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Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική
Ανάπτυξη

και

την

Περιφερειακή

Σύγκλιση»

(Φ.Ε.Κ.

261/Α/23.12.04),

όπως

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22.12.2006), και
ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 (α) αυτού.
2.

Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της
Γεωργίας & ∆ασοκοµίας 2007-2013 (2006/C 319ΕΚ).

3.

Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα (98/C 74/06).
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4.

Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στοιχεία C (2005) 166 fin / 2.2.2005 – SGGreffe 92004/D/200563/7.2.2005 για την έγκριση του καθεστώτος Περιφερειακών
Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004 (Ν573/2004).

5.

Τη

µε

αριθ.

XR

86/2007

καταχώρηση

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

καθεστώτος

Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του
Ν. 3522/2006, βάση του Κανονισµού (ΕΚ) 1628/2006.
6.

Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στοιχεία D (2006) 4964 fin /25/10.2006 –
SG-Greffe 206446/E/4964/25.10.2006 για την έγκριση του καθεστώτος κρατικών
ενισχύσεων στο γεωργικό τοµέα του Ν. 3299/2004 (N238/2006).

7.

Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 70/2001.

8.

Την οδηγία ΕΟΚ 85/148 του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 περί του κοινοτικού
καταλόγου των µειονεκτικών (ορεινών, µειονεκτικών και µε ειδικά προβλήµατα)
γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

9.

Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. A΄98).

10.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού
∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α΄/1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.
1440/1984

«Συµµετοχή

της

Ελλάδας

στο

κεφάλαιο,

στα

αποθεµατικά

και

στις

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασµού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/84 τεύχος Α) και στο άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101
Α΄).
11.

Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεων των διοικητικών
υπηρεσιών για την εφαρµογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Kοινότητες και ρύθµισης συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/79
τεύχος Α).

12.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.∆. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών
ενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Φ.Ε.Κ.
220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».
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14.

Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14.7.2000) «Περί Οργανισµού του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας».

15.

Τις διατάξεις του Π.∆. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/A/21.03.2002) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών».

16.

Τις διατάξεις του Π.∆. 402/88 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

17.

Την υπ΄ αριθ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14.10.2005) κοινή
Απόφαση

του

Πρωθυπουργού

και

Υπουργού

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών

περί

«Καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
΄Α ρ θ ρ ο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στις ενισχύσεις του Ν. 3299/2004 και αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και
εµπορία των γεωργικών προϊόντων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και απευθύνονται
στις γεωργικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς.
∆εν περιλαµβάνονται τα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισµοί
και προϋποθέσεις για την εφαρµογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά αυτά
σχέδια.

1.2.

Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει µόνο τις βιώσιµες επιχειρήσεις και
εκµεταλλεύσεις οι οποίες τηρούν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα ελάχιστα
κοινοτικά πρότυπα, σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων, καθώς επίσης και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια στον
τόπο της εργασίας.

1.3.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και σύµφωνα µε τις Κοινοτικές
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της Γεωργίας &
∆ασοκοµίας ορίζονται ως :
«Γεωργικά προϊόντα»
i. τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα 1 της Συνθήκης της ΕΚ,
εκτός των προϊόντων του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
ii. τα προϊόντα φελλού (κωδικοί ΣΟ 4502, 4503 και 4504) και

3

iii. τα προϊόντα που χρησιµεύουν για αποµίµηση ή υποκατάσταση του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2
του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συµβουλίου.
«Μεταποίηση γεωργικού προϊόντος»
Η επέµβαση σε ένα γεωργικό προϊόν όταν το προϊόν που προκύπτει από την
επέµβαση είναι επίσης «γεωργικό».
1.4.

Η απόφαση αυτή δεν περιλαµβάνει τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την
επεξεργασία «γεωργικών προϊόντων» εφόσον τα παραγόµενα προϊόντα δεν
θεωρούνται «γεωργικά προϊόντα» κατά τα ανωτέρω. Για τα επενδυτικά αυτά
σχέδια οι ενισχύσεις παρέχονται σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διατάξεις του
Ν. 3299/2004.

