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H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις: 

1.1. Του Π.∆. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2. Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα». 

1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μισθολογικές ρυθµίσεις 

λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µόνιµων στελεχών 
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των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει 

κάθε φορά. 

1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά 

και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 

53/Α΄/10) 

1.5. Την µε αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί 

«Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισµού Πληρωµής από 1/9/2002», όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

1.6. Την µε αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού 

διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των 

ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.7. Της µε αριθ. 8932/22-09-08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων θέσπισης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 

2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.8. Της µε αριθ. 9828/21-10-08 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆ ΠΑΑ 2007-2013 στην Ειδική 

Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για 

την προκήρυξη των µέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.9. Την µε αριθ. 9830/22-10-2008 «Επιστολής Ενηµέρωσης για την υποβολή αίτησης 

χρηµατοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007-2013» της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2007-2013. 

1.10. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/09) «Καθορισµός και ανακατανοµή των Υπουργείων». 

1.11. Την µε αριθ. 37501/3-4-2009 µεταφορά της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

για την πληρωµή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 και 

της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά 

Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 2000 – 2006 από το Π∆Ε, καθώς και ρύθµιση 

σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του. 

1.12. Την µε αριθ. 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης 

και Τροφίµων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: 

«Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος «Αγροτική 

Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά 
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2.   Τους  Κανονισµούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

2.1.     Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη 

χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς 

εφαρµοστικούς κανονισµούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2006 για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρµοστικούς κανονισµούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεµβρίου 2006, για τη θέσπιση 

µεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που 

προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου 

σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων 

προερχόµενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

2.5. Την µε αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013», 

όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν 

απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της 

Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 

3.   Το γεγονός ότι: 

3.1. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση 

των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις απαιτούνται λεπτοµέρειες 

εφαρµογής. 

3.2. Από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού 

προϋπολογισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [εφεξής 

καλούµενη για λόγους συντοµίας ΚΥΑ]  724/10 που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του 

Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος «Αγροτική 
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Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007-2013» [εφεξής ΠΑΑ] της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, 

εγκρίνουµε τα ακόλουθα: 

 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  1 ο :  Π ε δ ί ο  Εφαρµογή ς  –  Σ τ ό χο ς  τ ου  Καθ εσ τώ το ς  –  

Ε ν νο ι ο λ ογ ι κ ο ί  Προσδ ι ορ ι σµο ί  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής – Επενδυτικές ενότητες 

(ΚΥΑ άρθρο 3) 

1. Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρµόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρέχοντας 

στήριξη σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για επενδύσεις στις ακόλουθες επενδυτικές ενότητες: 

α) Ζω ική  Παραγωγή  [ΖΠ ] :  Νοείται ότι υλοποιούνται επενδύσεις στην επενδυτική 

ενότητα «Ζωική παραγωγή», όταν ο προϋπολογισµός των επιλέξιµων επενδύσεων στην ζωική 

παραγωγή υπερβαίνει το 65% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης. 

β)  Φυ τ ική  Παραγωγή  [ΦΠ] :  Νοείται ότι υλοποιούνται επενδύσεις στην επενδυτική 

ενότητα «Φυτική παραγωγή», όταν ο συνολικός προϋπολογισµός των επιλέξιµων επενδύσεων 

στην ζωική παραγωγή δεν υπερβαίνουν το 65% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ορίζονται συµπληρωµατικά τα εξής: 

α) στον συνολικό επιλέξιµο προϋπολογισµό δεν προσµετρούνται: 

i) δαπάνες «καθετοποίησης της παραγωγής» 

ii) δαπάνες «αγοράς µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού για την 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

της εκµετάλλευσης», και 

iii)  οι γενικές δαπάνες. 

β) οι επενδυτικές δαπάνες στην µελισσοκοµία λογίζονται στον προϋπολογισµό των 

επενδύσεων ζωικής παραγωγής.  

γ) ο προϋπολογισµός των επενδυτικών δαπανών που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά  

για την καλλιέργεια των ζωοτροφών (π.χ. χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά κλπ) σε 
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εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν ζώα προσµετρείται στη ζωική παραγωγή ανεξαρτήτως 

πραγµατικού γεγονότος. Σε διαφορετική περίπτωση προσµετρείται στην φυτική παραγωγή. 

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ δύναται να αφορά 

µέρος των επενδυτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 ή/και να ορίζει επιπλέον επενδυτικές 

ενότητες κυρίως στο πλαίσιο της διασφάλισης της συµπληρωµατικότητας µεταξύ του πρώτου 

και δεύτερου πυλώνα. 

 

Άρθρο 2 

∆ιασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα 

(ΚΥΑ άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α΄) 

1. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω δύο 

διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων: α) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων [ΕΓΤΕ], 

και β) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ].  

Το ΕΓΤΕ χρηµατοδοτεί µέτρα στήριξης της αγοράς (1ος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής), ενώ το ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί µέτρα  Αγροτικής Ανάπτυξης (2ος πυλώνας της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής). Για την αποφυγή επικαλύψεων, τα Κράτη Μέλη ορίζουν κανόνες 

συµπληρωµατικότητας µεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα.  Σκοπός των κανόνων 

συµπληρωµατικότητας είναι να διασφαλιστεί ότι µία ενέργεια (π.χ. µέτρο, δράση, επένδυση) δεν 

µπορεί συγχρόνως να χρηµατοδοτηθεί και από τα δύο Ταµεία.  

2. Στο πλαίσιο της στήριξης των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 

χρηµατοδότηση παρέχεται τόσο από το ΕΓΤΕ όσο και από το ΕΓΤΑΑ. 

Το ΕΓΤΕ χρηµατοδοτεί επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κυρίως µέσω των 

Κανονισµών που αφορούν τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών [ΚΟΑ], ενώ το ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί 

επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µέσω του Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 

5ης Σεπτεµβρίου 2006 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 

3. Το ΕΓΤΕ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µέσω των 

λεγόµενων «Εθνικών Φακέλων» όπως αυτοί εγκρίνονται και τροποποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στους ακόλουθους τοµείς: 

α) Τοµέας Ζάχαρης 

β) Τοµέας Οπωροκηπευτικών 

γ) Τοµέας Ελαιολάδου (περιλαµβάνονται και οι επιτραπέζιες ελιές) 
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δ) Τοµέας Μελισσοκοµίας 

ε) Τοµέας αµπέλου και οίνου 

4. Το ΕΓΤΑΑ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. 

5. Οι κανόνες συµπληρωµατικότητας αφορούν τόσο στους δυνητικούς δικαιούχους όσο 

και στις επιλέξιµες δαπάνες, ορίζονται µε απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ή στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ, και ελέγχονται ως προς την 

τήρησή τους, εκτός από τα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης – έγκρισης 

πράξης, και από την Αρχή ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Τ ο µ έ α ς  Οπωρο κηπ ε υ τ ι κώ ν  

Στο Παράρτηµα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, καταγράφονται οι 

παραγωγικοί κλάδοι που εντάσσονται στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών κατά την έννοια του Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 1234/07 του Συµβουλίου για την θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τοµέα 

των οπωροκηπευτικών. 

Επισηµαίνεται ότι το Παράρτηµα 1 απλώς αναπαράγει το µέρος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 

που ορίζει τους κλάδους που εντάσσονται στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών και συνεπώς δεν είναι 

δεσµευτικό για την εφαρµογή της παρούσας υπό την έννοια ότι τροποποιούµενου του σχετικού 

µέρους του Κανονισµού προσαρµόζεται αυτόµατα και το Παράρτηµα 1. 

 

Άρθρο 3 

Βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

(ΚΥΑ άρθρο 4) 

1. Η αίτηση ενίσχυσης, µέσω του συνηµµένου σ’ αυτήν επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, 

τεκµηριώνει τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εκµετάλλευσης αντικείµενο στήριξης 

από το παρόν καθεστώς. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση ενίσχυσης κατατάσσεται στις «µη 

παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ.  

2. Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκµετάλλευσης επιτυγχάνεται 

εφόσον το 75% του επιλέξιµου προϋπολογισµού δαπανών του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

επιτυγχάνει τουλάχιστον ένα από τους στόχους του άρθρου 4 της ΚΥΑ.  

Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου στο συνολικό επιλέξιµο προϋπολογισµό δεν 
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προσµετρούνται οι γενικές δαπάνες. 

3. Στο Παράρτηµα 2 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, καταγράφονται 

µη εξαντλητικοί συνδυασµοί ενεργειών ή/και επενδυτικών δαπανών και στόχων του άρθρου 4 

της ΚΥΑ. 

Αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισµού αποτελούµενου τουλάχιστον κατά 75% από ενέργειες 

ή/και επενδυτικές δαπάνες που καταγράφονται στο Παράρτηµα 2 επιτυγχάνουν τον αντίστοιχο 

στόχο και κατ’ επέκταση επιτυγχάνουν βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής 

εκµετάλλευσης χωρίς την αναγκαιότητα περεταίρω τεκµηρίωσης. 

  

Άρθρο 4 

Ορισµοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί 

Για την εφαρµογή της παρούσας οι διάφορες έννοιες ορίζονται στο Παράρτηµα 3 το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  2 ο :  Κρ ι τ ήρ ι α  Επ ι λ ογή ς  ∆ ι κ α ι ο ύχων  –  Παρ εχόµ ε νη  

Ε ν ί σχ υση  

 

ΜΕΡΟΣ  1 ο :  ∆ ι κ α ι ο ύ χ ο ι  

 

Άρθρο 5 

∆ικαιούχοι, προϋποθέσεις επιλογής 

(ΚΥΑ άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α’ και β’) 

1. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος µπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης που λειτουργεί νόµιµα. 

2. Για την εφαρµογή της παρούσας οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: α) γεωργική εκµετάλλευση, β) συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση, και γ) 

γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας. Οµοίως τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: α) γεωργός, και β) Νέος Γεωργός. Μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται 

στήριξη στους ακόλουθους συνδυασµούς προσώπων και γεωργικών εκµεταλλεύσεων: 

- Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό. 
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- Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό. 

- Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό. 

- Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο 

Γεωργό. 

- Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο. 

- Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νοµικού 

προσώπου. 

- Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νοµικού προσώπου. 

3. Οι πιο πάνω συνδυασµοί προσώπων και γεωργικών εκµεταλλεύσεων για να τύχουν 

στήριξης από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων, πέραν των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 

6 της ΚΥΑ, πρέπει να πληρούν και τις ειδικές προϋποθέσεις του Παραρτήµατος 4 το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

4. Τηρουµένων των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2, στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση των δικαιούχων, 

γεωργών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, νόµιµων κατόχων και αρχηγών γεωργικής 

εκµετάλλευσης που λειτουργεί νόµιµα, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του 

καθεστώτος. 

 

ΜΕΡΟΣ  2 ο :  Π ρ οϋπο θ έσ ε ι ς  ε π ι λ ε ξ ι µ ό τ η τ α ς  ε π ε νδ ύσ εω ν  

 

Άρθρο 6 

Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α’) 

Τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δύνανται να ενισχυθούν από το καθεστώς ενισχύσεων 

ορίζονται στο Παράρτηµα 5 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Στο ίδιο 

Παράρτηµα και για κάθε επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης πέραν των γενικών προϋποθέσεων 

επιλεξιµότητας, ορίζονται, όπου απαιτείται, ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί. 
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Άρθρο 7 

Σκοπιµότητα των επενδύσεων 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β’) 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ενισχύονται οι επενδύσεις των οποίων 

τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα. 

2. Στην αίτηση ενίσχυσης τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα των επενδύσεων ανά σύστηµα 

παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία ή γραµµή παραγωγής. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει 

υποχρεωτικά και αναφορά στο υφιστάµενο σύστηµα παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία ή 

γραµµή παραγωγής καθώς και σύγκρισή του µε το µελλοντικό. 

3. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

των επενδύσεων αφορά επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης των 3.000 €. 

 

Άρθρο 8 

Παραγωγική ικανότητα εκµετάλλευσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ’) 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2  ενισχύονται οι επενδύσεις ή τα συστήµατα/ 

γραµµές παραγωγής για τις οποίες τεκµηριώνεται ότι η δυναµικότητα, µέγεθος, ποσότητα είναι 

ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκµετάλλευσης. 

2. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα, µε την αίτηση ενίσχυσης 

τεκµηριώνεται ότι επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης των 3.000 € έχουν δυναµικότητα, µέγεθος, 

ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκµετάλλευσης. 

3. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα και προκειµένου να ληφθούν υπόψη: α) 

το µικρό µέγεθος των ελληνικών εκµεταλλεύσεων, β) η διακύµανση της γεωργικής παραγωγής 

και γ) οι οικονοµίες κλίµακας για την καλύτερη αξιοποίηση των µηχανηµάτων, η παραγωγική 

ικανότητα της εκµετάλλευσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 15% εκείνης της ολοκλήρωσης 

του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

4. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 

τεκµηριώνει ότι το µέγεθος των σχετικών εγκαταστάσεων είναι ανάλογο της παραγωγικής 

ικανότητας τους.  

5. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, επενδύσεις γεωργικών κτιρίων και 

κατασκευών καθώς και ο ενσωµατωµένος σ’ αυτές εξοπλισµός που κατά την κρίση των 
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αρµοδίων οργάνων έχουν δυναµικότητα, µέγεθος, ποσότητα µεγαλύτερη της παραγωγικής 

ικανότητας της εκµετάλλευσης, εγκρίνονται µε περικοπή στην παραγωγική ικανότητα της 

εκµετάλλευσης όσο αφορά την δαπάνη της επένδυσης (οικονοµικό αντικείµενο της επένδυσης). 

6. Στο Παράρτηµα 6 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ορίζονται η 

δυναµικότητα, µέγεθος, ποσότητα ορισµένων επενδυτικών δαπανών σε συνάρτηση µε την 

παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. Για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται τεκµηρίωση της 

δυναµικότητας, µέγεθος, ποσότητας σε σχέση µε την παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. 

 

Άρθρο 9 

Επενδύσεις συµµόρφωσης µε τα κοινοτικά πρότυπα 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ’) 

1. Οι επενδύσεις συµµόρφωσης µε τα κοινοτικά πρότυπα δύνανται να αφορούν τόσο τα 

υφιστάµενα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης (π.χ. εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 

σταβλικών εγκαταστάσεων) όσο και τα νέα (π.χ. ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων). 

2. Σε υφιστάµενα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης, τα κοινοτικά πρότυπα 

διακρίνονται σε ισχύοντα και νεοεισαχθέντα. Ισχύοντα είναι τα πρότυπα που είναι υποχρεωτικά 

την στιγµή της προµήθειας ή της κατασκευής του σχετικού µεγέθους (π.χ. την ηµεροµηνία 

έκδοσης άδειας Ίδρυσης, προκειµένου για σταβλικές εγκαταστάσεις). Νεοεισαχθέντα είναι τα 

πρότυπα που καθίστανται υποχρεωτικά µετά την προµήθεια ή κατασκευή του σχετικού 

µεγέθους  (π.χ. µετά την έκδοση της άδειας Ίδρυσης προκειµένου για σταβλικές εγκαταστάσεις). 

Για τα νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα η νοµοθεσία προσδιορίζει ηµεροµηνία προσαρµογής. 

∆ηλαδή, ηµεροµηνία εντός της οποίας τα υφιστάµενα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης 

πρέπει να προσαρµοστούν στα νεοεισαχθέντα πρότυπα. Μετά την ηµεροµηνία αυτή τα 

νεοεισαχθέντα πρότυπα καθίστανται ισχύοντα, δηλαδή υποχρεωτικά για οποιαδήποτε 

λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση. 

3. Σε υφιστάµενα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης δεν ενισχύονται επενδύσεις 

συµµόρφωσης προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. 

4. Στο πλαίσιο της συµµόρφωσης των υφιστάµενων µεγεθών της γεωργικής 

εκµετάλλευσης προς νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, ενισχύονται µόνο εκείνες οι επενδύσεις 

των οποίων η ολοκλήρωση δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για την εκµετάλλευση. Στο Παράρτηµα 7 το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ορίζονται τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα καθώς και η 

καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσής τους. 
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5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που 

έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού ενισχύονται επενδύσεις που γίνονται µε σκοπό τη 

συµµόρφωση υφιστάµενων µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης προς ισχύοντα κοινοτικά 

πρότυπα εφόσον: 

α)  προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο του Νέου Γεωργού, και 

β)  ολοκληρώνονται εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης του 

Νέου Γεωργού. 

6. Στο Παράρτηµα 8 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης ορίζονται τα 

ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. 

7. Για την εφαρµογή της παρούσας, στα νέα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης τα 

κοινοτικά πρότυπα θεωρούνται ισχύοντα, δηλαδή υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από την 

ηµεροµηνία που αυτά καθίστανται υποχρεωτικά για την εκµετάλλευση.  

Έπεται, ότι τα νέα µεγέθη συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σ’ αυτά 

εφόσον συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του Παραρτήµατος 8. 

8. Οι επενδύσεις συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σ’ αυτές. 

Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συµµόρφωση µε τα κοινοτικά πρότυπα καθίστανται 

«µη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. Έπεται ότι απορρίπτονται οι 

ακόλουθες περιπτώσεις αιτήσεων ενίσχυσης: 

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκµηριώνουν ότι τα υφιστάµενα µεγέθη της 

εκµετάλλευσης συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σε αυτά. Από την 

υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών. 

β) Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκµηριώνουν ότι µέσω του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης λαµβάνεται µέριµνα ώστε τα υφιστάµενα µεγέθη της εκµετάλλευσης 

συµµορφώνονται µε τα νεοεισερχόµενα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 µηνών από την 

ηµεροµηνία που το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό. 

γ) Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκµηριώνουν ότι µέσω του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης λαµβάνεται µέριµνα ώστε τα νέα µεγέθη της εκµετάλλευσης συµµορφώνονται µε τα 

κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σε αυτά στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

δ) Αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών που δεν τεκµηριώνουν ότι µέσω του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης λαµβάνεται µέριµνα ώστε τόσο τα υφιστάµενα όσο και τα νέα µεγέθη της 

εκµετάλλευσης συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σε αυτά εντός 36 
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µηνών από την πρώτη εγκατάσταση και στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης αντίστοιχα. 

9. Επισηµαίνεται ότι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που υποχρεούνται στην τήρηση της 

πολλαπλής συµµόρφωσης δύνανται µέσω του καθεστώτος να προβούν στις απαραίτητες 

επενδύσεις προσαρµογής εφόσον οι επενδύσεις αυτές δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των 

ισχυόντων κοινοτικών προτύπων. Επενδύσεις αντίθετες προς την πολλαπλή συµµόρφωση δεν 

ενισχύονται. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Υ γ ι ε ι ν ή  κ α ι  κ α λ ή  δ ι α β ίωση  τω ν  ζώων  

10. Οι εκµεταλλεύσεις που εντάσσονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων 

συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα «Υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων» τόσο για 

τις υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όσο και για τις νέες.  

11. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παρούσας, τα κοινοτικά πρότυπα «Υγιεινής και καλής 

διαβίωσης των ζώων» διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά πρότυπα πρέπει να 

τηρούνται από κάθε είδους κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε εξαίρεση τις µελισσοκοµικές και 

σηροτροφικές εκµεταλλεύσεις. Τα ειδικά πρότυπα τηρούνται αποκλειστικά από εκµεταλλεύσεις 

που εκτρέφουν την υπόψη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου. 

12. Τα γενικά πρότυπα ορίζονται στο Π.∆. 374/01 [Φ.Ε.Κ. 251/Α/01] περί «Προστασίας των 

ζώων στα εκτροφεία, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της επιτροπής» 

13. Τα ειδικά πρότυπα αφορούν: 

α) Βουστάσ ια  πάχυνσης  µόσχων :  Π.∆. 179/98 [Φ.Ε.Κ. 133/Α/98] περί «Θέσπισης 

στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των µόσχων στις εκτροφές σε συµµόρφωση µε τις 

Οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ. και 97/2/Ε.Κ. του Συµβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/Ε.Κ. 

της Επιτροπής». 

β) Χο ιροστάσ ια :  Π.∆. 215/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03] περί «Κανόνων που διέπουν την 

προστασία των χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε 

µε τις οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του 

Π.∆. 139/1995». 

γ) Πτηνο τροφε ία  αυγοπαραγωγής :  Καν. (ΕΚ) 589/2008 για τον «Καθορισµό 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής …. εµπορίας των αυγών», Παράρτηµα ΙΙ «Ελάχιστες 

απαιτήσεις … εκτροφής ωοτόκων ορνίθων». 
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Ειδικότερα για: 

i) Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες: Π.∆. 216/03 [Φ.Ε.Κ. 

181/Α/03], άρθρο 6 «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των 

ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του 

Συµβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής». 

ii) Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε εναλλακτικά συστήµατα εκτροφής: Π.∆. 

216/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03], άρθρο 4 «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία 

των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του 

Συµβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής». 

δ) Πτηνο τροφε ία  παραγωγής  κρ έα τος :   

i) Το Παράρτηµα V του Καν. (ΕΚ) 543/2008 «για τον καθορισµό λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής….εµπορίας για το κρέας πουλερικών». 

ii) Η Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 28-6-2007 σχετικά µε τον  

«Καθορισµό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται 

για την παραγωγή κρέατος». 

14. Τόσο οι υφιστάµενες όσο και οι νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συµµορφώνονται µε 

τα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 34. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Ψ ε κασ τ ι κ ά   

15. Τα νέα ψεκαστικά µηχανήµατα συµµορφώνονται µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761. 

Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης η σχετική συµµόρφωση επιτυγχάνεται 

εφόσον στην προσφορά που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης βεβαιώνεται ότι το 

προς πώληση ψεκαστικό µηχάνηµα πληροί το σχετικό πρότυπο.  Για να θεωρηθεί από τα 

αρµόδια όργανα έγκυρη η σχετική βεβαίωση θα πρέπει επί του κειµένου της βεβαίωσης να 

υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του πωλητή. 

 

Άρθρο 10 

Επενδύσεις συµµόρφωσης µε τις εθνικές προδιαγραφές 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε’) 

1. Οι επενδύσεις συµµορφώνονται µε τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται σ’ 
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αυτές. Στο Παράρτηµα 9 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ορίζονται οι 

σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

2. Οι επενδύσεις συµµόρφωσης µε τις εθνικές προδιαγραφές αφορούν τόσο τα 

υφιστάµενα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης όσο και τα νέα.  

3. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συµµόρφωση των υφιστάµενων ή/και των 

νέων µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης µε τις εθνικές προδιαγραφές καθίστανται «µη 

παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. 

 

Άρθρο 11 

Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων εγκαταστάσεων 

 (ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 6) 

1. Για την εφαρµογή της παρούσας, τα σχέδια των εγκαταστάσεων που πρόκειται να 

ενισχυθούν εγκρίνονται από την αρµόδια ∆/νση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της 

µόνιµης κατοικίας / έδρας του δυνητικού δικαιούχου. Ειδικότερα: 

α) τα σχέδια των σταβλικών εγκαταστάσεων εγκρίνονται από εκείνο το τµήµα της ∆/νσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι αρµόδιο για την έκδοση των αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας, 

β) τα σχέδια εγκαταστάσεων µεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. 

τυροκοµείο) εγκρίνονται από την ∆/νση Κτηνιατρικής.  

2. Μέσω της σχετικής έγκρισης, η αρµόδια ∆/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασµού οι 

εγκαταστάσεις που πρόκειται να εκσυγχρονισθούν, προσαρµοστούν, µετατραπούν ή 

ανεγερθούν (ίδρυση – επέκταση – µετεγκατάσταση)  είναι λειτουργικές, τηρούν την νοµοθεσία 

που εφαρµόζεται σ’ αυτές, έχουν µέγεθος ανάλογο της παραγωγικής ικανότητας της 

εκµετάλλευσης και δεν εµφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης. Η έγκριση αυτή γίνεται στο 

πλαίσιο εφαρµογής του ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ.), άρθρο 3, παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε τον ν. 2831/2000. 

3. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και 

εθνικές προδιαγραφές η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι 

εγκαταστάσεις συµµορφώνονται µε αυτά. Έπεται, ότι µέσω της έγκρισης των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων η αρµόδια ∆/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασµού οι εγκαταστάσεις συµ-

µορφώνονται  µε τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται σ’ 

αυτές. 

4. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα 
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ή/και εθνικές προδιαγραφές η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι 

εγκαταστάσεις συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα. Έπεται, 

ότι η αρµόδια ∆/νση προκειµένου να προβεί στην έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων δύναται 

να κάνει χρήση βιβλιογραφικών πηγών ή/και να ζητήσει την συνδροµή των αρµοδίων 

υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. 

5. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων γίνεται ύστερα από αίτηση που περιλαµβάνει: 

i) Εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές 

προδιαγραφές: α) Τεχνική Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας & 

Προδιαγραφών και γ) Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

ii) Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές 

προδιαγραφές: α) Τεχνική Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας και γ) 

Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Για την έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σταβλικών εγκαταστάσεων και στην περίπτωση που 

προβλέπεται η κατασκευή αρµεκτηρίου ή/και η αγορά αρµεκτικού συγκροτήµατος αγελάδων 

επιπλέον του i) ή του ii) η αίτηση περιλαµβάνει βεβαίωση του προµηθευτή του αρµεκτικού 

συγκροτήµατος για τις βέλτιστες διαστάσεις του αρµεκτηρίου Οι ενδεικνυόµενες κατά 

περίπτωση διαστάσεις των αρµεκτηρίων προβατίνων/αιγών παρουσιάζονται στο παράρτηµα 6. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα πιο πάνω δικαιολογητικά: 

α) Τεχν ική  Έκθεση : Η τεχνική έκθεση πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον 

συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης και τον δυνητικό δικαιούχο και σ’ αυτήν πρέπει να 

αναφέρονται:  i) η περιοχή στην οποία θα γίνει η επένδυση, ii) η υφιστάµενη και µελλοντική 

δυναµικότητα της εκµετάλλευσης, και να περιγράφονται εν συντοµία: i) η υφιστάµενη κατάσταση 

των εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης και αυτή που θα προκύψει µετά την υλοποίηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και ii) η παραγωγική διαδικασία. 

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και 

εθνικές προδιαγραφές, περιγράφεται λεπτοµερώς η λειτουργικότητα και η προσαρµογή των 

εγκαταστάσεων στην δυναµικότητα της εκµετάλλευσης και αναφέρονται οι βιβλιογραφικές ή 

άλλες πηγές που χρησιµοποιήθηκαν. 

β) Συγκρ ι τ ι κός  Π ίνακας  Λε ι τουργ ικό τη τας  &  Προδ ιαγραφών :  Ο 

Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας & Προδιαγραφών πρέπει να είνα ι  υπογεγραµµένος από 

τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, τον δυνητικό δικαιούχο και  τον πολιτικό µηχανικό ή άλλο 

κατά τον νόµο αρµόδιο επαγγελµατία, και σ’ αυτόν αναγράφονται τα προβλεπόµενα για την 

εγκατάσταση κοινοτικά πρότυπα και εθνικές προδιαγραφές και εκείνα που προβλέπονται στα 
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αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνηµµένα στην αίτηση. 

