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Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σε ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του
πρωτογενούς τομέα που υποβάλλονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου
4399/2016.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.362138 (1197)/15-6-2021 (αριθμός εισερχομένου 103480/2309-2021) έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναφορικά με το ως άνω σχετικό καθώς και πολλών ερωτημάτων που τίθενται, κυρίως από τους
φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων, για τον τρόπο αξιολόγησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 4399/2016 επενδυτικών προτάσεων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα με
εστίαση στον τομέα της φυτικής παραγωγής και ειδικότερα στις δαπάνες προμήθειας γεωργικού
ελκυστήρα και των παρελκόμενων του, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις :
Α. Αρμοδιότητα Εξέτασης.
Καταρχάς όλα τα θέματα που αναδεικνύονται και κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων μελετώνται αρμοδίως, από τους Φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών
νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4399/2016, ενώ και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες
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προϋποθέσεις υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής από τα
αρμόδια όργανα.
Επομένως και οι διοικήσεις των Περιφερειών της χώρας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα
εφαρμογής

των

εκάστοτε

ισχυόντων

αναπτυξιακών

νόμων

(1892/1990,

2601/1998,

3299/2004, 3908/2011, 4399/2016), στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που εκ του
νόμου έχει ορισθεί η υποβολή στις υπηρεσίες των (νόμος 4399/2016, επιλέξιμο ύψος έως και
3.000.000

ευρώ) και στο πλαίσιο αυτό, ως οι μόνες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες να

επιληφθούν διοικητικά, εκδίδουν αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις των νόμων
αυτών,

τροποποιήσεων,

ολοκληρώσεων,

ανακλήσεων

και

επιστροφών

καταβληθεισών

ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενης υπόθεσης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας την πρωτοβουλία και την ευθύνη της
δημιουργίας του θεσμικού πλαισίου και των συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων προς τις
ιδιωτικές επενδύσεις, παρέχει διευκρινίσεις μέσω της έκδοσης εγκυκλίων ή διοικητικών
εγγράφων και γενικότερα παρέχει τη συνδρομή του στις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες κατά την
εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων, χωρίς, πάντως, να αναιρείται η αποδιδόμενη αρμοδιότητα,
όπως προσδιορίζεται στις προαναφερόμενες νομικές διατάξεις, ως προς την εξέταση της κάθε
ατομικής περίπτωσης.
Β. Θεσμικό Πλαίσιο.
Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 (Α΄ 117) «Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών
σχεδίων στους τομείς : αα…….., ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου 2
Γ.Α.Κ.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή
των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα
για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών».
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκαν οι υπ΄ αριθμ. :
i.

129229/24-11-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και
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προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄4122/27-11-2017), και
ii.