1.5.

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση αφορούν
την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.
Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων δεν µπορεί να
επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας αυτών σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 20% και µπορεί να υλοποιούνται µε ή χωρίς αλλαγή του τόπου
εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που η επερχόµενη αύξηση της δυναµικότητας
υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση.

1.6.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία αποδεικνύεται η
ύπαρξη στο µέλλον συνήθους δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων στην
αγορά, λαµβάνοντας υπόψη και τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα
ανώτατα όρια στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς.

1.7.

Επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 25.000.000 ευρώ ή η ενίσχυσή τους
τα 12.000.000 ευρώ θα κοινοποιούνται χωριστά.

1.8.

Οι προβλεπόµενες ενισχύσεις δεν είναι σωρευτικές µε άλλες οι οποίες έχουν
τους ίδιους στόχους.

1.9.

Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις
προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές
ενισχύσεις του Τοµέα της Γεωργίας & ∆ασοκοµίας.

΄Α ρ θ ρ ο 2
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
2.1. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα :
2.1.1. Στην υποπερίπτωση ii της περ. α της παρ 1 του άρθρου 3 του Ν.
3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε µηχανικά
µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία
πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς
καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις οµάδων παραγωγών, οι οποίες
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
2.1.2. Στην υποπερίπτωση iii της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή
συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία
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προέρχονται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις
επεξεργασία από µεταποιητική δραστηριότητα.

και

δεν

έχουν

υποστεί

2.1.3. Στην υποπερίπτωση iv της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
3299/2004 υπάγονται τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
2.1.3.1. Στον τοµέα φυτικής παραγωγής: γεωργικές επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις
θερµοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών,
µανιταριών, ανθοκοµικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε
άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.
2.1.3.2. Στον κτηνοτροφικό τοµέα: επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις εσταυλισµένου ή
ηµιεσταυλισµένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που
αφορούν:
Α.

Βοοτροφικές µονάδες.
α1. Κρεατοπαραγωγής.
α2. Γαλακτοπαραγωγής µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας διαθέτει την
απαιτούµενη ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος ή αναλαµβάνει την
υποχρέωση να την εξασφαλίσει πριν από την καταβολή της πρώτης
δόσης πληρωµής.

Β.

Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες.

Γ.

Χοιροτροφικές µονάδες δυναµικότητας µέχρι 1500 χοιροµητέρων.
Στις περιπτώσεις επέκτασης ή και εκσυγχρονισµού υφιστάµενων
λειτουργουσών χοιροτροφικών µονάδων η τελική δυναµικότητα
µπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, εφόσον η αύξηση της
δυναµικότητας που επέρχεται λόγω του ενισχυόµενου επενδυτικού
σχεδίου δεν υπερβαίνει τις 1500 χοιροµητέρες.

•

∆.

Πτηνοτροφικές µονάδες.
δ1. Για
τους
παρακάτω
εναλλακτικούς
τύπους
εκτροφών
πιστοποιηµένους σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία:


Στην παραγωγή κρέατος πουλερικών: βιολογική εκτροφή, ελευθέρα
βοσκή, παραδοσιακά ελεύθερη βοσκή, απεριόριστη ελεύθερη βοσκή.



Στην παραγωγή αυγών πουλερικών: βιολογική εκτροφή, ελεύθερη βοσκή,
αχυρώνα.

