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ΘΕΜΑ : «Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των
καλλιεργειών που παράγονται αµιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον»

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζονται θέµατα που απορρέουν από τις έως σήµερα
νοµοθετικές ρυθµίσεις της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και καθορίζονται οι διαδικασίες
«Βεβαίωσης καλλιέργειας σε ελεγχόµενο περιβάλλον» που θα πρέπει να χορηγεί ο ΕΛΓΑ
στους παραγωγούς θερµοκηπιακών καλλιεργειών ώστε να νοµιµοποιούνται στην καταβολή
µειωµένης ασφαλιστικής εισφοράς(0,5%).
Ι. Γενικά
1. Ιστορικό
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2945/2001(ΦΕΚ 223/Α΄/ 8.10.2001), την παρ.2 του άρθρου 28
του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α /5.06.2003) και συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 28
του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/ 5.06.2003) :
«1. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς, το σύνολο της φυτικής και
ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκµεταλλεύσεων
από τους κινδύνους του άρθρου 3α. Από την ασφάλιση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
εξαιρεθούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων παραγωγών, η φυτική και ζωική
παραγωγή και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο κάθε είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των
αγροτικών εκµεταλλεύσεών τους που αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον
µόνιµων θερµοκηπιακών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε
µήνα. Η υπηρεσία αυτή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα υποχρεούται να
αποφανθεί. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η απαλλαγή του αιτούντα από την

υποχρεωτική ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη µέρα του µεθεπόµενου µήνα από την υποβολή
της αίτησης.1
3. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα
από αίτηση τους. Η ασφάλιση αρχίζει τριάντα µέρες µετά την υποβολή της αίτησης και ισχύει
2
υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη. »
Σε εφαρµογή του νόµου εκδόθηκε η µε αριθ. 19/2002 (Α.Π. 3092/25.02.2002) εγκύκλιος του
ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύει σήµερα και βάσει αυτής εκδίδονται οι Βεβαιώσεις Εξαίρεσης από την
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.
2. Νόµος 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2009)
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2009), το οποίο τροποποιεί την
παράγραφο 3 του άρθρου 5α του ν.1790/1988, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Ά), η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό µισό τοις εκατό
(0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Ειδικότερα η
ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που
παράγονται στο σύνολό τους (αµιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόµενο περιβάλλον»
µιας γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισµούς
Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του προαναφερόµενου νόµου,
παράλληλα µε τη µείωση της ασφαλιστικής εισφοράς για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες στο
0,5%, προβλεπόταν και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν.1790/1988, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν.2945/2001, και συγκεκριµένα η
κατάργηση του εδαφίου β της πρώτης παραγράφου και της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 3 του Ν.1790/1988, οπότε δεν θα δινόταν πλέον η δυνατότητα να εξαιρεθούν από την
καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων παραγωγών,
η φυτική παραγωγή και το κεφάλαιο κάθε είδους καλλιεργειών που αναπτύσσονται
αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον, δηλαδή η εισφορά θα ήταν υποχρεωτική για
οποιαδήποτε εµπορεύσιµη φυτική παραγωγή.
Η τροποποίηση αυτή πιθανόν θα ενταχθεί σε νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, όµως προς το παρόν ισχύει η δυνατότητα υποβολής αίτησης
εξαίρεσης από την ασφαλιστική εισφορά του ΕΛ.Γ.Α., των παραγωγών των οποίων η
καλλιέργεια αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, όπως αναφέρεται πιο πάνω, υπό
τους όρους των σχετικών εγκυκλίων του ΕΛ.Γ.Α.
3. Εφαρµογή του Νόµου µέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου
Με δεδοµένο ότι δεν προβλέφθηκε στο σχετικό νόµο, η ισχύς του άρθρου 34 να είναι
διαφορετική από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, µέχρι την έκδοση των σχετικών
οδηγιών και εγκυκλίων, ενηµερώθηκαν οι παραγωγοί ότι τα έγγραφα µε τα οποία θα
µπορούσαν να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που εµπορεύονται προέρχονται στο σύνολό
τους από ελεγχόµενο περιβάλλον, θα βεβαιωνόταν σε πρώτη φάση µε µία Υπεύθυνη ∆ήλωση
του παραγωγού, προς την αρµόδια κατά περίπτωση, ∆ηµόσια Υπηρεσία, θεωρηµένη για το
1
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Όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α /5.06.2003)
Όπως προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α /5.06.2003)
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γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον παραγωγό ότι τα συγκεκριµένα
προϊόντα προέρχονται µε ελεγχόµενο περιβάλλον(θερµοκήπιο) και ότι ολόκληρος ο βιολογικός
κύκλος του προϊόντος ολοκληρώθηκε εντός του θερµοκηπίου. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
ζητήσαµε να αναγράφεται επακριβώς η τοποθεσία που βρίσκεται το θερµοκήπιο (∆ήµος, ∆.∆.,
περιοχή), εάν είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο (στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται και τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη), καθώς επίσης το καλλιεργούµενο είδος και η συνολική έκταση της
καλλιέργειας. Η συγκεκριµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) θα συνόδευε
κάθε τιµολόγιο στο οποίο γίνεται κράτηση εισφοράς 0,5%, ενώ αντίγραφό της έπρεπε να
αποστέλλεται στο αρµόδιο Υποκ/µα ΕΛ.Γ.Α. για ενδεχόµενο έλεγχο.
Σε περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν καταβάλει εισφορά 3%, παρόλο που εµπορεύθηκαν
την παραγωγή τους µέσα στο χρονικό διάστηµα που σύµφωνα µε την εγκύκλιο προβλέπεται
εισφορά 0,5%, για τα καταβληθέντα ποσά, ζητήσαµε να προβλεφθεί η επιστροφή τους από
τις αρµόδιες εισπρακτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.

4. Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των προϊόντων αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής
προέλευσης
Όσον φορά στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των προϊόντων αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής
προέλευσης, τα οποία παράγονται στα εσωτερικά ύδατα (ποτάµια, λίµνες κ.λ.π.) καθώς και
στις λιµνοθάλασσες και για τα οποία, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο, καθορίσθηκε ειδική
ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό µισό τοις εκατό (ο,5%) επί της αξίας των προϊόντων, ως
έναρξη ισχύος της συγκεκριµένης διάταξης ζητούµε να ορισθεί η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
σχετικού Κανονισµού Ασφάλισης των προϊόντων αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής
προέλευσης από τον ΕΛ.Γ.Α., µε βάση τον οποίο θα καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζηµιές από
φυσικούς κινδύνους που προκαλούνται στην προαναφερθείσα παραγωγή.
Σηµειώνουµε γενικότερα ότι οι εκµεταλλεύσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη
3
του ΕΛ.Γ.Α, δεν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

ΙΙ. Ορισµός Ελεγχοµένου Περιβάλλοντος
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
από τον ΕΛ.Γ.Α. (ΚΥΑ αριθ. 15711/30.9.98 - ΦΕΚ 1079/Β/14.10.1998) ως «Ελεγχόµενο
περιβάλλον» θεωρείται ο καλυµµένος χώρος, στον οποίο µε ειδικές τεχνικές ή µηχανισµούς
ρυθµίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κλπ)
και επιδιώκεται η πραγµατοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισµένα χρονικά όρια για
την περιοχή. Η απλή κάλυψη (υψηλή ή χαµηλή) των καλλιεργειών δεν θεωρείται ελεγχόµενο
περιβάλλον.
Ως φυτική παραγωγή που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον θεωρείται η
καλλιέργεια της οποίας ολόκληρος ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στο περιβάλλον αυτό
(από τη σπορά ή τη φύτευση µέχρι την ολοκλήρωση της συγκοµιδής), δηλαδή αναπτύσσεται
αµιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον µονίµων θερµοκηπιακών
εκµεταλλεύσεων.
3

