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Πότε θεωρείται ότι το µηχάνηµα (ή γε-
νικά εξοπλισµός, υλικά κατασκευής 
κ.λπ.) που έχω προµηθευτεί διαφορο-
ποιείται σε σχέση µε το εγκεκριµένο; 

Το µηχάνηµα που προµηθεύεται θε-
ωρείται ότι ταυτίζεται µε το εγκεκριµέ-
νο όταν η περιγραφή του µηχανήµα-
τος στο τιµολόγιο είναι ίδια µε την πε-
ριγραφή στο προτιµολόγιο (προσφο-
ρά). ∆ιαφορά µεταξύ των δύο περιγρα-
φών, ενδεικτικά, στον κατασκευαστή, 
στη δυναµικότητα, στον τύπο του µη-
χανήµατος, στον συνοδό (ενσωµατω-
µένο ή µη) εξοπλισµό εφόσον αυτός α-
ναφέρεται στο προτιµολόγιο (π.χ. προ-
τιµολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα 
µε καµπίνα και τιµολόγιο που δεν α-
ναφέρει την καµπίνα ή προτιµολόγιο 
που αναφέρει ελκυστήρα µε πρόσθια 
υδραυλικά και τιµολόγιο που δεν τα α-
ναφέρει κ.λπ.) θεωρείται διαφοροποί-
ηση από την εγκεκριµένη επενδυτική 
δαπάνη. Ανάλογα µε τη διαφοροποί-
ηση µπορεί να απαιτείται υποβολή δι-
καιολογητικών όπως τεχνικό φυλλά-
διο (προσπέκτους), τρεις προσφορές 
κ.λπ. ή ακόµα και η υποβολή αιτήµα-
τος τροποποίησης.

Διαφοροποίηση με 
εγκεκριμένο τρακτέρ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
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∆ιευκρινίσεις υπό µορφή συχνών ερωτήσε-
ων-απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αι-
τηµάτων πληρωµής και τροποποιήσεων στα 
Σχέδια Βελτίωσης, εξέδωσαν οι διαχειριστι-
κές αρχές. Σε αυτές γνωστοποιούνται στους 
δικαιούχους τα περιθώρια που έχουν για αλ-
λαγές στην αγορά των τρακτέρ (ιπποδυνάµεις, 

προδιαγραφές κ.λπ.), η διαδικασία για αλλα-
γή ποικιλίας στις επιδοτούµενες φυτεύσεις, 
πώς µπορεί να αποφευχθεί η µείωση της α-
νά στρέµµα επιδότησης αν αυξηθεί η έκταση 
µίας θερµοκηπιακής µονάδας κ.α. Παράλλη-
λα, απαιτείται προσοχή στις τροποποιήσεις 
των Σχεδίων, καθώς όπως φαίνεται, µπορεί 
ο δικαιούχος να βρεθεί αυτόµατα απορριπτό-
µενος αν δεν προσέξει ιδιαίτερα σε ζητήµα-
τα αλλαγής της µελλοντικής του κατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τον δικαιούχο σχετικά με τα 
αιτήματα τροποποίησης που άπτονται της βαθμολογίας του, αν θέλει 
να «πειράξει» φυτεύσεις ή μηχανήματα καινοτομίας στο φάκελό του

∆ικαιολογητικά
Για επενδύσεις µε 

προϋπολογισµό άνω των 
25.000 ευρώ απαιτείται 

και η προσκόµιση 
τεχνικού φυλλαδίου

10Απαντήσεις για τα 
Σχέδια Βελτίωσης

Με κάθε αίτηµα πληρωµής προσκοµίζονται όλα τα έγγραφα επιλεξιµότητας της επένδυσης.