γ) Συγκρ ι τ ι κός  Π ίνακας  Λε ι τουργ ι κό τη τας :  Ο Συγκριτικός Πίνακας 

Λειτουργικότητας πρέπει να είναι υπογεγραµµένος από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης 

δυνητικό δικαιούχο και  τον πολιτικό µηχανικό ή άλλο κατά τον νόµο αρµόδιο επαγγελµατία, και 

σ’ αυτόν αναγράφονται τα βασικά δεδοµένα λειτουργικότητας της εγκατάστασης και τα οποία 

αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνηµµένα στην αίτηση. 

δ) Αρχ ι τ εκ τον ι κά  σχέδ ια :  Τα αρχιτεκτονικά σχέδια περιλαµβάνουν:  διάγραµµα 

κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τοµές των εγκαταστάσεων µε την διάταξη του εξοπλισµού και 

τοπογραφικό διάγραµµα µε οδογραφικό σκαρίφηµα. 

6. Η αρµόδια ∆/νση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει την αίτηση του δικαιούχου 

και εφόσον τεκµηριώνονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση, 

τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον Συγκριτικό Πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση 

επιστρέφεται στον αιτούντα για επαναυποβολή, συνοδευόµενη από τις απαραίτητες οδηγίες 

προκειµένου να διορθωθεί ώστε τελικά να τεκµηριώνει την συµµόρφωση µε τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 2. 

7. Ο εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας µε την εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση και τα 

εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια επισυνάπτονται στην αίτηση ενίσχυσης και είναι δεσµευτικά 

γι’ αυτή, για την αξιολόγηση και για την υλοποίηση. 

8. Από την υποχρέωση της έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων εξαιρούνται 

εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές 

προδιαγραφές όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.  

9. Στο Παράρτηµα 10 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ορίζεται  για 

τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τυποποιηµένο υπόδειγµα «Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικό-

τητας & Προδιαγραφών» ανά κλάδο παραγωγής και εκτροφή. Για εκείνους τους κλάδους  

παραγωγής για τους οποίους προβλέπονται κοινοτικά  πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές και 

δεν περιλαµβάνεται στους πίνακες του παραρτήµατος 10 αντίστοιχος τυποποιηµένος 

«Συγκριτικός πίνακας Λειτουργικότητας & Προδιαγραφών», συµπληρώνεται µε ευθύνη του 

συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης «Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας & Προδιαγραφών» µε 

βάση τη µορφοποίηση ενός από τους τυποποιηµένους πίνακες του Παραρτήµατος 10.  

Οµοίως, για τους κλάδους παραγωγής για τους οποίους δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα 

ή εθνικές προδιαγραφές, συµπληρώνεται µε ευθύνη του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης ο 

σχετικός «Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας» 
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Άρθρο 12 

Συµµόρφωση  µε την εθνική νοµοθεσία 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε’) 

Οι επενδύσεις προκειµένου να ενισχυθούν από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων πρέπει την 

ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης πληρωµής να τηρούν τα προβλεπόµενα από την 

εθνική νοµοθεσία και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κα άδειες.. 

 

Άρθρο 13 

Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ’) 

1. Οι επενδύσεις έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης. ∆απάνες που υπερβαίνουν το 

ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης προσαρµόζονται σ’ αυτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες 

όργανα.  

2. Ως ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών νοείται η δαπάνη που 

πραγµατικά καταβάλλεται από τον δικαιούχο και η οποία πρέπει να είναι αντίστοιχη της 

εµπορικής αξίας της επένδυσης. 

3. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης και µε την επιφύλαξη της 

παραγράφου 6, η εµπορική αξία των επενδύσεων και κατ’ επέκταση το ρεαλιστικό τους κόστος, 

προσδιορίζεται από τα αρµόδια όργανα µέσω της αξιολόγησης των προσφορών που 

υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης. 

4. Με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται µία προσφορά για κάθε επενδυτική δαπάνη που 

υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαµβάνουν: α) τα 

στοιχεία του προµηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.), β) την περιγραφή 

της δαπάνης, γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, δ) την δυναµικότητα της δαπάνης, ε) 

την ποσότητα της δαπάνης και στ) την τιµή µονάδος. 

Επίσης στην προσφορά διευκρινίζονται: α) εάν περιλαµβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ, β) εάν τα 

περιγραφόµενα είδη διαθέτουν CE ή έκθεση δοκιµής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιµής από άλλο 

αναγνωρισµένο Ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους (π.χ. 

γεωργικός ελκυστήρας) και γ) ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη. 

Επιπροσθέτως για επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ ή είναι νέας 

τεχνολογίας προσκοµίζεται και το σχετικό διαφηµιστικό φυλλάδιο (prospectus) καθώς και κάθε 

άλλη τεχνική πληροφορία που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου είναι απαραίτητη για 
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την αξιολόγηση της δαπάνης. 

5. Ειδικά στην περίπτωση κτιριακών και λοιπών κατασκευών προσκοµίζονται 

προµετρήσεις πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο αρµόδιου επαγγελµατία 

συνοδευόµενες από σχετικούς προϋπολογισµούς εργασιών. Για κάθε κτίριο ή κατασκευή 

προσκοµίζεται ξεχωριστή προµέτρηση. Στους προϋπολογισµούς των κτιρίων προσδιορίζεται 

και η αξία ανά τετραγωνικό µέτρο κτιρίου, ενώ στις λοιπές κατασκευές και η αξία ανά µονάδα 

µέτρησης ανάλογη της φύσης της κατασκευής. 

Εφόσον το κτίριο περιλαµβάνει περισσότερες λειτουργικές περιοχές (π.χ. µια σταβλική 

εγκατάσταση αιγοπροβάτων σε ένα κτίριο συνήθως περιλαµβάνει: ενδιαιτήµατα ζώων, χώρο 

συγκέντρωσης προ του αρµεκτηρίου, χώρο αρµεκτηρίου, χώρο αποθήκευσης γάλακτος κλπ) 

διαφορετικής αξίας κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο (π.χ. τα ενδιαιτήµατα των ζώων έχουν 

αξία κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο µικρότερη από τον χώρο του αρµεκτηρίου) η σχετική 

προµέτρηση και ο προϋπολογισµός αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε λειτουργική περιοχή. 

6. Στο Παράρτηµα 11 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας καθορίζεται 

το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης ορισµένων επενδυτικών δαπανών και κατ’ επέκταση η 

ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη τους.  

Με εξαίρεση τα αρµεκτικά συγκροτήµατα και τα θερµοκήπια, για τις δαπάνες του Παραρτήµατος 

11 δεν απαιτείται η προσκόµιση προσφορών, προµετρήσεων ή προϋπολογισµών. 

7. Κατά την διαδικασία παραλαβής των επενδύσεων και της καταβολής της ενίσχυσης και 

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η εµπορική αξία των επενδύσεων και κατ’ επέκταση το 

ρεαλιστικό τους κόστος, ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα µε βάση τα παραστατικά που 

υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση πληρωµής και συµφωνούν µε τα προβλεπόµενα από τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων [ΚΒΣ] 

Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται λεπτοµερείς οδηγίες για 

την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της ενίσχυσης. Με όµοια ή ίδια απόφαση 

ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

8. Τα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της 

ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καταβολής της ενίσχυσης και 

ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, πέραν των οριζόµενων στο παρόν άρθρο, δύνανται τα 

ελέγχουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών 

δαπανών. Συνεπάγεται ότι δύνανται να ζητούν από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τον 

προµηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την 

εξακρίβωση του ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. 
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Άρθρο 14 

Επενδύσεις απλής αντικατάστασης 

(ΚΥΑ, άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο α’) 

1. ∆εν ενισχύονται επενδύσεις απλής αντικατάστασης.  

2. Επένδυση απλής αντικατάστασης νοείται η επένδυση µε την οποία αντικαθίσταται 

απλώς υφιστάµενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή µηχάνηµα ή εξοπλισµός ή µέρη αυτών, από 

νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή µηχάνηµα ή εξοπλισµό ή µέρη αυτών χωρίς να αυξάνεται η 

ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της 

παραγωγής ή της σχετικής τεχνολογίας.  

3. ∆εν θεωρούνται επενδύσεις απλής αντικατάστασης: 

α)  η πλήρης κατεδάφιση γεωργικού κτιρίου ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και η 

αντικατάστασή του από νέο σύγχρονο κτίριο, 

β) η αντικατάσταση γεωργικού κτιρίου, κατασκευής ή εξοπλισµού µε άλλο σύγχρονο 

κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισµό που αποδεδειγµένα: α) βελτιώνει την εργασιακή ασφάλεια ή την 

δηµόσια υγεία, και β) συνεισφέρει στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών ή στην 

εξοικονόµηση ενέργειας, 

γ) η αντικατάσταση γεωργικού κτιρίου, κατασκευής ή εξοπλισµού µε άλλο σύγχρονο 

κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισµό λόγω αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας ή των 

παραγόµενων προϊόντων και εφόσον αποδεδειγµένα το υφιστάµενο κτίριο, κατασκευή ή 

εξοπλισµός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες, 

δ) η αντικατάσταση υφιστάµενου αποσβεσµένου µηχανήµατος ή εξοπλισµού από νέο 

σύγχρονο µηχάνηµα ή εξοπλισµό. Για τον υπολογισµό της απόσβεσης υφιστάµενων 

µηχανηµάτων ή εξοπλισµού χρησιµοποιούνται οι συντελεστές του Παράρτηµα 12 το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, και 

ε) η αντικατάσταση υφιστάµενων πολυετών φυτειών µε άλλες σύγχρονες φυτείες. Η 

φυτεία θεωρείται σύγχρονη εφόσον αποδεδειγµένα διαφοροποιείται από την υφιστάµενη ως 

προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική. Η έννοια της αντικατάστασης υφιστάµενων 

πολυετών φυτειών αξιολογείται σε επίπεδο επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και κατ’  επέκταση 

γεωργικής εκµετάλλευσης και όχι αγροτεµαχίου.  

4. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι αντικατάστασης µηχανήµατος ή εξοπλισµού 

αξίας µεγαλύτερης των 3.000 € πριν την πάροδο της περιόδου απόσβεσης του Παραρτήµατος 
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12, η αναλογούσα ενίσχυση καταβάλλεται µειωµένη κατά την αξία που ακόµα δεν έχει 

αποσβεστεί. 

Προκειµένου να υπολογιστεί η αξία που δεν έχει ακόµα αποσβεστεί χρησιµοποιούνται 

ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος: α) ως συντελεστές απόσβεσης, οι συντελεστές του 

Παραρτήµατος 12, και β) ως αξία του προς αντικατάσταση µηχανήµατος ή εξοπλισµού, η αξία 

του µηχανήµατος ή εξοπλισµού που πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάµενο. 

Εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της αξίας που δεν έχει ακόµα αποσβεστεί, η 

αναλογούσα ενίσχυση µειώνεται κατά 25%. 

 

ΜΕΡΟΣ  3 ο :  Eπ ι λ έ ξ ι µ ε ς  δ απά ν ε ς  

 

Άρθρο 15 

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας  δαπανών. 

(ΚΥΑ, άρθρο 7 και 8) 

1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικές δαπάνες που εντάσσονται στις 

επιλέξιµες κατηγορίες του άρθρου 8 της ΚΥΑ. Συνεπώς ενισχύονται επενδύσεις που 

εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

α)  δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, 

β)  δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

γ)  δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού αρδευτικών 

συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος,  

δ)  δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού για την 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 

εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κατασκευών, 

ε)  δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,  

στ)  δαπάνες αγοράς µεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, 

ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου, και 

η)  γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις ανωτέρω. 

2. Προκειµένου να ενισχυθούν οι δαπάνες της πιο πάνω παραγράφου 1, θα πρέπει να 
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πληρούνται αθροιστικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α)  Εντάσσονται στις επιλέξιµες επενδυτικές ενότητες του άρθρου 1, 

β) Πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του άρθρου 8 της ΚΥΑ και 

ειδικότερα: 

i) εντάσσονται σε επιλέξιµο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 6, το οποίο βελτιώνει την συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3, 

ii) τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, 

iii) έχουν παραγωγική ικανότητα ανάλογη της εκµετάλλευσης του δικαιούχου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, 

iv) συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 9 και 10 αντίστοιχα, 

v) έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13, 

και 

vi) δεν εµπίπτουν στην περίπτωση των επενδύσεων απλής αντικατάστασης του 

άρθρου 14. 

γ) Πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµούς και όρους κατά περίπτωση  δαπάνης 

όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα, και 

δ) ∆εν εµπίπτουν στις µη επιλέξιµες δαπάνες του άρθρου 8 της ΚΥΑ 

3. Για την εφαρµογή της παρούσας, όταν πραγµατοποιούνται δαπάνες επί αγροτεµαχίου, 

γηπέδου, οικοπέδου ή ακινήτου (π.χ. εγκατάσταση πολυετούς φυτείας, ανέγερση σταβλικών 

εγκαταστάσεων ή τοποθέτηση αρµεκτηρίου σε υφιστάµενη σταβλική εγκατάσταση), εφεξής 

αποκαλούµενα χάριν συντοµίας «ακίνητο», ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα δαπάνες επί ακινήτου ενισχύονται µόνο 

εφόσον πραγµατοποιούνται σε: 

i) ιδιόκτητο ακίνητο, 

ii) µισθωµένο ακίνητο για χρονικό διάστηµα ανάλογο της επένδυσης και εφόσον η 

µίσθωση έχει µεταγραφεί, και 

iii) σε παραχωρηµένο για το σκοπό της επένδυσης ακίνητο. 

β) Το ακίνητο, ιδιόκτητο, µισθωµένο ή παραχωρηµένο πρέπει να είναι απαλλαγµένο 
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βαρών το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης. 

Εφόσον αυτό δεν είναι απαλλαγµένο βαρών την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 

µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υποβάλλεται και σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί σχετικής πρόθεσης του δυνητικού δικαιούχου για απαλλαγή 

των βαρών το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης έγκρισης 

πράξης. 

γ) Η ύπαρξη εγγεγραµµένων βαρών δεν λαµβάνεται υπόψη και συνεπώς είναι δυνατή η 

ενίσχυση από το παρόν καθεστώς όταν η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί 

σε εξασφάλισης πίστωσης ή/και δανείου που χορηγήθηκε: 

i) για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, 

ii) για την απόκτηση του ακινήτου, και 

iii) µετά από φυσική καταστροφή ή ανωτέρα βία. 

δ) Η περίοδος µίσθωσης: 

i) υπολογίζεται από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, και σε κάθε 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη της περιόδου τήρησης των µακροχρονίων 

υποχρεώσεων των δικαιούχων, και 

ii) ορίζεται, για κάθε κατηγορία δαπάνης, στα επόµενα άρθρα της παρούσας. 

4. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εκχώρηση των δικαιωµάτων προς τον 

δυνητικό δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστηµα ίσο µε την περίοδο 

µίσθωσης. 

5. Στην περίπτωση που η ιδιοκτησία του ακινήτου ανήκει στον σύζυγο του δυνητικού 

δικαιούχου γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη ∆ήλωση του συζύγου στην οποία δηλώνεται ότι 

επιτρέπει την πραγµατοποίηση της σχετικής επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η 

µίσθωση του ακινήτου από τον δυνητικό δικαιούχο. Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων αποποιείται κάθε ευθύνης από πιθανά προβλήµατα που τυχόν 

δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε αποτέλεσµα την µη καταβολή της οικονοµικής 

ενίσχυσης ή και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

6. Για να ενισχυθεί κάθε εξοπλισµός, µηχάνηµα ή εργαλείο που ενσωµατώνεται ή 

τοποθετείται εντός επενδυτικών δαπανών γεωργικών κτιρίων και κατασκευών στην αίτηση 

ενίσχυσης αναγράφεται το κτίριο ή η κατασκευή στην οποία ενσωµατώνεται ή τοποθετείται το 

σχετικό µηχάνηµα, εξοπλισµός ή εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση το µηχάνηµα, εξοπλισµός ή 

εργαλείο δεν κρίνεται επιλέξιµο από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης. 
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Άρθρο 16 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, 

εκσυγχρονισµού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποκατηγορίες: α) σταβλικές εγκαταστάσεις, β) 

µελισσοκοµικές εγκαταστάσεις γ) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγόµενης στην 

εκµετάλλευση παραγωγής, δ)  αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι, ε) θερµοκηπιακές εγκατα-

στάσεις, και στ) περιφράξεις και περιβάλλον χώρος για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της 

κατηγορίας.  

Επιπροσθέτως υπάγεται κάθε άλλη κτιριακή υποδοµή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για 

την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης και δεν συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες 

των λοιπών κατηγοριών της παρούσας (π.χ. οι υδατοδεξαµενές για την ύδρευση των ζώων της 

εκµετάλλευσης δεν ανήκουν στην υπόψη κατηγορία επενδύσεων, αλλά στην κατηγορία «έγγειες 

βελτιώσεις»). 

2. ∆εν ενισχύονται: 

α) επενδύσεις που εµφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης, και 

β) έργα πράσινου. 

3. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας: 

α) ενισχύεται χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού και µέχρι εµβαδού 25 τετραγωνικών 

µέτρων, και 

β) οι δαπάνες για περιβάλλοντα χώρο, συµπεριλαµβανοµένης της περίφραξης, δεν 

υπερβαίνουν τα 13.000 ευρώ.  

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Σ τ α β λ ι κ έ ς  –  µ ε λ ι σ σο κ οµ ι κ έ ς  ε γ κ α τ α σ τ άσ ε ι ς  

4. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σταβλικών 

εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για 

λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, β) κάθε άλλη περίπτωση 

µετεγκατάστασης σταβλικών εγκαταστάσεων, εφεξής αποκαλούµενη µετεγκατάσταση, γ) 

εκσυγχρονισµός, δ) µετατροπή, ε) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, στ) 

επέκταση, και ζ) ίδρυση. 
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5. Για την εφαρµογή της παρούσας, οι σχετικές έννοιες, οι επιλέξιµες ενέργειες ανά κλάδο 

παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί ανά επιλέξιµη ενέργεια και 

κλάδο παραγωγής ορίζονται στο Παράρτηµα 5. 

6. Η διάρκεια µίσθωσης για την ενίσχυση των ενεργειών του παρόντος τµήµατος 

ανέρχεται σε: 

α) 15 χρόνια προκειµένου για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων (µετεγκατάσταση για 

οποιαδήποτε αιτία – επέκταση – ίδρυση) ή  

β) 10 χρόνια προκειµένου για επεµβάσεις σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις (προσαρµογή – 

εκσυγχρονισµός – µετατροπή). 

7. Η δαπάνη κατασκευής νέων σταβλικών - µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του Παραρτήµατος 11. 

8. Ωστόσο είναι δυνατή η ενίσχυση της κατασκευής νέων σταβλικών - µελισσοκοµικών 

εγκαταστάσεων µε υπέρβαση των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών του Παραρτήµατος 11 στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  σε  περ ιοχές  που  ισχύουν  ε ι δ ι κ ές  αρχ ι τ εκ τον ικ ές  προδ ιαγραφές  και 

εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζονται: 

i) βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας για την υποχρέωση εφαρµογής ειδικών 

αρχιτεκτονικών προδιαγραφών, και 

ii) προµετρήσεις και προϋπολογισµοί πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία που να τεκµηριώνει και την αναγκαιότητα της σχετικής 

υπέρβασης 

β) σε  εξόχως  αποµακρυσµένα  νησ ιά  του  Α ιγα ίου  κα ι  του  Ι ον ί ου  

Πελάγους  και εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζονται:  

i)  προµετρήσεις και προϋπολογισµοί πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία, και 

ii) τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής υπέρβασης. 

9. Η δαπάνη προσαρµογής, εκσυγχρονισµού, µετατροπής υφιστάµενων σταβλικών – 

µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων:  

α) πρέπει να είναι ανάλογη της έκτασης της προσαρµογής, του εκσυγχρονισµού, ή της 

µετατροπής και των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών του Παραρτήµατος 11,  

β) λαµβάνει υπόψη ότι δεν ενισχύεται δαπάνη µεγαλύτερη του 75% της δαπάνης εξ’ 
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αρχής κατασκευής σταβλικής – µελισσοκοµική εγκατάστασης σύµφωνα µε τις ανώτατες 

επιλέξιµες δαπάνες του Παραρτήµατος 11, και 

γ) ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης µε την προσκόµιση 

σχετικών προσµετρήσεων – προϋπολογισµών πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία. 

Στην περίπτωση που ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές ή οι επεµβάσεις αφορούν 

ακίνητα σε εξόχως αποµακρυσµένα νησιά ισχύουν αναλογικά και τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 8. 

10. Στην περίπτωση που η δαπάνη προσαρµογής, εκσυγχρονισµού ή µετατροπής 

υφιστάµενων σταβλικών – µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων υπερβαίνει το 75% της δαπάνης εξ’ 

αρχής ανέγερσης των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11, είναι δυνατή η αντικατάσταση των υφιστάµενων σταβλικών εγκαταστάσεων 

µε νέες σύγχρονες ίδιας δυναµικότητας εφόσον: 

α)  µε την αίτηση ενίσχυσης τεκµηριώνεται: 

- η δυναµικότητα των υφιστάµενων σταβλικών εγκαταστάσεων, και 

- ότι οι υφιστάµενες σταβλικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν πριν 30 χρόνια. 

β)  µε την αίτηση πληρωµής τεκµηριώνεται ότι: 

- οι νέες σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις έχουν δυναµικότητα ίδια µε εκείνη 

των υφιστάµενων, και 

- οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις έχουν κατεδαφιστεί ή έχουν µετατραπεί (π.χ. µέσω 

µετατροπής τους σε αποθηκευτικούς χώρους) έτσι ώστε σε καµία περίπτωση να 

µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενδιαιτήµατα του ζωικού κεφαλαίου της 

εκµετάλλευσης. 

Τόσο η δυναµικότητα όσο και η χρονική στιγµή απόκτησης της εγκατάστασης τεκµηριώνεται µε 

κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης. 

11. Στις ενέργειες «µετεγκατάσταση για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της 

δηµόσιας υγείας» και «µετεγκατάσταση» ενισχύονται και οι δαπάνες αποσυναρµολόγησης, 

µεταφοράς και επανασυναρµολόγησης του υφιστάµενου εξοπλισµού. Οι δαπάνες αυτές δεν 

υπερβαίνουν τα 25.000 € 

12. Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαιτείται η προσκόµιση σχεδίων µε την 

διάταξη του εξοπλισµού προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι σταβλικές – µελισσοκοµικές 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 30 από 177 

 

εγκαταστάσεις συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που 

εφαρµόζονται σ’ αυτές ή προκειµένου να διαπιστωθεί ότι προσαρµόζονται λειτουργικά στις 

ανάγκες της εκµετάλλευσης. Τα σχέδια περιλαµβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραµµα µε 

οδογραφικό σκαρίφηµα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραµµα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και 

τοµές) µε την διάταξη του εξοπλισµού. 

13. Η υποχρέωση της παραγράφου 12 εκπληρώνεται εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης 

προσκοµίζονται η εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση, ο εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας και τα 

εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια του άρθρου 11.  

14. Ωστόσο, στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα 

κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, η υποχρέωση της παραγράφου 12 

εκπληρώνεται µε την προσκόµιση σχεδίων και Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 µε την οποία η εταιρεία κατασκευής δηλώνει α) ότι υφίσταται έγκριση τύπου για τα 

κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, β) το είδος των ζώων που σταβλίζονται και 

γ) τον µέγιστο αριθµό ζώων που δύνανται να σταβλιστούν προκειµένου οι εγκαταστάσεις να 

συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα. 

15. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται οι ακόλουθες περιπτώσεις επενδυτικών  

Σχεδίων Βελτίωσης: 

α) σε υφιστάµενες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν 

συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν σε αυτές, 

β) σε υφιστάµενες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν 

προβλέπουν επενδύσεις συµµόρφωσης προς τα νεοεισερχόµενα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 

µηνών από την ηµεροµηνία που τα πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό, 

γ) σε υφιστάµενες σταβλικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν 

προβλέπουν επενδύσεις συµµόρφωσης προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 µηνών 

από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική 

ενέργεια προβλεπόταν στο επιχειρησιακό τους σχέδιο, 

δ) σε νέες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν προβλέπουν επενδύσεις συµµόρφωσης 

προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, και 

ε) σε υφιστάµενες και νέες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν προβλέπουν επενδύσεις 

συµµόρφωσης προς τις εθνικές προδιαγραφές. 

Έπεται, ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης ανάλογων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης απορρίπτονται. 
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ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Ε γ κ α τ ασ τ άσ ε ι ς  κ α θ ε τ οπο ί η ση ς  τ η ς  πα ρα γωγή ς  

16. Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται εγκαταστάσεις για την καθετοποίηση της 

παραγωγής της γεωργικής εκµετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου. ∆ηλαδή εγκαταστάσεις για 

την µεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και εµπορία της παραγόµενης στην εκµετάλλευση 

παραγωγής. 

17. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε 

περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, β) εκσυγχρονισµός, β) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα 

κοινοτικά πρότυπα, γ) επέκταση και δ) ίδρυση. 

18. Τα επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της παραγωγής 

ορίζονται στο Παράρτηµα 5. 

19. Σχετικά µε την διάρκεια µίσθωσης ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στο Τµήµα Ι: 

«Σταβλικές – Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις». 

20. Οι εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής ενισχύονται µόνο εφόσον οι 

ενέργειες της παραγράφου 17 υλοποιούνται εντός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης του 

δυνητικού δικαιούχου και µόνο εφόσον η δυναµικότητα των εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει την 

παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. 

21. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, παράγραφος 5, επενδύσεις καθετοποίησης της 

παραγωγής της εκµετάλλευσης δυναµικότητας µεγαλύτερης της παραγωγικής ικανότητας της 

εκµετάλλευσης δεν ενισχύονται ούτε προς το φυσικό αντικείµενο, ούτε προς το οικονοµικό 

αντικείµενο. 

22. Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαιτείται η προσκόµιση σχεδίων µε την 

διάταξη του εξοπλισµού προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις 

συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται σ’ 

αυτές ή προκειµένου να διαπιστωθεί ότι προσαρµόζονται λειτουργικά στις ανάγκες και στην 

παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. Τα σχέδια περιλαµβάνουν τοπογραφικό 

σχεδιάγραµµα µε οδογραφικό σκαρίφηµα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραµµα κάλυψης, 

κατόψεις, όψεις και τοµές) µε την διάταξη του εξοπλισµού. 

23. Η υποχρέωση της παραγράφου 22 εκπληρώνεται εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης 

προσκοµίζονται η εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση, ο εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας και τα 

εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια του άρθρου 11.  

24. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται: 
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α) εγκαταστάσεις καθετοποίησης εκτός των ορίων της εκµετάλλευσης του δυνητικού 

δικαιούχου, και 

β) εγκαταστάσεις καθετοποίησης δυναµικότητας µεγαλύτερης του 15% της παραγωγικής 

ικανότητας της εκµετάλλευσης (άρθρο 8 της παρούσας). 