α

άρθρο 28.7 του Ν. 3147/03, όπως αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.2040/1992
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Συµπερασµατικά και για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου του σχετικού νόµου ως
«ελεγχόµενο περιβάλλον» ορίζεται ο µόνιµος καλυµµένος µε διαφανή υλικά χώρος, του
οποίου η κατασκευή πληροί τις προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί αρµοδίως
(τυποποιηµένα) και του οποίου το κλιµατικό περιβάλλον ελέγχεται πλήρως µε την
εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου µόνιµου µηχανολογικού εξοπλισµού (όχι θερµάστρες,
κα µεταφερόµενα µέσα), µε σκοπό την πραγµατοποίηση παραγωγής πέρα από τα
συνηθισµένα χρονικά όρια για την περιοχή και τον προγραµµατισµό της εµπορίας της
καλλιέργειας.
Ειδικά και µόνο για τη νήσο Κρήτη εάν κάποιος µόνιµος καλυµµένος µε διαφανή υλικά
χώρος µπορεί, χωρίς την παρουσία ειδικών µηχανισµών, αλλά µε την χρησιµοποίηση
κατάλληλων τεχνικών (απαραίτητα αερισµός και σκίαση το καλοκαίρι), να εξασφαλίσει
συνθήκες περιβάλλοντος τέτοιες που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση της παραγωγής εντός
του θερµοκηπίου (χωρικού ή τυποποιηµένου), τότε µπορεί να θεωρηθεί «ελεγχόµενο
περιβάλλον». Είναι ευνόητο ότι και στην περίπτωση αυτή σηµαντικό ρόλο παίζει ο
γεωγραφικός χώρος στον οποίο βρίσκεται η εκµετάλλευση, ώστε η καλλιέργεια να εξελιχθεί
ευδόκιµα. ∆εν νοείται δηλαδή καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον να
πάθει ζηµιά π.χ. από καύσωνα και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο η αντίστοιχη υπαίθρια
καλλιέργεια να µην έχει ζηµιά.
Σε όλες τις άλλες περιοχές το θερµοκήπιο θα πρέπει να διαθέτει ειδικά µηχανήµατα
προκειµένου ο χώρος να θεωρηθεί ελεγχόµενο περιβάλλον, ανάλογα µε την εποχή, το
γεωγραφικό χώρο (αγροκλιµατική ζώνη) και την καλλιέργεια. ∆ηλαδή εάν πρόκειται για
καλλιέργειες της χειµερινής περιόδου να υπάρχουν ειδικά µόνιµα εγκατεστηµένα µηχανήµατα
προς αντιµετώπιση του ψύχους. Εάν πρόκειται για καλλιέργειες της θερινής περιόδου να
υπάρχουν αντίστοιχα µόνιµα εγκατεστηµένα µηχανήµατα προς αντιµετώπιση των υψηλών
θερµοκρασιών, κλπ. (για παράδειγµα δεν νοείται ως αερισµός σε ελεγχόµενο περιβάλλον το
άνοιγµα των πλαϊνών πλευρών του θερµοκηπίου).
Τα προϊόντα τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν σε ελεγχόµενο περιβάλλον αφορούν σε
κηπευτικά, προϊόντα υδροπονικών καλλιεργειών, ορισµένα είδη εξωτικών φρούτων, καθώς και
ανθοκοµικά (δρεπτά και γλαστρικά) εφόσον ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο εντός
του θερµοκηπίου.

ΙΙΙ. Προϊόντα για τα οποία δεν χρειάζεται βεβαίωση καλλιέργειας σε ελεγχόµενο
περιβάλλον και αυτόµατα αποδίδουν ασφαλιστική εισφορά 0,5%
Για κάθε καλλιέργεια κηπευτικών που αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον ορίζονται
στον Πίνακα - 1 συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, µέσα στις οποίες το κάθε παραγόµενο προϊόν
που συγκοµίζεται, αποστέλλεται και τιµολογείται µε νόµιµα παραστατικά, δεν µπορεί παρά να
προέρχεται από θερµοκηπιακές καλλιέργειες, οπότε και δεν χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις
τεκµηρίωσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει σε περιπτώσεις εκκαθαρίσεων τιµολογίων πχ. από
τις Ενώσεις (ΕΑΣ) να γίνεται αναλυτική αναφορά στην ηµεροµηνία παράδοσης του προϊόντος,
ώστε ανάλογα να επιβάλλεται εισφορά 0,5% ή όχι.
Τα προϊόντα τα οποία θεωρούµε ότι αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον ορίζονται στον
Πίνακα -1 που ακολουθεί :
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Πίνακας - 1
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Χρονική περίοδος που παρακρατείται
εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 0,5% *

ΖΩΝΗ

αγγούρι

Όλο το χρόνο (01/01-31/12)

