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ΘΕΜΑ

:

Τροποποίηση

της

237792/4596/16-05-03

υπουργικής

απόφασης

«Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 505/2002 για τα
καθεστώτα ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του
Αγροτικού Χώρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006».

Α ΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικής,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄320), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν.1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974
περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν
και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α΄199) και τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν.2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄138).
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2. Του Καν. (Ε.Ε.) 1260/99 και συγκεκριμένα το άρθρο 38, παρ. 6 αυτού.
3. Της με αριθμό 505/19-11-2002, όπως ισχύει κάθε φορά, κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Γεωργίας για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 2000-2006 για τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού
χώρου» και ιδιαίτερα του άρθρου 30 παρ.2 αυτής με το οποίο εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Γεωργίας όπως ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.
4. Της με αριθμό 237792/4596/16-05-03 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες
εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 505/2002 για τα καθεστώτα
ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000 – 2006».
5. Του ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 11, παρ. 2 αυτού.
6. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την
παρούσα απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 237792/4596/16-05-03
απόφασής μας ως εξής :
1. Στο άρθρο 2. «Σύνθεση Γνωμοδοτικών Επιτροπών», οι παράγραφοι 1 και
3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται
(μία ή περισσότερες) Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων, αρμόδια για τα
ΟΠΑΑΧ του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»,
το έργο της οποίας περιγράφεται στο άρθρο 15 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
505/2002, όπως ισχύει κάθε φορά.»
«3. Η σύνθεση κάθε Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, που περιλαμβάνει τρία τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους
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συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης ο
εισηγητής κάθε Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτού.»

2. Στο άρθρο 3. «Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών», η παράγραφος 1
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνεδριάζει στον τόπο που ορίζεται με τη σχετική
απόφαση σύστασής της.»

3. Στο άρθρο 4. «Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων», οι παράγραφοι 2, 5 και 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Με την υλοποίηση κάθε φάσης του έργου και πριν την υποβολή σχετικού
αιτήματος πληρωμής ο τελικός αποδέκτης ενημερώνει εγγράφως τη Δομή Στήριξης,
η οποία επισκέπτεται επιτόπια το έργο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία της αίτησής του, για να παρακολουθήσει και καταγράψει την εξέλιξη των
εργασιών («φυσικού αντικειμένου»)

και

του προϋπολογισμού

(«οικονομικού

αντικειμένου») του έργου.»
«5. Μετά την επιτόπια μετάβαση στο έργο, οι επιτροπές παρακολούθησης ελέγχουν
τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζουν οι τελικοί αποδέκτες σύμφωνα με το άρθρο
5 της παρούσας. Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπάνης που προσκομίζονται
ελέγχονται και αυτά που γίνονται τελικώς αποδεκτά σφραγίζονται με ευθύνη της
αρμόδιας επιτροπής με ειδική σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε για
ενίσχυση στο πλαίσιο του Άξονα 7 - του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.2000-2006», προκειμένου εν
συνεχεία να αναπαραχθούν σε φωτοαντίγραφα εις διπλούν.»
«6. Οι διαπιστώσεις των επιτροπών παρακολούθησης κατά την επιτόπια μετάβαση
για την διαπίστωση της εξέλιξης του έργου διατυπώνονται σε σχετική τεκμηριωμένη
και αναλυτική έκθεση που συντάσσουν («Έκθεση Προόδου Εργασιών»), υπόδειγμα
της οποίας διατίθεται από τον τελικό δικαιούχο. Οι επιτροπές με μέριμνα της Δομής
Στήριξης διαβιβάζουν στον τελικό δικαιούχο, το αργότερο εντός μηνός από την
υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον τελικό αποδέκτη, τις «Εκθέσεις Προόδου
Εργασιών», στις οποίες επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των παραστατικών της
προηγούμενης παραγράφου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες συνοδευόμενα
από Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού αποδέκτη σύμφωνα με τον ν. 2690/99, άρθρο
11, παρ. 2, όπου α) αναφέρονται λεπτομερώς τα συνημμένα παραστατικά και β)
βεβαιώνεται το ακριβές των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά και ότι είναι
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εξοφλημένα. Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας ή/και ο τελικός αποδέκτης δεν
παρέχει όλα τα στοιχεία ή τις διευκρινίσεις που τυχόν του έχουν ζητηθεί, η «Έκθεση
Προόδου Εργασιών» διατυπώνεται με την παρατήρηση αυτή και η καταβολή της
ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη της αναλογούσας για την συγκεκριμένη φάση
αναστέλλεται ή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.»