 

ΤΜΗΜΑ Ι I I :  Απο θ ή κ ε ς  –  α πο θη κ ε υ τ ι κ ο ί  χώρο ι  

25. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται ενέργειες αντίστοιχες των ενεργειών της 

υποκατηγορίας «Σταβλικές – Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις». Μετεγκαταστάσεις αποθηκών και 

αποθηκευτικών χώρων ενισχύονται µόνο εφόσον αποτελούν µέρος σταβλικών εγκαταστάσεων. 

26. Σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την ενίσχυση της επένδυσης και µε την 

ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά ενέργεια ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στο Τµήµα Ι: 

«Σταβλικές – Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις».  

Ωστόσο, είναι δυνατή η ενίσχυση µε υπέρβαση των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών του 

Παραρτήµατος 11, στην περίπτωση ειδικών αποθηκευτικών χώρων αποκλειστικά για την 

αποθήκευση των προϊόντων της εκµετάλλευσης και εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης 

προσκοµίζονται: 

i)  προµετρήσεις και προϋπολογισµοί πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία, και 

ii) τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής υπέρβασης. 

27. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, αποθήκες έως 75 τετραγωνικά µέτρα ενισχύονται 

χωρίς να απαιτείται η τεκµηρίωση της συσχέτισης του µεγέθους τους (εµβαδόν) µε την 

παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. 

28. Στο πλαίσιο του καθεστώτος για την αποθήκευση γεωργικών µηχανηµάτων, εργαλείων 

και εξοπλισµού δεν ενισχύονται αποθήκες µεγαλύτερες των 150  τετραγωνικών µέτρων. Ο 

περιορισµός αυτός δεν ισχύει για αποθήκες αποθήκευσης ζωοτροφών ή προϊόντων της 

εκµετάλλευσης. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι V :  Θ ε ρ µο κ ήπ ι α  

29. Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται θερµοκήπια συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

εξοπλισµού (π.χ. σύστηµα άρδευσης, θέρµανσης του θερµοκηπίου). 

30. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) εκσυγχρονισµός, β) 
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µετατροπή, γ) επέκταση, και δ) εγκατάσταση νέων θερµοκηπίων για την παραγωγή προϊόντων 

που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 

263195/24-03-2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίµων 

περί καθορισµού «προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών 

δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά. 

31. Για την εφαρµογή της παρούσας, οι σχετικές έννοιες, οι επιλέξιµες ενέργειες ανά κλάδο 

παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί ανά επιλέξιµη ενέργεια και 

κλάδο παραγωγής ορίζονται στο Παράρτηµα 5. 

32. Η διάρκεια µίσθωσης για την ενίσχυση των ενεργειών του παρόντος τµήµατος 

ανέρχεται σε 10 χρόνια. 

33. Η δαπάνη κατασκευής νέων θερµοκηπίων (εγκατάσταση – επέκταση) δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του παραρτήµατος 11.  

34. Η δαπάνη εκσυγχρονισµού ή µετατροπής υφιστάµενων θερµοκηπίων:  

α) πρέπει να είναι ανάλογη της έκτασης της µετατροπής ή του εκσυγχρονισµού και των 

ανώτατων επιλέξιµων δαπανών του Παραρτήµατος 11,  

β) λαµβάνει υπόψη ότι δεν ενισχύεται δαπάνη µεγαλύτερη του 75% της δαπάνης εξ’ 

αρχής κατασκευής θερµοκηπίου σύµφωνα µε τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11, και 

γ) ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης µε την προσκόµιση 

σχετικών προσµετρήσεων – προϋπολογισµών πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία. 

35. Στην αίτηση ενίσχυσης καταγράφονται ξεχωριστά οι δαπάνες για την εγκατάσταση του 

θερµοκηπίου (βάση στήριξης, σκελετός, υλικό κάλυψης) από τις δαπάνες του εξοπλισµού του 

(π.χ. σύστηµα άρδευσης, σύστηµα θέρµανσης κλπ). 

36. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται: 

α) θερµοκήπια χωρικού τύπου, 

β) θερµοκήπια τύπου χαµηλά τολ, 

γ)  θερµοκήπια µεγαλύτερα των 10 στρεµµάτων, και 

δ) σε επεµβάσεις επί υφιστάµενων θερµοκηπίων δαπάνες για την αγορά υλικών 

αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης) ακόµα και αν τα υλικά αυτά έχουν αποσβεστεί. Ωστόσο, 

δύναται να ενισχυθούν υλικά αντικατάστασης ανεξαρτήτως απόσβεσης εφόσον αποδεδειγµένα 
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αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής κατά 25% ή αλλάζουν την τεχνολογία της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 

Άρθρο 17 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και 

εγκατάστασης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός, β) 

µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός για την προσαρµογή της εκµετάλλευσης στις απαιτήσεις 

της πολλαπλής συµµόρφωσης, γ) µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας, δ) 

µηχανήµατα και εξοπλισµός δικτύου µετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, ε)  

µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός καθετοποίησης της παραγωγής, στ) µηχανήµατα και 

εξοπλισµός ασφαλείας των εγκαταστάσεων, των εφοδίων και των προϊόντων, ζ) µηχανήµατα 

και εξοπλισµός συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διαδικασιών της 

εκµετάλλευσης, η) µηχανήµατα και εξοπλισµός πληροφορικής συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού λογισµικού, θ) µηχανήµατα και εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών, και ι) εξοπλισµός 

γραφείου. 

2. Στην υποκατηγορία µηχανήµατα εργαλεία και εξοπλισµός περιλαµβάνονται: α) κάθε 

αυτοκινούµενο γεωργικό µηχάνηµα, β) κάθε γεωργικό µηχάνηµα, εργαλείο και εξοπλισµός. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στα αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα 

περιλαµβάνονται κάθε αυτοκινούµενο γεωργικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση 

γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή την εκτροφή των ζώων, όπως: ελκυστήρες, 

ενσιροδιανοµείς, φορτωτές τύπου skid-streer (φορτωτάκια), κτηνοτροφικά µηχανήµατα 

πολλαπλών χρήσεων κλπ.  

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στα γεωργικά µηχανήµατα, εργαλεία και 

εξοπλισµό περιλαµβάνονται κάθε µηχάνηµα, εργαλείο και εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για 

την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή στην εκτροφή των ζώων, όπως: 

παρελκόµενα γεωργικού ελκυστήρα, λοιπά µηχανήµατα που προσαρµόζονται λειτουργικά στα 

αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα, µηχανήµατα παραγωγής ζωοτροφών, εξοπλισµός 

αποθήκευσης ζωοτροφών κλπ 

5. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται: α) µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός 

συστηµάτων άρδευσης, β) µηχανήµατα και εξοπλισµός ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, γ) 
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µηχανήµατα και εξοπλισµός εγγείων βελτιώσεων και δ) αυτοκινούµενα γεωργικά οχήµατα (π.χ. 

µελισσοκοµικό αυτοκίνητο). 

6. Ενισχύονται οι επενδύσεις της κατηγορίας εφόσον αφορούν σύγχρονο καινούργιο 

µηχανολογικό και λοιπό  εξοπλισµό που χαρακτηρίζεται ως «γεωργικός» κατά την έννοια του 

άρθρου 24. Επιπλέον: α) τα παρελκόµενα ελκυστήρα για να ενισχυθούν θα πρέπει να 

προσαρµόζονται και λειτουργικά µ’ αυτόν, και β) ο εξοπλισµός µετεωρολογικών 

προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας για να ενισχυθεί θα πρέπει µε την αίτηση ενίσχυσης να 

υποβάλλεται και µελέτη εγκατάστασης και εφαρµογής του εξοπλισµού. 

7. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύεται µηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός που 

ταξινοµείται ως «Μηχάνηµα Έργου» ακόµα και αν στην αίτηση ενίσχυσης τεκµηριώνεται ότι 

χρησιµοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή στην εκτροφή των 

ζώων.  

8. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας: 

α) η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην 

παράγραφος 12, 

β) η δαπάνη αγοράς αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων (π.χ. αυτοκινούµενος 

ενσιροδιανοµέας, αυτοκινούµενος κτηνοτροφικός φορτωτής, κλπ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 

70.000 ευρώ, 

γ) η συνολική δαπάνη αγοράς παρελκοµένων επεξεργασίας του εδάφους (π.χ. άροτρα, 

φρέζες, καλλιεργητές, σκαλιστήρια κλπ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, µε εξαίρεση 

τα γεωργικά πολυµηχανήµατα κατεργασίας εδάφους που η συνολική δαπάνη δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 55.000 ευρώ. 

δ)  η συνολική δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού δικτύου µετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει  τα 4.000 ευρώ, 

ε) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

ασφαλείας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, 

στ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

πληροφορικής, συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 

ευρώ, 

ζ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

τηλεπικοινωνιών δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 
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η) η συνολική δαπάνη αγοράς και µεταφοράς εξοπλισµού γραφείου δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 800 ευρώ. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Γ εωργ ι κ ο ί  ε λ κ υ σ τ ήρ ε ς  

9. Σε εφαρµογή του άρθρου 8 για να ενισχυθεί η δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα 

απαιτείται η τεκµηρίωση της ιπποδύναµής του σε σχέση µε την παραγωγική ικανότητα της 

εκµετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται: 

α) η µέθοδος που περιγράφεται στην µε αριθ. 11277/26-04-02 εγκύκλιο της ∆/νσης 

Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του ΥπΑΑΤ και στο ∆ελτίο 

Γεωργοτεχνικών Οδηγιών της ίδιας ∆/νσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, 

ή 

β) η ελάχιστη ιπποδύναµη λειτουργίας των παρελκοµένων και του λοιπού εξοπλισµού της 

εκµετάλλευσης εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα, η λειτουργική 

προσαρµογή µε τον ελκυστήρα και η ιπποδύναµη του υπόψη παρελκοµένου ή εξοπλισµού.  

10. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 9: 

α) δεν απαιτείται η τεκµηρίωση της ιπποδύναµης του ελκυστήρα, για ελκυστήρα έως 90 

Ηp ή για δενδροκοµικό ελκυστήρα έως 50 Hp των οποίων η ιπποδύναµη αντιστοιχεί σε επίπεδο 

εκποµπής ρύπων «ΦΑΣΗ ΙΙΙ Α».  

β) ελκυστήρες που κατά την κρίση των οργάνων αξιολόγησης, έχουν δυναµικότητα, 

µέγεθος, ποσότητα µεγαλύτερη της παραγωγικής ικανότητας της εκµετάλλευσης εγκρίνονται ως 

έχουν όσο αφορά το φυσικό αντικείµενο της επένδυσης και µε περικοπή στην παραγωγική 

ικανότητα της εκµετάλλευσης όσο αφορά το οικονοµικό αντικείµενο της επένδυσης. 

11. Οι ιπποδυνάµεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύµφωνα µε το ισχύον την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης επίπεδο εκποµπών ρύπων: «ΦΑΣΗ». Τροποποιούµενης της 

σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρµόζονται αυτοδίκαια και οι εγκεκριµένες ιπποδυνάµεις. 

Η  ∆/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού ενηµερώνει την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα κάθε φορά που µεταβάλλεται ο τρόπος 

µέτρησης της ιπποδύναµης των ελκυστήρων. 

12. Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 105.000 ευρώ 

και τα 45.000 ευρώ στην περίπτωση δενδροκοµικού ελκυστήρα. 
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ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Μ ηχα νή µα τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  κ α ι  ε ξ οπλ ι σµ ό ς  κ α θ ε τ οπο ί ησ η ς  

τ η ς  παρα γωγή ς  

13. Στην υποκατηγορία µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός καθετοποίησης της 

παραγωγής περιλαµβάνεται κάθε µηχάνηµα, εργαλείο και εξοπλισµός απαραίτητος για την 

µεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και εµπορία της παραγόµενης στην εκµετάλλευση 

παραγωγής. 

14. Για να ενισχυθεί ο σχετικός εξοπλισµός, πέραν των γενικών προϋποθέσεων της 

παρούσας, θα πρέπει να εντάσσεται σε επιλέξιµο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης του 

Παραρτήµατος 5. 

15. Επιπλέον µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζονται: 

α) µελέτη σκοπιµότητας µε την οποία καταδεικνύεται η συσχέτιση της παραγωγικής 

ικανότητας της εκµετάλλευσης µε την δυναµικότητα του αιτούµενου προς ενίσχυση εξοπλισµού, 

και 

β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, παράγραφος 4, διαφηµιστικά φυλλάδια (prospectus) 

του προς ενίσχυση εξοπλισµού. 

 

Άρθρο 18 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και 

εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού αρδευτικών συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γ’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) σύγχρονα, καινούργια αρδευτικά συστήµατα 

χαµηλών και µεσαίων πιέσεων (3 – 5 atm), β) αρδευτικές υδατοδεξαµενές και γ) εγκαταστάσεις 

µεταφοράς αρδευτικού νερού µέσω κλειστών αγωγών. 

Με τον όρο «αρδευτική υδατοδεξαµενή» νοείται κάθε είδους δεξαµενή που χρησιµεύει για την 

αποθήκευση νερού της βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων της 

εκµετάλλευσης ή/και που χρησιµεύει για την εξυπηρέτηση της γεώτρησης της εκµετάλλευσης. 

2. Τα αρδευτικά συστήµατα της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγµένα να συµβάλουν στην 

εξοικονόµηση ύδατος κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση µε το αρδευτικό σύστηµα αναφοράς. Ως 

αρδευτικό σύστηµα αναφοράς νοείται ο αυτοκινούµενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης (κανόνι). 

Ωστόσο, είναι δυνατή εξοικονόµηση ύδατος κατά τουλάχιστον 10%, εφόσον αποδεδειγµένα θα 

επιτευχθούν και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. µείωση χρήσης λιπασµάτων, διάβρωσης 

εδάφους, διατήρησης ή και βελτίωσης της δοµής του εδάφους κλπ). 
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3. Η διάρκεια µίσθωσης για την ενίσχυση αρδευτικών υδατοδεξαµενών ανέρχεται σε 10 

χρόνια. 

4. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ενισχύονται ενέργειες: 

α) εγκατάστασης νέων ή/και  αντικατάσταση υφιστάµενων αρδευτικών συστηµάτων, 

β) κατασκευής νέων ή/και βελτίωσης υφιστάµενων αρδευτικών υδατοδεξαµενών, και 

γ) προµήθειας ή/και εγκατάστασης κλειστών αγωγών µεταφοράς νερού εντός των ορίων 

της εκµετάλλευσης συνολικού µήκους µέχρι 500 µέτρα. 

5. Για να ενισχυθεί η δαπάνη αγοράς αρδευτικού συστήµατος µαζί µε την αίτηση 

ενίσχυσης υποβάλλεται µελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην 

οποία θα τεκµηριώνεται και η κατά 25 ή 10% κατά περίπτωση εξοικονόµηση νερού σε σχέση µε 

το σύστηµα αναφοράς. 

6. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας δεν ενισχύονται: 

α) αρδευτικά συστήµατα υψηλών πιέσεων όπως για παράδειγµα αυτοκινούµενοι 

εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνι), και 

 β) δαπάνες εγκατάστασης µεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού µήκους µεγαλύτερου 

των 500 µέτρων. 

 

Άρθρο 19 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και 

εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας [ΑΠΕ] µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κατασκευών. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1 στοιχείο δ’) 

1. Η κατηγορία αφορά την εγκατάσταση καινούργιων, σύγχρονων και ώριµων 

τεχνολογικά µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας, ψύξης, ζεστού νερού µε 

την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ]. 

2. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αιολικά συστήµατα, β) φωτοβολταϊκά συστήµατα, γ) 

συστήµατα αξιοποίησης της παραγόµενης στην εκµετάλλευση βιοµάζας, δ) συστήµατα 

αξιοποίησης βιοµάζας γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής προέλευσης (π.χ. συστήµατα 

θέρµανσης σε θερµοκήπια), ε) συστήµατα αξιοποίησης γεωθερµίας, στ) κεντρικά ενεργητικά 

ηλιακά συστήµατα για παραγωγή ζεστού νερού, θερµότητας ή ψύξης, και ζ) συνδυασµός των 
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ανωτέρω. 

3. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ενισχύονται αποκλειστικά ενέργειες εγκατάστασης νέων ή 

επέκτασης υφιστάµενων συστηµάτων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στην 

περίπτωση επέκτασης η δυναµικότητα που ενισχύεται είναι η διαφορά µεταξύ της µέγιστης 

δυναµικότητας της παραγράφου 4 και της ήδη εγκατεστηµένης. 

4. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ενισχύονται συστήµατα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας µε αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής εκµετάλλευσης του 

δυνητικού δικαιούχου σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρµανση, ψύξη ή ζεστό νερό και µέχρι 

εγκαταστηµένης ισχύος 30 Κw. Για τον σκοπό αυτό και σε εφαρµογή του άρθρου 8, µε την 

αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται µελέτη προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση ενεργειακού 

δυναµικού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση και µέχρι συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύος 20 Kw δεν απαιτείται τεκµηρίωση της συσχέτισης της δαπάνης µε την 

παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης. 

Ειδικά στην περίπτωση συστηµάτων αξιοποίησης της παραγόµενης στην εκµετάλλευση 

βιοµάζας η προϋπόθεση της κάλυψης των αναγκών της γεωργικής εκµετάλλευσης  

επιτυγχάνεται εφόσον καλύπτεται το σύνολο ή µέρος των αναγκών της γεωργικής 

εκµετάλλευσης σε ενέργεια, ή εφόσον καλύπτεται το σύνολο ή µέρος της παραγόµενης στην 

εκµετάλλευση βιοµάζας. Στην τελευταία περίπτωση η εγκατεστηµένη ισχύς δύναται να είναι 

µεγαλύτερη του ορίου των 30 Kw. 

5. Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών που κατά την κρίση των οργάνων αξιολόγησης 

– έγκρισης έχουν δυναµικότητα µεγαλύτερη εκείνης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών 

της εκµετάλλευσης εγκρίνονται µε περικοπή στην δυναµικότητα που απαιτείται για την κάλυψη 

των αναγκών της εκµετάλλευσης όσο αφορά το οικονοµικό αντικείµενο της επένδυσης. 

6. Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών που έχουν δυναµικότητα µεγαλύτερη της 

ανώτατης επιλέξιµης  εγκρίνονται µε περικοπή στην ανώτατη επιλέξιµη δυναµικότητα όσο 

αφορά το οικονοµικό αντικείµενο της επένδυσης. 

7. Η διάρκεια µίσθωσης για την ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας 

ανέρχεται σε 15 χρόνια, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για την 

έκδοση των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων. 

8. ∆εν εντάσσονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται: 

α) επενδύσεις που αφορούν τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

ανάπτυξης, 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 40 από 177 

 

β) επενδύσεις που αφορούν στον οικιακό τοµέα, 

 

Άρθρο 20 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες εγγείων βελτιώσεων. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1 στοιχείο ε’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αναπλάσεις εδαφών, β) έργα στραγγίσεων, 

υποστραγγίσεων και ισοπεδώσεων εδαφών ή/και αγροτεµαχίων, γ) αναβαθµίδες, δ) 

υδατοδεξαµενές ύδρευσης των ζώων, ε) γεωτρήσεις συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

εξοπλισµού (σωληνώσεις – υδραντλία – ηλεκτρολογική εγκατάσταση), και στ) περιφράξεις µη 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για την εξυπηρέτηση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

2. Η διάρκεια µίσθωσης για την ενίσχυση των δαπανών της κατηγορίας ανέρχεται σε 10 

χρόνια. 

3. Για να ενισχυθεί το κόστος περίφραξης που δεν αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας 

«ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών» τεκµηριώνεται η 

χωροθέτησή της και η δυνατότητα υλοποίησή της. Για τον σκοπό αυτό µε την αίτηση ενίσχυσης 

προσκοµίζονται: 

α) Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα επισηµαίνονται οι περιφραζόµενες πλευρές και 

το µήκος τους, και το οποίο θα συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρίφηµα, 

β) Πράξη χαρακτηρισµού δασικής έκτασης στην περίπτωση που η περίφραξη θα γίνει στο 

δασικό κοµµάτι της εκµετάλλευσης ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί 

προσκόµισης της σχετικής πράξης το αργότερο στην υποβολή της αίτησης πληρωµής στην 

οποία ο δικαιούχος αιτείται την ενίσχυση της επένδυσης. 

4. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας δεν ενισχύονται: 

α) δαπάνη  ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων 

β) περιφράξεις δαπάνης µεγαλύτερης των 10.000 ευρώ. 

 

Άρθρο 21 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς µεταφοράς και 

εγκατάστασης πολυετών φυτειών. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο στ’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολυετείς φυτείες των οποίων η εγκατάσταση δεν 
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γίνεται µε την χρήση σπόρου και των οποίων τα προϊόντα δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε την µε αριθ. πρτ. 263195/24-03-2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) 

απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίµων περί καθορισµού «προωθούµενων 

ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει 

κάθε φορά. Υπάγεται επίσης η εγκατάσταση µορεώνων αποκλειστικά και µόνο για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών σηροτροφικών εκµεταλλεύσεων και µέχρι έκτασης 100 στρεµµάτων.  

2. Η διάρκεια µίσθωσης για την εγκατάσταση πολυετών φυτειών ανέρχεται σε 10 χρόνια. 

3. Η δαπάνη εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν µπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη 

επιλέξιµη δαπάνη του παραρτήµατος 11 Ωστόσο, προκειµένου να ενισχυθεί η σχετική δαπάνη 

στην περίπτωση είδους – ποικιλίας – µεθόδου καλλιέργειας – διαµόρφωσης που δεν 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 11 µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζεται αναλυτική 

προσφορά για την δαπάνη εγκατάστασης (αξία φυτών, υλικών εγκατάστασης, εργασίες 

εγκατάστασης). 

4. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύεται η εγκατάσταση: 

α) πολυετών φυτειών στο δασικό τµήµα της εκµετάλλευσης χωρίς την σχετική άδεια της 

∆ασικής Υπηρεσίας, 

β) πολυετών κτηνοτροφικών και λοιπών φυτών (π.χ. µηδική, αγκινάρα κλπ) που 

εγκαθίστανται στο χωράφι µε σπόρο, και 

γ) µορεώνων για τις ανάγκες σηροτροφικών εκµεταλλεύσεων έκτασης µεγαλύτερης των 

100 στρεµµάτων. 

 

Άρθρο 22 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς καινούργιου 

µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο ζ’) 

1. Ενισχύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία η αγορά µελισσοκοµικού 

φορτηγού  αυτοκινήτου ανοικτού τύπου ιδιωτικής χρήσεως µικτού βάρους τουλάχιστον 4 τόνων 

και υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος 5ετίας των µελισσοσµηνών της εκµετάλλευσης δεν 

θα είναι µικρότερος από τον αριθµό που απαιτείται από την νοµοθεσία για την ταξινόµηση του 

υπόψη µελισσοκοµικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως. Η 5ετία αρχίζει από την 

ηµεροµηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης. 
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Σε αντίθετη περίπτωση η ενίσχυση ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα 

2. Ενισχύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία η αγορά ανθοκοµικού  

φορτηγού  αυτοκινήτου ψυγείου ιδιωτικής χρήσεως µικτού βάρους τουλάχιστον 4 τόνων και υπό 

την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος 5ετίας του τζίρου (ακαθάριστα έσοδα) της εκµετάλλευσης δεν 

θα είναι µικρότερος από τον απαιτούµενο από την νοµοθεσία για την ταξινόµηση του υπόψη 

ανθοκοµικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως. Η 5ετία αρχίζει από την ηµεροµηνία της 

απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η ενίσχυση ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα 

 

Άρθρο 23 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τις γενικές δαπάνες. 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο η’) 

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την σύνταξη αιτήσεων ενίσχυσης και 

πληρωµής καθώς και για την τεχνική στήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης, δαπάνες έκδοσης εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας – 

εγκατάσταση, οικοδοµικών αδειών, δαπάνες µελετών σκοπιµότητας, συµβολαιογραφικών 

εξόδων κλπ. 

2. Επίσης υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη για µελέτη άρδευσης για την βέλτιστη 

διαχείριση του αρδευτικού νερού – ποσοστού εξοικονόµησης και η δαπάνη για µελέτη 

εγκατάστασης – εφαρµογής δικτύου µετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας. 

3. Τέλος, υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη τοποθέτησης επεξηγηµατικής πινακίδας 

κατά την έννοια του άρθρου 26. 

4.  Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται µέχρι ποσοστού επί του προϋπολογισµού του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: 

- 8 % για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής 

άδειας ή άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, και 

- 20% για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής 

άδειας ή άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης. 

5. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας: 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 43 από 177 

 

α) η δαπάνη σύνταξης των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωµής δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τα 2.000 ευρώ στην επενδυτική ενότητα ζωική παραγωγή, και τα 1.000 ευρώ στην επενδυτική 

ενότητα φυτική παραγωγή. 

β) η δαπάνη για την εκπόνηση µελέτης άρδευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ, 

γ) η δαπάνη για την εκπόνηση µελέτης εγκατάστασης δικτύου µετεωρολογικών 

προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας  δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, 

δ) η δαπάνη για την αγορά εφαρµογών ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, και 

ε) η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηµατικής πινακίδας δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τα 150 ευρώ. 

6. ∆εν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται: 

α)  δαπάνες χωριστών γεωργο-τεχνοοικονοµικών µελετών που αφορούν τις επενδύσεις 

της αίτησης ενίσχυσης µε εξαίρεση τις δαπάνες της παραγράφου 2, 

β) δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκµετάλλευσης ή των προϊόντων της, που 

ενισχύονται στο πλαίσιο του Μέτρου 132: «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα 

τροφίµων». Έπεται, ότι δεν ενισχύονται δαπάνες πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας – 

κτηνοτροφίας, δαπάνες κατά ΑGRO 2: Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στην Φυτική 

Παραγωγή και δαπάνες κατά AGRO 3: Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης για την διασφάλιση 

της ποιότητας του χοιρείου κρέατος, 

γ) δαπάνες εκπαίδευσης – κατάρτισης των απασχολούµενων στην εκµετάλλευσης, και 

δ) δαπάνες για την έκδοση των κατά τον νόµο απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών όταν 

αυτές δεν εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου της ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να 

ενισχυθεί η δαπάνη έκδοσης των κατά τον νόµο απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών στο όνοµα 

του συζύγου του δικαιούχου  (π.χ. οικοδοµική άδεια που εκδίδεται στο όνοµα του συζύγου του 

δικαιούχου της ενίσχυσης). 

 

Άρθρο 24 

Προσδιορισµός της έννοιας «γεωργικός». 

(ΚΥΑ, άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α’) 

1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις δεν ενισχύονται δαπάνες που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
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«γεωργικές». 

