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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1
ΘΕΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
ΣΧΕΤ.:
1.

Το άρθρο 4 του Συντάγματος και ιδιαίτερα η παρ.1 αυτού περί ισότητας
των Ελλήνων ενώπιον του Νόμου και η παρ. 2 αυτού περί ίσων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των Ελλήνων,

2.

Η με αριθμ. 292313/2622/03-07-2009 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1391/τ. Β’/13-07-09) και
ειδικότερα τα άρθρα 14, 16 και 17 αυτής,

3.

Η από 03-08-2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η επανάληψη
στο ορθό αυτής, στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ. 2007-2013,

4.

Το με Α.Π. 4704/02-06-2009 έγγραφο της ΕΥΔ-ΠΑΑ 2007-2013-Μονάδας
Ελέγχου,

5.

Το με Α.Π. 329423/4311/30-11-2009 έγγραφο Υπουργού ΑΑΤ περί αναστολής
της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης από 04/12/2009,

6.

Η Α.Π. 132480/386/10-03-2011/ αριθμ. Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/1605-2011) Κ.Υ.Α.,

7.

Η με Α.Π. 165386/1386/28-07-2011/ΦΕΚ 1858/τ.Β’/22-08-11 Υ.Α.,

8.

Η με Α.Π. 181676/1557/20-09-2011 απόφαση για τη λήξη της από 03-082009

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

του

Μέτρου

123Α

(Α’ Προκήρυξη),
9.

Η

με

Α.Π.

181677/1558/20-09-2011

2η

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος και η με Α.Π. 181678/1559/20-09-2011 περίληψη αυτής.
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10.

Η από 09-11-2011 απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής (του άρθρου 14 της
με Α.Π. 132480/386/10-03-2011/ αριθμ. Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/1605-2011) Κ.Υ.Α.).
Στο άρθρο 16 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 292313/2622/03-07-2009 Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ 1391/τ. Β’/13-07-09) ορίζεται ότι οι δικαιούχοι ενίσχυσης για το μέτρο 123
«υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου, με
το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους ειδοποιεί για την
καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: α) …, β) δύο εγγυητικές επιστολές Τραπέζης καλής εκτέλεσης της πράξης,
για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιμου κόστους εκάστης, η πρώτη των οποίων θα
επιστρέφεται με την βεβαίωση υλοποίησης του 30% της εγκριθείσας πράξης η δε
δεύτερη με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης».
Περαιτέρω στο άρθρο 16 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 132480/386/10-03-2011/
αριθμ. Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011) Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι οι δικαιούχοι
ενίσχυσης για το μέτρο 123Α «υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου, με το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων τους ειδοποιεί για την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να
υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ.
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας, στην περίπτωση που έγιναν περικοπές στο
αρχικό κόστος του έργου, β) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1
σημείο ιε του άρθρου 7 στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποσταλεί και
συγκεκριμένα: αντίγραφο ποινικού μητρώου, απόφαση ΔΣ ή άλλου αρμοδίου
οργάνου για καθορισμό υπευθύνου, τραπεζικού λογαριασμού, υπεύθυνη δήλωση ότι
το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση
– επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι από την 16-052011, ημέρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’
αριθ. 132480/386/10-03-2011/ αριθμ. Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011)
Κ.Υ.Α., οι δικαιούχοι ενίσχυσης για το μέτρο 123Α δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν
εγγυητικές επιστολές Τραπέζης για την καλή εκτέλεση της πράξης, όπως όριζε το
άρθρο 16 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 292313/2622/03-07-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1391/τ. Β’/1307-09). Τούτο ισχύει τόσο για αυτούς που υπέβαλαν αιτήσεις ενίσχυσης μετά την 16-
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05-2011 όσο και για αυτούς που υπέβαλαν αιτήσεις ενίσχυσης πριν από την
ημερομηνία αυτή και δεν προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές, όπως αναλυτικά
ορίζεται κατωτέρω, δεδομένου ότι βάσει της κατοχυρωμένης στο άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγματος αρχής της ισότητας ο νομοθέτης και η Δημόσια Διοίκηση οφείλουν σε
όμοιες περιπτώσεις να εφαρμόζουν όμοιες ρυθμίσεις. Κατόπιν τούτων:
1.