88642/25-08-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων
του

τομέα

πρωτογενούς

γεωργικής

παραγωγής

των

μικρών

και

μεσαίων

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό
ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά
επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των
προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια».
Για την έκδοση των ανωτέρω κοινών Υπουργικών αποφάσεων και σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 3 του νόμου 4399/2016 «Στον παρόντα νόμο μπορούν να υπάγονται και επενδυτικά
σχέδια ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτων υπαγόμενων σε άλλους κανόνες του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από προηγούμενη διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ….» αξιοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις και οι δυνατότητες που παρέχει ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 «για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές
περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αριθμ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων καθώς και οι κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και
δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ενώ για την
υπ΄αριθμ. 88642/25-08-2020 κοινή Υπουργική απόφαση απαιτήθηκε και η προηγούμενη, με
στοιχεία C(2020) 5198 final /3.8.2020, έγκριση από την Ε.Ε., του καθεστώτος ενισχύσεων που
δημιουργείται με την απόφαση αυτή (Υπόθεση SA.52156(2018/N).
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφαρμοστέο δίκαιο για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα
πρωτογενούς παραγωγής είναι οι υπ΄ αριθμ. 129229/24-11-2017 και 88642/25-08-2020 κοινές
Υπουργικές αποφάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το οικείο Ενωσιακό Δίκαιο
(Κανονισμό 702/2014 της Επιτροπής κ.λπ) ενώ «κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4399/2016 και των οικείων αποφάσεων προκήρυξης καθεστώτων ενισχύσεων - άρθρο 5 παρ. 2
της 129229/24-11-2017 και άρθρο 7 παρ. 2 της 88642/25-08-2020 Κ.Υ.Α.».
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Γ. Απόψεις επί των τιθέμενων ζητημάτων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 (Ορισμοί) των ανωτέρω κοινών Υπουργικών αποφάσεων
(129229/24-11-2017, 88642/25-08-2020) με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή»
νοείται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο
παράρτημα I της συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη
φύση των προϊόντων αυτών ενώ στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η «γεωργική
εκμετάλλευση» νοείται η μονάδα που περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί γη, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
Τα επενδυτικά σχέδια του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής που περιλαμβάνονται
στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το οικείο
ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμό 702/2014 της Επιτροπής κ.λπ), δύναται να υπαχθούν
στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 και συγκεκριμένα στα ενεργοποιηθέντα καθεστώτα
ενισχύσεων του (Γενική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων κ.λπ.), τα οποία ωστόσο παρέχουν ενισχύσεις, κυρίως, Περιφερειακού χαρακτήρα
και θα πρέπει οι ρυθμίσεις των να εναρμονίζονται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.), και ιδίως με το
άρθρο 14 (Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις) αυτού, οπότε και σύμφωνα
- με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 129229/24-11-2017 Κ.Υ.Α. «Τα επενδυτικά
σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφορούν είτε
σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή
χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α 117) και της απόφασης προκήρυξης του συγκεκριμένου
καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου …….» και την
- παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 88642/25-08-2020 Κ.Υ.Α. «Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί
να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας είτε σε
εκσυγχρονισμό, με η χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α΄117) και της απόφασης προκήρυξης του
συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου ….».
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 (Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου) του άρθρου 5 του νόμου
4399/2016 «Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος,
να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να
πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δημιουργία νέας μονάδας,
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β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά
200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει
καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου,
δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον
όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη
διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που
συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται
σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η προβλεπόμενη στο
παρόν προϋπόθεση.»
Η ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης του νόμου 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής προϋποθέτει καταρχάς την συμπερίληψη του αντικειμένου του στις
ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες των οικείων κοινών Υπουργικών αποφάσεων ενώ
περαιτέρω για το είδος των επιλέξιμων δαπανών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις λοιπές
προϋποθέσεις, τους όρους, τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, θα πρέπει να συντρέχουν τα
οριζόμενα

στις

υπ΄

αριθμ.