δ2. Αναπαραγωγής και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της
καθετοποίησης
πτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων.
Για
τους
συνεταιρισµούς ως καθετοποίηση εννοείται η κάλυψη της συνολικής
δυναµικότητας των µονάδων των µελών του συνεταιρισµού.
δ3. Συµβατικών εκτροφών αποκλειστικά και µόνο για εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων µονάδων.
δ4. Ίδρυσης συµβατικών εκτροφών σε ορεινές, µειονεκτικές και
νησιωτικές περιοχές, όταν υπάρχει αποδεδειγµένη έλλειψη
δυναµικότητας.
Ε. Κονικλοτροφικές µονάδες για την ίδρυση νέων ή την επέκταση
υφιστάµενων µονάδων µέχρι το όριο δυναµικότητας των 2.000
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θηλυκών αναπαραγωγής, καθώς και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων
λειτουργουσών µονάδων.
ΣΤ. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
Ζ.

Μονάδες αναπαραγωγής µονόπλων.

Η. Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και
λοιπών προϊόντων κυψέλης.
Θ. Σηροτροφικές µονάδες.
Ι.

Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

Κ. Μονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηραµατικών ειδών.
2.1.4. Για την εφαρµογή του πρώτου κριτηρίου της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του
άρθρου 6 Ν. 3299/2004 «Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως
υψηλής, µέσης ή χαµηλής προτεραιότητας σύµφωνα µε τη γεωργική πολιτική
της χώρας», όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα
παράγραφο χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας.

2.2. Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

τοµέα

που

αφορούν

Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα που αφορούν
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε την υποπερίπτωση iii
της περίπτωσης β της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004,
είναι τα εξής:
2.2.1. Στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
2.2.1.1. Τοµέας δηµητριακών:
Α. Μονάδες ξηραντηρίων δηµητριακών.
Β. Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών και παραγωγής αλεύρων και σιµιγδαλιών για
επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού.
Γ. Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών για παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης.
∆. Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή
προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωµατοδιαλογής ή
και υγροθερµικής επεξεργασίας.
2.2.1.2. Τοµέας ελαιούχων προϊόντων:
Α. Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
α1.

Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων.

α2.

Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση υφισταµένων σε περιοχές όπου υπάρχει
έλλειψη παραγωγικού δυναµικού και εξυπηρετούν ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές της χώρας σύµφωνα µε την οδηγία 85/148 του Συµβουλίου της 29ης
Ιανουαρίου 1985, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και νησιά µε πληθυσµό µέχρι
100.000 κατοίκους.
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Β.
Γ.

α3.

Ίδρυση νέων µονάδων, από φορείς που θα προέλθουν από συγχώνευση
επιχειρήσεων του τοµέα αυτού µε σκοπό την υλοποίηση του προτεινόµενου
επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη
λειτουργία υφιστάµενων παλαιών ελαιοτριβείων τους, συνολικής δυναµικότητας
αντίστοιχης µε τη δηµιουργούµενη νέα µονάδα.

α4.

Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση υφισταµένων ελαιοτριβείων για προϊόντα
βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα
Προστατευόµενης
Γεωγραφικής
Ένδειξης
(ΠΓΕ),
καθώς
και
προϊόντα
ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρµόζονται Συστήµατα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης σε όλη τη χώρα. Η διασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών
προδιαγραφών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ ή προϊόντων
ελαιοκαλλιέργειας µε εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης πρέπει
να αποδεικνύεται µε νόµιµα παραστατικά πιστοποίησης από τους αρµόδιους
φορείς.

Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας
συσκευασίες καταναλωτή και ραφιναριών ελαιολάδου.

ελαιολάδου

σε

Μονάδες σπορελαιουργείων για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού.

∆. Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών υπό την προϋπόθεση ότι µετά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν παραγωγικές γραµµές
συσκευασίας καταναλωτή ή και παραγωγής νέων τύπων προϊόντων στον τοµέα
αυτό (πάστα ελιάς, γεµιστές ελιές και άλλα). Οι γραµµές αυτές θα πρέπει να
δηµιουργούνται µε το ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην
υφιστάµενη µονάδα σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισµού.
2.2.1.3. Τοµέας οίνου:
Α. Μονάδες οινοποιείων.
Β. Μονάδες παραγωγής συµπυκνωµένου γλεύκους.
Γ. Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο.
∆. Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από στέµφυλα.
2.2.1.4. Τοµέας οπωροκηπευτικών:
Α. Μονάδες µεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Β. Μονάδες παραγωγής χυµών εσπεριδοειδών µόνο για επενδυτικά σχέδια
εκσυγχρονισµού.
Γ. Μονάδες µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας.
∆.