2∆ικαιούχος εγκρίθηκε να κατασκευάσει 
θερµοκήπιο 14 στρεµµάτων, σε αγροτε-
µάχιο 20 στρεµµάτων, µε επιλέξιµη δα-
πάνη 5.200 ευρώ ανά στρέµµα, δηλα-
δή 72.800 ευρώ. Μπορεί να κατασκευά-
σει θερµοκήπιο µεγαλύτερης έκτασης, 
π.χ. 16 στρεµµάτων µε την ιδία δαπάνη; 

Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει αίτη-
µα τροποποίησης. ∆ιαφορετικά κατά την 
παραλαβή η επιτροπή θα κάνει διαίρεση 
της δαπάνης κόστους µε την υλοποιηµέ-
νη έκταση και θα πολλαπλασιάσει µε την 
επιλέξιµη έκταση. Στο παράδειγµα, η ενί-
σχυση θα υπολογιστεί ως εξής: 14 στρέµ-
µατα (που είναι η ποσότητα που έχει εγκρι-
θεί) Χ 4.550 ευρώ ανά στρέµµα (πραγµα-
τικό κόστος υλοποίησης) = 63.700 ευρώ.

Αύξηση έκτασης 
για θερμοκήπιο

3Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί γεωργικός 
ελκυστήρας. Μπορεί να αγοράσει ελ-
κυστήρα µε τιµή µεγαλύτερη (αιτιολο-
γηµένα) από την αρχικά εγκεκριµένη, 
χωρίς να αιτείται να ενισχυθεί για το ε-
πιπλέον ποσό; Το επιπλέον ποσό θα 
καλυφθεί από τον ίδιο.

Εφόσον η δυναµικότητα του ελκυ-
στήρα καλύπτεται από τους όρους επι-
λεξιµότητας του Παραρτήµατος 3, εί-
ναι δυνατόν µε το αίτηµα πληρωµής 
να αιτηθεί ενίσχυση για ελκυστήρα 
(αιτιολογηµένα) µεγαλύτερης αξίας 
για τον οποίο θα ενισχυθεί µόνο για 
το ποσό για το οποίο έχει εγκριθεί. 
Σηµειώνεται πως µε το αίτηµα πλη-
ρωµής προσκοµίζονται όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα για την επιλεξιµό-
τητα της επένδυσης.

Αγορά μεγαλύτερης 
αξίας τρακτέρ 

4Μπορεί ένας δικαιούχος µε αίτηµα 
τροποποίησης να ζητήσει γεωργι-
κό ελκυστήρα διαφορετικού µοντέ-
λου ή διαφορετικής κατασκευάστρι-
ας εταιρείας µε  ιπποδύναµη που υ-
περβαίνει την ιπποδύναµη της µελέ-
της προσδιορισµού, µεταβάλλοντας 
τη µελλοντική κατάσταση; 

Ο δικαιούχος µπορεί, εφόσον υποβάλ-
λει αίτηµα τροποποίησης στο οποίο µετα-
βάλλει τη µελλοντική του κατάσταση (καλ-
λιέργειες ή/και εκτάσεις), να αιτηθεί έγκρι-
ση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη η οποία να δικαιολογείται 
από τη νέα µελλοντική κατάσταση. Προ-
σκοµίζονται µαζί όλα τα σχετικά έγγρα-
φα για την επιλεξιµότητα της επένδυσης.

Αίτημα υψηλότερης 
ιπποδύναμης

6

7 8
Η αλλαγή χωροθέτησης στη φυτεία, α-
παιτεί υποβολή αιτήµατος τροποποίησης; 

Η αλλαγή της χωροθέτησης της φυτεί-
ας εφόσον δεν επηρεάζει κανένα από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγω-
γής της αίτησης στήριξης και της έγκρι-
σης των επενδύσεων, σκοπιµότητα, λει-
τουργική προσαρµογή, το µέγεθος και τη 
δυναµικότητα των επενδύσεων σε σχέση 
µε την παραγωγική ικανότητα της εκµε-
τάλλευσης, ένταση στήριξης) µπορεί να υ-
λοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήµατος 
τροποποίησης. Σηµειώνεται ότι απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στην τεκµηρίωση της. 
Μη επαρκής τεκµηρίωσή µπορεί να οδη-
γήσει σε απόρριψη της υλοποιηµένης δα-
πάνης της φυτείας, στην απώλεια βαθµο-
λογίας και στην επιβολή ποινής. 