2. Ως «γεωργική» νοείται κάθε δαπάνη που προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική 

νοµοθεσία να χαρακτηρίζεται ως «γεωργική» (π.χ. φορτωτής τύπου skid – steer που 

ταξινοµείται ως «γεωργικός» και όχι ως «µηχάνηµα έργου») ή που χρησιµοποιείται στην 

εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών, στην εκτροφή των ζώων, στην διαχείριση και 

ασφάλεια της εκµετάλλευσης, στην συντήρηση – πρώτη τυποποίηση, προώθηση των 

προϊόντων της εκµετάλλευσης. 

Έπεται, ότι δεν δύνανται να χαρακτηριστούν «γεωργικές» και συνεπώς δεν ενισχύονται από το 

καθεστώς, δαπάνες αγοράς κατοικίας, αναψυχής, έργων πράσινου, µηχανηµάτων που 

ταξινοµούνται ως «µηχάνηµα έργου» κλπ 

3. Για την εφαρµογή της παρούσας ως «γεωργική» νοούνται και οι δαπάνες για την 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 

εκµετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 19. 

 

Μ ΕΡΟΣ  4 ο :  Ύψος  ε π ι λ έ ξ ι µ ο υ  πρ οϋπολ ογ ι σ µού  κ α ι  π οσοσ τά  

ε ν ί σ χ υσ η ς  

 

Άρθρο 25 

Χρηµατοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

∆ηµόσια και ιδιωτική δαπάνη 

1. Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης καλύπτεται από 

την δηµόσια δαπάνη ή δηµόσια οικονοµική ενίσχυση [εφεξής ενίσχυση] και την ιδιωτική 

συµµετοχή. 

2. Η δηµόσια δαπάνη [ενίσχυση] καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 26 και 27 και χορηγείται µε την 

µορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

[ΕΓΤΑΑ] και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή µετά την 

υλοποίηση των επενδύσεων και την εξόφλησή τους, µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται 

επιλέξιµες µετά την παραλαβή τους από τα αρµόδια Όργανα. 

3. Η ενίσχυση χορηγείται το πολύ σε τρεις δόσεις ύστερα από υποβολή αίτησης 

πληρωµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της ΚΥΑ, ενώ η υποβολή της πρώτης 

αίτησης πληρωµής συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της ΚΥΑ. 
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4. Η ιδιωτική συµµετοχή προκύπτει ως διαφορά µεταξύ του συνολικού προϋπολογισµού 

του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και της ενίσχυσης και καλύπτεται από τον δικαιούχο της 

επένδυσης µε ίδια κεφάλαια και εφόσον απαιτείται και µε τραπεζικό δανεισµό. Τα ίδια κεφάλαια 

αποτελούν την ίδια συµµετοχή του δικαιούχου. 

5. Για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συµµετοχής στην 

υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πιστοποιείται: 

α)  µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων για την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων 

κεφαλαίων (π.χ. µετρητά, αµοιβαία κεφάλαια κλπ), και  

β) σε εφαρµογή του άρθρου 23 «Ιδία συµµετοχή σε επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς 

τοµέα» του ν. 2520/97, µε την αξία των ιδιόκτητων «ακινήτων», όπως η έννοια ορίστηκε στο 

άρθρο 15, του δυνητικού δικαιούχου. Στα ιδιόκτητα «ακίνητα» δεν συµπεριλαµβάνονται:  

i) τα εξ’ αδιαιρέτου ακίνητα, εκτός της περίπτωσης που ο έτερος συγκύριος είναι ο 

σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου, και 

ii)  τα ακίνητα επί των οποίων, µέσω του καθεστώτος, θα ανεγερθούν πάγιες 

εγκαταστάσεις (π.χ. σταβλικές εγκαταστάσεις, θερµοκήπια, φωτοβολταϊκά κλπ).  

Στην περίπτωση αυτή, µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός δικαιούχος καταγράφει τα «ακίνητα» 

ιδιοκτησίας του, αναφέροντας για κάθε ακίνητο τα στοιχεία συµβολαίου (αριθµός και ηµεροµηνία 

συµβολαίου, ονοµατεπώνυµο συµβολαιογράφου), την έκταση και την αντικειµενική αξία.  

Κατά την διαδικασία έγκρισης πράξης ελέγχεται το 20% των υπεύθυνων δηλώσεων. 

6. Για δικαιούχους νοµικά πρόσωπα η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συµµετοχής 

πιστοποιείται: 

α) στην υποβολή της αίτησης ενίσχυσης: 

i) µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων για την κατοχή εκ µέρους των 

εταίρων/µετόχων ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων (π.χ. µετρητά, αµοιβαία 

κεφάλαια κλπ), και  

ii) µε την αξία των ιδιόκτητων «ακινήτων» των εταίρων/µετόχων κατ’ αναλογία των 

οριζόµενων στην παράγραφο 6. 

β) στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης µε την αύξηση 

του εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των 

εταίρων/µετόχων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά εκτός του τακτικού, όπως 
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προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 26 

Υποχρέωση δικαιούχων σχετικά µε την δηµοσιοποίηση της συνδροµής του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] στην συγχρηµατοδότηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 14) 

1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος υποχρεούνται σε δηµοσιοποίηση της παρεχόµενης από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] χρηµατοδότησης για την 

υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

2. Η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται µε την ανάρτηση «επεξηγηµατικής πινακίδας» σε 

εµφανές µέρος της εκµετάλλευσης τους. Οι προδιαγραφές της πινακίδας ορίζονται στον Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, Παράρτηµα IV. 

 

Άρθρο 27 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι στο ύψος του επιλέξιµου προϋπολογισµού που 

λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της ενίσχυσης στην διάρκεια της 

προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013. 

(ΚΥΑ, άρθρο 9) 

1. Στην διάρκεια της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου ο επιλέξιµος προϋπολογισµός που 

λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της ενίσχυσης που παρέχεται από το Μέτρο δεν µπορεί 

να υπερβεί τα 500.000 ευρώ ανά γεωργική εκµετάλλευση, ή/και ανά δικαιούχο ή/και ανά 

γεωργική οικογένεια. Έπεται, ότι καθίστανται «µη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 

της ΚΥΑ αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται µε σκοπό την υπέρβαση του µέγιστου 

προϋπολογισµού ενώ τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των οριζόµενων 

στην παράγραφο ανακτούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

2. Στο ποσό των 500.000 ευρώ δεν προσµετρείται ο προϋπολογισµός των επενδυτικών 

Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του Ε.Π. 

«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» και των αντιστοίχων 

Μέτρων των ΠΕΠ που εντάσσονται στην ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο ως α) ανειληµµένες 

υποχρεώσεις και β) «Νέα Έργα». 
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Άρθρο 28 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι στο ύψος του επιλέξιµου προϋπολογισµού που 

λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της δηµόσιας δαπάνης της αίτησης ενίσχυσης. 

1. Ο προϋπολογισµός της αίτησης ενίσχυσης επί του οποίου υπολογίζεται η αναλογούσα 

δηµόσια δαπάνη [ενίσχυση] είναι ανάλογος της επενδυτικής ενότητας του άρθρου 1 και δεν 

µπορεί να υπερβεί ανά αίτηση ενίσχυσης: 

α) Φυτική Παραγωγή:  τα εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €). Εφόσον 

εκπληρώνεται η πιο πάνω προϋπόθεση, δηλαδή η προϋπόθεση των επενδύσεων στην φυτική 

παραγωγή,  ο µέγιστος προϋπολογισµός δύναται να προσαυξάνεται: 

i) κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση 

ενίσχυσης περιλαµβάνει και δαπάνες «καθετοποίησης της παραγωγής» (κτίρια και 

εξοπλισµός) και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισµός των εκατόν 

είκοσι χιλιάδων ευρώ αφορά τις δαπάνες αυτές. 

ii) κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης 

περιλαµβάνει και δαπάνες «αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου 

εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] µε σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 

κατασκευών» και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισµός των ογδόντα 

χιλιάδων ευρώ (80.000 €) αφορά τις δαπάνες αυτές. 

β) Ζωική Παραγωγή:  τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €). 

2. Αιτήσεις ενίσχυσης που ως µόνη δαπάνη περιλαµβάνουν την αγορά, µεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού αιολικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων καθώς και τις 

σχετιζόµενες µε αυτά γενικές δαπάνες δεν ενισχύονται και ως εκ τούτου καθίστανται αυτοδίκαια 

«µη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. 

3. Επισηµαίνεται ότι µέσω της αίτησης ενίσχυσης δύναται να προταθεί η υλοποίηση 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης προϋπολογισµού µεγαλύτερου από αυτόν που καθορίζεται στο 

παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή: α) η ιδιωτική συµµετοχή υπολογίζεται στο σύνολο του 

προϋπολογισµού και όχι στο επιλέξιµο µέρος αυτού, και β) οι υπερβάλλουσες τον επιλέξιµο 

προϋπολογισµό δαπάνες δεν ενισχύονται. 
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Άρθρο 29 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι στο ύψος των ποσοστών της ενίσχυσης. 

(ΚΥΑ, άρθρο 10) 

1. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ο τόπος της µόνιµης κατοικίας/έδρας του 

δικαιούχου προσδιορίζεται ως εξής: 

α) Φυσικά πρόσωπα:   Μαζί µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζεται βεβαίωση για το 

«µόνιµο της κατοικίας» από τον οικείο ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται σχετική 

βεβαίωση, ως τόπος µόνιµης κατοικίας νοείται «κανονική περιοχή». 

Στην περίπτωση αµφιβολιών ή καταγγελιών ο τόπος της µόνιµης κατοικίας διασταυρώνεται µε 

περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία όπως τόπος σχολείου παιδιών, τόπος υποβολής φορολογικής 

δήλωσης, λογαριασµοί οργανισµών κοινής ωφέλειας κλπ. Η παράθεση των αποδεικτικών 

στοιχείων είναι τυχαία και δεν ορίζει σειρά βαρύτητας στην αξιολόγηση των αµφιβολιών ή 

καταγγελιών. 

β) Νοµικά πρόσωπα:   Η έδρα του νοµικού προσώπου προσδιορίζεται στην συστατική του 

πράξη. Στην περίπτωση των υπό σύσταση νοµικών προσώπων η έδρα ορίζεται µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 

2. Ειδικά για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους για τον υπολογισµό της ενίσχυσης 

λαµβάνεται υπόψη η περιοχή πραγµατοποίησης της επένδυσης και όχι ο τόπος της µόνιµης 

κατοικίας. 

 

Άρθρο 30 

Εκχώρηση της επιδότησης. 

Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν εκχωρείται σε τρίτους. 

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο της στήριξης σε 

Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα για την παροχή δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης ενίσχυσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης του δικαιούχου της ενίσχυσης. Προκειµένου η εκχώρηση να 

είναι έγκυρη προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο εκδοχέας υποχρεούται 

να προβεί στην κατά τον νόµο απαιτούµενη αναγγελία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, Ειδική Γραµµατεία ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  3 ο :  Επ ι λ ογή  κ α ι  Έγκρ ι ση  Πράξ εω ν  

 

Άρθρο 31 

∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, επιλογής και έγκρισης Πράξεων 

(ΚΥΑ, µέρος 2
ο
) 

Προκειµένου να εγκριθεί η στήριξη γεωργικής εκµετάλλευσης στα πλαίσια του παρόντος 

καθεστώτος τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

α) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα δηµοσιοποιεί Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ η οποία 

αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραµµατείας του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων 

και Υποδοµών στη διεύθυνση http://www agrotikianaptixi.gr  

β) Οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχοµένου της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προετοιµάζουν αίτηση ενίσχυσης η οποία πληροί τις προδιαγραφές 

του άρθρου 33. 

γ) Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στον τόπο και στον χρόνο που προβλέπεται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, περιορισµούς και 

όρους τού άρθρου 32. 

δ) Οι αιτήσεις ενίσχυσης διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της 

οικείας Περιφέρειας όπου και αξιολογούνται. Η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο στάδια: 

i) αξιολόγηση από την Οµάδα Έργου Αξιολόγησης του άρθρου 17 της ΚΥΑ, και 

ii) γνωµοδότηση από την Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 18 της ΚΥΑ. 

ε) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης συνίσταται: 

i) στον έλεγχο επιλεξιµότητας της επενδυτικής ενότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 1, 

ii) στον έλεγχο επιλεξιµότητας του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 3 και 6, 

iii) στον έλεγχο επιλεξιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και του κατόχου της 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5, 

iv) στον έλεγχο επιλεξιµότητας των δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Κεφάλαιο 2ο «Κριτήρια Επιλογής ∆ικαιούχων – Παρεχόµενη Ενίσχυση», Μέρος 2ο: 

«Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας επενδύσεων», και 
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v) στην βαθµολόγηση της αίτησης ενίσχυσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ. 

στ) Η γνωµοδότηση συνίσταται: 

i) στην επικύρωση ή στην τροποποίηση της αξιολόγησης, και 

ii) στην κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε  «αποδεκτές» και «µη αποδεκτές» 

αιτήσεις ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. 

ζ) Στην συνέχεια τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα όπου και κατατάσσονται στο πλαίσιο των διαθεσίµων 

πιστώσεων στις κατηγορίες: «εν δυνάµει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και «απορριπτόµενοι» κατά 

την έννοια του άρθρου 19 της ΚΥΑ. 

η)  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα αποστέλλει: 

i) ατοµικές αποφάσεις έγκρισης Πράξης στους «εν δυνάµει δικαιούχους» των 

οποίων η αίτηση ενίσχυσης περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγκρισης 

Πράξης, και 

ii) ατοµικές αποφάσεις προέγκρισης Πράξης στους «εν δυνάµει δικαιούχους» των 

οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

έγκρισης Πράξης. Στις ατοµικές αποφάσεις προέγκρισης Πράξης ορίζονται τόσο τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν όσο και ο τόπος και χρόνος υποβολής 

τους. 

θ)  Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα οριστικοποιεί τις 

ατοµικές αποφάσεις προέγκρισης πράξης µε την έκδοση και αποστολή ατοµικών αποφάσεων 

έγκρισης Πράξης µετά την παραλαβή και τον έλεγχο των υπολειπόµενων δικαιολογητικών 

έγκρισης Πράξης. 

 

Άρθρο 32 

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 6) 

1. Για την ένταξη στο καθεστώς υποβάλλεται τυποποιηµένη αίτηση ενίσχυσης η οποία 

πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 33.  

2. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, 

εντός των χρονοδιαγραµµάτων και στις υπηρεσίες υποδοχής που αναφέρονται στην 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ. 

3. Αιτήσεις ενίσχυσης: 

α) που υποβάλλονται εκτός των χρονοδιαγραµµάτων δεν παραλαµβάνονται από τις 

υπηρεσίες υποδοχής των αιτήσεων ενίσχυσης 

β) που υποβάλλονται σε διαφορετικές υπηρεσίες από εκείνες που ορίζονται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθίστανται αυτοδίκαια ως µηδέποτε υποβληθείσες, 

εκτός και αν διαβιβαστούν αρµοδίως εντός των χρονοδιαγραµµάτων του πρώτου σταδίου της 

αξιολόγησης του άρθρου 31, εδάφιο δ΄, σηµείο i.  

4. Για την εφαρµογή της παρούσας ως αποδεκτοί τρόποι υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης που εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της 

ΚΥΑ, θεωρούνται:  

α) η υποβολή αυτοπροσώπως από τον δυνητικό δικαιούχο. Στην περίπτωση νοµικών 

προσώπων ως δυνητικός δικαιούχος νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από το αρµόδιο αποφασιστικό όργανο του νοµικού προσώπου. 

β) η υποβολή από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, και 

γ) η υποβολή ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά. Στην περίπτωση αυτή: 

i)  Η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδροµείο ή στον 

ταχυµεταφορέα το αργότερο την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων 

ενίσχυσης και να έχει παραληφθεί από την αρµόδια υπηρεσία υποβολής το αργότερο 

πριν την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από την Οµάδα Έργου Αξιολόγησης του 

άρθρου 17 της ΚΥΑ. Αιτήσεις ενίσχυσης που παραδίδονται από την ταχυδροµική/ 

ταχυµεταφορική υπηρεσία µετά την ηµεροµηνία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης 

θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες. 

ii) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποποιείται κάθε ευθύνης για 

ενέργειες και πράξεις της ταχυδροµικής/ταχυµεταφορικής υπηρεσίας που έχουν ως 

αποτέλεσµα την µη αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης (π.χ. απώλεια της αίτησης 

ενίσχυσης εκ µέρους της ταχυδροµικής/ταχυµεταφορικής υπηρεσίας).  

5. Στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ 

κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει µία και µόνο αίτηση ενίσχυσης που αφορά αποκλειστικά 

µία και µόνο µία επενδυτική ενότητα. 

Η υποβολή αίτησης ενίσχυσης που αφορά σε περισσότερες επενδυτικές ενότητες την καθιστά 

αυτοδίκαια «µη παραδεκτή» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. Οµοίως η υποβολή στην 
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ίδια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον ίδιο δυνητικό δικαιούχο περισσότερων 

αιτήσεων ενίσχυσης τις καθιστά όλες αυτοδίκαια «µη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 

16 της ΚΥΑ. 

6. Στην διάρκεια της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007 – 2013 το ίδιο φυσικό πρόσωπο 

δεν µπορεί να υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης και σαν φυσικό πρόσωπο και σαν µέλος/εταίρος 

νοµικού προσώπου. Έπεται ότι καθίσταται «µη παραδεκτή» κατά την έννοια του άρθρου 16 της 

ΚΥΑ, αίτηση ενίσχυσης νοµικού προσώπου που υποβάλλεται συγχρόνως ή µεταγενέστερα της 

αίτησης ενίσχυσης φυσικού προσώπου που είναι µέλος/εταίρος του νοµικού προσώπου. 

Οµοίως, καθίσταται «µη παραδεκτή», αίτηση ενίσχυσης φυσικού προσώπου που υποβάλλεται 

µεταγενέστερα της αίτησης ενίσχυσης νοµικού προσώπου στο οποίο είναι µέλος ή εταίρος. 

Ενισχύσεις που καταβάλλονται καθ’ υπέρβαση των οριζόµενων στην παράγραφο ανακτούνται 

ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Πρ οϋπο θ έσ ε ι ς ,  π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί  κ α ι  ό ρ ο ι  υ ποβ ολ ή ς  α ί τ η ση ς  

ε ν ί σ χ υσ η ς  σ τ η ν  π ε ρ ί π τωση  κ ο ι ν ή ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  ε κ µ ε τ ά λ λ ε υση ς  

7. Για την εφαρµογή της παρούσας, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση 

κοινών οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, 

περιορισµούς και όρους: 

 α) αίτηση ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει οποιοσδήποτε εκ των συζύγων για τα µεγέθη 

που κατέχει και αξιοποιεί νόµιµα. Εφόσον η αίτηση ενίσχυσης αφορά και µεγέθη που κατέχονται 

και αξιοποιούνται από τον έτερο σύζυγο, τότε η νόµιµη κατοχή και αξιοποίηση των µεγεθών 

αυτών αποδεικνύεται, πέραν των όσων αναφέρονται στις παραγράφους 4.2 και 4.3 του 

Παραρτήµατος 4, και µε ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασης της κατοχής ή της αρχηγίας.  

Η µεταβίβαση της κατοχής αφορά µέρος των µεγεθών που αξιοποιεί ο έτερος σύζυγος ενώ η 

µεταβίβαση της αρχηγίας αφορά το σύνολο των µεγεθών που αξιοποιεί ο έτερος σύζυγος. Τα 

µεγέθη που κατ’ αυτόν τον τρόπο µεταβιβάζονται δηλώνονται στην Ενιαία ∆ήλωση 

Εκµετάλλευσης ή στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία του πρωτογενούς τοµέα (π.χ. µητρώο 

εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων) ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του 

πρώτου αιτήµατος πληρωµής (καταβολής της ενίσχυσης), και 

β) για τον ίδιο κλάδο παραγωγής αίτηση ενίσχυσης  υποβάλλει µόνο ένας εκ των 

συζύγων.  
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ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Π ρ οϋπο θ έσ ε ι ς ,  π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί  κ α ι  ό ρ ο ι  υποβ ολή ς  

α ί τ η ση ς  ε ν ί σ χ υση ς  σ τ η ν  π ε ρ ί π τωση  γ εωργ ι κ ή ς  ε κ µ ε τ ά λ λ ε υση ς  

σ υ ν ε ρ γ ασ ί α ς  υ πό  σ ύσ τ ασ η  ν ο µ ι κ ο ύ  πρ οσώπου .  

8. Για την εφαρµογή της παρούσας, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση 

γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας υπό σύστασης νοµικού προσώπου διέπεται από τις πιο 

κάτω ειδικές προϋποθέσεις: 

α) Η αίτηση ενίσχυσης υπογράφεται από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται προς τούτο 

από τους µελλοντικούς µετόχους/εταίρους. Η σχετική εξουσιοδότηση περιλαµβάνεται στο 

έγγραφο αποδοχής για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς ενίσχυσης. Το 

πρόσωπο αυτό αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το µόνο 

αρµόδιο για την όποια επικοινωνία απαιτηθεί από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και µέχρι 

την εκπνοή των µακροχρονίων υποχρεώσεων. 

β) Όλες οι προσφορές εκδίδονται στο όνοµα του προσώπου που υποβάλλει και την 

αίτηση ενίσχυσης ή στο όνοµα των µελλοντικών εταίρων/µετόχων. Προσφορές που έχουν 

εκδοθεί σε άλλο όνοµα δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης 

– έγκρισης πράξης. 

 

Άρθρο 33 

Προδιαγραφές και περιεχόµενο της  Αίτησης Ενίσχυσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 2) 

1. Το τυποποιηµένο υπόδειγµα, οι προδιαγραφές και η παρουσίαση της αίτησης 

ενίσχυσης καθορίζονται µε απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης διακρίνονται σε πρωτεύοντα 

δευτερεύοντα, και δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του ρεαλιστικού κόστους (προϋπολογισµού) του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Ειδικότερα: 

α) Ως πρωτεύοντα  δ ικα ιολογη τ ι κά  νοούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

υποχρεωτικά µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης και δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκτός αν διαφορετικά ορίζονται στην παρούσα ή/και 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 16 της ΚΥΑ. 

β) Ως δευ τ ερ εύοντα  δ ι κα ιολογητ ι κά  νοούνται τα δικαιολογητικά που δεν 

υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης, αλλά στον τόπο και στον χρόνο που ορίζεται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή/και στην ατοµική απόφαση προέγκρισης Πράξης. Σε 
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κάθε περίπτωση τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο στην υποβολή της 

πρώτης αίτησης πληρωµής. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται κάθε φορά στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ. 

γ) Τα δ ικα ιολογη τ ι κά  τ ε κµηρ ίωσης  του  ρ εαλ ισ τ ι κού  κόστους  υποβάλλονται 

µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης και δεν αντικαθίστανται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986. 

3. Τα δικαιολογητικά καταγράφονται σε µορφή πίνακα στο Παράρτηµα 13 το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

4. Τα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτά από τα αρµόδια Όργανα πρέπει: 

α) να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, σε εφαρµογή του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99), µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να 

υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 

β) να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα, και 

γ) να είναι αριθµηµένα µε κόκκινο στυλό στο πάνω δεξιό µέρος. 

Επιπλέον, τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του ρεαλιστικού κόστους πληρούν και τα οριζόµενα 

στο άρθρο 13. 

 

Άρθρο 34 

Πληρότητα  Αίτησης Ενίσχυσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 2) 

1. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον: 

α) συµφωνεί µε το τυποποιηµένο υπόδειγµα του άρθρου 33, 

β) έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του άρθρου 33, 

γ)  περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που πληρούν τις 

προδιαγραφές της παρούσας, και 

δ) είναι υπογεγραµµένη από τον δυνητικό δικαιούχο και τον συντάκτη της αίτησης µε 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

2. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις καθίστανται «µη 

παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. Στην περίπτωση των «θεραπεύσιµων 

ελλείψεων» της παραγράφου 3 τα αρµόδια Όργανα θέτουν προθεσµία 5 εργάσιµων ηµερών 
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προκειµένου ο δυνητικός δικαιούχος να συµπληρώσει τις ελλείψεις αυτές. Μετά το πέρας της 

σχετικής προθεσµίας χωρίς ο δυνητικός δικαιούχος να έχει προβεί στην θεραπεία των 

ελλείψεων της αίτησης ενίσχυσής του, η αίτηση ενίσχυσης καθίστανται αυτοδίκαια «µη 

παραδεκτή» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΚΥΑ. 

3. Για την εφαρµογή της παρόντος άρθρου, νοείται θεραπεύσιµη έλλειψη, έλλειψη που 

αφορά σε: 

α)   Πρωτεύοντα δικαιολογητικά:    

i)   που έχουν υποβληθεί µε την αίτηση ενίσχυσης και το περιεχόµενο τους δεν 

συµφωνεί µε τις προδιαγραφές της παρούσας, και  

ii)   που εκ παραδροµής δεν υποβλήθηκαν µε την αίτηση ενίσχυσης. Η εκ 

παραδροµής µη υποβολή των δικαιολογητικών τεκµηριώνεται µε την ηµεροµηνία 

έκδοσής τους, που πρέπει να είναι προγενέστερη της υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης. 

β) Υπογραφές:   ελλείψεις υπογραφών ή της βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής, 

γ) Υπεύθυνες ∆ηλώσεις:  ελλιπείς, ανυπόγραφες ή χωρίς βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής όπου απαιτείται, και 

δ) ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης του ρεαλιστικού κόστους:  ∆ικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί µε την αίτηση ενίσχυσης και το περιεχόµενό τους δεν συµφωνεί µε τις προδιαγραφές 

της παρούσας. 

 

Άρθρο 35 

Απογραφικό δελτίο υφιστάµενης κατάστασης γεωργικής εκµετάλλευσης 

(ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 6) 

1. Για την εφαρµογή της παρούσας, το Απογραφικό ∆ελτίο υφιστάµενης κατάστασης 

γεωργικής εκµετάλλευσης για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης [εφεξής 

Απογραφικό ∆ελτίο] χορηγείται από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της µόνιµης 

κατοικίας/έδρας του δυνητικού δικαιούχου. 

2. Μέσω της θεώρησης του Απογραφικού ∆ελτίου από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

βεβαιώνεται η κατοχή και η αξιοποίηση των µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης του 

δυνητικού δικαιούχου στο έτος απογραφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 4, Τµήµα 

Ι: «Ορισµοί». Έπεται, ότι στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης η υφιστάµενη κατάσταση 

συµπληρώνεται σύµφωνα µε το θεωρηµένο Απογραφικό ∆ελτίο.  Το πρωτότυπο θεωρηµένο 
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Απογραφικό ∆ελτίο υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης.  

3. Στο Παράρτηµα  14 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ορίζεται το 

τυποποιηµένο υπόδειγµα του Απογραφικού ∆ελτίου υφιστάµενης κατάστασης γεωργικής 

εκµετάλλευσης για την υποβολή επενδυτικού Σχεδίου βελτίωσης. 

4. Το Απογραφικό ∆ελτίο συµπληρώνεται από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης και 

υποβάλλεται στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για θεώρηση. Η συµπλήρωση του Απογραφικού 

∆ελτίου γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης (δήλωση 

ΟΣ∆Ε) του έτους απογραφής. 