τοµάτα

1/12 - 15/6 επόµενου έτους

Όλη η Χώρα
Όλη η Χώρα

µελιτζάνα

1/12 - 15/6 επόµενου έτους

Όλη η Χώρα

πιπεριά

1/12 - 15/6 επόµενου έτους

Όλη η Χώρα

κολοκυθάκια

1/12 – 31/3 επόµενου έτους

Νήσος Κρήτη

φασολάκια

1/12 – 31/3 επόµενου έτους

Νήσος Κρήτη

01/01- 15/6

Νήσος Κρήτη

Πεπόνι, καρπούζι
µπανάνα

Όλο το χρόνο (01/01-31/12)

Νήσος Κρήτη

*

Η χρονική περίοδος του Πίνακα 1 ορίσθηκε µε το σκεπτικό ότι στο διάστηµα αυτό δεν εµπορεύεται
αντίστοιχη παραγωγή που να προέρχεται από υπαίθρια ή χαµηλής κάλυψης καλλιέργεια.

Σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών
εκδόθηκε η µε αριθ. ΠΟΛ 1085/22.6.2009 Εγκύκλιος, σύµφωνα µε την οποία:
Οι παραγωγοί που θα εµπορευθούν τα προϊόντα τους τα προαναφερόµενα διαστήµατα του
Πίνακα 1 θα πρέπει – µε εξαίρεση την πρώτη εφαρµογή του Νόµου- κατά την έναρξη
εµπορίας της παραγωγής τους, να υποβάλλουν προς τον ΕΛ.Γ.Α., µέσω του ανταποκριτή του
ΕΛ.Γ.Α. του οικείου ∆ήµου, µία Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,
µε συνηµµένη την “Κατάσταση Καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον“
(συνηµµένο έντυπο), µε την οποία θα δηλώνεται η τοποθεσία που βρίσκεται το θερµοκήπιο
(∆ήµος, ∆.∆., περιοχή), εάν είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο (στην περίπτωση αυτή θα
αναγράφονται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη), καθώς επίσης τα καλλιεργούµενα είδη και η
έκταση ανά καλλιέργεια. Εφόσον ο παραγωγός είναι µέλος Αγροτικού Συλλόγου θα µπορεί να
συνυποβάλλει και σχετική Βεβαίωση του Συλλόγου του, όπου θα αναφέρεται ότι η καλλιέργεια
που εµπορεύεται προέρχεται από ελεγχόµενο περιβάλλον. Ο ανταποκριτής µε τη σειρά του θα
αποστέλλει τις ∆ηλώσεις στο αρµόδιο Υποκατάστηµα ΕΛ.Γ.Α., προκειµένου να τηρείται
σχετικό αρχείο .
Τα Υποκαταστήµατα ΕΛΓΑ θα πρέπει να διασταυρώνουν τα στοιχεία αυτά µε τις δηλούµενες
θερµοκηπιακές καλλιέργειες σε περιπτώσεις ζηµιών και επίσης να διεξάγουν
δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων.
ΙV. Βεβαίωση καλλιέργειας προϊόντων σε ελεγχόµενο περιβάλλον
Για τα προϊόντα που παράγονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον σε χρονική περίοδο και σε
περιοχές που δεν περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1, για παράδειγµα :
Α. Ανθοκοµικά είδη (δρεπτά ή γλαστρικά), καλλωπιστικά φυτά, υδροπονικές καλλιέργειες
καθώς και ορισµένα είδη εξωτικών φρούτων .
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Β. Καλλιέργειες κηπευτικών οι οποίες αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον τους
θερινούς και φθινοπωρινούς µήνες.
Γ. Οι καλλιέργειες του Πίνακα 1: κολοκυθάκια, φασολάκια, καρπούζι, πεπόνι, εφόσον
αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον σε άλλες περιοχές της Χώρας πλην Κρήτης.
∆. Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός αναµένει να εµπορευθεί την παραγωγή του (πχ.
τοµάτα) λίγο πριν το αναφερόµενο στον Πίνακα 1 διάστηµα (πχ. εντός του Νοεµβρίου) ή και
λίγο µετά (πχ. τέλη Ιουνίου)
Προκειµένου να αποδοθεί ασφαλιστική εισφορά 0,5% θα πρέπει κατά την εµπορία τους οι
παραγωγοί να διαθέτουν Βεβαίωση καλλιέργειας σε ελεγχόµενο περιβάλλον . Ειδικά για την
περίπτωση ∆ στη Βεβαίωση θα ορίζεται το σχετικό διάστηµα που εκτιµάται ότι θα
ολοκληρωθεί η εµπορία της παραγωγής, ακόµα και εάν το διάστηµα αυτό συµπίπτει εν µέρει
µε τη χρονική περίοδο του Πίνακα 1 (πχ. από 1/11 έως 15/02 του επόµενου έτους).
1. Υποβολή Αίτησης
Προκειµένου ένας παραγωγός να λάβει Βεβαίωση ότι καλλιεργεί σε ελεγχόµενο περιβάλλον,
θα πρέπει στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου να υποβάλει σχετική Αίτηση, σε έντυπο του
ΕΛ.Γ.Α. (συνηµµένο), η οποία θα συνοδεύεται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Αίτηση θα υποβάλλεται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., στο οποίο υπάγεται ο
∆ήµος στην αγροτική περιοχή του οποίου βρίσκεται η αγροτική εκµετάλλευση. Η αίτηση θα
συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα
βεβαιώνεται η ακρίβεια των εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999,
συνοδευόµενη από την “Κατάσταση Καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο
περιβάλλον“ (συνηµµένη). Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υ.∆.) θα βεβαιώνεται ότι οι
εκµεταλλεύσεις λειτουργούν σύννοµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Τα σχετικά
έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα αναφερόµενα στην Υπ. ∆ήλωση θα πρέπει να βρίσκονται στη
διάθεση του εκπροσώπου ΕΛ.Γ.Α. κατά τη διάρκεια των ελέγχων που τυχόν θα
πραγµατοποιηθούν. Επιπλέον, στην Υ.∆. εκτός από τα ατοµικά στοιχεία του δηλούντος θα
αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ και η οικονοµική εφορία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος.