Χωροθέτηση 
της φυτείας

Έχει εγκριθεί µηχάνηµα και ο δικαιού-
χος θέλει να πάρει διαφορετικό µηχά-
νηµα (εντός της ίδιας υποκατηγορίας) 
από άλλον προµηθευτή. Μπορεί; Χρει-
άζονται ξανά προσφορές;

Αλλαγή µηχανήµατος εντός της ίδιας υ-
ποκατηγορίας δεν απαιτεί υποβολή αιτή-
µατος τροποποίησης. Ωστόσο απαιτείται 
η προσκόµιση 3 προσφορών καθώς και 
των κατά περίπτωση επένδυσης δικαιολο-
γητικών (π.χ. για επενδύσεις µε προϋπο-
λογισµό άνω των 25.000 ευρώ απαιτείται 
και η προσκόµιση τεχνικού φυλλαδίου). 
Πολλή προσοχή χρειάζεται όταν πρόκει-
ται για αλλαγή σε καινοτόµο επένδυση 
καθώς αν το µηχάνηµα που τελικά προ-
µηθευτεί ο δικαιούχος δεν γίνει αποδεκτό 
ως καινοτόµο, τότε µπορεί να δηµιουργη-
θούν τα εξής δύο προβλήµατα: α) αν για 
το νέο µηχάνηµα έχει προσκοµισθεί µό-
νο µία προσφορά, τότε ενδεχοµένως να 
µην είναι δυνατή η προσκόµιση επιπλέ-
ον δύο προσφορών, και β) υπάρχει απώ-
λεια βαθµολογίας η οποία µπορεί να κα-
ταστήσει το σχέδιο µη επιλέξιµο.

Αγορά μηχανήματος 
από άλλο προμηθευτή

5Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί δαπάνη στην 
κατηγορία πολυετείς φυτείες µε υποκα-
τηγορία «Αµπέλια σε υποστηριγµένα 
σχήµατα». Η ποικιλία αµπέλου που είχε 
αιτηθεί βάσει προσφοράς στην αίτηση 
στήριξης ήταν αµπέλι οινοποιίας ποικι-
λίας merlot σε έκταση 30 στρεµµάτων. 
Κατά την υλοποίηση εγκαταστάθηκαν 30 
στρέµµατα αµπέλι ποικιλίας ροδίτη και 
µαλαγουζιάς. Απαιτείται τροποποίηση; 

Εφόσον δεν αλλάζει η υποκατηγο-
ρία (για το συγκεκριµένο παράδειγµα 
η υποκατηγορία είναι η 50η γραµµή 
στον πίνακα του παραρτήµατος 9) δεν 
απαιτείται τροποποίηση. Επειδή όµως 
πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες, 
απαιτείται νέα προσφορά από τον φυ-
τωριούχο. Αν αλλάζει το σύστηµα φύ-
τευσης τότε, ακόµα και όταν η ποικι-
λία παραµένει η ίδια, απαιτείται η υ-
ποβολή αιτήµατος τροποποίησης κα-
θώς µεταβάλλεται η υποκατηγορία. 

Αλλαγή ποικιλίας 
στις φυτεύσεις

Από δενδροκομικό 
σε χωραφάδικο

Ο δικαιούχος θέλει να αγοράσει τρακτέρ 
µε καµπίνα, ενώ του έχει εγκριθεί χωρίς 
καµπίνα. Θέλει τροποποίηση; 

Η προσθήκη ή η αφαίρεση καµπίνας 
σε ή από γεωργικό ελκυστήρα δεν θεω-
ρείται ουσιώδης παρέκκλιση καθώς δεν 
επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της 
αίτησης στήριξης και της έγκρισης των 
επενδύσεων, σκοπιµότητα, λειτουργική 
προσαρµογή κ.λπ). Επίσης δεν οδηγεί 
σε αλλαγή υποκατηγορίας επένδυσης. 
Συνεπώς µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς 
την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης.