Κατ’ εξαίρεση και µόνο για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της παρούσας, για µεγέθη για τα 

οποία δεν υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης ή δεν 

δηλώνονται στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης η αξιοποίηση τεκµηριώνεται µέσω του 

φορολογικού εντύπου Ε1. 

∆ιευκρινιστικά προς τα αναγραφόµενα στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στο έντυπο Ε1 

δύνανται να χρησιµοποιηθούν τα αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ 

(π.χ. Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο για τα µελισσοσµήνοι που αναγράφονται στο Ε1) ή οποιοδήποτε 

σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης. 

5. Προκειµένου η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης να θεωρήσει το Απογραφικό ∆ελτίο, ο 

δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει σ’ αυτήν το συµπληρωµένο Απογραφικό ∆ελτίο συνοδευόµενο 

µε ακριβή αντίγραφα των δικαιολογητικών που χρησιµοποιήθηκαν για την συµπλήρωσή του. 

Εφόσον υπάρχει συµφωνία µεταξύ των αναγραφοµένων στο Απογραφικό ∆ελτίο και στα 

δικαιολογητικά που χρησιµοποιήθηκαν για την συµπλήρωσή του, η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

θεωρεί το Απογραφικό ∆ελτίο. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στο Απογραφικό ∆ελτίο και στα 

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά το Απογραφικό ∆ελτίο επιστρέφεται στον δυνητικό δικαιούχο 

της αίτησης ενίσχυσης για διόρθωση και επανυποβολή. Στο Απογραφικό ∆ελτίο 

συµπληρώνονται στο αντίστοιχο πεδίο οι λόγοι επιστροφής του στον δυνητικό δικαιούχο. Τυχόν 

αλλαγές στοιχείων που έχουν γίνει χειρόγραφα και µετά τη συµπλήρωσή του από τον δυνητικό 

δικαιούχο θα πρέπει να συνοδεύονται από σφραγίδα της ∆/νσης Γεωργίας ή Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

6. Ακριβές αντίγραφο του Απογραφικού ∆ελτίου µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά 

φυλάσσονται στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Άρθρο 36 

Τεκµηρίωση συµµόρφωσης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε τα κοινοτικά πρότυπα 

και εθνικές προδιαγραφές 

(ΚΥΑ, άρθρο 15, παράγραφος 6) 

1. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων συµµορφώνονται 

µε τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σχετική 

βεβαίωση της αρµόδιας ∆/νσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της µόνιµης 

κατοικίας / έδρας του δυνητικού δικαιούχου.  

Στην βεβαίωση θα αναγράφεται: «η εκµετάλλευση του … (όνοµα – επώνυµο – όνοµα πατέρα) …….. 

µε κωδικό ……… στην οποία εκτρέφονται … (αναγράφεται µόνο το είδος χωρίς τον αριθµό των 

εκτρεφόµενων ζώων) …… τηρεί τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα από την ζωοτεχνική και 

κτηνιατρική νοµοθεσία αρχεία (π.χ. µητρώο αιγοπροβάτων, µελισσοκοµικό βιβλιάριο κλπ) και οι 

σταβλικές τις εγκαταστάσεις πληρούν τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα κοινοτικά πρότυπα» 

2. Από την υποχρέωση προσκόµισης βεβαίωσης εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί. 

3. Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα κοινοτικά και εθνικές 

προδιαγραφές εφόσον µε την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται: 

α) Εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές 

προδιαγραφές: α) εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση, β) εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακα 

Λειτουργικότητας & Προδιαγραφών και γ) εγκεκριµένα Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

β) Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές 

προδιαγραφές: α) εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση, β) εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακα 

Λειτουργικότητας και γ) εγκεκριµένα Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

γ) Εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου όσο αφορά τα κοινοτικά πρότυπα 

ή/και τις εθνικές προδιαγραφές: α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

οποία δηλώνονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 16, παράγραφος 14, και β) Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

4. Τα έγγραφα της παραγράφου 3 είναι δεσµευτικά για την αξιολόγηση της αίτησης 

ενίσχυσης όσο αφορά την συµµόρφωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε τα κοινοτικά 

πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές. Έπεται ότι κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν 

ελέγχεται η ορθότητα του εγκεκριµένου συγκριτικού πίνακα, των αντίστοιχων εγκεκριµένων 

αρχιτεκτονικών σχεδίων και της δυναµικότητας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

5. Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κατά την διαδικασία 
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παραλαβής των επενδύσεων – καταβολής της ενίσχυσης, συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα 

κοινοτικά και εθνικά πρότυπα εφόσον µε την αίτηση πληρωµής υποβάλλεται σχετική βεβαίωση 

του αρµόδιου τµήµατος της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του 

τόπου της µόνιµης κατοικίας / έδρας του δικαιούχου ή άδεια λειτουργίας της πτηνο-

κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

6. Θεωρηµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας & Προδιαγραφών απαιτείται και 

στην περίπτωση προσαρµογής, εκσυγχρονισµού ή µετατροπής υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

 

 

Άρθρο 37 

Ατοµικές Αποφάσεις προέγκρισης Πράξης 

Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων 

 (ΚΥΑ, άρθρο 16, παράγραφος 4 και άρθρο 21) 

1. Στην περίπτωση «εν δυνάµει δικαιούχων» κατά την έννοια του άρθρου 19 της ΚΥΑ των 

οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγκρισης 

πράξης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα εκδίδει ατοµική απόφαση 

προέγκρισης Πράξης. 

2. Η ατοµική απόφαση προέγκρισης πράξης εκδίδεται σύµφωνα µε το πόρισµα της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 18 της ΚΥΑ µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του 

∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών. 

3. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ – 

Ανταγωνιστικότητα εντός χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στην ατοµική απόφαση 

προέγκρισης πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση η ατοµική απόφαση προέγκρισης πράξης 

ανακαλείται αυτοδίκαια µε αποδέσµευση της δηµόσιας δαπάνης προς όφελος των επιλαχόντων 

κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα ελέγχει τα πρόσθετα 

δικαιολογητικά και εφόσον αυτά πληρούν τα προβλεπόµενα εκδίδεται ατοµική απόφαση 

έγκρισης πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση η ατοµική απόφαση προέγκρισης πράξης ανακαλείται 

µε αποδέσµευση της δηµόσιας δαπάνης προς όφελος των επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά 

βαθµολογίας. 
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Άρθρο 38 

Ατοµικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης - Συµβάσεις 

(ΚΥΑ, άρθρο 16, παράγραφος 4 και άρθρο 21) 

Εν δυνάµει δικαιούχοι στους οποίους έχει αποσταλεί ατοµική απόφαση έγκρισης πράξης 

καθίστανται οριστικά δικαιούχοι εφόσον αποδεχθούν την σχετική απόφαση. Η αποδοχή της 

ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης συνοδεύεται µε δήλωση για τον αριθµό τραπεζικού 

λογαριασµού στον οποίο θα καταβάλλεται η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση.  

Ειδικά, στην περίπτωση νοµικών προσώπων η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε 

τραπεζικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου και όχι σε τραπεζικό λογαριασµό των 

µετόχων/εταίρων. 

 

Κεφάλα ι ο  4 ο :  Τ ε λ ι κ έ ς  ∆ ι α τ ά ξ ε ι ς  

 

Άρθρο 39 

∆ηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων 

1. Τα προσωπικά δεδοµένα τόσο των ενδιαφεροµένων όσο και των δικαιούχων της 

συγχρηµατοδότησης από το ΕΓΤΑΑ: 

α) ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για στατιστικούς ή ερευνητικούς 

λόγους, 

β)  ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και ελέγχου από τις αρµόδιες 

αρχές των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους διασφάλιση των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

γ) δηµοσιοποιούνται, σε εφαρµογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1995/2006 του Συµβουλίου, µε 

κάθε πρόσφορο µέσο. 

2. Τα δηµοσιοποιούµενα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 2, εδάφιο γ) περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:  

α) Φυσικά πρόσωπα: ∆ήµο και Ταχυδροµικό Κώδικα µόνιµης κατοικίας, Επώνυµο, όνοµα 

και όνοµα πατέρα, και εγκριθείσα ή καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη. 

β) Νοµικά πρόσωπα: ∆ήµο και Ταχυδροµικό Κώδικα της έδρας του νοµικού προσώπου, 

Επώνυµο και όνοµα του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και 
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εγκριθείσα ή καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη. 

 

Άρθρο 40 

Χειρισµός της αίτησης ενίσχυσης από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες 

Για κάθε αίτηση ενίσχυσης δηµιουργείται φάκελος αρχειοθέτησης.  

Με ευθύνη της υπηρεσίας υποδοχής των αιτήσεων ενίσχυσης, σε κάθε αίτηση ενίσχυσης 

τοποθετείται ο τυποποιηµένος πίνακας του Παραρτήµατος 15 στον οποίον καταγράφονται όλες 

οι διοικητικές ενέργειες που αφορούν την αίτηση ενίσχυσης καθώς και η επισπεύδουσα 

υπηρεσία ή/και ο αρµόδιος υπάλληλος. 

Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε την εν λόγω αίτηση ενίσχυσης αρχειοθετούνται στον 

σχετικό φάκελο αρχειοθέτησης.  

 

Άρθρο 41 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της Ειδικής Γραµµατείας του ∆ιοικητικού 

Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η παρούσα ισχύει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

(Το Παράρτηµα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι κλάδοι παραγωγής που εµπίπτουν στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 1234/07 του Συµβουλίου για την θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τοµέα των 

οπωροκηπευτικών όπως ισχύει κάθε φορά. Στο παρόν παράρτηµα αναπαράγεται ο πίνακας του 

Παραρτήµατος Ι, Μέρος ΙΧ: «Οπωροκηπευτικά» του σχετικού Κανονισµού. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΟ(*) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0702 00 00 Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 

0703 Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, 

νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη. 

0704 Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια 

βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή 

ψύξη. 

0705 Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή 

διατηρηµένα µε απλή ψύξη. 

0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 

ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά ή 

διατηρηµένα µε απλή ψύξη. 

0707 00 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη. 

0708 Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή 

ψύξη. 

ex 0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα 

λαχανικά των διακρίσεων: 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 

31, 0709 90 39 και 0709 90 60. 

ex 0802 Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 

φλούδα τους, µε εξαίρεση: τα καρύδια του arec (ή του bιtel) και τα 

καρύδια του kola που υπάγονται στη διάκριση 0802 90 20. 

0803 00 11 Μπανάνες νωπές του είδους των Αντιλλών. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΟ(*) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ex 0803 00 90 Μπανάνες ξερές του είδους των Αντιλλών. 

0804 20 10 Σύκα νωπά. 

0804 30 00 Ανανάδες. 

0804 40 00 Αβοκάντο 

0804 50 00 Γκογιάβ, µάνγκο και µαγγούστες 

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά. 

0806 10 10 Σταφύλια νωπά επιτραπέζια. 

0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί 

παπαίας, νωπά. 

0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα 

brugnons και νεκταρίνια), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά. 

0810 Άλλοι νωποί καρποί και φρούτα, νωπά. 

0813 50 31 

0813 50 39 

Μίγµατα αποκλειστικά από αποξηραµένους καρπούς των κλάσεων 0801 

και 0802 

0910 20 Κρόκος (ζαφορά). 

ex 0910 99 Θυµάρι, νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη. 

ex 1211 90 85 Βασιλικός, µελισσόχορτο, µέντα, origanum vulgare (ρίγανη/µαντζουράνα 

η κοινή), δεντρολίβανο, φασκόµηλο, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη. 

1212 99 30 Χαρούπια 

(*) ΣΟ = Συνδυαστική Ονοµατολογία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

(Το Παράρτηµα 2 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Για την εφαρµογή του καθεστώτος γίνονται δεκτοί οι πιο κάτω συνδυασµοί επενδύσεων και 

στόχων του άρθρου 4 της ΚΥΑ. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ 5  

Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1  

Προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα 

καλής διαβίωσης 
2 

 

Ανέγερση – επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστά-

σεων για τις οποίες υφίστανται κοινοτικά πρότυπα 

καλής διαβίωσης 

2 

 

Εγκατάσταση συστήµατος µετεωρολογικών 

προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας 
8, 3, 4 

 

Μετατροπή υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκατα-

στάσεων συµβατικής εκτροφής σε εγκαταστάσεις 

βιολογικής ή πιστοποιούµενης κατά AGRO 

εκτροφής 

8 

 

Αντικατάσταση παλαιών ελκυστήρων µε νέους 

σύγχρονους Φάσης ΙΙΙA ή µεταγενέστερη  
4, 6 

 

Βελτίωση συστηµάτων αερισµού – δροσισµού – 

θέρµανσης σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
2 

 

Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς (µόνωση) 

κτιρίων 
4, 5 

 

Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης των 

αποβλήτων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

αποκοµιδής των αποβλήτων προς τους χώρους 

2, 3, 6 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

επεξεργασίας τους 

Εισαγωγή εξοπλισµού «γεωργίας ακριβείας» 4, 5, 7, 8, 10  

Εισαγωγή γεωργικών παρελκοµένων 

πολυµηχανηµάτων 
4, 5, 7 

 

Εισαγωγή επενδυτικών δαπανών εξοικονόµισης 

ύδατος 
4 

 

Εισαγωγή µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εργα-

λείων για την προσαρµογή της εκµετάλλευσης στις 

απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης  

9 

 

Κωδικοί στόχων: 
1.  για τη µετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα 
µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, 
2.  για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, 
3.  για την προστασία της δηµόσιας υγείας, 
4.  για την προστασία του εδάφους, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της 
άµβλυνσης των κλιµατικών αλλαγών, 
5.  για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίµων, τη µείωση των εκποµπών µεθανίου, διοξειδίου του 
άνθρακα και οξειδίου του αζώτου, 
6.  για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας, 
7.  για την υιοθέτηση καινοτοµιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ], 
8.  για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, 
9.  για τη βελτίωση της εφαρµογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συµµόρφωσης όπως απορρέει ως 
απαίτηση από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά, 
10.  για τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, 
11.  για τη βελτίωση της παραγωγής της εκµετάλλευσης µέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης 
υφιστάµενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα διάθεσης, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

(Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρµογή του καθεστώτος, πέραν των εννοιολογικών προσδιορισµών του άρθρου 5 της 

ΚΥΑ, ισχύουν και οι ορισµοί και εννοιολογικοί προσδιορισµοί που ακολουθούν:  

1) Ανέγερση εγκαταστάσεων: Εάν διαφορετικά δεν ορίζεται, νοείται η ίδρυση, 

επέκταση και µετεγκατάσταση νέων σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και 

κατασκευών 

2) Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων: Εάν διαφορετικά δεν ορίζεται, νοείται ο 

κάθε είδους εκσυγχρονισµός, βελτιώσεις, προσαρµογή σε νεοεισερχόµενα 

κοινοτικά πρότυπα, µετατροπή παραγωγικής διαδικασίας κλπ 

3) Επένδυση: Αναφέρεται στις δαπάνες που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 

του ΠΑΑ 2007 – 2013. 

4) Επιλέξιµος προϋπολογισµός: Νοείται ο προϋπολογισµός επί του οποίου 

υπολογίζεται η ενίσχυση και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 

οριζόµενα στο άρθρο 26. 

5) Έτος απογραφής: Βλέπε: «Υφιστάµενη κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης» 

6 Καθετοποίηση παραγωγής: Αφορά ενέργειες και κατ’ επέκταση επενδύσεις 

που σχετίζονται µε την µεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και εµπορία 

αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκµετάλλευση. Έπεται ότι 

η δυναµικότητα των σχετικών εγκαταστάσεων είναι ανάλογη της παραγωγικής 

ικανότητας της εκµετάλλευσης µε δυνατότητα προσαύξησης κατά 15%. Οι 

ενέργειες αυτές πραγµατοποιούνται αποκλειστικά εντός των ορίων της 

εκµετάλλευσης. 

7) ΚΥΑ: Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε ΚΥΑ χωρίς περαιτέρω 

διευκρίνηση, νοείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση  724/10  (ΦΕΚ 1026/Β/010)   

«Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισµός των Γεωργικών 

Εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013» 

8) Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων: Αφορά περίοδο 5 ετών µετά την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κατά την 
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διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 

της ΚΥΑ   

9) Μελλοντική κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: Χρονική περίοδος 

που αρχίζει µε την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των α/βάθµιων ή/και 

των β/βάθµιων Γνωµοδοτικών Επιτροπών των άρθρων 18 και 20 της ΚΥΑ και 

ολοκληρώνεται µε την εκπνοή των µακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου 

του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

10) Μετακινούµενος κτηνοτρόφος: Η έννοια του «µετακινούµενου κτηνοτρόφου» 

έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 

11) Μόνιµη κατοικία: Η έννοια της «µόνιµης κατοικίας» έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 

5 της ΚΥΑ 

12) Νέος Γεωργός: Η έννοια του Νέου Γεωργού έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της 

ΚΥΑ 

13) Ολοκλήρωση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: Ορίζεται περίοδος διάρκειας 

ενός έτους η οποία συµπίπτει µε το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο της 

ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

14) Ολοκλήρωση της υλοποίησης επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: 

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

24 της ΚΥΑ. 

15) Συνολικός προϋπολογισµός: Νοείται ο προϋπολογισµός [π/υ] υλοποίησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης που αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος µε την 

αίτηση ενίσχυσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να είναι µικρότερος, 

µεγαλύτερος ή ίσος µε τον επιλέξιµο προϋπολογισµό. 

Επισηµαίνεται ότι η ιδιωτική συµµετοχή υπολογίζεται επί του συνολικού 

προϋπολογισµού και όχι επί του επιλέξιµου. 

16) Υφιστάµενη κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης ή έτος 

απογραφής: Περίοδος διάρκειας ενός έτους η οποία συµπίπτει µε το 

προηγούµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο της κατάθεσης της αίτησης 

ενίσχυσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

(Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Ο ρ ι σ µο ί  

4.1 Γεωργική εκµετάλλευση 

4.1.1 Γεωργική εκµετάλλευση νοείται η µονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή 

περισσοτέρων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας υπό ενιαία διοίκηση και 

διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης πλην της πρωτογενούς 

γεωργικής/κτηνοτροφικής παραγωγής, περιλαµβάνονται η διακίνηση, µεταφορά, τυποποίηση, 

συσκευασία, αποθήκευση, µεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά των 

προϊόντων που παράγει η εκµετάλλευση. 

Για τις ανάγκες της παρούσας αναγνωρίζονται επιπλέον 3 ειδικές µορφές  γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων: α) κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση, β) συστεγαζόµενη γεωργική 

εκµετάλλευση και γ) γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας. Οι σχετικές έννοιες ορίζονται στην 

συνέχεια. 

4.1.2 ∆εν θεωρούνται γεωργικές εκµεταλλεύσεις και συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για 

στήριξη από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων, οι ακόλουθες κατηγορίες εκµεταλλεύσεων: 

α) Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, ∆ασικές, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας 

(συλλεκτικές, υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου.  

β) Τα εκτροφεία αλόγων ιππασίας και ιπποδροµιών και η έκταση που χρησιµοποιείται για 

την άσκησή τους, εφόσον παράλληλα δεν αναπτύσσεται και η δραστηριότητα της 

αναπαραγωγής.  

γ) Τα κυνοκοµεία.  

4.2 Αξιοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για την εφαρµογή της παρούσας νοείται αξιοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης η καλλιέργεια 

των νοµίµως κατεχόµενων αγροτεµαχίων ή/και η εκτροφή του νοµίµως κατεχόµενου ζωικού 

κεφαλαίου. 

Εφόσον εκπληρώνεται η προαναφερθείσα προϋπόθεση, στην αξιοποίηση περιλαµβάνεται η 

αγρανάπαυση και οι τυχόν δραστηριότητες διακίνησης, µεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας, 
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αποθήκευσης, µεταποίησης, χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που 

παράγει η εκµετάλλευση. 

Η αξιοποίηση των µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης τεκµηριώνεται: 

α) µέσω της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης (∆ήλωση ΟΣ∆Ε), για τα µεγέθη για τα 

οποία υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης, ή/και 

β) µέσω του  φορολογικού εντύπου Ε1, για τα µεγέθη για τα οποία δεν υφίσταται η 

υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. 

∆ιευκρινιστικά προς τα αναγραφόµενα στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στο έντυπο Ε1 

δύνανται να χρησιµοποιηθούν τα αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ 

(π.χ. Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο για τα µελισσοσµήνοι που αναγράφονται στο Ε1) ή άλλο σχετικό 

αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης. 

Κατ’ εξαίρεση και µόνο για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της παρούσας, µεγέθη για τα οποία 

ενώ υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης δεν έχουν 

δηλωθεί σ’ αυτή, η αξιοποίησή τους τεκµηριώνεται µέσω του φορολογικού εντύπου Ε1. 

4.3 Νόµιµη κατοχή γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για την εφαρµογή της παρούσας, η νόµιµη κατοχή της γεωργικής εκµετάλλευσης αφορά τα 

µεγέθη που αξιοποιούνται και τα οποία κατέχονται νόµιµα εφόσον δηλώνονται στην Ενιαία 

∆ήλωση Εκµετάλλευσης ή στο φορολογικό έντυπο Ε1 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 4.2. 

4.4. Νόµιµη λειτουργία γεωργικής εκµετάλλευσης 

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα, η νόµιµη λειτουργία της εκµετάλλευσης 

πρέπει να υφίσταται κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης. Έπεται, ότι η νοµιµότητα της λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης εξετάζεται 

στην αποπληρωµή (τελευταία δόση) του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

4.5 Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για την εφαρµογή της παρούσας, αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το πρόσωπο το 

οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και το οποίο αξιοποιεί νοµίµως 

κατεχόµενη και λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση  κατά την έννοια των παραγράφων 4.2 

και 4.3, για την οποία και φορολογείται. 
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Σε κάθε µορφής εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας µόνο αρχηγός.  

4.6 Κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση 

Για την εφαρµογή της παρούσας, κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση υφίσταται στην 

περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και 

οι οποίοι αξιοποιούν νοµίµως κατεχόµενη και λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση για την 

οποία και φορολογούνται, δηλαδή στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εµφανίζονται ως 

αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά την έννοια της παραγράφου 4.5 

4.7 Νόµιµη λειτουργία κοινής οικογενειακής γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για την εφαρµογή της παρούσας κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση λειτουργεί νόµιµα 

εφόσον οι κατά τον νόµο απαιτούµενες άδειες εκδίδονται κατ’ ελάχιστον στο όνοµα ενός εκ των 

συζύγων. 

Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα, η νόµιµη λειτουργία της εκµετάλλευσης 

πρέπει να υφίσταται κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης. Έπεται, ότι η νοµιµότητα της λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης αντικείµενο 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης εξετάζεται στην αποπληρωµή (τελευταία δόση) του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

4.8 Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση 

Για την εφαρµογή της παρούσας, συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση υφίσταται στην 

περίπτωση που περισσότεροι αρχηγοί που δεν έχουν την συζυγική ιδιότητα κατέχουν και 

αξιοποιούν γεωργική εκµετάλλευση επί κοινού ακινήτου (π.χ. αρχηγοί που εκτρέφουν ζώα σε 

σταβλικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο ίδιο αγροτεµάχιο). 

Η περίπτωση των συστεγαζόµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων αφορά κυρίως εκµεταλλεύσεις 

που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία. 

4.9 Νόµιµη λειτουργία συστεγαζόµενης γεωργικής εκµετάλλευσης 

Για την εφαρµογή της παρούσας, συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση λειτουργεί νόµιµα 

εφόσον οι κατά τον νόµο απαιτούµενη άδεια λειτουργίας εκδίδεται κατ’ ελάχιστον στο όνοµα του 

αρχηγού της. 

4.10 Εκµετάλλευση συνεργασίας 

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοείται εκµετάλλευση συνεργασίας, η εκµετάλλευση που 

προκύπτει από την µερική ή ολική συγχώνευση υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η 
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νέα εκµετάλλευση που έτσι προκύπτει ανήκει υποχρεωτικά σε νοµικό πρόσωπο. 

4.11 Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου 

Για την εφαρµογή της παρούσας, αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου 

νοείται ο κατά τον νόµο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται προς 

τούτο από το κατά τον νόµο αρµόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του νοµικού προσώπου. 

4.12 Γεωργός 

Για την εφαρµογή της παρούσας, γεωργός νοείται: 

α) το φυσικό πρόσωπο που έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και συγχρόνως αντλεί 

τουλάχιστον το 30% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που 

ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής του, 

ή 

β) το φυσικό πρόσωπο που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα, αντλεί τουλάχιστον το 

30% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της 

εκµετάλλευσης του και συγχρόνως είναι µικροεπαγγελµατίας, µόνιµος κάτοικος: 

i) δηµοτικών  ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων 

ii) ορεινών οικισµών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε 

φορά, πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων 

iii) µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3.100 κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία 

επίσηµη απογραφή. 

4.13 Υπολογισµός γεωργικού εισοδήµατος 

4.13.1  Γεωργικό εισόδηµα:  επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 4.12, 

προκειµένου το εισόδηµα να θεωρηθεί «γεωργικό» θα πρέπει να προέρχεται από 

δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης. Υπ’ αυτή την 

έννοια δεν θεωρούνται γεωργοί οι αγρεργάτες, δασεργάτες και αλλιεργάτες οι οποίοι εξ’ ορισµού 

στερούνται «εκµετάλλευσης». 

Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος θεωρείται «αγροτικό» εισόδηµα (όχι «γεωργικό»), το 

εισόδηµα που αντλείται από: 

α) Αγροτουριστική, Αγροτοβιοτεχνική, ∆ασική, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας 

(συλλεκτική και υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου εκµεταλλεύσεις, και 

β) την εκµετάλλευση εκτροφής αλόγων ιππασίας στις περιπτώσεις που συγχρόνως 
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αναπτύσσεται και δραστηριότητα της αναπαραγωγής. 

Το εισόδηµα που αντλείται από την εκµετάλλευση κυνοκοµείων θεωρείται εξωγεωργικό. 

4.13.2   Φυσικό πρόσωπο αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης:  Το γεωργικό εισόδηµα 

υπολογίζεται συγκρίνοντας τον µέσο όρο της τελευταίας 3ετίας του ατοµικού εισοδήµατος µε τον 

µέσο όρο της τελευταίας 3ετίας του γεωργικού εισοδήµατος ή των διαθέσιµων φορολογικών 

στοιχείων του δυνητικού δικαιούχου εφόσον δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής 

δήλωσης την τελευταία 3ετία.  

Για την εφαρµογή της παρούσας η σύγκριση των εισοδηµάτων (ατοµικό – γεωργικό) γίνεται από 

το εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορείας. Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το σύνολο των 

εισοδηµάτων του δυνητικού δικαιούχου όπως αυτά εµφανίζονται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα, 

σηµείο «Γ΄ Εκκαθάριση Φ.Ε.» Ως γεωργικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα από «γεωργικές 

επιχειρήσεις» όπως αυτό εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα, σηµείο «∆΄ Ανάλυση 

Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το εισόδηµα, µειώσεων φόρου, κτλ». 