Ως προς τους δικαιούχους, που προσκόμισαν τις προβλεπόμενες από

το άρθρο 16 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ εγγυητικές
επιστολές

και

επιστραφούν

έχουν
οι

εν

ήδη
λόγω

λάβει

απόφαση

εγγυητικές

οριστικής

επιστολές

έγκρισης,

από

τη

θα

Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Γ.Δ. απευθείας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τις εξέδωσε
με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής.
2.

Ως προς τους δικαιούχους, που έλαβαν έγγραφο προέγκρισης, δεν

προσκόμισαν

τα

δικαιολογητικά

του

άρθρου

16

και

17

της 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ (εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
και αναμορφωμένη μελέτη ) εντός του προβλεπόμενου από το θεσμικό πλαίσιο
του προγράμματος

διμήνου,

αλλά

αιτήθηκαν

και

έλαβαν

παράταση

του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, θα πρέπει να
προσκομισθούν μόνο τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 17,
προκειμένου να γίνει η οριστική ένταξη των ανωτέρω αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος.
3.

Ως προς τους δικαιούχους, που έλαβαν έγγραφο προέγκρισης,

προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που

αναφέρονται

στο

θεσμικό

πλαίσιο

του προγράμματος εκτός των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (άρθρα 16
και 17 της 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ) και αιτήθηκαν και έλαβαν παράταση
του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, θα ληφθούν
υπόψη μόνο τα ήδη προσκομισθέντα δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη
των ανωτέρω αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο. Διευκρινίζεται ότι όσα αναφέρονται
στις παραγράφους 2 και 3, θα ισχύσουν ακόμα και αν κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας

εγκυκλίου

έχει

παρέλθει

η

ημερομηνία

λήξης

της ληφθείσας

παράτασης.
Το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ενώ προσκόμισαν
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 της 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ
δικαιολογητικά

(αναμορφωμένη

μελέτη),

δεν

προσκόμισαν

τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές εντός διμήνου και δεν υπέβαλαν
αίτηση προκειμένου να λάβουν παράταση.
4.

Τέλος ως προς τους δικαιούχους, που ενώ έλαβαν έγγραφο

προέγκρισης, δεν προσκόμισαν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τα
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άρθρα

16

και

17

της

υπ’

αριθ. 292313/2622/03-07-2009

ΚΥΑ

δικαιολογητικά ούτε υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να λάβουν παράταση,
ακυρώνεται η καταρχήν έγκριση και ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να
επανέλθει με νέα αίτηση για ένταξη μετά τη συμπλήρωση διετίας από την
προηγούμενη αίτηση, εφόσον υπάρξει νέα προκήρυξη, όπως ορίζεται στο
άρθρο 16 παρ. 3 της με Α.Π. 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε από την 132480/386/10-03-2011/ αριθμ. Απόφασης 731/11
(ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011) Κ.Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
Γραφείο κου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2.

Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Δριβελέγκα

3.

Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Ροντούλη

4.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα κου. Γ. Κανελλόπουλου

5.

Γραφείο Γενικής Γραμματέως κας Μπαζώτη

6.

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κου Διβάρη

7.

ΕΥΔ ΠΑΑ

8.

ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

9.

ΟΠΕΚΕΠΕ

10.

Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής

11.

Δ/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής

12.

Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

13.

Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής

14.

Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής

15.

Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής

16.

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

17.

Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας

18.

ΕΦΕΤ

19.

Invest in Greece
Μητροπόλεως 3.

20.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Νίκης 5-7 Πλατεία Συντάγματος
105 63 Αθήνα.

21.

Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων
των Περιφερειών.

22.

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων.