Έγγραφα που θα πρέπει να συνυποβάλλονται µε την αίτηση
Η κατοχή της εκµετάλλευσης διαπιστώνεται µε την προσκόµιση οποιουδήποτε από τα
παρακάτω έγγραφα:
► των σχετικών νόµιµων τίτλων ή
► των µισθωτηρίων συµβολαίων ή
► πληρεξούσιου ή
►

εάν ο παραγωγός είναι µέλος Αγροτικού Συλλόγου θα µπορεί να υποβάλει σχετική
Βεβαίωση του Συλλόγου, όπου θα αναφέρεται η κατοχή της εκµετάλλευσης. Η
βεβαίωση θα είναι πρωτότυπη και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου ή

►

του Εντύπου Ε1 (∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος) σε συνδυασµό µε το έντυπο Ε9
(∆ήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

Σηµειώνουµε ότι για τις ενοικιαζόµενες αγροτικές εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη και η ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου της µίσθωσης.
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Επιπλέον δικαιολογητικά θα ζητούνται:
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ (υπηκόους τρίτων χωρών -µη
µελών Ε.Ε.), ΕΠΙΠΛΕΟΝ
άδεια διαµονής, καθώς και άδεια για ανεξάρτητη ή εξαρτηµένη εργασία (η
βεβαίωση δεν µπορεί να ισχύει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία
λήξης της άδειας)
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι
Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήµερες.
2. Χορήγηση της βεβαίωσης καλλιέργειας σε ελεγχόµενο περιβάλλον
Η προαναφερθείσα Αίτηση υποβάλλεται –µε εξαίρεση το πρώτο, τρέχον έτος εφαρµογής του
Νόµου- µε την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, στα αρχικά βλαστικά στάδια της
καλλιέργειας. Το αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., µετά από σχετικό επιτόπιο έλεγχο και
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποφανθεί το δυνατόν συντοµότερα
από την υποβολή της αίτησης και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη συγκοµιδής. Στην
περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλει την Αίτηση σε χρονικό στάδιο λίγο πριν από τη
συγκοµιδή της παραγωγής δεν ευθύνεται το Υποκ/µα εάν του χορηγήσει τη βεβαίωση µετά
την έναρξη της συγκοµιδής. Βεβαίωση µε αναδροµική ισχύ δεν χορηγείται.
Στη βεβαίωση που θα εκδίδεται, εφόσον αφορά καλλιέργεια κηπευτικών, θα αναγράφεται και η
συνολικά αναµενόµενη παραγωγή της εκµετάλλευσης. Η παραγωγή θα εκτιµάται υπό
φυσιολογικές συνθήκες και µε βάση τα αναγραφόµενα στη σχετική στήλη του εντύπου
“Κατάσταση Καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον“ που υποβάλλεται
από τον παραγωγό. Η παραγωγή είναι ενδεικτική, ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η
εµπορία οµοειδών προϊόντων τρίτων παραγωγών µέσω µιας Βεβαίωσης και θα αναφέρεται
στο µέγιστο της αναµενόµενης παραγωγής (πχ. µέχρι 30 τόνους).
3.Ισχύς Βεβαίωσης
Οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους δικαιούχους – καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων
θα ισχύουν µόνο για τη συγκεκριµένη καλλιεργητική περίοδο που υποβλήθηκε η αίτηση και
µέχρι το τέλος της εµπορίας του προϊόντος.
Βεβαιώσεις θα χορηγούνται στους παραγωγούς ανθοκοµικών προϊόντων, εφόσον το
περιβάλλον είναι πλήρως ελεγχόµενο και η καλλιέργεια ολοκληρώνει τον κύκλο της εντός του
θερµοκηπίου. Εάν πρόκειται για ανθοκοµικές καλλιέργειες πολυετείς, οι βεβαιώσεις και πάλι
θα είναι ετήσιες και στη Βεβαίωση θα γίνεται αναφορά του καλλιεργούµενου είδους (πχ.
τριαντάφυλλα). Εάν πρόκειται για γλαστρικά φυτά, επειδή αυτά δεν ολοκληρώνουν
συνήθως το βιολογικό τους κύκλο εντός του ελεγχόµενου περιβάλλοντος, αφού
χρειάζεται και περίοδος προσαρµογής πριν την τελική εµπορία τους, τότε δεν θα
χορηγείται Βεβαίωση, παρά µόνο σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, οπότε και
θα δίδεται ετήσια βεβαίωση µε αναφορά του καλλιεργούµενου είδους. Οι Αιτήσεις των
ανθοκοµικών φυτών θα µπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε χρονική στιγµή του έτους .
Όσοι από τους καλλιεργητές επιθυµούν την έκδοση Βεβαίωσης Καλλιέργειας σε ελεγχόµενο
περιβάλλον και κατά την εποµένη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να υποβάλουν νέα
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αίτηση στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς άλλο δικαιολογητικό εφόσον ο χώρος
ανάπτυξης των καλλιεργειών παραµένει ο ίδιος, συνοδευόµενη από την Υπεύθυνη ∆ήλωση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα βεβαιώνεται η κατοχή και νοµιµότητα της