129229/24-11-2017

και

88642/25-08-2020

αποφάσεις

και

παράλληλα στο θεσμικό πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης (Γενική Επιχειρηματικότητα κ.λπ)
και γενικότερα στις διατάξεις του νόμου 4399/2016.
Αφετηριακό σημείο προσέγγισης αλλά και εύρος εξέτασης της πλήρωσης των τιθέμενων
προϋποθέσεων είναι ο χαρακτηρισμός και η ένταξη της υποβληθείσας επενδυτικής πρότασης σε
μία τουλάχιστον από τις μορφές της αρχικής επένδυσης (δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση
της υφιστάμενης δυναμικότητας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή
υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας) οπότε εντός του πλαισίου αυτού και με
κριτήρια το βαθμό πραγμάτωσής των θα οδηγείται η διοικητική κρίση στη λήψη αποφάσεων
λαμβανομένου βέβαια υπόψη και των ρητά νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.
Επομένως και στον τομέα π.χ. της φυτικής παραγωγής, που σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ.
129229/24-11-2017, 88642/25-08-2020 κοινές Υπουργικές αποφάσεις δύναται να υπαχθούν
επενδυτικά σχέδια που αφορούν «Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών
συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική,
κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού
τύπου, δικτυοκήπια κ.α), θα πρέπει αρχικά να προσδιορισθεί το είδος της επιχειρηματικής
δραστηριότητας π.χ. καλλιέργεια ρυζιού, βαμβακιού, κ.λπ., η κατάταξη της σε κωδικό αριθμό
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στατιστικής ταξινόμησης, η ένταξή της σε μία από τις κατηγορίες της «αρχικής» επένδυσης π.χ.
επέκταση της υφιστάμενης δυναμικότητας, θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας κ.λπ., καθώς και η πλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων και
όρων που τίθενται τόσο στην οικεία υπουργική απόφαση (88642/25-08-2020, 129229/24-112017), όσο και στο κανονιστικό κείμενο της συγκεκριμένης προκήρυξης (Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.) αλλά και γενικότερα στο θεσμικό πλαίσιο του
νόμου 4399/2016.
Για το σχηματισμό πεποίθησης ως προς το χαρακτηρισμό του αντικειμένου του επενδυτικού
σχεδίου σε σχέση με τις κατηγορίες της έννοιας «αρχική επένδυση» και επομένως της
δυνατότητας ένταξης του στο καθεστώς ενίσχυσης του νόμου 4399/2016, π.χ. επέκταση της
υφιστάμενης δυναμικότητας καλλιέργειας βαμβακιού κ.λπ, προϋποτίθεται αλλά και συνεπάγεται
η αύξηση της καλλιεργούμενης γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης (με τις προϋποθέσεις του νόμου),
που για την αποδοτική αξιοποίησή της συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες ο κατάλληλος εξοπλισμός
της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας π.χ. συστήματα περίφραξης, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου, γεωργικοί ελκυστήρες, καλλιεργητικά παρελκόμενα μηχανήματα κ.λπ,
αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως, αποθήκες μηχανημάτων, πρώτων υλών κ.λπ.
Ανάλογες δαπάνες περιλαμβάνονται και για επενδυτικά σχέδια π.χ. θεμελιώδη αλλαγή του
συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας κ.λπ, το είδος των οποίων και ο
αριθμός π.χ. των μηχανημάτων, συναρτώνται αποκλειστικά με το αντικείμενο και το μέγεθος
της επενδυτικής δραστηριότητας δεδομένου ότι συναποτελούν με την καλλιεργούμενη γη, την
ενισχυόμενη επένδυση και επομένως όλοι οι επιλέξιμοι συντελεστές παραγωγής, μέρος των
οποίων δύναται να αποτελούν και νέοι γεωργικοί ελκυστήρες, οφείλουν να συντείνουν στον ίδιο
επιδιωκόμενο σκοπό π.χ. αύξηση της παραγωγής ρυζιού, βαμβακιού κ.λπ. που είναι άλλωστε και
ο κύριος στόχος των παρεχόμενων κρατικών ενισχύσεων.
Δ. Διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Επί των ερωτημάτων :
1. εάν ο αγρός είναι τόπος εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου, εάν απαιτείται η υποβολή
τοπογραφικού διαγράμματος, εάν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 12 του παραρτήματος
1 των προκηρύξεων «Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης …» για
το σύνολο των στρεμμάτων που πρόκειται να καλλιεργηθούν, ποια είναι η χρονική διάρκεια
μίσθωσης αυτών και αν θα πρέπει τα μισθωτήρια συμβόλαια των αγρών να κατατίθενται στην
Δ.Ο.Υ.,

Σελίδα 6 από 10

σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, δύναται η καλλιεργούμενη γη, που αποτελεί
τον τόπο εγκατάστασης της ενισχυόμενης επένδυσης, να είναι και μισθωμένη, με μίσθωση
διάρκειας