4. Στο άρθρο 5. «Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής της
ενίσχυσης», οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης, την
αίτηση πληρωμής, κατάλογο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο, κατά περίπτωση ανάλογα με το
ενισχυόμενο έργο (δηλαδή, ανάλογα με το εάν περιλαμβάνονται στην επένδυση
εργασίες που απαιτούν την έκδοση τους):
α) Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
β)

Πίνακες προβλεπομένων – εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με υποδείγματα

που θα διατεθούν στον τελικό αποδέκτη από τον τελικό δικαιούχο.
γ)

Νόμιμα παραστατικά δαπάνης σε πρωτότυπα, όπως αυτά προβλέπονται από

τον Κ.Β.Σ., τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς ότι έχουν εξοφληθεί
νομίμως. Παραστατικά από την αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που τα διέπουν.
Μετά την σφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ. 5 και την υποβολή από τον τελικό αποδέκτη της υπεύθυνης
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6, τα πρωτότυπα παραστατικά
επιστρέφονται στον τελικό αποδέκτη και στην Δομή Στήριξης παραμένουν τα
φωτοαντίγραφα αυτών.
δ)

Απόφαση του οργάνου διοίκησης στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης

είναι νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά : απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ αν
πρόκειται για συνεταιριστική Οργάνωση, ΑΕ) με την οποία προκύπτει η
εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την παραλαβή και είσπραξη επιταγών
και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου. Υποβάλλεται μόνο κατά τον πρώτο
έλεγχο, εκτός εάν υπάρχει μεταβολή του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
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ε)

Δήλωση για το υποκατάστημα της Τράπεζας και του αριθμού λογαριασμού

στον οποίο ο τελικός αποδέκτης επιθυμεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις, καθώς και
τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Υποβάλλεται μόνο κατά τον πρώτο έλεγχο,
καθώς και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης.»
«3. Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπάνης που τηρούνται από τον τελικό αποδέκτη
καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο υποέργο (επένδυση) και που
τηρούνται από τον τελικό δικαιούχο, παραμένουν σε αυτούς, τουλάχιστον για 3 έτη
μετά την πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού υπολοίπου του
Επιχειρησιακού Προγράμματος και επιδεικνύονται σε τυχόν έλεγχο σύμφωνα με το
άρθρο 21 της Κ.Υ.Α. 505/2002, όπως ισχύει κάθε φορά.»

5. Στο άρθρο 8. «Ανάκληση απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου», η
παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Σε περίπτωση τροποποίησης του χαρακτήρα και των στόχων του έργου ή των
ουσιωδών χαρακτηριστικών του ή της παύσης της λειτουργίας του μετά την οριστική
παραλαβή τουλάχιστον για 3 έτη μετά την πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
του τελικού υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκτός αν η υποχρέωση
αυτή προβλέπεται για μακρύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την απόφαση
έγκρισης του έργου.»

Η απόφαση αυτή να θυροκολληθεί στον Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για Ενέργεια
1. Γεν. Γραμματείες Περιφερειών
α) Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων Περιφερειών – Έδρες τους
β) Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
γ) Αρχές Διαχείρισης Περιφερειών
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Γραφεία κ.κ. Νομαρχών
β) Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
3. Υπηρεσία Διαχείρισης – Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
α) Μονάδα Α’ ΕΠΑΑ-ΑΥ
β) Leader+
4. Δομές Στήριξης ΟΠΑΑΧ
Β. Για Κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφεία κ. κ. Γεν. Γραμματέων Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα κ. Δ. Παπαγιαννίδη
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
7. ΠΑΣΕΓΕΣ - Κηφισίας 16
115 26 Αθήνα
8. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16
11526 Αθήνα
9. ΣΥΔΑΣΕ - Κηφισίας 16
11526 Αθήνα
10. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Βενιζέλου 64
54631 Θεσ/κη
11. ΤΕΕ
Καραγιώργη Σερβίας 4
102 48 ΑΘΗΝΑ
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