εκµετάλλευσης και µε συνηµµένη την “Κατάσταση Καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε
ελεγχόµενο περιβάλλον“.
Η βεβαίωση είναι προσωποπαγής και παρέχεται στον παραγωγό ατελώς.
4. Υποχρεώσεις των παραγωγών που κατέχουν βεβαίωση παρακράτησης εισφοράς 0,5%
Οι δικαιούχοι παραγωγοί οφείλουν, κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους που
περιλαµβάνονται στο καθεστώς αυτό και για κάθε ποσότητα που κάθε φορά διακινούν, να
συνοδεύουν τα δελτία αποστολής τους µε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των
βεβαιώσεων που τους έχει χορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α., προκειµένου να γίνεται παρακράτηση
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 0,5%, σε εφαρµογή του άρθρου 34 του Ν.3756/2009.
IV. Έλεγχοι ΕΛ.Γ.Α. 0,5% και ενδεχόµενες κυρώσεις
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ζηµιών στην παραγωγή υπαίθριων καλλιεργειών, από
ασφαλιστικά καλυπτόµενο κίνδυνο, κατά τη διάρκεια της πραγµατογνωµοσύνης θα ζητείται
από το γεωπόνο εκτιµητή, σε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο έλεγχος των τιµολογίων
πώλησης ή -προκειµένου για παραγωγούς που διακινούν τα προϊόντα τους µέσω λαϊκών
αγορών- η άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών και το «Σηµείωµα Καταβολής ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς» συνοδευόµενο από το απόκοµµα της σχετικής κατάθεσης ή
εξοφλητικής απόδειξης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν καταβάλλεται ειδική ασφαλιστική
εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 3%. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι:
Α) ο παραγωγός δεν έχει καταβάλει καθόλου εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
Β) ο παραγωγός καλλιεργεί προϊόντα στην ύπαιθρο, αλλά στα τιµολόγια που διακινεί έχει
κρατηθεί εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 0,5% και για την υπαίθρια καλλιέργεια, επειδή ο ίδιος έχει
στην κατοχή του Βεβαίωση Καλλιέργειας που αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον,
τότε θα ειδοποιείται εγγράφως ο παραγωγός ότι µπορεί σε διάστηµα 30 ηµερών να
τακτοποιήσει την οφειλή του, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και
αποστέλλοντας το αποδεικτικό πληρωµής στο Υποκ/µα ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση αυτή, πέραν
των προβλεπόµενων, από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί ψευδούς δηλώσεως και
φοροδιαφυγής κυρώσεων, ο ΕΛ.Γ.Α., µε βάση το σχετικό έγγραφο του αρµόδιου
Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α., εξαιρεί τον εν λόγω παραγωγό από την καταβολή των
αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. και των κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων, κατ΄ ανάλογη
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων περί ψευδούς δηλώσεως των Κανονισµών του ΕΛ.Γ.Α.
(Ασφάλισης και Κρατικών Ενισχύσεων). Το έγγραφο στη συνέχεια διαβιβάζεται αρµοδίως για
την εφαρµογή των νοµίµων µε κοινοποίηση και στον παραγωγό.
Κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν στις περιπτώσεις παραγωγών που ενώ έχει εκδοθεί
βεβαίωση καλλιέργειας σε ελεγχόµενο περιβάλλον στο όνοµα τους για συγκεκριµένη
εκµετάλλευση, διακινούν µε τη συνοδεία της Βεβαίωσης αυτής προϊόντα άλλων παραγωγών ή
προϊόντα από άλλη εκµετάλλευση που τους ανήκει και δεν αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο
περιβάλλον. Κυρώσεις θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που µετά από έλεγχο
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα αναγραφόµενα στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντα.
Στις περιπτώσεις αυτές εκτός του ότι θα εξαιρούνται από τη χορήγηση αποζηµίωσης/
ενίσχυσης κατά περίπτωση, θα ενηµερώνεται και η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη λήψη σχετικών
µέτρων.
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Μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, όλοι οι παραγωγοί, οι οποίοι παράγουν
προϊόντα σε ελεγχόµενο περιβάλλον πέρα από τις προαναφερόµενες στον Πίνακα -1
ηµεροµηνίες, πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση στον ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη διαδικασία, προκειµένου να πάρουν τη Βεβαίωση Καλλιέργειας σε
ελεγχόµενο περιβάλλον, αντίγραφα της οποίας θα συνοδεύουν όλα τα τιµολόγια
πώλησης των προϊόντων που εµπορεύονται.
Συνηµµένα: Έντυπα 4 (φ. 4)