Μονάδες αποξήρανσης οπωροκηπευτικών
σταφίδες, τοµάτες και άλλα).

(δαµάσκηνα,

βερίκοκα,

σύκα,

Ε. Μονάδες αξιοποίησης υπολειµµάτων των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών του
τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασµάτων ή και
ζωοτροφών.
2.2.1.5. Λοιποί τοµείς:
Α. Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών.
Β. Μονάδες µεταποίησης γεωµήλων.
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Γ. Μονάδες µεταποίησης ανθέων, συµπεριλαµβανοµένων και των ξηραντηρίων
ανθέων.
∆.

Μονάδες επεξεργασίας καπνού, βάµβακος και τεύτλων για επενδυτικά σχέδια
εκσυγχρονισµού.

Ε. Μονάδες επεξεργασίας πολλαπλασιαστικού υλικού.
ΣΤ.Μονάδες επεξεργασίας υπολειµµάτων και απορριµµάτων των βιοµηχανιών ειδών
διατροφής, των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών (κηπευτικά, δενδρώδεις
καλλιέργειες κλπ), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την
παραγωγή ζωοτροφών, λιπασµάτων, πρώτων υλών κ.λ.π.
Ζ. Μονάδες αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς
δρόγης.

2.2.2.

Στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

2.2.2.1. Τοµέας κρέατος ζώων και πτηνών:
Α. Μονάδες σφαγής ζώων και πτηνών για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
α1.

Εκσυγχρονισµό της σφαγειοτεχνικής υποδοµής λειτουργουσών µονάδων.

α2.

Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση ή εκσυγχρονισµός-συµπλήρωση υφιστάµενων
σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη σφαγειοτεχνικής υποδοµής ή σε αντικατάσταση
υφιστάµενων ακατάλληλων.
Η έλλειψη υποδοµής βεβαιώνεται µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

α3.

Ίδρυση νέων χοιροσφαγείων:



στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής µεγάλων χοιροτροφικών µονάδων άνω
των 500 χοιροµητέρων ή συνεργαζοµένων µονάδων άνω των 2.000
χοιροµητέρων.



εφόσον αφορούν µικρά σφαγεία δυναµικότητας µέχρι 400 τον. κρέατος/έτος σε
µειονεκτικές και ορεινές περιοχές της χώρας και σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι
100.000 κατοίκους αποκλειστικά σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη σφαγειοτεχνικής
υποδοµής.

Β. Εγκαταστάσεις αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής ζώων
και πτηνών.
Γ. Μονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος ζώων και πτηνών και παραγωγής
κρεατοσκευασµάτων εξοπλισµένες µε κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις που
δεν έχουν υποστεί θερµική ή άλλου είδους επεξεργασία, καθώς και µονάδες
αξιοποίησης παραπροϊόντων.
2.2.2.2. Τοµέας Γάλακτος:
Α.

Ίδρυση, εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση και επέκταση
δυναµικότητας για µονάδες µεταποίησης γάλακτος (επεξεργασίας γάλακτος,
παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων, γιαούρτης και λοιπών γαλακτοµικών) στις
παρακάτω περιπτώσεις:
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α1.

Έλλειψης δυναµικότητας µετά από έγκριση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της
οικείας Περιφέρειας.

α2.

Αντικατάστασης υφιστάµενης δυναµικότητας.

α3.

Συγχώνευσης υφιστάµενων µονάδων.

α4.

Μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων.

α5.

Καθετοποίησης της παραγωγής.

Β. Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος.