τουλάχιστον

της

περιόδου

των

μακροχρονίων

υποχρεώσεων

(εφόσον

δεν

περιλαμβάνεται η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων) ενώ το μισθωτήριο θα πρέπει να έχει
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Παράρτημα 1 παρ. 12 της οικείας προκήρυξη).
Περαιτέρω τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου
εγκατάστασης αναφέρονται στο Παράρτημα 1 παρ. 12 της οικείας προκήρυξης, στο σημείο
ελέγχου 3.14 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του Οδηγού
Αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών αυτών ενώ και το Προσάρτημα 2 της Οικονομοτεχνικής μελέτης αναφέρεται ότι
υποβάλλονται:
«Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου,
διάγραμμα

κάλυψης,

βασικά

αρχιτεκτονικά

σχέδια

υφιστάμενων

και

νέων

κτιριακών

εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay
out).»
Στο σημείο ελέγχου 3.1. του Οδηγού Αξιολόγησης του οικείου καθεστώτος ενίσχυσης όπου
δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών αναφέρεται ότι :
"Εξετάζεται η υποβολή των δικαιολογητικών του Προσαρτήματος 2 (εφόσον απαιτείται). Τα
δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται κατά περίπτωση με βάση το είδος του επενδυτικού σχεδίου
και τις επιλέξιμες δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των
δικαιολογητικών του Προσαρτήματος 2, που καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση του επενδυτικού
σχεδίου, αυτό απορρίπτεται στο σύνολό του (ερώτηση ελέγχου νομιμότητας 1.1.2)."
Κατά συνέπεια η ενδεδειγμένη απάντηση στην ερώτηση είναι ότι τα σχέδια απαιτούνται στην
περίπτωση που χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του σχεδίου.
2. εάν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης για τους υφιστάμενους
φορείς ή για τους εταίρους – νομικά

πρόσωπα υπό σύσταση φορέων αναφέρονται στο

Παράρτημα Ι, Κεφ. Γ, παρ.3. της οικείας προκήρυξης «Στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης
υπόστασης υφιστάμενων φορέων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής».
Ειδικότερα στην περ. i της παρ.3 αναφέρεται ότι υποβάλλονται:
«i. Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ. Για τους φορείς της παρ. 1δ
του Άρθρου 6 πιστοποιητικό καταχώρησης στο οικείο Μητρώο, όπως αυτό ορίζεται στο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας τους (Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για τις Κοιν.Σ.Επ, Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων
συλλογικών φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τους Αγροτικούς
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Συνεταιρισμούς (ΑΣ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),

Μητρώο της Υ.Α. του

άρθρου 37 του ν.4384/2016 για τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ)).
Επίσης από την Τέταρτη (4η) Προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και εφεξής, στην περ.vi της παρ.3 αναφέρεται ότι
υποβάλλεται:
«vi.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή

κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Μ.Α.Α.Ε.)».
Αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου ο
φορέας της επένδυσης δεν εμπίπτει στους φορείς της παρ. 1δ του Άρθρου 6 του νόμου
4399/2016 αλλά είναι ατομική επιχείρηση - επαγγελματίας αγρότης (όπως προκύπτει από
σχετική βεβαίωση καταχώρησης στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»
(Μ.Α.Α.Ε.)) και παράλληλα διατηρεί άλλη εμπορική δραστηριότητα (το οποίο απεικονίζεται στην
δήλωση μεταβολών από ΔΟΥ) εγγράφεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Άρθρο 86 του
νόμου 4635/19. Σε διαφορετική περίπτωση όπου η ατομική επιχείρηση - Επαγγελματίας
αγρότης δεν διατηρεί άλλη δραστηριότητα (πλην της αγροτικής) απαλλάσσεται από την
υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ.
3. εάν στο πλαίσιο υποβολής επενδυτικής πρότασης π.χ. δημιουργία μονάδας, επέκταση
δυναμικότητας κ.λπ, προτείνεται η κάλυψη φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας με την
προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή εάν μέχρι σήμερα χρήση μισθωμένου εξοπλισμού για
την καλλιέργεια των υφιστάμενων μισθωμένων αγροτεμαχίων θεμελιώνει ως χαρακτήρα
αρχικής επένδυσης την επέκταση της δυναμικότητας, και ποιες θα μπορούσε να είναι οι
επιλέξιμες δαπάνες σε ένα επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται σε υπαίθρια εκμετάλλευση
μονοετούς καλλιέργειας,
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε περίπτωση που προτείνεται η κάλυψη σταδίων της
παραγωγικής διαδικασίας με την προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού, θα πρέπει, και
προκειμένου να τεκμηριώνεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, να
διερευνηθεί κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου η δυνατότητα της προμήθειας του
μεταχειρισμένου εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης του, η
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού με ύπαρξη συγκεκριμένων προσφορών, κ.λπ) καθώς και εάν ο
λόγω εξοπλισμός έχει υπαχθεί στις ενισχύσεις άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Παράλληλα
ελέγχονται τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το χαρακτήρα κινήτρου π.χ. πρόσφατη
προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού ως συστατικού του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου
κ.λπ. ενώ η επιλογή αυτή θα πρέπει να αφορά μικρό τμήμα της επενδυτικής πρότασης.
Η