Με καμπίνα 
ή με πλατφόρμα

Έστω Σχέδιο Βελτίωσης µε µοναδικές επενδύσεις την 
αγορά τρακτέρ και την εγκατάσταση φυτείας, µε την ε-
γκατάσταση της φυτείας να αντιστοιχεί σε ποσοστό µι-
κρότερο του 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
Ο δικαιούχος θέλει να υποβληθούν δύο αιτήµατα πλη-
ρωµής. Υπάρχει η δυνατότητα να πάµε σε µερική πλη-
ρωµή του τρακτέρ ώστε να αφήσουµε 20% του προϋπο-
λογισµού για µια β’ δόση; 

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην πρώτη πληρωµή 
θα αιτηθεί µικρότερο ποσό για τον ελκυστήρα. Αν, 
π.χ. υποθέσουµε ότι το σχέδιο έχει συνολικό κόστος 
100.000 ευρώ, ο ελκυστήρας 83.000 ευρώ και η φυτεία 
17.000 ευρώ, θα εξοφλήσει το σύνολο του τιµολογίου 
του ελκυστήρα αλλά στο αιτούµενο (του πρώτου αιτή-
µατος πληρωµής) θα συµπληρώσει τα 80.000 ευρώ. 

Στο δεύτερο αίτηµα πληρωµής θα ζητήσει τα υπό-
λοιπα 3.000 ευρώ και την υλοποίηση της φυτείας, 
όσο αυτή τελικά κοστίσει. Αν η φυτεία υλοποιηθεί 
οικονοµικότερα (έστω 12.000 ευρώ), στην τελευταία 
δόση µπορεί να ζητήσει τα 3.000 ευρώ για τον ελ-
κυστήρα και τα 12.000 ευρώ για τη φυτεία. ∆ηλαδή 
πρέπει να αφήσουµε τουλάχιστον το 20% για την τε-
λευταία δόση αλλά η τελευταία δόση µπορεί να εί-
ναι µικρότερη από 20%.

Περίπτωση μερικής πληρωμής 

Υπάρχει έγκριση για δενδροκοµικό ελ-
κυστήρα, αλλά ο δικαιούχος θέλει να α-
γοράσει µεγάλο ελκυστήρα (ή και αντί-
στροφα). Μπορεί χωρίς τροποποίηση;

Η αλλαγή τύπου ελκυστήρα δεν απαι-
τεί την υποβολή αιτήµατος τροποποίη-
σης, εφόσον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Παράρτηµα 3 της ΥΑ, από τις καλλι-
έργειες της µελλοντικής κατάστασης δι-
καιολογείται η δυναµικότητά του και η 
λειτουργική του προσαρµογή σε αυτές.

Ιδιαίτερη προσοχή όµως χρειάζεται 
στις περιπτώσεις δικαιούχων που έκα-
ναν χρήση της εξαίρεσης της παραγρά-
φου 33 του άρθρου 10 της ΥΑ, δηλαδή 
σε όσους κατείχαν µη αποσβεσµένο ελ-
κυστήρα και τους εγκρίθηκε δενδροκο-
µικός υπό τον όρο της υλοποίησης ανα-
διάρθρωσης καλλιεργειών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, καθώς έχουν τηρηθεί συ-
γκεκριµένοι όροι για την έγκριση της ε-
πενδυτικής δαπάνης, ο νέος ελκυστήρας 
πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των δενδρώνων της εκµετάλ-
λευσης. Εποµένως, αν υποβληθεί φά-
κελος πληρωµής µε ελκυστήρα για τον 
οποίον διαπιστωθεί από την επιτροπή 
παραλαβής ότι δεν εξυπηρετεί τις ανά-
γκες των δενδρώνων της εκµετάλλευ-
σης (π.χ. ευχερής είσοδος στο δενδρο-
κοµείο, ζιζανιοκτονία µεταξύ των σει-
ρών, ψεκασµός κ.λπ.) τότε η δαπάνη θα 
απορρίπτεται και θα επιβάλλεται και η 
αντίστοιχη ποινή. 

Χωρίς αίτηµα
∆ιαφορετικές Η προ-
σθήκη ή η αφαίρεση 
καµπίνας σε ή από 

γεωργικό ελκυστήρα
δεν οδηγεί σε αλλαγή 

υποκατηγορίας 
επένδυσης 

Ο δικαιούχος µπορεί να αιτηθεί έγκριση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη η οποία να δικαιολογείται από τη νέα µελλοντική κατάσταση.