2.2.2.3. Λοιποί τοµείς µεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης:
Α. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Β. Μονάδες παραγωγής προϊόντων µεταποίησης – τυποποίησης – συσκευασίας
αυγών (αυγοπροϊόντων).
Γ. Μονάδες επεξεργασίας φυσικού µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
∆. Μονάδες µεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών.
2.2.3. Τοµέας παραγωγής ζωοτροφών:
Α.

Εκσυγχρονισµός ή και µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής πλήρων
τυποποιηµένων µιγµάτων, προµιγµάτων πρόσθετων υλών ή συµπληρωµατικών
σύνθετων ζωοτροφών. Ίδρυση µόνο σε περίπτωση καθετοποίησης της
παραγωγής συνεργαζοµένων κτηνοτροφικών µονάδων.

Β. Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός µικρών µονάδων απλών παρασκευαστηρίων µε τους
απαιτούµενους αποθηκευτικούς χώρους στα πλαίσια της καθετοποίησης της
παραγωγής.
Γ.

Ίδρυση µονάδων ή προσθήκη γραµµών παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών
µιγµάτων ετήσιας δυναµικότητας µέχρι 10.000 τόνους από φορείς και σε
περιοχές όπου παράγονται βιολογικά ζωικά και φυτικά προϊόντα ή στο πλαίσιο
καθετοποίησης της παραγωγής. Η διασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών
προδιαγραφών για την παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών και η παραγωγή
βιολογικών ζωικών προϊόντων στην περιοχή πρέπει να αποδεικνύεται µε νόµιµα
παραστατικά πιστοποίησης από τους αρµόδιους φορείς.

∆. Εκσυγχρονισµός µονάδων που επεξεργάζονται µηδική και παράγουν σύµπηκτα
µηδικής.
Ε. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός ή επέκταση µονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών και
ζωοτροφών οικιακών και γουνοφόρων ζώων.
Ζ. Ίδρυση µονάδων παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος ζυµωµένου µόνο εντός
της τελικής συσκευασίας.
Η.

Ίδρυση µονάδων αξιοποίησης υπολειµµάτων γεωργικών καλλιεργειών
(κηπευτικά, δενδροκαλλιέργειες κ.λ.π.), καθώς και γεωργικών βιοµηχανιών για
ζωοτροφές.
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2.3. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα που αφορούν την εµπορία
γεωργικών προϊόντων.
Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια εµπορίας γεωργικών προϊόντων που
εντάσσονται στις υποπεριπτώσεις iii και x της περίπτωσης δ της παραγρ. 1 και τις
αντίστοιχες υποπεριπτώσεις της παρ. 1ε του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.

2.4. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικά σχέδια
που αφορούν:
2.4.1. τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2.4.2. την παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,
2.4.3. την παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα
µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ.

΄Α ρ θ ρ ο

3

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
3.1.

Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1.1. του άρθρου 2 της απόφασης
αυτής ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

3.1.1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
3.1.2. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την
προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, µε εφαρµογή διεθνών
προτύπων (συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την
υποχρεωτική εφαρµογή µέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρµογή κανόνων
και συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών
ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη µέτρων προστασίας
των αγροτών από τη χρήση αγροχηµικών.

3.2.

Στα επενδυτικά σχέδια των παραγράφων 2.1.2. και 2.1.3. καθώς και των
παραγράφων 2.2. και 2.3. (οι ενισχυόµενες δαπάνες και τα επενδυτικά
σχέδια της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 καθορίζονται µε την κανονιστική απόφαση που
εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του Ν. 3299/2004) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ενισχύονται οι
παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

