Αριθμ. 5335/07 (ΦΕΚ 691 Β/3-5-2007) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
305875/8404/505 (ΦΕΚ 1488/ τ.Β΄/28.11.2002) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Γεωργίας για τα «καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»,
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπ’
αριθμ.
319457/16773/561
(ΦΕΚ
1849/τ.Β΄/14.12.2004) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α).
2. Της υπ’ αριθμ. 305875/8404/505 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1488/28.11.2002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
319457/16773/561 (ΦΕΚ 1849/τ.Β΄/14.12.2004) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/ Β/14.10.2005)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
(ΦΕΚ 204/τ.Β΄/13.2.2006) όμοια.
4. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).
5. Το άρθρο 2 του π.δ/τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).
6. Του άρθρου 17 του ν. 1647/1986, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄) όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 52 του ν. 1832/1989.
7. Του άρθρου 30 ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της Αγροτικής
Δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 223), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 20 ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α΄ 266) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/τ.Α΄).
8. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
297/τ.Α΄).
9. Του υπ’ αριθμ. 70/2001 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 364/2004 και ισχύει.
10.
Του υπ’ αριθμ. 1976/2006 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 20ης
Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2204/2002,
(ΕΚ) αριθμ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 68/2001, όσον αφορά την παράταση της
διάρκειας ισχύος τους.
11. Της απόφασης της Επιτροπής ν. 408/2006 (Α.Π.: E(2006)3867/31.8.2006)
σχετικά με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο
2007-2013.

12. Της υπ’ αριθμ. 320752/17040/15.12.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
1865/15.12.2004 (Β) «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε. για την υλοποίηση προγραμμάτων
στα πλαίσια του ΚΠΣ για την προγραμματική Περίοδο 2000-2006.
13. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί διαχείρισης, παρακολούθησης και
ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων επιπλέον αυτής που δημιουργεί η
τροποποιούμενη με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 305875/505 κοινής υπουργικής
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 319457/16773/561 ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Εάν ο φορέας μετά την οριστική έγκριση του επενδυτικού του σχεδίου υποβάλλει
αίτηση παραίτησης, με την προϋπόθεση της μη καταβολής ενισχύσεων, είναι δυνατόν μετά από έγκριση του τελικού δικαιούχου να του επιστραφούν οι κατατεθείσες
εγγυητικές επιστολές.
2. Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: Έλεγχος Τήρησης των
Συμβατικών Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
• Ο Έλεγχος της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων γίνεται
στο πλαίσιο τακτικών ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων, σε επαρκές και
αντιπροσωπευτικό
δείγμα
του
συνόλου
των
δικαιούχων.
Ο
έλεγχος
πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τους Τελικούς Δικαιούχους με την υποστήριξη
των Δομών Στήριξης.
• Σε περιπτώσεις καταγγελιών, αμφιβολιών και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό
κρίνεται αναγκαίο, διενεργείται έκτακτος έλεγχος από τον Τελικό Δικαιούχο, τα
όργανα του ν. 2860/2000 ή άλλα κοινοτικά και εθνικά όργανα.
• Σε περιπτώσεις που οι συγκεκριμένοι έλεγχοι οδηγούν στην επιβολή
δημοσιονομικών διορθώσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι ενημερώνουν σχετικά την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
• Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε
παραστατικό στοιχείο που απαιτείται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων,
σχετικά με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να καθορίζονται ανά
κατηγορία επένδυσης τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
τήρηση των μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων και κάθε σχετική με τους εν
λόγω ελέγχους λεπτομέρεια.
• Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων από τον δικαιούχο ή η
ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, όπως καθορίζονται από τους ισχύοντες
οδηγούς εφαρμογής και τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης των επιμέρους
επενδυτικών σχεδίων.
3. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής (με ισχύ από την έναρξη ισχύος του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013):
Για ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις εκτός γεωργικού τομέα (εκτός των
προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης) που υλοποιούνται στις περιοχές
εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του
Ε.Π.Α.Α.–Α.Υ. και των ΠΕΠ από μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό
70/2001 όπως ισχύει, ανά Περιφέρεια ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης,
εκπεφρασμένα στο σύνολο του επιλέξιμου κόστους των επενδυτικών σχεδίων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
–
ΘΡΑΚΗΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
45%
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. Το άρθρο 28, πλην της παραγράφου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
Από τις διατάξεις της παρούσας θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την περίοδο
2000-2006. Νομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της παρούσας δύνανται να υπογράφονται μέχρι την 31.12.2007 για επενδυτικά σχέδια που θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί μέχρι την 31.12.2008.
1. Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 θα προκληθεί Δημόσια Δαπάνη η οποία
βαρύνει τη ΣΑΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους
180.814.888 ευρώ από την οποία 125.343194 ευρώ θα αποτελεί τη συνδρομή της
Ε.Ε. μέσω του ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Προσανατολισμού το δε υπόλοιπο 55.471.694 ποσό
ευρώ αποτελεί την Εθνική Συμμετοχή.
Για την υλοποίηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, και
αφορούν σε καθεστώτα ενισχύσεων στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των ΠΕΠ με συγ-χρηματοδότηση από το
ΕΓΤΠΕ-Π, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης θα προβλέπεται κάθε φορά στις
αντίστοιχες ΣΑΕΠ, με ευθύνη των Περιφερειών και με βάση τους διαθέσιμους
πόρους των ΠΕΠ για τα αντίστοιχα μέτρα.
5. Το Παράρτημα 2 καταργείται
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 305875/8404/505 από-φασή μας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 319457/16773/561 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2007