περίπτωση

αγοράς

νέου

μηχανολογικού

εξοπλισμού

(γεωργικού

ελκυστήρα

με

τα

παρελκόμενα του) είτε για την αντικατάσταση παλιού ή μισθωμένου ελκυστήρα δεν τεκμηριώνει
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την αρχική επένδυση της επέκτασης, δηλαδή της αύξησης της δυναμικότητας της υφιστάμενης
εγκατάστασης εφόσον η χρήση γεωργικού ελκυστήρα (είτε παλαιού είτε μισθωμένου)
αποτελούσε ήδη τμήμα της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής που αφορούν
υπαίθρια μονοετή καλλιέργεια είναι δύσκολο να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
θεσμικού πλαισίου των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 (όπως ενδεικτικά
αναφέρθηκαν π.χ. τεκμηρίωση αρχικής επένδυσης και ολοκληρωμένου χαρακτήρα επενδυτικού
σχεδίου), λαμβανομένου υπόψη και των απαγορεύσεων που υπάρχουν α. για την αγορά
δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών φυτών και β. για τη φύτευση
μονοετών φυτών (αριθμ. απόφασης 88642/25-08-2020, άρθρο 4, παρ. 9 και 129229/24-112017, άρθρο 3, παρ. 4),
4. εάν στην περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας στην περίπτωση γεωργικής
εκμετάλλευσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η δήλωση ΟΣΔΕ για την τεκμηρίωση του μεγέθους
της δυναμικότητας,
θα μπορούσε να υποβληθεί η δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης του τελευταίου έτους συνοδευόμενη
από σχετική βεβαίωση απόδοσης για τη δυναμικότητα της εγκατάστασης (προσκομίζεται από
γεωπόνο).

Η

περίπτωση

αρχικής

επένδυσης

που

αφορά

την

επέκταση

δυναμικότητας

υφιστάμενης μονάδας (περ. β της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4399) δεν τεκμηριώνεται σε
περίπτωση όπου ο ΚΑΔ του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου είτε είναι διαφορετικός και δεν
περιλαμβάνεται στους υφιστάμενους ενεργούς ΚΑΔ είτε δεν προκύπτει από τα φορολογικά
στοιχεία του φορέα.
5. ποιος ο τρόπος κοστολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για τα επενδυτικά σχέδια του
πρωτογενή τομέα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία και οδηγίες κοστολόγησης των εργασιών για
την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των επενδύσεων αυτών στο Παράρτημα 1 του Οδηγού
Αξιολόγησης των καθεστώτων,
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν επικουρικά, κατά την αξιολόγηση για τον προσδιορισμό του
εύλογου κόστους, τα αντίστοιχα παραρτήματα υπολογισμού εύλογου κόστους των αποφάσεων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης)
2. Όλες οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
4. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων
Όλα τα Τμήματα
5. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ
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