3.2.1. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις και για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης
2.1.2. της παραγράφου 2.1 και των παραγράφων 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης.
3.2.2. Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.
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3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1.3. του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης.
3.2.3. Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική
µονάδα της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του Ν. 3299/2004, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη αυτή και
όπως θα τεθούν µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών της
περίπτωσης β της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, για τα επενδυτικά σχέδια της
περίπτωσης 2.1.2. της παραγράφου 2.1 και των παραγράφων 2.2. και 2.3. του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
3.2.4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
3.2.5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισµικού, καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του
ηλεκτρονικού περιεχοµένου.
3.2.6. Οι δαπάνες για εξειδικευµένες Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα (Α.Σ.Ο., Σ.Ε., κτλ.) µε την προϋπόθεση ότι
περιλαµβάνονται στην έννοια των λοιπών δαπανών του άρθρου αυτού.
3.2.7. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών
σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.
3.2.8. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός
του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων
µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου
εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση
υλικών και προϊόντων.
3.2.9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων ή άλλων διαµορφωµένων οχηµάτων
εξειδικευµένων χρήσεων, µόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της
µονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της µονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά
τις ανάγκες αυτές.
3.2.10. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Η
κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή
ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης
προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η
επιχείρηση.
3.2.11. Οι δαπάνες µελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού εγκατάστασης
και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα
πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας,
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους
από τον αρµόδιο εθνικό φορέα.
3.2.12. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση
της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της
διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να
πραγµατοποιείται επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους
τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
3.2.13. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία.
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3.2.14. Οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή
τεχνικές γνώσεις.
3.2.15. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που
είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης
ή επέκτασης µονάδων του άρθρου 2.1.3.1. της παρούσας απόφασης.
3.2.16. Οι δαπάνες για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής που είναι
απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή
επέκτασης µονάδων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις αναβάθµισης του
γενετικού υλικού υφισταµένης κτηνοτροφικής µονάδας που συµπεριλαµβάνεται η
αγορά ζώων απαιτούνται γενεαλογικά πιστοποιητικά ή βεβαίωση εγγραφής των
ζώων σε βιβλία ισοδύναµα των γενεαλογικών.
3.2.17. Οι δαπάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την
αναδιοργάνωση των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό των
επιχειρηµατικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της
αγοράς, την εκπόνηση των µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και
των συγκριτικών µελετών επιδόσεων.
Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να προσδιορίζονται και να
εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόµενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
επενδυτικού σχεδίου.
Τα παρεχόµενα ποσοστά επιχορήγησης για αµοιβές µελετών συµβούλων δεν
µπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
Οι ενισχύσεις για δαπάνες αµοιβών µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες
αυτών

3.3.

Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώµατα και
άυλα. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.
Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν θα υπερβαίνει για
τις µεγάλες επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
ενεργητικού που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην
ενισχυόµενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που
ισχύουν στην αγορά

3.4.

Οι δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό της επιλέξιµης
επένδυσης που έχει καθορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του
κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη.

3.5.

Στα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης 2.1.2. της παραγράφου 2.1 και των
παραγράφων 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης οι
ενισχυόµενες δαπάνες οφείλουν να είναι σύµφωνες µε το Κοινοτικό Πλαίσιο
των Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα.
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΄Α ρ θ ρ ο

4

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1.

Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία που
καθορίζονται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 4α του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

4.2.

Επιπρόσθετα ορίζονται και Ειδικά ∆ικαιολογητικά.

4.2.1. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τοµέα:
i. Θερµοκήπια.
▪

Άδεια Πολεοδοµίας & Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχίας
για επενδύσεις θερµοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων
οικιστικών περιοχών.

ii. Μονάδες σποροπαραγωγής.
▪ Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την
τήρηση των προδιαγραφών σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής - επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού
υλικού για επενδύσεις που αφορούν σποροπαραγωγή.
iii. Μονάδες βιολογικής γεωργίας.
▪ Βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων για τήρηση των προδιαγραφών του κανονισµού της Ε.Ε.
2092/91 σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών
προϊόντων.
iv. Κτηνοτροφικές (βουστάσια-χοιροστάσια-ποιµνιοστάσια-ιπποφορβεία) και
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
▪ Άδεια ίδρυσης ή επέκτασης από τον οικείο ΟΤΑ ύστερα από
γνωµάτευση της οικείας Α/βάθµιας Επιτροπής.
▪

Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναµικότητας της
υφιστάµενης µονάδας (επέκταση).

v. Μονάδες εκτροφής θηραµάτων.