Ο Πρόεδρος
Πίνακας ∆ιανοµής:
1. ΕΛ.Γ.Α
- ∆/νσεις & Υπηρεσίες Κεντρικής ∆ιοίκησης ΕΛ.Γ.Α.
- Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΕΛ.Γ.Α. και ΚΕΜΕ
- Γεωτεχνικό Προσωπικό ΕΛ.Γ.Α.
2. Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών
Γενική Γραµµατεία Φορολογικών & Τελωνειακών θεµάτων
Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών – Τµήµα Α΄
Σίνα 2 – 4, 10672 ΑΘΗΝΑ

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Σ. Χατζηγάκη
-Γενικό Γραµµατέα κ. Κ. Σκιαδά
- ∆/νση Εποπτ. Γεωργ. Οργανισµών & Ιδρυµάτων (ΕΓΟΙ)
Αχαρνών 2 - 10176 ΑΘΗΝΑ

4. Υπουργείο Ανάπτυξης
- Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
∆/νση Τιµών, Τροφίµων, Ποτών – Τµήµα Γ΄
Πλατεία Κάνιγγος - 10181 ΑΘΗΝΑ
- Οργαν. Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά
Πλατεία Κάνιγγος – 10181 ΑΘΗΝΑ
- Οργαν. Λαϊκών Αγορών Θεσ/νίκης
Ίωνος ∆ραγούµη 4 – 54625 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. Σύνδεσµο Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών
Πύργου 1 και Κέννεντυ (εντός Κ.Α.Α.)
18233 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Αντιπροέδρου
3. Πρ/νο Γενικής ∆ιεύθυνσης
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Ν. Κατσαρός

