεστή
βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία εμφανίζεται στο τέλος της συνοπτικής παρουσίασης (ΙΧ.5.3)

Η ενημέρωση των πεδίων της βαθμολογίας γίνεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης
όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και επεξεργαστεί από τον αξιολογητή σε προηγούμενες οθόνες. Οι πίνακες είναι
αποκλειστικά για παρουσίαση και δεν μεταβάλλονται.
IX.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.3
Παρουσιάζει την βαθμολογία του υποψήφιου για την Δράση 4.1.3 αναλυτικά στον πίνακα ΙΧ.6.1και συνοπτικά
στον πίνακα ΙΧ.6.2. Στην αναλυτική παρουσίαση εμφανίζονται τα μόρια που έχει λάβει κάθε πεδίο ενώ στην
συνοπτική παρουσίαση εμφανίζονται οι βαθμοί που προκύπτουν από το γινόμενο των μορίων × τον
συντελεστή βαρύτητας. . Η συνολική βαθμολογία εμφανίζεται στο τέλος της συνοπτικής παρουσίασης (ΙΧ.6.2):

Η ενημέρωση των πεδίων της βαθμολογίας γίνεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης
όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και επεξεργαστεί από τον αξιολογητή σε προηγούμενες οθόνες. Οι πίνακες είναι
αποκλειστικά για παρουσίαση και δεν μεταβάλλονται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ II – ΣΥΝΟΨΗ
X.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο πίνακας Χ.1 περιλαμβάνει 6 ερωτήματα τα οποία ο αξιολογητής συμπληρώνει κατά την διάρκεια της
αξιολόγησης. Η τιμή «ΟΧΙ» σε οποιοδήποτε από τα ερωτήματα 1-3 συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Η τιμή
«ΟΧΙ» στα ερωτήματα 4-5 συνεπάγεται μη επιλεξιμότητα του υποψηφίου στην αντίστοιχη Δράση. Είναι
προφανές ότι όταν σε οποιοδήποτε από τα ερωτήματα 1-3 η τιμή είναι «ΟΧΙ», πρέπει να είναι «ΟΧΙ» και στα
ερωτήματα 4 και 5 για την επιλεξιμότητα κάθε Δράσης. Επίσης, τα ερωτήματα 4 και 5 λαμβάνουν την τιμή
«ΟΧΙ» όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της αντίστοιχης δράσης είναι μηδενικός, όπως εμφανίζεται στις
γραμμές 19 - Επενδύσεις Δράσης 4.1.1 και 20 - Επενδύσεις Δράσης 4.1.3 του συγκεντρωτικού πίνακα ετικετών
της ενότητας VI-ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Στο ερώτημα 6 ο αξιολογητής συμπληρώνει
«Ναι» όταν έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο
του υπομέτρου 4.1 και δίδεται η δυνατότητα οριστικοποίησης της αξιολόγησης. Όσο η απάντηση στο
ερώτημα 6 είναι «Όχι» η αξιολόγηση μπορεί να διενεργηθεί χωρίς περιορισμούς αλλά δεν μπορεί να
οριστικοποιηθεί.
X.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στον πίνακα Χ.2 ο αξιολογητής αναφέρει, σε μορφή ελεύθερου κειμένου, τα ευρήματα τα οποία αφορούν
σφάλματα και τις διορθώσεις στις οποίες έχει ενδεχομένως προχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε
ενέργεια ξεχωριστά γίνεται συγκεκριμένη (όχι αόριστη) αναφορά στην νομική βάση. Αν τα παραπάνω έχουν
ήδη διατυπωθεί στα επί μέρους σημεία της αξιολόγησης ο αξιολογητής μπορεί να κάνει απλή συνοπτική
αναφορά.
Συμπληρωματικά, ο αξιολογητής μπορεί να αναφέρει θέματα που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση τα οποία
δεν οφείλονται σε σφάλματα αλλά είναι υποβοηθητικά στο έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής .
Ο οδηγός αξιολόγησης περιλαμβάνει λεπτομερείς αναφορές στις νομικές βάσεις στις οποίες οι αξιολογητές
μπορούν να ανατρέχουν και να χρησιμοποιούν για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της αίτησης.
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X.3 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο αξιολογητής δύναται, κατά την κρίση του, να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή/και διευκρινήσεις
από τον υποψήφιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 20 της ΥΑ 13158/2017 ή οι
εξαιρέσεις των παραγράφων 12.3 και 12.4 του άρθρου 12 της Πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται
και παραλαμβάνονται κατά την αξιολόγηση, αρχειοθετούνται στο φυσικό φάκελο του υποψήφιου,
αναρτώνται στην εφαρμογή και διαχειρίζονται από τον αξιολογητή μέσω της καρτέλλας Χ.3. Ο κατάλογος
αυτών των δικαιολογητικών είναι διαφορετικός από τον κατάλογο των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί
από τον συντάκτη της αίτησης τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο για ανάγνωση από τον αξιολογητή. Τα
συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αναρτώνται από τον αξιολογητή λαμβάνονται πλήρως υπόψη ως
στοιχεία τεκμηρίωσης της αίτησης. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και οι διευκρινήσεις του υποψήφιου
αξιολογούνται υποχρεωτικά.
Ο αξιολογητής, για να αναρτήσει ένα συνμπληρωματικό δικαιολογητικό επιλέγει
εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής στοιχείων του συμπληρωματικού δικαιολογητικού.

- προσθήκη για να

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, ο αξιολογητής επιλέγει το αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί το
δικαιολογητικό με το εικονίδιο

και το αναρτά με το εικονίδιο

.
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X.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Ο αξιολογητής δεν συμπληρώνει κάτι σε αυτή την καρτέλα. Τα στοιχεία της καρτέλας συμπληρώνονται από
την εφαρμογή, δηλαδή το ονοματεπώνυμο προέρχεται από τον Κωδικό χρήστη και η ημερομηνία από την
ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης.
Η κατρέλα των στοιχείων του αξιολογητή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το κείμενο που περιέχει,
εκτυπώνεται μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και υπογράφεται από τον αξιολογητή.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η καρτέλα [Οριστικοποίηση αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης] στην ενότητα ΧΙ επιτρέπει στον αξιολογητή
να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων, να εκτυπώσει τα τυχόν παραγόμενα μηνύματα σφαλμάτων και τις
προειδοποιήσεις της εφαρμογής και να οριστικοποιήσει την αξιολόγηση.
Ο αξιολογητής επιλέγει το εικονίδιο
για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της
υποβολής. Αυτή η ενέργεια μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της αξιολόγησης και είναι ιδιαίτερα
βοηθητική για τον αξιολογητή καθώς τον ενημερώνει για τα σφάλματα τα οποία έχει εντοπίσει η εφαρμογή.
Τα μηνύματα σφαλμάτων δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για τον λόγο αυτό πρέπει να
διορθωθούν στα σημεία που υποδεικνύονται. Τα μηνύματα προειδοποιήσεων επιτρέπουν την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης αλλά είναι στη κρίση του αξιολογητή αν θα τα αγνοήσει.
Ο αξιολογητής επιλέγει το εικονίδιο
για να εκτυπώσει τα μηνύματα σφαλμάτων και τις
προειδοποιήσεις που παράγονται από την εφαρμογη.
Ο αξιολογητής επιλέγει το εικονίδιο
για να οριστικοποιήσει την αξιολόγηση. Το εικονίδιο δεν
είναι διαθέσιμο όταν υπάρχουν σφάλματα. Η ημερομηνία οριστικοποίησης δίδεται και τηρείται από την
εφαρμογή.
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