4.2.2.

▪

Άδεια ίδρυσης από τον οικείο Ο.Τ.Α. ύστερα από γνωµάτευση της
οικείας Α/βάθµιας επιτροπής.

▪

Άδεια της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας.

Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα:
i. Σφαγείων.
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Άδεια σκοπιµότητας ίδρυσης ή επέκτασης από την ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας ή της Περιφέρειας, ανάλογα µε το ύψος
του δυναµικού επεξεργασίας.



Έγκριση διάθεσης στερεών αποβλήτων προς αδρανοποίηση.



Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

ii. Λοιπά επενδυτικά σχέδια.
Για επενδύσεις ίδρυσης µεταποιητικών µονάδων των οποίων οι
παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία
σύµφωνα
µε
την
ΚΥΑ
Η.Π
15393/2332/5.8.2002
(Φ.Ε.Κ.
1022/Τ.Β/5.8.2002) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
▪
▪
▪

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Άδεια
εγκατάστασης
εκτός
των
επιχειρήσεων
εγκατεστηµένες εντός Β.Ε.Π.Ε.
Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται).

που

είναι

Για επενδύσεις επέκτασης υφισταµένων µεταποιητικών µονάδων.
▪
▪

Έγκριση της επέκτασης µε τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης
µόνο για τις επενδύσεις της Α1 κατηγορίας.
Άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 4α
Σε

κάθε περίπτωση αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται στη ∆/νση
Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων ή στην αρµόδια ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση, ανάλογα µε το ύψος της. Η ∆/νση
Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή η ∆/νση Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας, εντός 20 ηµερών γνωµοδοτούν ως προς τον
ορθολογικό σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου, τη σκοπιµότητα της επένδυσης
από άποψη γεωγραφικής κατανοµής οµοειδών επενδύσεων και συµβατότητας µε
την ισχύουσα ΚΑΠ και ΚΟΑ.

΄Α ρ θ ρ ο

5

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
5.1.

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων
από τους ακόλουθους στόχους: (α) µείωση του κόστους παραγωγής, (β)
συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας και (γ)
βελτίωση της ποιότητας.

5.2.

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
προϊόντων πρέπει να συµβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης του
συγκεκριµένου βασικού κλάδου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και να
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εξασφαλίζει ικανοποιητική συµµετοχή των παραγωγών
πρωτογενών προϊόντων στα προκύπτοντα οφέλη.

των

βασικών

5.3.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον από τα υποβαλλόµενα στοιχεία και
δικαιολογητικά και την αξιολόγηση που διενεργείται από τον κατά περίπτωση
αρµόδιο φορέα πληρούνται οι διατάξεις του νόµου 3299/2004, της
απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται
σύµφωνα µε την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόµου αυτού
(Κριτήρια υπαγωγής) και της παρούσας απόφασης.

5.4.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση
των ζώων. Η τήρηση του όρου αυτού θα πρέπει να ελέγχεται µε βάση τις
χορηγηθείσες από τις αρµόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις και άδειες, κατά την
αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων και κατά τη διενέργεια
ελέγχων της υλοποίησης αυτών για την καταβολή των ενισχύσεων.

5.5.