Στο γεωργικό εισόδηµα αθροίζονται και τα ποσά που εµφανίζονται στους κωδικούς 339 ή/και 

340 του φορολογικού εντύπου Ε1. 

Στην σύγκριση των εισοδηµάτων δεν λαµβάνεται υπόψη: 

α) το εισόδηµα από τα επιδόµατα πολυτέκνων και τρίτου παιδιού. 

β) το εισόδηµα από ενοίκια εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 15.000 €. Σε αντίθετη περίπτωση, 

στο ατοµικό εισόδηµα του δυνητικού δικαιούχου υπολογίζεται το ποσό που υπερβαίνει τα 

15.000 €. 

4.13.3   Φυσικό πρόσωπο µέτοχος ή εταίρος νοµικού προσώπου: Στις περιπτώσεις µετόχων ή 

εταίρων νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία – 

κτηνοτροφία) τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα εµφανίζουν εισοδήµατα από «εµπορικές 

επιχειρήσεις» και όχι από «γεωργικές» 

Για την εφαρµογή της παρούσας, σε ανάλογες περιπτώσεις το εισόδηµα θεωρείται «γεωργικό» 

εφόσον η µοναδική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου είναι η άσκηση της γεωργίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση η τεκµηρίωση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται µε ευθύνη του δυνητικού 

δικαιούχου. 

4.14 Υπολογισµός απασχόλησης 

Ο υπολογισµός της απασχόλησης γίνεται ως µέσος όρος των ηµεροµισθίων των διαθέσιµων 

στοιχείων της τελευταίας 3ετίας του δυνητικού δικαιούχου. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 77 από 177 

 

Για τον υπολογισµό της απασχόλησης θεωρείται «γεωργική» η απασχόληση που προσφέρεται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) σε Αγροτουριστική, Αγροτοβιοτεχνική, ∆ασική, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας 

(συλλεκτική και υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου εκµεταλλεύσεις, και 

β) σε εκµεταλλεύσεις εκτροφής αλόγων ιππασίας στις περιπτώσεις που συγχρόνως 

αναπτύσσεται και δραστηριότητα της αναπαραγωγής. 

Η απασχόληση που προσφέρεται σε κυνοκοµεία, θεωρείται εξωγεωργική. 

4.14.1    Φυσικό πρόσωπο µέτοχος ή εταίρος νοµικού προσώπου: Κατ’ αναλογία του εδαφίου 

4.13.3, στις περιπτώσεις µετόχων ή εταίρων νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή παραγωγή (γεωργία – κτηνοτροφία) η απασχόληση θεωρείται γεωργική εφόσον 

µοναδική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου είναι η άσκηση της γεωργίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση η τεκµηρίωση της απασχόλησης γίνεται µε ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.  

4.15 Υπολογισµός εισοδήµατος νοµικού προσώπου 

Κατ’ αναλογία της παραγράφου 4.13, εφόσον το νοµικό πρόσωπο δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία – κτηνοτροφία) τεκµαίρεται ότι αντλεί το 

50% των συνολικών του εισοδηµάτων από την άσκηση της γεωργίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

η ευθύνη της τεκµηρίωσης βαραίνει τον δυνητικό δικαιούχο.  

4.16 Νέος Γεωργός 

Η έννοια του «Νέου Γεωργού» ορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 

4.17 Ηλικία 

Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας γέννησης και της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4.18 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) 

Για την µέτρηση της έντασης εργασίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις χρησιµοποιείται η 

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας [ΜΑΕ], που ορίζεται ως ακολούθως: 

«Μια ΜΑΕ αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών που προσφέρεται, υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά την διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους σε όλους 

τους τοµείς της οικονοµίας». 
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4.19 Υπολογισµός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης 

Ο υπολογισµός των απαιτούµενων ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης 

εκτελείται µε βάση τα µεγέθη που αξιοποιούνται στην γεωργική εκµετάλλευση και τους 

αντίστοιχους δείκτες που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Ε κ µ ε τ α λ λ ε ύσ ε ι ς  που  α ν ή κ ο υ ν  σ ε  φ υσ ι κ ά  πρ όσωπα  

4.20 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης γεωργού. 

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό για να αποτελέσει αντικείµενο 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 

πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας: 

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3τία µέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας: 

-   0,50 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας, ή 

- 0,25 ΜΑΕ εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 

κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή 

- 0,25 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τµήµα της Επικράτειας µη 

συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης, 

3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 

των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση εργασίας:  

-   1 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας, ή 

-  0,50 ΜΑΕ εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 

κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή 

- 0,50 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τµήµα της Επικράτειας µη 

συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης, 

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της, και  

5) Κατέχεται νόµιµα από φυσικό πρόσωπο που: 

α) είναι ενήλικο άτοµο που δεν έχει συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 79 από 177 

 

β) έχει την ιδιότητα του γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι «Ορισµοί» 

του παρόντος παραρτήµατος, 

γ) είναι αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι 

«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, 

δ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, 

ε) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ, 

στ) δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία και διάθεση ναρκωτικών ουσιών, 

ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δηµοσίου ή έχει 

καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης τριετίας από την έκτιση της 

ποινής του, 

ζ) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 

σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 

για την «Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 

γεωργικής πολιτικής» όπως ισχύει κάθε φορά, και 

η) δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

4.21 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συστεγαζόµενης γεωργικής 
εκµετάλλευσης γεωργού. 

Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό για να 

αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.20 «Ειδικές 

προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης γεωργού» και επιπλέον πρέπει να: 

1) Έχει πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα, και 

2) Έχει λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης. 

4.22 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης Νέου Γεωργού. 

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό, όπως η έννοια ορίζεται 

στο τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, δύναται να αποτελέσει αντικείµενο 

ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων εφόσον: 
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1)  Ο Νέος Γεωργός διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25. 

4.23 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συστεγασµένης γεωργικής εκµετάλλευσης 
Νέου Γεωργού. 

Συστεγασµένη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό, όπως η 

έννοια ορίζεται στο τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, δύναται να αποτελέσει 

αντικείµενο ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων εφόσον: 

1)  Έχει πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα, 

2)  Έχει λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης, και 

3)  Ο Νέος Γεωργός διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι Ι :  Ε κ µ ε τ α λ λ ε ύσ ε ι ς  που  α ν ή κ ο υ ν  σ ε  ν ο µ ι κ ά  πρ όσωπα  

4.24 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού 
προσώπου. 

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο για να αποτελέσει αντικείµενο 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 

πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας: 

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3ετία µέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 1 

ΜΑΕ, 

3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 

των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 

ΜΑΕ, 

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της, εφόσον µέρος του 

µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως η 

έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, και  

5) Κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που: 
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α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και εµφανίζεται µε την νοµική µορφή 

Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθµης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης 

Ευθύνης [ΕΠΕ], συµπεριλαµβανόµενης της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης 

Εταιρείας [ΑΕ], 

β) έχει, από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, διάρκεια κατ’ 

ελάχιστον 10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει την περίοδο των 

µακροχρονίων υποχρεώσεων, 

γ) η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν 

την ιδιότητα του γεωργού ή του Νέου Γεωργού, όπως οι έννοιες ορίζονται στο Τµήµα Ι 

«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, 

δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 

ενίσχυσης, 

ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο, 

στ)  δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ, 

ζ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία αντλεί 

τουλάχιστον το 50% των συνολικών εισοδηµάτων του υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 

3ετίας ή των διαθέσιµων στοιχείων εφόσον δεν έχει λειτουργήσει για τρείς πλήρεις 

διαχειριστικές περιόδους , 

η) έχει κλείσει τουλάχιστον µια πλήρη 12µηνη διαχειριστική περίοδο, 

θ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,  

ι) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ, και 

ια) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 

σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 

για την «Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 

γεωργικής πολιτικής»  όπως ισχύει κάθε φορά. 

4.25 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας 
προσφάτως συσταθέντος νοµικού προσώπου 

4.25.1   Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο που συστάθηκε 

πρόσφατα για να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την 
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ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις επιλεξιµότητας: 

1) Προκύπτει από την µερική ή ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον κατά το έτος απογραφής, 

2) Έχει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, µε βάση τα µεγέθη που 

προκύπτουν από την συγχώνευση των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ελάχιστη 

ένταση εργασίας 1 ΜΑΕ, 

3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 

των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 

ΜΑΕ, 

4) Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 

έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της εφόσον µέρος του 

µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως η 

έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, και 

5) Κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που: 

α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και εµφανίζεται µε την νοµική µορφή 

Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθµης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης 

Ευθύνης [ΕΠΕ], συµπεριλαµβανόµενης της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης 

Εταιρείας [ΑΕ], 

β) έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να 

καλύπτει την περίοδο των µακροχρονίων υποχρεώσεων, 

γ) η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν 

την ιδιότητα του γεωργού ή του Νέου Γεωργού, όπως οι έννοιες ορίζονται στο Τµήµα Ι 

«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, 

δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 

ενίσχυσης, 

ε) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία αντλεί ή 

θα αντλεί το 50% των συνολικών εισοδηµάτων του υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 

3ετίας, 

στ) δεν έχει κλείσει µια πλήρη 12µηνη διαχειριστική περίοδο, 
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ζ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, και 

η) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ. 

4.25.2   Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης και βάση των 

οποίων υπολογίστηκε η ελάχιστη ένταση εργασίας της 1 ΜΑΕ, κατέχονται ή κατέχονταν και 

αξιοποιούνται ή αξιοποιούνταν από τις υφιστάµενες  γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µετόχων ή 

εταίρων του νοµικού προσώπου. 

4.25.4   Η προϋπόθεση της νόµιµης κατοχής των µεγεθών της εκµετάλλευσης, εφόσον δεν 

κατέχονται ήδη από το νοµικό πρόσωπο, εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται 

στην αίτηση ενίσχυσης: 

α)   κατέχονται νόµιµα και αξιοποιούνται από τις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

των µετόχων ή εταίρων του νοµικού προσώπου, και συγχρόνως 

β) υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί υποχρέωσης 

δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία του 

πρωτογενούς τοµέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου 

αιτήµατος πληρωµής. 

4.26 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας 
υπό σύσταση νοµικού προσώπου 

4.26.1 Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νοµικού προσώπου για να 

αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας: 

1) Θα προκύψει από την µερική ή ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον κατά το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

2) Έχει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, µε βάση τα µεγέθη που 

προκύπτουν από την συγχώνευση των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ελάχιστη 

ένταση εργασίας 1 ΜΑΕ, 

3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 

των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 

ΜΑΕ, 

4) Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 
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έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της εφόσον µέρος του 

µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως η 

έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, και 

5) Θα κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που: 

α) θα συσταθεί µετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης σύµφωνα µε το ισχύον 

δίκαιο και θα εµφανίζεται µε την νοµική µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], 

Ετερόρρυθµης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης [ΕΠΕ], 

συµπεριλαµβανόµενης της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης Εταιρείας [ΑΕ], 

β) θα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να 

καλύπτει την περίοδο των µακροχρονίων υποχρεώσεων, 

γ) η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που 

έχουν την ιδιότητα του γεωργού ή του Νέου Γεωργού όπως οι έννοιες ορίζονται στο 

Τµήµα Ι «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, 

δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 

ενίσχυσης, 

ε) θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία θα 

αντλεί το 50% των συνολικών εισοδηµάτων του ως µέσος όρος 3ετίας, 

στ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, και 

ζ) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ, 

4.26.2   Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης και βάση των 

οποίων υπολογίστηκε η ελάχιστη ένταση εργασίας της 1 ΜΑΕ, κατέχονται και αξιοποιούνται 

από τις υφιστάµενες  γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µετόχων ή εταίρων του νοµικού 

προσώπου. 

4.26.3   Η προϋπόθεση της νόµιµης κατοχής των µεγεθών της εκµετάλλευσης εκπληρώνεται 

εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης: 

α)   κατέχονταν νόµιµα και αξιοποιούνταν από τις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

των µετόχων ή εταίρων του νοµικού προσώπου, και συγχρόνως, 

β) υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί υποχρέωσης 
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δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία του 

πρωτογενούς τοµέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου 

αιτήµατος πληρωµής. 

4.26.4    Οι προϋποθέσεις: α) της σύστασης, β) της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου, και 

γ) της κύριας δραστηριότητας, εκπληρώνονται εφόσον υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων το 

αργότερο στην αποδοχή της ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

(Το Παράρτηµα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ Ι :  Ο ρ ι σ µ ο ί  

5.1 Μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης 
προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας 

Για την εφαρµογή της παρούσας, ως «µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας» νοείται η µετεγκατάσταση κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που διαθέτει άδεια λειτουργίας 

στην υφιστάµενης κατάσταση και εξαναγκάζεται σε τεκµηριωµένη µετεγκατάσταση για λόγους 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

Η αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της 

δηµόσιας υγείας τεκµηριώνεται:  

α) µε βεβαίωση της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας για την έκδοση αδειών λειτουργίας πτηνο-

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται: α) ότι η πτηνο-κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση διαθέτει άδεια λειτουργίας, β) η δυναµικότητα της άδειας λειτουργίας και γ)  

αδυναµία συνέχισης της εκµετάλλευσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της 

δηµόσιας υγείας µε συγκεκριµένη αιτιολόγηση, και 

β) µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν 

έχει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο αποζηµιωθεί για την µετεγκατάσταση της πτηνο-κτηνοτροφικής 

του εκµετάλλευσης 

5.2 Προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα 

Για την εφαρµογή της παρούσας «προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», νοείται η 

προσαρµογή των υφιστάµενων µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης σε νεοεισαχθέντα 

κοινοτικά πρότυπα µέσω της υλοποίησης επενδύσεων που περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες 

που είναι απολύτως αναγκαίες για τη σχετική προσαρµογή. 

Όταν η προσαρµογή αυτή επιφέρει µείωση της παραγωγικής δυναµικότητας των υφιστάµενων 

µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης (π.χ. τη χωρητικότητα του στάβλου σε ζωικό κεφάλαιο 

προκειµένου για σταβλικές εγκαταστάσεις), η προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα 

δύναται να περιλαµβάνει και επενδύσεις επέκτασης µέχρι της αρχικής δυναµικότητας των 

υφιστάµενων µεγεθών της εκµετάλλευσης. 
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5.3 Εκσυγχρονισµός  

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοείται ο εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µεγεθών της 

γεωργικής εκµετάλλευσης χωρίς αύξηση της φυσικής δυναµικότητάς τους (π.χ. τετραγωνικά 

µέτρα προκειµένου για σταβλικές εγκαταστάσεις, αριθµός υπό κάλυψη στρεµµάτων 

προκειµένου για θερµοκήπια κλπ). Ωστόσο η παραγωγικότητα της  εκµετάλλευσης δύναται να 

µεταβληθεί ως αποτέλεσµα του εκσυγχρονισµού αυτού (π.χ. στην περίπτωση σταβλικών 

εγκαταστάσεων κιλά παραγόµενου γάλακτος/ζώο, στην περίπτωση θερµοκηπίων κιλά 

παραγόµενων προϊόντων/στρέµµα). 

5.4 Μετατροπή 

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοείται η µετατροπή υφιστάµενων µεγεθών της γεωργικής 

εκµετάλλευσης ώστε να προσαρµοστούν ποσοτικά ή και ποιοτικά σε αλλαγή της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Όταν η µετατροπή από συµβατική καλλιέργεια/εκτροφή σε βιολογική ή πιστοποιούµενη κατά 

AGRO επιφέρει µείωση της παραγωγικής δυναµικότητας των υφιστάµενων µεγεθών της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (π.χ. την χωρητικότητα του στάβλου σε ζωικό κεφάλαιο προκειµένου 

για σταβλικές εγκαταστάσεις), η µετατροπή αυτή δύναται να περιλαµβάνει και επενδύσεις 

επέκτασης µέχρι της αρχικής δυναµικότητας των υφιστάµενων µεγεθών της εκµετάλλευσης.  

Ειδικά στην περίπτωση θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων, ως µετατροπή νοούνται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) σε συµβατικά θερµοκήπια, η εγκατάσταση συστηµάτων υδροπονίας ή/και αεροπονίας, 

και 

β) η εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µέσω αξιοποίησης ήπιων µορφών ενέργειας. 

5.5 Μετεγκατάσταση 

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοείται κάθε περίπτωση µετεγκατάστασης κτηνοτροφικής 

εκµετάλλευσης που δεν περιλαµβάνεται στην περίπτωση της παραγράφου 5.1 του παρόντος 

παραρτήµατος. 

5.6 Συσσώρευση επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης 

Στην περίπτωση που σε ένα κλάδο παραγωγής ενισχύονται περισσότερα επενδυτικά Σχέδια 

Βελτίωσης, η αίτηση ενίσχυσης δύναται να αφορά την υλοποίηση περισσότερων ενεργειών. Για 

παράδειγµα όταν στα επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης συµπεριλαµβάνονται ο 

«εκσυγχρονισµός» και η «επέκταση», η αίτηση ενίσχυσης δύναται να αφορά την υλοποίηση και 
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των δύο ενεργειών. 

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Επ ι λ ε ξ ι µ ό τ η τ α  ε π ε νδ υ τ ι κώ ν  Σ χ ε δ ίω ν  Β ε λ τ ίωση ς  σ τ η ν  

Κ τ η νο τ ρ οφ ί α  

5.7 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
5.7.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Μετατροπής υφιστάµενων σταβλικών εγκαταστάσεων περιορισµένων σταβλισµού σε σταβλικές 

εγκαταστάσεις ελεύθερου σταβλισµού, ζ) Επέκτασης, και στ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά 

πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά 

πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η 

ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.7.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Ο κλάδος περιλαµβάνει και µονάδες παραγωγής ζώων µε γενεαλογικά πιστοποιητικά 

β) Στην ηπειρωτική χώρα δεν ενισχύεται η ανέγερση (µετεγκατάσταση – ίδρυση), η 

επέκταση και ο εκσυγχρονισµός βουστασίων περιορισµένου σταβλισµού. Στην νησιωτική χώρα 

ενισχύεται η ανέγερση (µετεγκατάσταση – ίδρυση), η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός 

βουστασίων περιορισµένου σταβλισµού και µέχρι επιλέξιµης δυναµικότητας 25 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής. 

5.8 Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες 
5.8.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης 

5.8.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι: :  

α) Για τον προσδιορισµό της δυναµικότητας του κλάδου «αγελάδες βοσκής»  

διευκρινίζεται ότι ο κλάδος αφορά πέραν της εκτροφής των αγελάδων και την εκτροφή αριθµού 

µοσχαριών που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των αγελάδων. 
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Έπεται ότι εκµετάλλευση που διατηρεί 60 αγελάδες και 100 µοσχάρια για τις ανάγκες του 

παρόντος παραρτήµατος κατατάσσεται σε δύο κτηνοτροφικού κλάδους, ως εξής: α) αγελάδες 

βοσκής µε δυναµικότητα 60 αγελάδες και αµιγής πάχυνση µοσχαριών για 100 – 60 = 40 

µοσχάρια. 

β) Ο κλάδος περιλαµβάνει και µονάδες παραγωγής ζώων µε γενεαλογικά πιστοποιητικά. 

5.9 Αµιγής πάχυνση µοσχαριών 
5.9.3 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.10 Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες και αµιγής πάχυνση µόσχων 
5.10.1 Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες και αµιγής πάχυνση µόσχων. 

Αφορά περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν µεγαλύτερο αριθµό µόσχων από τις 

αγελάδες βοσκής και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται αµιγείς εκτροφές αγελάδων βοσκής. 

5.10.2 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.11 Βουβάλια 

Ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα για τις αγελάδες και τους µόσχους. 

5.12 Αιγοπρόβατα 
5.12.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 
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Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης. 

5.12.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Ο κλάδος περιλαµβάνει και µονάδες παραγωγής ζώων µε γενεαλογικά πιστοποιητικά. 

β) Στον νοµό Αττικής δεν ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην αιγοτροφία. 

γ) Στην νησιωτική Χώρα, ιδρύσεις και επεκτάσεις ενισχύονται µόνο εφόσον εξασφαλίζεται 

ότι η βόσκηση των αιγοπροβάτων δεν προκαλεί περεταίρω υποβάθµιση των υφιστάµενων 

βοσκοτόπων. Έπεται, ότι µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζεται βεβαίωση αρµόδιας 

υπηρεσίας για την δυνατότητα βόσκησης των αιγοπροβάτων της µονάδας στους βοσκότοπους 

της περιοχής.  

5.13 Αµιγής πάχυνση αιγοπροβάτων 
5.13.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης. 

5.13.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Στον νοµό Αττικής δεν ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην αιγοτροφία. 

β) Εφόσον για την εκτροφή των ζώων προβλέπεται βόσκηση, στην νησιωτική Χώρα, 

ιδρύσεις και επεκτάσεις ενισχύονται µόνο εφόσον εξασφαλίζεται ότι η βόσκηση των 

αιγοπροβάτων δεν προκαλεί περεταίρω υποβάθµιση των υφιστάµενων βοσκοτόπων. Έπεται, 

ότι µε την αίτηση ενίσχυσης προσκοµίζεται βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας για την δυνατότητα 

βόσκησης των αιγοπροβάτων της µονάδας στους βοσκότοπους της περιοχής.  

5.14 Πάχυνση χοίρων 
5.14.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 
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Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.14.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Ο κλάδος περιλαµβάνει και µονάδες παραγωγής ζώων µε γενεαλογικά πιστοποιητικά 

(ιβρίδια). 

5.15 Αµιγής πάχυνση χοίρων 
5.15.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.16 Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία 
5.16.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.16.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Στην κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία µε εξαίρεση τους εκσυγχρονισµούς δεν ενισχύονται 

ενέργειες συµβατικών εκτροφών, 

β) Ο κλάδος περιλαµβάνει και παραγωγή πατρογονικών αποκλειστικά σε 

καθετοποιηµένες πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 
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5.17 Ωοπαραγωγός πτηνοτροφία 
5.17.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες κατά AGRO εκτροφές, στ) 

Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.17.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

α) Στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία, µε εξαίρεση τους εκσυγχρονισµούς, δεν ενισχύονται 

ενέργειες συµβατικών εκτροφών, 

β) Ο κλάδος περιλαµβάνει και παραγωγή πατρογονικών αποκλειστικά σε 

καθετοποιηµένες πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 

5.18 Εκτροφή πουλάδων (νεοσσίδων) αυγοπαραγωγής 
5.18.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) 

Εκσυγχρονισµού, ε) Επέκτασης, και στ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η 

ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται 

στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.19 Κονικλοτροφεία 
5.19.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Εκσυγχρονισµού, ε) Μετατροπής σε βιολογικές ή 

πιστοποιούµενες εκτροφές, στ) Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης 

5.20 Γουνοφόρα 
5.20.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 
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µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Εκσυγχρονισµού, δ) Μετατροπής σε πιστοποιούµενες 

εκτροφές, στ) Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης 

5.21 Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών 
5.21.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) Μετεγκατάστασης, γ) Εκσυγχρονισµού,  ε) Επέκτασης, και στ) Ίδρυσης. 

5.21.2 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

Στο πλαίσιο του κλάδου ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης µονόπλων που 

ανήκουν σε αυτόχθονες ελληνικές φυλές.  

5.22 Μελισσοκοµία 
5.22.1 Επιλέξιµη δυναµικότητα  επενδυτικών  Σχεδίων  Βελτίωσης: 

Έως και 700 µονές κυψέλες 

5.22.2 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Εκσυγχρονισµού, β) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες 

εκτροφές, στ) Επέκτασης, και ζ) Ίδρυσης σε δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον η ίδρυση 

προβλέπεται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή σε δικαιούχους νοµικά πρόσωπα που το σύνολο του 

µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο ενός εκάστου. 

5.22.3 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην µελισσοκοµία ενισχύονται µόνο εφόσον η µελισσοκοµική 

εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του µελιού που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος 

διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP) και εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των 

κυψελών και λοιπών εργαλείων. Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγησης – 

έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη των 

σχετικών εγκαταστάσεων και την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 

5.23 Σηροτροφία 
5.23.1 Επιλέξιµη δυναµικότητα  επενδυτικών  Σχεδίων  Βελτίωσης: 

Έως και 500 κουτιά µεταξόσπορου το χρόνο για την παραγωγή κουκουλιών µετάξης. 

5.23.2 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Εκσυγχρονισµού, β) Επέκτασης, και γ) Ίδρυσης 

5.23.3 Λοιπές προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι:  
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α) Ο κλάδος περιλαµβάνει και εκτροφές για την παραγωγή µεταξόσπορου. Στην 

περίπτωση αυτή η επιλέξιµη δυναµικότητα ανέρχεται έως και 5.000 κουτιά παραγόµενου 

µεταξόσπορου το έτος. 

β) Στα πλαίσιο του κλάδου ενισχύεται και η εγκατάσταση µορεώνα και  µέχρι µέγιστης 

έκτασης 100 στρεµµάτων. 

5.24 Σαλιγκάρια 
5.24.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Ενισχύονται ενέργειες: α) Εκσυγχρονισµού, β) Μετατροπής σε βιολογικές ή πιστοποιούµενες 

εκτροφές, γ) Επέκτασης, και δ) Ίδρυσης 

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι Ι :  Επ ι λ ε ξ ι µ ό τ η τ α  ε π ε νδ υ τ ι κώ ν  Σ χ ε δ ίω ν  Β ε λ τ ίωση ς  σ τ η ν  

Φυ τ ι κ ή  Πα ρα γωγή  

5.25 Φυτά µεγάλης καλλιέργειας 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 για εκείνα τα φυτά που υπάγονται στις Κοινές Οργανώσεις 

Αγοράς [ΚΟΑ] και εφόσον δεν προβλέπεται υπέρβαση τυχόν περιορισµών παραγωγής στο 

πλαίσιο των ΚΟΑ ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε όλους τους κλάδους παραγωγής 

(δηµητριακά, ψυχανθή, βαµβάκι κλπ) 

5.26 Οπωροκηπευτικά 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 για εκείνα τα οπωροκηπευτικά που υπάγονται στην σχετική 

ΚΟΑ και εφόσον δεν προβλέπεται υπέρβαση τυχόν περιορισµών παραγωγής στο πλαίσιο των 

ΚΟΑ ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε όλους τους κάδους των οπωροκηπευτικών 

µε τους περιορισµούς, όρους και προϋποθέσεις της µε αριθ. πρτ. 263195/24-03-2010 

(ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίµων περί καθορισµού 

«προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών 

δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά  

5.27 Μανιτάρια 

Εφόσον δεν προβλέπεται η υπέρβαση τυχόν περιορισµών παραγωγής στο πλαίσιο των ΚΟΑ 

ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης µε τους περιορισµούς, όρους και προϋποθέσεις της 

µε αριθ. πρτ. 263195/24-03-2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης 

και Τροφίµων περί καθορισµού «προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών 

καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά. 
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ΤΜΗΜΑ Ι V :  Επ ι λ ε ξ ι µ ό τ η τ α  ε π ε νδ υ τ ι κώ ν  Σ χ ε δ ίω ν  Β ε λ τ ίωση ς  

κ α θ ε τ οπο ί ησ η ς  τ η ς  παρα γωγ ή ς .  