Για τις ενισχύσεις που παρέχονται στις επενδύσεις βάσει του άρθρου 4 του
Ν. 3299/2004 εκφραζόµενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)
ισχύουν τα εξής:

5.5.1. Για τα επενδυτικά σχέδια των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των παραγράφων
2.1.1., 2.1.2. (µόνο στη περίπτωση που εντάσσονται σε γεωργική
εκµετάλλευση και εξυπηρετούν την προετοιµασία του προϊόντος για την
πρώτη πώληση) και 2.1.3. του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης οι
ενισχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια:


Το 50% των επιλέξιµων δαπανών σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές
(Οδηγία ΕΟΚ 85/148 του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, όπως
ισχύει κάθε φορά)



Το 40% των επιλέξιµων δαπανών στις άλλες περιοχές

▪

Το 60% για δαπάνες που υλοποιούνται από µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις και αφορούν την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων
ζώων, σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Η αύξηση αυτή του ορίου ενίσχυσης επιτρέπεται αποκλειστικά για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις ως προς τα ανωτέρω ή
για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη συµµόρφωση µε
προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, αφορά µόνο τις πρόσθετες
επιλέξιµες δαπάνες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς και δεν
εφαρµόζεται σε επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας.
Για την εφαρµογή του αυξηµένου ορίου ενίσχυσης της περίπτωσης αυτής,
όσον αφορά την τήρηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων βάσει της
κοινοτικής νοµοθεσίας γνωµοδοτεί εντός µηνός από την αποστολή του
φακέλου, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή η αρµόδια ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
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5.5.2. Για επενδυτικά σχέδια στους τοµείς µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
προϊόντων της περίπτωσης 2.1.2. της παραγράφου 2.1 (στις περιπτώσεις
που δεν αφορούν προϊόντα για την πρώτη πώληση) και των παραγράφων
2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης χορηγούνται τα
ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του
Ν. 3299/2004 καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
5.6.

Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης
παρέχεται µόνο για τα επενδυτικά σχέδια στους τοµείς µεταποίησης και
εµπορίας γεωργικών προϊόντων της περίπτωσης 2.1.2. της παραγράφου 2.1
και των παραγράφων 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

5.7.

Για τα επενδυτικά σχέδια µεταποίησης και εµπορίας της παραγράφου 5.4.3.
του παρόντος άρθρου µε επιλέξιµες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25
εκατοµµύρια ευρώ ή των οποίων το πραγµατικό ποσό ενίσχυσης θα
υπερβαίνει τα 12 εκατοµµύρια ευρώ, η ενίσχυση χορηγείται µετά από
προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το σηµείο
4.2.6. των Κοινοτικών Κατευθυντηρίων Γραµµών για τις Κρατικές Ενισχύσεις
στον τοµέα της Γεωργίας & ∆ασοκοµίας 2007-2013.

5.8.

Για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής
απαλλαγής και απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
η γνωµάτευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας αυτής θα λαµβάνεται µε
πρωτοβουλία του φορέα της επένδυσης και θα αποτελεί στοιχεία ελέγχου
από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

5.9.

∆εν παρέχονται ενισχύσεις σύµφωνα µε την περίπτωση στ της παραγράφου
4 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, σε φορείς επενδυτικών
σχεδίων για τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν
προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής µε την οποία κηρύσσονται
ασυµβίβαστες µε την Κοινή Αγορά.

΄Α ρ θ ρ ο 6
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει
σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό
κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), όπως ισχύει, και
προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισµού κονδυλίων για την κάλυψη των
δαπανών αυτών.
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΄Α ρ θ ρ ο

7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ΄ αριθµ. 24935/5.7.2005 κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄)
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Σκιαδά.
3. Υπουργείο Ανάπτυξης
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων
4. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (τέως Υπ. Οικονοµικών)
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας, Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα
∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος ∆12, Τµήµα Β’
5. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης των Περιφερειών
6.

ΕΛΚΕ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια
3. Γραφείο Γεν. Γραµµ. Κ. Κων/νου Μουσουρούλη
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας κας Μ. Μιχαλοπούλου
5. ∆/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων
 Τµήµα Αξιολόγησης & Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
 Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων
 Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης
 Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων
 Τµήµα Φορολογικών Ελέγχων
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