5.28 Τοµέας: Κρέας 
5.28.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Στον τοµέα του «Κρέατος» ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της 

παραγωγής της εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η 

αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και 

της δηµόσιας υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, 

δ) επέκταση, και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Σφαγεία κουνελιών, 

β) Τεµαχισµός – τυποποίηση – κρέατος και κρεατοσκευασµάτων, 

γ) Αλλαντοποιεία. 

5.28.2 Λοιπές προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στον τοµέα του κρέατος ενισχύονται µόνο εφόσον η 

εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος διασφάλισης της υγιεινής των 

τροφίµων (HACCP). Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης 

επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων 

ή την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 

5.29 Τοµέας: Γάλα 
5.29.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Στον τοµέα του «Γάλακτος» ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της 

παραγωγής της εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η 

αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και 

της δηµόσιας υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, 

δ) επέκταση, και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Τυροκοµεία, 

β) Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων, 

γ) Τυποποίηση – συσκευασία γάλακτος 

5.29.2 Λοιπές προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στον τοµέα του γάλακτος ενισχύονται µόνο εφόσον η 
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εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος διασφάλισης της υγιεινής των 

τροφίµων (HACCP). Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης 

επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων 

ή την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 

5.30 Τοµέας: ∆ιάφορα ζώα 
5.30.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Στον τοµέα «∆ιάφορα ζώα» ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της 

παραγωγής της εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η 

αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και 

της δηµόσιας υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, 

δ) επέκταση, και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Αναπήνιση κουκουλιών µετάξης, 

β) Επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας σαλιγκαριών. 

5.31 Τοµέας: Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων ελιών 
5.31.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, στον τοµέα του «Ελαιολάδου και των Επιτραπέζιων ελιών» 

ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της παραγωγής της 

εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) επέκταση, 

και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Τυποποίηση, συσκευασία. 

5.31.2 Λοιπές προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελαίων 

ενισχύονται µόνο εφόσον η εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος 

διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP). Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα 

αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την 

ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων ή την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 

5.32 Τοµέας Οπωροκηπευτικά 
5.32.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 για εκείνα τα οπωροκηπευτικά που υπάγονται στην ΚΟΑ των 
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οπωροκηπευτικών (Παράρτηµα 1), στον τοµέα των «Οπωροκηπευτικών» ενισχύονται 

επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της παραγωγής της εκµετάλλευσης για τις 

ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης 

προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, β) 

εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) επέκταση, και ε) 

ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση νωπών 

οπωροκηπευτικών και πατάτας. 

5.32.2 Λοιπές προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελαίων 

ενισχύονται µόνο εφόσον η εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος 

διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP). Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα 

αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την 

ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων ή την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 

5.33 Τοµέας Άνθη 
5.33.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Στον τοµέα των «Ανθέων» ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της 

παραγωγής της εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η 

αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και 

της δηµόσιας υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, 

δ) επέκταση, και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Τυποποίηση δρεπτών ανθέων και γλαστρικών 

β) Ξηραντήρια ανθέων 

5.34 Τοµέας Φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών 
5.34.1 Επιλέξιµα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης: 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 για εκείνα τα φυτά που υπάγονται στην ΚΟΑ 

οπωροκηπευτικών (Παράρτηµα 1), στον τοµέα των «Φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών» 

ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση της παραγωγής της 

εκµετάλλευσης για τις ενέργειες: α) µετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 

µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, β) εκσυγχρονισµός, γ) προσαρµογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, δ) επέκταση, 

και ε) ίδρυση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Ξηραντήρια, τυποποίηση, επεξεργασία 

β) Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

5.34.2 Λοιπές προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι:  

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στον τοµέα των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών 

ενισχύονται µόνο εφόσον η εκµετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήµατος 

διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP). Έπεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα 

αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την 

ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων ή την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

(Το Παράρτηµα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Επ ε νδ ύσ ε ι ς  σ τ η ν  ζω ι κ ή  παρα γωγ ή  

6.1 Αιγοπρόβατοτροφία 
 

Πίνακας 1.  Αµελκτικές µηχανές αιγοπροβάτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΒΑ∆Ο(*) 

9 18 50 + 15 

12 12 35 + 15 

12 24 60 + 15 

15 30 75 + 20 

16 32 75 + 20 

145 έως 200 

18 18 

Παγίδα Παλινδροµική 

50 + 15 

12 24 60 + 15 

15 30 75 + 20 

16 32 75 + 20 

18 18 50 + 15 

18 36 100 +20 

201 έως 250 

24 24 

Παγίδα Παλινδροµική 

60 + 15 

12 24 60 + 15 

15 30 75 + 20 

16 32 75 + 20 

18 18 50 + 15 

18 36 100 +20 

24 24 60 + 15 

24 48 96 + 20 

30 30 75 + 20 

251 έως 300 

32 32 

Παγίδα Παλινδροµική 

75 + 20 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΒΑ∆Ο(*) 

18 18 Κυκλική 36 + 20 

18 36 100 + 20 

24 24 60 + 15 

24 48 96 + 20 

30 30 75 + 20 

32 32 75 + 20 

36 36 

Παγίδα Παλινδροµική 

100 +20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

301 έως 400 

12 24 Παγίδα Παλινδροµική 60 + 15 

18 18 36 + 20 

24 24 
Κυκλική 

40 + 20 

24 24 60 + 20 

30 30 75 + 20 

32 32 75 + 20 

36 36 100 + 20 

48 48 

Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

12 24 60 + 15 

401 έως 500 

24 48 
Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

24 24 40 + 20 

30 30 64 + 20 

32 32 

Κυκλική 

64 + 20 

30 30 75 + 20 

32 32 75 + 20 

36 36 100 +20 

48 48 

Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

18 18 Κυκλική 36 + 20 

12 24 60 + 15 

24 24 60 + 15 

501 έως 550 

24 48 

Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΒΑ∆Ο(*) 

24 24 40 + 20 

30 30 64 + 20 

32 32 

Κυκλική 

64 + 20 

36 36 100 +20 

48 48 
Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

12 24 Παγίδα Παλινδροµική 60 + 15 

18 18 Κυκλική 36 + 20 

24 24 60 + 15 

551 έως 600 

24 48 
Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

30 30 64 + 20 

32 32 64 + 20 

36 36 

Κυκλική 

64 + 20 

48 48 Παγίδα Παλινδροµική 96 + 20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

18 18 36 + 20 

24 24 
Κυκλική 

40 + 20 

12 24 60 + 15 

24 24 60 + 15 

601 έως 800 

24 48 

Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

48 48 Κυκλική 100 + 20 

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας: 

18 18 36 + 20 

24 24 40 + 20 

30 30 64 + 20 

32 32 64 + 20 

36 36 

Κυκλική 

64 + 20 

12 24 60 + 15 

24 24 60 + 15 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
801 

24 48 

Παγίδα Παλινδροµική 

96 + 20 

(*) Εµβαδόν: Πρώτο νούµερο εµβαδόν αµελκτηρίου, δεύτερο νούµερο εµβαδόν χώρου 
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αποθήκευσης γάλακτος (παγολεκάνης) 

 

Πίνακας 2.  Συστήµατα αυτόµατης γαλουχίας αιγοπροβάτων 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΕ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

από Έως 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΜΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ 

145 166 1 

167 333 2 

334 501 3 

502 668 4 

668 χωρίς όριο 5 

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ 

145 233 1 

234 467 2 

468 701 3 

702 χωρίς όριο 4 

 

Πίνακας 3.  Παγολεκάνες αιγοπροβάτων 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 

από έως 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

145 158 300 

159 210 400 

211 263 500 

264 316 600 

317 368 700 

369 421 800 

422 473 900 

474+  1000 
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Πίνακας 4.  Λοιπές επενδύσεις αιγοπροβατοτροφίας 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Ποσότητα 

∆υναµικότητα / 
χωρητικότητα 

Παρασκευαστήριο ζωοτροφών 
αποτελούµενο από ζυγιστικό, σπαστήρα, 

αναµικτήρα κλπ 

µέχρι 1 
συγκρότηµα 

µέχρι 1 τόνο ανά ώρα 

Αγορά και εγκατάσταση σιλό συνολικής 
(αθροιστικής) χωρητικότητας µέχρι 40 

κυβικών µέτρων.  
µέχρι 3 σιλό συνολικά µέχρι 40 κ.µ. 

Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για 
ζωοτροφές. 

 µέχρι 500 τ.µ. 

Αγορά πλατφόρµας για την εγκατάσταση σε 
αυτήν κινητής αµελκτικής µηχανής  

1  

πλατφόρµα 

9 έως 24 αµελκτικές 
µονάδες και 12 έως 24 

θέσεις. 

6.2 Μελισσοκοµία 
 

Πίνακας 5.   Μέγιστες διαστάσεις µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΧΩΡΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΧΩΡΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

200 έως 100 τ.µ. έως 60 τ.µ. 

> 200 έως 200 τ.µ. έως 150 τ.µ. 

Ως άρθρο 15, 
παράγραφος 3 

Παρατήρηση: Για µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις άνω των 1000 µελισσοσµηνών οι ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να εγκρίνουν αρχιτεκτονικά σχέδια µε χώρο αποθήκευσης 

µεγαλύτερο των 150 τ.µ. και ανάλογο των µελισσοσµηνών της εκµετάλλευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

(Το Παράρτηµα 7 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Επ ε νδ ύσ ε ι ς  σ τ η ν  ζω ι κ ή  παρα γωγ ή  

 

Μέρο ς  1 ο :  Κ ο ι ν ο τ ι κ ά  πρ ό τ υπα  υ γ ι ε ι ν ή ς  κ α ι  κ α λ ή ς  δ ι α β ίωση ς  τω ν  

ζώων  

7.1 Χοιροτροφία 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 181/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2-7-2003) περί κανόνων που διέπουν την προστασία 

των χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε τις 

οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.∆. 

139/1995, σε υφιστάµενες χοιροτροφικές εγκαταστάσεις ενισχύονται µέχρι την 1/1/2016 τα 

ακόλουθα: 

 Αριθµός ζώων 
στην οµάδα 

Min Συνολικό 
δάπεδο m2 

Min συµπαγές 
δάπεδο m2 

6-40 1,54 0,95 

<6 1,80 0,95 

Μικρές θηλυκές µετά την οχεία σε 
οµάδες 

40< 1,48 0,95 

6-40 2,25 1,30 

<6 2,475 1,30 

Χοιροµητέρες σε οµάδες 

40< 2,025 1,30 

Κάπροι ατοµικά κελιά 6 - 

Κάπροι ατοµικά κελιά και χώρος οχείας 10 - 

 
Αριθµός ζώων στην 

οµάδα    = α 
Μήκος µικρής διάστασης 

κελιού 

6<α 2,80 m Ελάχιστη διάσταση οµαδικών 
κελιών θηλυκών αναπαραγωγής Α<6 2,40 m 
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ΣΧΑΡΩΤΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Κατηγορία ζώων Min πλάτος δοκίδων     
(mm) 

Max πλάτος διακένων   (mm) 

Χοιρίδια 50 11 

Απογαλακτισµένα 50 14 

Χοίροι αναπαραγωγής 80 18 

Θηλυκά µετά την οχεία 80 20 

Χρήση οµαδικών κελιών από την 4η εβδοµάδα µετά την οχεία 
και την 1η εβδοµάδα προ του τοκετού 

Υποχρεωτικά 

 

7.3 Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία συµβατικής εκτροφής. 

Σε υφιστάµενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συµβατικής εκτροφής, σύµφωνα µε την Οδηγία 

2007/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 28/6/2007 σχετικά µε τον «Καθορισµό ελάχιστων κανόνων για 

την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος», ενισχύονται 

µέχρι την 30/6/2013 τα ακόλουθα: 

Η µέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε µία εκµετάλλευση ή σε ορνιθώνα εκµετάλλευσης να µην 

υπερβαίνει τα 33 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο θαλάµου ή τα 39 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο 

θαλάµου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής Οδηγίας. 

7.4 Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία ειδικών εκτροφών. 
Σε υφιστάµενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ειδικών εκτροφών, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 

543/2008 «Για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής .. εµπορίας για το κρέας 

πουλερικών», Παράρτηµα V, ενισχύονται µέχρι την 1/7/2012 τα ακόλουθα: 

 
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ 

Συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης ανά τ.µ. επιφάνειας δαπέδου: 

α) Κοτόπουλα 

15 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 25 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 

13 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 27,5 
χγρ. ζωντανού 

βάρους 

12 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν 

όµως τα 25 χγρ. 
ζωντανού βάρους 

12 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 25 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 
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β) Κοτόπουλα 
σε κινητά 
σπίτια µε 
επιφάνεια όχι 
µεγαλύτερη 
των 150 τ.µ. 
ανοιχτά κατά 
τη νύχτα 

- - 

20 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν 
όµως τα 40 χγρ. 

ζωντανού βάρους 

20 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 40 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 

Ελάχιστη ηλικία σφαγής: 

 
µετά την 56η 

ηµέρα 
µετά την 56η 

ηµέρα 
µετά την 81η 

ηµέρα 
µετά την 81η 

ηµέρα 

∆ιαρκής καθηµερινή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους µε βλάστηση, τουλάχιστον κατά 

 
- 1/2 διάρκειας 

ζωής 
- συνεχής 

πρόσβαση 

Ελάχιστη επιφάνεια ανωτέρω υπαίθριων χώρων: 

 - 1 τ.µ. /πτηνό - απεριόριστη 

Επιφάνεια κάθε εγκατάστασης παραγωγής: 

 - - max 1600 τ.µ. max 1600 τ.µ. 

Kοτόπουλα ανά πτηνοτροφείο: 

 - - max 4800 max 4800 

Άθροισµα µήκους ανοιγµάτων κυκλοφορίας πτηνών: 

 

- min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

Καθηµερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από: 

 
- - ηλικία 6 

εβδοµάδων 
- 

Στους ανωτέρω ανοικτούς αυλόγυρους περιλαµβάνεται έκταση µε βλάστηση µε 

ελάχιστη επιφάνεια: 

 - - 2 τ.µ. / πτηνό - 

Φυλή πτηνών προς πάχυνση: 

 - - 
αναγνωρισµένης 

βραδείας 
ανάπτυξης 

αναγνωρισµένης 
βραδείας 
ανάπτυξης 

Ζωοτροφή πάχυνσης: 

 

- min 70% 
δηµητριακά 

min 70% 
δηµητριακά 

min 70% 
δηµητριακά 
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∆ιάρκεια τελικού σταδίου  εγκλεισµού: 

 - - 
15 ηµέρες µετά 
την 90η ηµέρα 

ηλικίας 

15 ηµέρες µετά 
την 90η ηµέρα 

ηλικίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

(Το Παράρτηµα 8 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΑ 

ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ή ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Επ ε νδ ύσ ε ι ς  σ τ η ν  ζω ι κ ή  παρα γωγ ή  

 

Μέρο ς  1 ο :  Κ ο ι ν ο τ ι κ ά  πρ ό τ υπα  υ γ ι ε ι ν ή ς  κ α ι  κ α λ ή ς  δ ι α β ίωση ς  τω ν  

ζώων  

8.1 Γενικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 374 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/22-10-2001) περί της προστασίας των ζώων στα 

εκτροφεία, σε κάθε κτηνοτροφική εκµετάλλευση, πρέπει :  

α) Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισµού τους, να 

υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συµπεριφοράς τους, 

β) Τα υλικά και ο εξοπλισµός µε τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να µην 

είναι επιβλαβή   γι’ αυτά, και 

γ) Να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερµοκρασία, υγρασία και φωτισµός. 

Τα πιο πάνω πρότυπα δεν εφαρµόζονται στην µελισσοκοµία και σηροτροφία  

8.2 Ειδικά πρότυπα βουστασίων πάχυνσης µόσχων 

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 και σύµφωνα µε το Π.∆. 179/89 (Φ.Ε.Κ. 

133/Α/19-6-1998) για την θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των µόσχων στις 

εκτροφές σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ. και 97/2/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 

εκτέλεση της απόφασης 97/182/Ε.Κ. της επιτροπής, θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

Περιορισµός µόσχου σε ατοµικό κλωβό µετά την ηλικία των 8 εβδοµάδων : απαγορεύεται  

Τοιχώµατα ατοµικού κλωβού (µέχρι 8ης εβδοµάδας) : διάτρητα   

Πλάτος ατοµικού κλωβού ή θέσεως : 90cm ± 10%  

Πλάτος ατοµικού κλωβού ή θέσεως / ύψος ακρωµίου: 0,8 

Πλάτος κλωβού υγειονοµικής αποµόνωσης / ύψος ακρωµίου : 1  

Μήκος κλωβού υγειονοµικής αποµόνωσης / µήκος µόσχου : 1,1  
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Σε οµαδικό σταβλισµό, διαθέσιµος ελεύθερος χώρος ανά µόσχο έως 
150χγρ. Ζ.Β. : 

1,5m2  

Σε οµαδικό σταβλισµό, διαθέσιµος ελεύθερος χώρος ανά µόσχο µε Ζ.Β. 
µεταξύ 150 και 220χγρ. : 

1,7m2  

Σε οµαδικό σταβλισµό, διαθέσιµος ελεύθερος χώρος ανά µόσχο µε Ζ.Β. 
άνω των 220χγρ. και µέχρι 6 µηνών : 

1,8m2  

8.3 Ειδικά πρότυπα χοιροτροφείων 
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 και σύµφωνα µε το Π.∆. 181/03 (Φ.Ε.Κ. 

181/Α/2-7-2003) περί κανόνων που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συµµόρφωση προς 

την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συµβουλίου 

και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.∆. 139/1995, θα πρέπει να πληρούνται 

και τα εξής: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

Κατά κατηγορία ζώων Min Συνολικό 
δάπεδο m2 

Min συµπαγές 
δάπεδο m2 

0-10 χγρ. ΖΒ 0,15 - 

10-20 χγρ. ΖΒ 0,20 - 

20-30 χγρ. ΖΒ 0,30 - 

30-50 χγρ. ΖΒ 0,40 - 

50-85 χγρ. ΖΒ 0,55 - 

85-110 χγρ. ΖΒ 0,65 - 

110 χγρ. ΖΒ 1,00 - 

Πρόσδεση ζώων Απαγορεύεται 

 Αριθµός ζώων 
στην οµάδα 

Min Συνολικό 
δάπεδο m2 

Min συµπαγές 
δάπεδο m2 

6-40 1,54 0,95 

<6 1,80 0,95 

Μικρές θηλυκές µετά την οχεία σε 
οµάδες 

40< 1,48 0,95 

6-40 2,25 1,30 

<6 2,475 1,30 

Χοιροµητέρες σε οµάδες 

40< 2,025 1,30 

Κάπροι ατοµικά κελιά 6 - 

Κάπροι ατοµικά κελιά και χώρος οχείας 10 - 
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Αριθµός ζώων στην 

οµάδα    = α 
Μήκος µικρής διάστασης 

κελιού 

6<α 2,80 m Ελάχιστη διάσταση οµαδικών 
κελιών θηλυκών αναπαραγωγής α<6 2,40 m 

ΣΧΑΡΩΤΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Κατηγορία ζώων Min πλάτος δοκίδων     
(mm) 

Max πλάτος διακένων   (mm) 

Χοιρίδια 50 11 

Απογαλακτισµένα 50 14 

Χοίροι αναπαραγωγής 80 18 

Θηλυκά µετά την οχεία 80 20 

Χρήση οµαδικών κελιών από την 4η εβδοµάδα µετά την οχεία 
και την 1η εβδοµάδα προ του τοκετού 

Υποχρεωτικά 

8.4 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες 
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 και σύµφωνα µε το Π.∆. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 

181/Α/2-7-2003) περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 

σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, 

θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

Χρήση εµπλουτισµένων κλωβών ή αντικατάσταση συµβατικών κλωβών µε εµπλουτισµένους 

κλωβούς (750 cm2/ορνιθα, αµµόλουτρο, κουρνιάστρα, φωλιά). 

8.5 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήµατα εκτροφής 
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 και σύµφωνα µε το Π.∆. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 

181/Α/2-7-2003) περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 

σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, 

θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

Μήκος µετώπου γραµµικής ταϊστρας / όρνιθα 10 cm 

Μήκος µετώπου κυκλικής ταϊστρας /όρνιθα 4 cm 

Μήκος µετώπου γραµµικής ποτίστρας /όρνιθα  2,5 cm 

Μήκος µετώπου κυκλικής ποτίστρας / όρνιθα 1 cm 

Σχέση αριθµού θηλάστρων ή κυπέλων / αριθµό ορνίθων 1 / 10 

Αριθµό κυπέλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα 2 
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ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

Αριθµό ατοµικών φωλεών / αριθµό ορνίθων 1 / 7 

Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθµό ορνίθων 1m2 /120όρνιθ. 

∆ιαθέσιµος χώρος κουρνιάστρας / όρνιθα  15cm2  /όρνιθα 

Οριζόντια απόσταση µεταξύ κουρνιαστρών 30 cm 

Οριζόντια  απόσταση µεταξύ κούρνιας και τοίχου 20 cm 

Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω από τη στρωµνή   υποχρεωτικό  

Σχέση επιφάνειας στρωµνής / επιφάνεια δαπέδου 1 / 3 

Επιφάνεια στρωµνής / όρνιθα 250 cm 2 

Το δάπεδο θα πρέπει να  υποβαστάζει όλα τα µπροστινά νύχια κάθε ποδιού υποχρεωτικό  

8.6 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε συστήµατα εκτροφής µε 
πολλαπλά επίπεδα κίνησης των ορνίθων 

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 και των στοιχειωδών απαιτήσεων της 

παραγράφου 8.5, σύµφωνα µε το Π.∆. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2-7-2003) περί στοιχειωδών 

απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 

1999/74/Ε.Κ. του Συµβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, θα πρέπει να πληρούνται και τα 

εξής: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ  
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8.5 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ 

ΚΑΤΩ:  

Μέγιστος αριθµός επαλλήλων επιπέδων  4 

Ελάχιστο ελεύθερο ύψος µεταξύ επιπέδων  45 cm 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8.5 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ (Ο∆ΗΓΙΑ 

1999/74/ ΕΚ): 

Ελάχιστο ύψος ανοίγµατος επικοινωνίας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου  35 cm 

Ελάχιστο µήκος ανοίγµατος επικοινωνίας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου 40 cm 

Σχέση µήκους ανοίγµατος / αριθµό ορνίθων (ελάχιστο ) 2 m/1000 όρν. 

∆ιατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση υποχρεωτικό  

Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά υποχρεωτική 

Πυκνότητα (µεγίστη) αριθ. ορνιθ./m2 ωφέλιµης επιφ. 9 ορνιθ./m2 

8.7 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων συµβατικής παραγωγής κρέατος 

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1, σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/43/ΕΚ 

του Συµβουλίου της 28/6/2007 σχετικά µε τον «Καθορισµό ελάχιστων κανόνων για την 
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προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος», θα πρέπει να 

πληρούνται και τα εξής: 

Η µέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε µία εκµετάλλευση ή σε ορνιθώνα εκµετάλλευσης να µην 

υπερβαίνει τα 33 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο θαλάµου ή τα 39 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο 

θαλάµου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής Οδηγίας. 

8.8 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών 
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 8.1 σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 543/2008 

«Για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής .. εµπορίας για το κρέας πουλερικών», 

Παράρτηµα V θα  πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

 
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ 

Συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης ανά τ.µ. επιφάνειας δαπέδου: 

α) Κοτόπουλα 

15 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 25 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 

13 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 27,5 
χγρ. ζωντανού 

βάρους 

12 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν 

όµως τα 25 χγρ. 

ζωντανού βάρους 

12 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 25 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 

β) Κοτόπουλα 
σε κινητά 
σπίτια µε 

επιφάνεια όχι 
µεγαλύτερη 
των 150 τ.µ. 
ανοιχτά κατά 
τη νύχτα 

- - 

20 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν 

όµως τα 40 χγρ. 

ζωντανού βάρους 

20 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όµως τα 40 χγρ. 

ζωντανού 
βάρους 

Ελάχιστη ηλικία σφαγής: 

 µετά την 56η 
ηµέρα 

µετά την 56η 
ηµέρα 

µετά την 81η 
ηµέρα 

µετά την 81η 
ηµέρα 

∆ιαρκής καθηµερινή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους µε βλάστηση, τουλάχιστον κατά 

 - 
1/2 διάρκειας 

ζωής 
- 

συνεχής 
πρόσβαση 

Ελάχιστη επιφάνεια ανωτέρω υπαίθριων χώρων: 

 - 1 τ.µ. /πτηνό - απεριόριστη 

Επιφάνεια κάθε εγκατάστασης παραγωγής: 

 - - max 1600 τ.µ. max 1600 τ.µ. 

Kοτόπουλα ανά πτηνοτροφείο: 

 - - max 4800 max 4800 
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Άθροισµα µήκους ανοιγµάτων κυκλοφορίας πτηνών: 

 - 

min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

min 4µ/100 τ.µ. 
επιφάνειας 
κτιρίου 

Καθηµερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από: 

 - - 
ηλικία 6 

εβδοµάδων 
- 

Στους ανωτέρω ανοικτούς αυλόγυρους περιλαµβάνεται έκταση µε βλάστηση µε 

ελάχιστη επιφάνεια: 

 - - 2 τ.µ. / πτηνό - 

Φυλή πτηνών προς πάχυνση: 

 - - 
αναγνωρισµένης 

βραδείας 
ανάπτυξης 

αναγνωρισµένης 
βραδείας 
ανάπτυξης 

Ζωοτροφή πάχυνσης: 

 
- min 70% 

δηµητριακά 
min 70% 
δηµητριακά 

min 70% 
δηµητρακά 

∆ιάρκεια τελικού σταδίου  εγκλεισµού: 

 - - 
15 ηµέρες µετά 
την 90η ηµέρα 

ηλικίας 

15 ηµέρες µετά 
την 90η ηµέρα 

ηλικίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

(Το Παράρτηµα 9 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Επ ε νδ ύσ ε ι ς  σ τ η ν  ζω ι κ ή  παρα γωγ ή  

 

Μέρο ς  1 ο :  Ε θ ν ι κ έ ς  π ρο δ ι α γ ραφέ ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  

κ τ η νο τ ρ οφ ι κώ ν  ε κ µ ε τ α λ λ ε ύσ εω ν  πο υ  ε ν ι σ χ ύ ο ν τ α ι  µ έ σω  τ ο υ  

πρ ογ ρά µµα τ ο ς  τω ν  ε π ε νδ υ τ ι κώ ν  Σ χ ε δ ίω ν  Β ε λ τ ίωση ς  

9.1 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

Οι εθνικές προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που ιδρύονται, 

επεκτείνονται, µετεγκαθίστανται κλπ µέσω του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Οι εθνικές προδιαγραφές έχουν καταρτιστεί µε γνώµονα την µέση ελληνική κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση όσο αφορά το κλίµα, τις φυλές των ζώων και τις µεθόδους εκτροφής µε σκοπό να 

εξασφαλίσουν στην πλειονότητα των ελληνικών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ικανοποιητικές 

συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργικότητας. Ωστόσο η προσαρµογή στις ελληνικές συνθήκες 

νέων φυλών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η χρησιµοποίηση νέων υλικών είναι δυνατόν να 

απαιτούν παρεκκλίσεις ως προς τις προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου οι ∆/νσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας δύνανται να εγκρίνουν «Συγκριτικό 

Πίνακα Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών» µε περιορισµένης έκτασης παρεκκλίσεις από τις 

εθνικές προδιαγραφές εφόσον προσκοµίζεται από τον δυνητικό δικαιούχο σχετική τεκµηρίωση 

και εφόσον έχουν και το σύµφωνο της γνώµης του αρµόδιου τµήµατος της Γενικής ∆/νσης 

Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.  

9.2 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων πάχυνσης µόσχων 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης µόσχου 6-15 µηνών σε ολικά 
σχαρωτά δάπεδα  

2,4-2,8 τ.µ. 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης µόσχου 15 µηνών σε συµπαγές 
δάπεδο  

3,0-3,5 τ.µ. 
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9.3 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυλισµού χωρίς ατοµικές θέσεις 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά αγελάδα.  5 m2 

Μήκος µετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.  0,65 - 0,75 m2 

Αναλογία αριθµού θέσεων παγίδευσης αµελκτηρίου 
προς τον αριθµό των αµελγόµενων αγελάδων. 

1/8 - 1/10 

Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων.  3,2 - 4,2 µέτρα ανάλογο την µέθοδο 
τροφοδοσίας 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται  

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ηµιανοικτή.  

Στην περίπτωση ηµιανοικτής πλευράς, χρήση σταθερού ή αποσπώµενου διαχωριστικού 
ύψους 0,7-1,10 µ.  

Στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου, ανοίγµατα από ύψος 1,50 µ. και άνω, επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζεται φωτισµός και ικανοποιητικός αερισµός. 

Ανοίγµατα αερισµού κατά µήκος της στέγης. 

∆άπεδο χώρου ανάπαυσης διαπερατό (στραγγερό) ή κατάλληλα διαµορφωµένο. 

Χώρος τροφοδοσίας των αγελάδων και διάδροµος τροφοδοσίας διαστρωµένος µε κατάλληλο 
υλικό (π.χ. οπλισµένο τσιµέντο) 

Σύστηµα περιορισµού των ζώων κατά την τροφοδοσία ή κατάλληλο σύστηµα. 

9.4 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυλισµού µε ατοµικές θέσεις 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πλάτος θέσης ανάπαυσης.  1,10 - 1,50 µ. 

Μήκος θέσης ανάπαυσης, χωρίς ταΐστρα στη θέση 
ανάπαυσης. 

2,20 – 2,50 µ. 

Μήκος ταΐστρας για µόσχους 250 χγρ. σε σύστηµα περιορισµένης 
διατροφής  

0,45-0,50 µ. 

Μήκος ταΐστρας για µόσχους 15-18 µηνών σε σύστηµα 
περιορισµένης διατροφής  

0,60-0,65 µ.  

∆άπεδο ταΐστρας υψηλότερα από το δάπεδο του χώρου 
ανάπαυσης  

κατά 0,10 µ. περίπου 

∆άπεδο ταΐστρας χαµηλότερο ή ίσο µε το δάπεδο του διαδρόµου τροφοδοσίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μήκος θέσης ανάπαυσης, όταν υπάρχει ταΐστρα µπροστά στη 
θέση ανάπαυσης. 

1,70 - 1,75 µ. 

Πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας µεταξύ δύο σειρών 
ανάπαυσης και τοίχου.  

2,50 – 3,00 µ. 

Πλάτος διαδρόµου µεταξύ σειράς θέσεων ανάπαυσης και 
ταΐστρας.  

3,10 - 3,50 µ. 

Μήκος µετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.  0,70 - 0,75 µ.  

Μέγιστο µήκος διαδρόµου κυκλοφορίας από οποιαδήποτε 
θέση, µέχρι την πλησιέστερη έξοδο.  

15 - 25 µ. 

Αναλογία αριθµού θέσεων παγίδευσης αµελκτηρίου προς τον 
αριθµό των αµελγόµενων αγελάδων.  

1/8 - 1/10 

Κλίση του δαπέδου της θέσης ανάπαυσης.  περίπου 2% 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται  

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ηµιανοικτή.  

Στην περίπτωση ηµιανοικτής πλευράς, χρήση σταθερού ή αποσπώµενου διαχωριστικού 
ύψους 0,7 - 1,10 µ.  

Στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου, ανοίγµατα από ύψος 1,50 µ. και άνω, επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζεται φωτισµός και ικανοποιητικός αερισµός. 

Ανοίγµατα αερισµού κατά µήκος της στέγης. 

Θύρες στη συνέχεια των διαδρόµων κυκλοφορίας. 

Σύστηµα περιορισµού των αγελάδων στην ταΐστρα. 

Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων. 

9.5 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής περιορισµένου σταυλισµού 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πλάτος θέσης ανάπαυσης.  1,10 - 1,20µ. 

Μήκος θέσης ανάπαυσης.  1,70 - 1,75µ. 

Εσωτερικό χείλος ταΐστρας υψηλότερο από το δάπεδο της  
θέσης ανάπαυσης όχι περισσότερο από  

0,25 µ. 

∆άπεδο ταΐστρας υψηλότερο από το δάπεδο της  θέσης 
ανάπαυσης κατά  

κατά 0,10 µ. περίπου 

Πλάτος διαδρόµου τροφοδοσίας, όταν δεν γίνεται χρήση 
µηχανικών µέσων 

1,2 - 1,5 µ. 

Πλάτος διαδρόµου τροφοδοσίας, όταν γίνεται χρήση 
µηχανικών µέσων 

2,5 - 3,0 µ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας για µια σειρά ζώων. 1,20 - 1,30 µ. 

Πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας για δύο σειρές ζώων. 2,50 - 2,60 µ. 

Κλίση δαπέδου θέσης ανάπαυσης. περίπου 2% 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται  

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ηµιανοικτή. Στην περίπτωση ηµιανοικτής πλευράς, χρήση 
σταθερού ή αποσπώµενου διαχωριστικού ύψους 0,7-1,10 µ.  

Στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου, ανοίγµατα από ύψος 1,50 µ. και άνω, επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζεται φωτισµός και ικανοποιητικός αερισµός. 

Ανοίγµατα αερισµού κατά µήκος της στέγης. 

Θύρες στη συνέχεια των διαδρόµων κυκλοφορίας. 

∆άπεδο ταΐστρας ίσο ή χαµηλότερο από τον διάδροµο τροφοδοσίας. 

Κανάλια συλλογής κόπρου στη συνέχεια της θέσης ανάπαυσης. 

Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων. 

9.6 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων 
κρεοπαραγωγής (θηλάζουσες ή βοσκής) 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά βελτιωµένη αγελάδα 350 - 400 
χγρ. και του µόσχου για  την περίοδο του απογαλακτισµού. 

4 τ.µ. 

Μήκος µετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα. 0,50 - 0,60 µ. 

Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων. 2,5 - 3,0 µ. 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται  

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ηµιανοικτή.  

Στην περίπτωση ηµιανοικτής πλευράς, χρήση σταθερού ή αποσπώµενου διαχωριστικού 
ύψους 0,7-1,10 µ.  

Στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου, ανοίγµατα από ύψος 1,50 µ. και άνω, επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζεται φωτισµός και ικανοποιητικός αερισµός. 

Ανοίγµατα αερισµού κατά µήκος της στέγης. 

Χώρος τροφοδοσίας των αγελάδων και διάδροµος τροφοδοσίας κατάλληλα διαστρωµένος 
(π.χ. οπλισµένο τσιµέντο) 

Σύστηµα περιορισµού των ζώων κατά την τροφοδοσία ή κατάλληλο σύστηµα. 

Για τη διευκόλυνση του θηλασµού, τα µοσχάρια να διατηρούνται σε ιδιαίτερο χώρο, µέσα στον 
χώρο ανάπαυσης των αγελάδων, από τον οποίο θα µπορούν να εξέρχονται κατά βούληση. 
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9.7 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας ποιµνιοστασίων 

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης, ανά προβατίνα µε τα αρνιά της ή ανά 
αίγα µε τα κατσίκια της  

1,2 - 1,5 τ.µ. 

Μήκος µετώπου ταΐστρας ανά προβατίνα / αίγα  0,3 - 0,4 µ. 

Καθαρός χώρος ανάπαυσης αρσενικών  1,4 - 1,7 τ.µ. 

Χώρος προαυλίων, ανά προβατίνα µε τα αρνιά της ή ανά αίγα µε τα 
κατσίκια της 

2,5 - 3,0 τ.µ. 

Πλάτος διαδρόµου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), όταν δεν γίνεται 
χρήση µηχανικών µέσων 

1,2 - 1,5 µ. 

Πλάτος διαδρόµου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), όταν γίνεται χρήση 
µηχανικών µέσων 

2,5 - 3,0 µ. 

Πλάτος θυρών τροφοδοσίας, εισόδου-εξόδου ζώων, εισόδου-εξόδου 
µηχανικών µέσων κτλ.   

2,5 - 3,0 µ. 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται  

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ηµιανοικτή. Στην περίπτωση ηµιανοικτής πλευράς, 
χρήση σταθερού ή αποσπώµενου διαχωριστικού ύψους 0,7-1,10 µ.  

Στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου, ανοίγµατα από ύψος 1,50 µ. και άνω, επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζεται φωτισµός και ικανοποιητικός αερισµός. 

Ανοίγµατα αερισµού κατά µήκος της στέγης. 

∆άπεδο διαπερατό (στραγγερό). 

Χώρος συγκέντρωσης των ζώων προ του αµελκτηρίου (αν υπάρχει). 

Η κυκλοφορία των ζώων προς και από το αµελκτήριο (αν υπάρχει). 

∆ιαχωρισµός αµελχθέντων ζώων και ζώων προς άµελξη. 

Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων. 

Ιδιαίτερος χώρος για την άµελξη . 

9.8 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων περιλαµβάνουν: 

α) Χώρο εξαγωγής προϊόντων µελισσοκοµίας:  αφορά τον χώρο όπου πραγµατοποιούνται 

εργασίες εξαγωγής, αποθήκευσης και συσκευασίας του µελιού και των λοιπών προϊόντων της 

µελισσοκοµίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να πιστοποιείται κατά HACCP και ως εκ τούτου οι 

πρέπει τοίχοι και τα δάπεδα να καλύπτονται µε υλικά (π.χ. κεραµικά πλακίδια) που επιτρέπουν 

καθαρισµό και απολύµανση, να υπάρχει πρόβλεψη παροχής θερµού νερού κλπ.  Οι µέγιστες 

διαστάσεις (εµβαδόν) του χώρου εξαγωγής προϊόντων µελισσοκοµίας που ενισχύονται από το 
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καθεστώς είναι ανάλογες του αριθµού των µελισσοσµηνών της εκµετάλλευσης και δίδονται στον 

πιο κάτω πίνακα 9.10 

β) Χώρος αποθήκευσης: αφορά τον χώρο τοποθέτησης και συντήρησης των κυψελών, 

των κηρηθρών και των λοιπών εργαλείων του µελισσοκόµου. Οι µελισσοκοµική αποθήκη 

πληροί τις γενικές προδιαγραφές των γεωργικών αποθηκών και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος διαχωρισµός από τον χώρος εξαγωγής των προϊόντων µελισσοκοµίας. Οι µέγιστες 

διαστάσεις (εµβαδόν) του χώρου εξαγωγής προϊόντων µελισσοκοµίας που ενισχύονται από το 

καθεστώς είναι ανάλογες του αριθµού των µελισσοσµηνών της εκµετάλλευσης και δίδονται στον 

πιο κάτω πίνακα 9.1 

γ) Χώρο εξυπηρέτησης προσωπικού. 
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ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Επ ε νδ ύσ ε ι ς  σ τ η ν  φ υ τ ι κ ή  παρα γωγή  

9.9 Θερµοκήπια 

Τα θερµοκήπια πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον έχουν έγκριση τύπου. Έπεται, ότι 

δεν ενισχύεται από το καθεστώς η εγκατάσταση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός και η 

µετατροπή θερµοκηπίων που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου.  

 

ΤΜΗΜΑ Ι Ι Ι :  Λ ο ι πέ ς  Επ ε νδ ύ σ ε ι ς  

9.10 Αποθήκες 

Η αποθήκη πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο που να εξυπηρετεί την φύλαξη και την 

συντήρηση των προϊόντων, εφοδίων, µηχανηµάτων, εξοπλισµού κλπ  της εκµετάλλευσης. 

Οµοίως θα πρέπει να διευκολύνει την φορτοεκφόρτωσή τους. Ως εκ τούτου η αποθήκη θα 

πρέπει: 

- να  είναι σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους, ενώ στην περίπτωση που θα είναι 

υπερυψωµένη θα πρέπει να διαθέτει ράµπα φόρτωσης, 

- να έχει δάπεδο από τσιµέντο ή άλλο κατάλληλο υλικό,  

- να φέρει ψηλά στην τοιχοποιία, φεγγίτες (όχι παράθυρα) που να µην επιτρέπουν 

την είσοδο των ανθρώπων αλλά να διευκολύνουν τον αερισµό, 

- να έχει δύο εισόδους, µία για τους ανθρώπους και µία για την φορτοεκφόρτωση, 

Επισηµαίνεται ότι: 

- στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές αυτές 

υπερισχύουν των πιο πάνω προδιαγραφών. 

- ενισχύεται αποθήκη σε όροφο κτιρίου το οποίο χρησιµεύει για την κανονική 

λειτουργία της εκµετάλλευσης. 

- µέρος της αποθήκης δύναται να είναι χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού. Στην 

περίπτωση αυτή ο χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού δεν επικοινωνεί µε τον 

χώρο της αποθήκης. 

∆εν ενισχύονται αποθήκες µε βεράντες, εξώστες κλπ, όπως επίσης αποθήκες σε κτίριο που 

χρησιµεύει για κατοικία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

(Το Παράρτηµα 10 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

(Το Παράρτηµα 11 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ι :  Κα τ ά  κ α τ η γ ορ ί α  ε π ε νδ ύσ εω ν  

11.1 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σταβλικών – µελισσοκοµικών εγκαταστάσεων 
 

Πίνακας 6.  Κτίρια συµβατικής κατασκευής 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€/m

2 
κτιρίου) (€/ζώο) 

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισµένου σταβλισµού  220 3.200/αγελάδα 

Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισµού ατοµικών 
θέσεων  

210 3.300/αγελάδα 

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισµού 
χωρίς ατοµικές θέσεις, σε στρωµνή 

180 2.800/αγελάδα 

Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 210 1.500/αγελάδα 

Στάβλος πάχυνσης µοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα 180 1.350/µοσχάρι 

Στάβλος πάχυνση µοσχαριών σε κτίρια µε διαµορφωµένα δάπεδα 
(κανάλια κ.λπ.) 

210 1.450/µοσχάρι 

Αιγοπροβατοστάσια 210 520/προβατο - αίγα 

Αιγοπροβατοστάσια αµιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών 190 130/αρνί - κατσίκι 

Χοιροστάσια µικτής κατεύθυνσης 230 4.600/χοιροµητέρα 

Χοιροστάσια αµιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαµορφωµένα δάπεδα 230 230/θέση χοίρου 

Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαµβάνουν πάχυνση & 
προπάχυνση) 

230 2.550/χοιροµητέρα 

Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία 210 ------ 

 - Εξοπλισµός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες ------ 15/όρνιθα 

 - Εξοπλισµός πτηνών πάχυνσης ------ 60/τ.µ. θαλάµου 

 - Εξοπλισµός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας ------ 4,5/θέση πουλιού 

 - Εξοπλισµός ορνίθων αναπαραγωγής µε αυτόµατες φωλιές ------ 61/τ.µ θαλάµου 

 - Εξοπλισµός Ινδορνίθων αναπαραγωγής µε απλές φωλιές ------ 60/τ.µ θαλάµου 

 - Εξοπλισµός κονικλοτροφείου (µικτής κατεύθυνσης) ------ 180/κονικλοµητέρα 

Αποθήκη 150 ------ 

Αρµεκτήριο 380 ------ 

Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού 360 ------ 

Υπόστεγα σανών 110 ------ 

Πίστες ενσίρωσης  22 ------ 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 123 από 177 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€/m

2 
κτιρίου) (€/ζώο) 

Εργαστήριο µελισσοκοµίας  380 ------ 

Περίφραξη 17 €/µέτρο  

 
 

Πίνακας 7.  Κτίρια από σκελετό θερµοκηπίου (τύπου τόλ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ (€/m

2 
κτιρίου) (€/ζώο) 

60 2.100 /αγελάδα 

100 2.140/αγελάδα Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισµένου σταβλισµού  

120 2.160/αγελάδα 

60 1.960/αγελάδα 

100 2.000/αγελάδα 
Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισµού ατοµικών 
θέσεων  

120 2.020/αγελαδα 

60 1.920/αγελάδα 

100 1.960/αγελαδα 
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισµού 
χωρίς ατοµικές θέσεις, σε στρωµνή 

120 1.980/αγελαδφα 

60 1720/αγελάδα 

100 760/αγελαδα Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 

120 780/αγελαδα 

60 600/µοσχάρι 

100 640/µοσχάρι Στάβλος πάχυνσης µοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα 

120 660/µοσχαρι 

60 630/µοσχάρι 

100 670/µοσχαρι 
Στάβλος πάχυνση µοσχαριών σε κτίρια µε διαµορφωµένα δάπεδα 
(κανάλια κ.λπ.) 

120 690/µοσχαρι 

60 250/προβατο - αίγα 

100 330/προβατο - αίγα Αιγοπροβατοστάσια 

120 370/προβατο - αίγα 

60 100/αρνί - κατσίκι 

100 110/αρνι - κατσίκι Αιγοπροβατοστάσια αµιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών 

120 120/αρνι - κατσίκι 

80 ------ 

120 ------ Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία 

160 ------ 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ (€/m

2 
κτιρίου) (€/ζώο) 

50 ------ 

90 ------ Αποθήκη 

110 ------ 

110 ------ 

170 ------ Αρµεκτήριο 

215 ------ 

45 ------ 

 ------ Υπόστεγα σανών 

 ------ 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6 και 7: 
 

α) Τα κτίρια κατασκευασµένα από σκελετό θερµοκηπίου (τύπου τολ) πρέπει να φέρουν 

µόνωση και ανοίγµατα αερισµού στην οροφή. Η ύπαρξη συνεχούς ανοίγµατος στην οροφή, δεν 

είναι απαραίτητη στην περίπτωση των κινητών στεγάστρων, καθώς και των στεγάστρων 

κλειστού τύπου, στα οποία το περιβάλλον είναι ελεγχόµενο, (σύστηµα δροσισµού µε 

ψυχροπάνελ κλπ), µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ανοίγµατα, ώστε να εξασφαλίζεται 

ο αερισµός θέρους σε περίπτωση ανάγκης. 

Τα κτίρια αυτά ενισχύονται εφόσον προσκοµίζεται εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για την 

εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών για την καλή διαβίωση των ζώων καθώς επίσης και 

έγκριση του συγκεκριµένου τύπου από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών (ΚΕΓΚ) ή 

άλλο φορέα που θα ορίζεται από το ΥπΑΑΤ. 

β) Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά m2 κτιρίου, περιλαµβάνει ηλεκτρικές και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις, παράθυρα, µονώσεις, σχάρες δαπέδων όπου απαιτείται κ.λπ. ∆εν περιλαµβάνει 

την οικοδοµική άδεια. 

γ) Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά ζώο περάν των κτιριακών περιλαµβάνει την δαπάνη 

εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων, την περίφραξη, τον εξοπλισµό και την οικοδοµική 

άδεια. Στον εξοπλισµό περιλαµβάνεται αποκλειστικά αυτός που ενσωµατώνεται στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις (π.χ. θέσεις ανάπαυσης αγελάδων – κρεβάτια – αµελκτική µηχανή, κάγκελα, 

ταΐστρες, ποτίστρες κ.λπ.). ∆εν περιλαµβάνεται ο λοιπός εξοπλισµός όπως, εξοπλισµός 

παρασκευαστηρίου ζωοτροφών (π.χ. χαρµανιέρα, σφυρόµυλος, κοχλίες, σιλό κλπ) και διανοµής 

του σιτηρεσίου (π.χ. ενσιρωδιανοµέας) κλπ. 

δ) Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δύναται να προσαυξάνεται: 
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i)  Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά ή σε 

περιοχές που ισχύουν ειδικοί αρχιτεκτονικοί όροι (µε βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας, 

χωρίς την προσκόµιση προµετρήσεων πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο 

αρµόδιου επαγγελµατία) έως: 

  - 10% ανά m2 κτιρίου, και έως 

  - 5% ανά ζώο. 

ii)  Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε νησιωτικές περιοχές της 

Χώρας µε εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια (χωρίς την προσκόµιση 

προµετρήσεων πολιτικού µηχανικού ή άλλου κατά τον νόµο αρµόδιου επαγγελµατία), 

έως: 

  - 15% ανά m2 κτιρίου, και έως 

  - 8% ανά ζώο. 

ii)  Στις σταβλικές εγκαταστάσεις συµβατικής κατασκευής έως 20 €/ m2 κτιρίου στην 

περίπτωση τοποθέτησης πάνελ πολυουρεθάνης πάχους min 3 εκατοστών. 

ε) Στα κτίρια από σκελετό θερµοκηπίου η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά €/m2 αφορά τον 

τρόπο κατασκευής και συγκεκριµένα: 

- η πρώτη τιµή αφορά κατασκευή µε σωλήνες, χοντρό πλαστικό και µόνωση 

- η δεύτερη τιµή αφορά κατασκευή µε σωλήνες, και πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 

min 3 εκατοστών, και 

- η τρίτη τιµή αφορά κατασκευή µε ΑΡΕ ή κοιλοδοκούς και πάνελ πολυουρεθάνης 

πάχους min 3 εκατοστών. 

στ) Η επιλέξιµη δαπάνη κατασκευής στάβλων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή 

κρεοπαραγωγής δεν περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις πάχυνσης µοσχαριών µετά τις 120 ηµέρες. 

ζ) Στα χοιροστάσια µικτής κατεύθυνσης συµπεριλαµβάνονται και τα παχυντήρια. 

η) Σε στάβλους αγελάδων που κατασκευάζονται µε την µορφή «σταβλουπόστεγων», 

δηλαδή υπόστεγων χωρίς περιµετρικούς τοίχους, οι ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες µειώνονται 

στο 60%  ανά  m2  κτιρίου και στο 75% ανά ζώο. 

θ) Στην περίπτωση µελισσοκοµικών κτισµάτων, και για την ανάγκη υπολογισµού της 

σχετικής δαπάνης, ο χώρος επεξεργασίας του µελιού, συµπεριλαµβανοµένου και του λουτρού 

(τουαλέτα) θεωρείται µελισσοκοµικό εργαστήριο, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θεωρείται αποθήκη. 
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11.2 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών θερµοκηπιακών 
εγκαταστάσεων 

 

Πίνακας 8.   Θερµοκήπια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΤΥΠΟΣ Α: Θερµοκήπιο απλό τοξωτό κάλυψη όλο µε πλαστικό 17.500 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ Β: Θερµοκήπιο απλό τοξωτό κάλυψη προσόψεις ποδιές µε 
πολυεστέρα οροφή µε πλαστικό 

19.280 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ Γ: Θερµοκήπιο τροποποιηµένο πολλαπλό µε δύο κόλπους χωρίς 
παράθυρο οροφής κάλυψη όλο µε πλαστικό 

20.900 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ ∆: Θερµοκήπιο τροποποιηµένο πολλαπλό µε δύο κόλπους χωρίς 
παράθυρο οροφής κάλυψη προσόψεις ποδιές µε πολυεστέρα, οροφή µε 
πλαστικό 

24.800 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ Ε: Θερµοκήπιο τροποποιηµένο πολλαπλό πάνω από δύο κόλπους 
µε παράθυρο οροφής και κάλυψη όλο µε πλαστικό 

22.300 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ ΣΤ: Θερµοκήπιο τροποποιηµένο πολλαπλό πάνω από δύο 
κόλπους µε παράθυρο οροφής και κάλυψη προσόψεις ποδιές µε 
πολυεστέρα, οροφή µε πλαστικό 

27.100 €/στρ. 

ΤΥΠΟΣ Ζ: Θερµοκήπιο τροποποιηµένο τοξωτό, ύψος υδρορροής 4 µετρά 
στο κέντρο  6, µε κοιλοδοκους διπλά  παράθυρα οροφής, κάλυψη πλαϊνά 
πολυεστέρα  µε πλαστικό    

24.000 €/στρ. 

Για διπλό παράθυρο οροφής υπολογίζουµε επιπλέον στο στρέµµα 3.100 €/στρ. 

Για ζωνάρι υπολογίζουµε επιπλέον στο στρέµµα 328 €/στρ. 

Για πλαϊνά αυτόµατα παράθυρα µε πολυεστέρα υπολογίζουµε στο τρέχον 
µέτρο  

60 €/µ 

Για διπλό (φουσκωτό) πλαστικό οροφής υπολογίζουµε επιπλέον στο 
στρέµµα 

1.800 €/στρ. 

Εάν υπάρχει όργανο ανεµοπροστασίας στον πίνακα προσθέτουµε 500 € 

Εάν υπάρχει όργανο κλεισίµατος των παραθύρων οροφής βήµα βήµα στον 
πινάκα προσθέτουµε  

(σε θερµοκήπια τροποποιηµένα  τοξωτά που έχουν ύψος υδρορροής µέχρι  
3 µετρά δεν δίνουµε καµία προσαύξηση) 

850 € 

Ηλεκτρολογικός πίνακας 1.125 € 
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Πίνακας 9.   Εξοπλισµός θερµοκηπίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

Κεφαλή (αµµοσυλλέκτης, φίλτρο, λιπασµατοδιανοµέας κ.λ.π.)         1.050 € 

Άρδευση διανοµή κατά στρέµµα για κηπευτικά 1.050 €/στρ. 

Άρδευση διανοµή κατά στρέµµα για γλαστράκια 1.250 €/στρ. 

Σύστηµα άρδευσης για θερµοκήπια από επάνω µε ψεκασµό στο στρέµµα 650 €/στρ. 

  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

Επιδαπέδια θέρµανση λεβητοστάσιο µε κατανοµή το στρέµµα                           19.550 €/στρ. 

Αεροθέρµανση 5.750 €/στρ. 

Σταθερό ψεκαστηκό µε αεροσυµπιεστή το στρέµµα 1.400 €/στρ. 

Ανεµιστήρες για οµοιόµορφη κατανοµή φαρµάκου, θερµοκρασίας κ.λ.π. το 
στρέµµα 

1.400 €/στρ. 

Ανεµιστήρες για δυναµικό αερισµό συνολικής δυναµικότητας γύρω στις 165.000  
µ3/ωρα το στρέµµα 

3.000 €/στρ. 

Κούλινκγ το στρέµµα 9.000 €/στρ. 

Παθητικό ηλιακό σύστηµα 500 €/στρ 

∆εξαµενή πετρελαίου 1000 λίτρα 350 €/τεµχ 

Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑ 

Κοµπιούτερ, αντλία, φίλτρο, δεξαµενές κ.λ.π. (το πόσο αυτό προστίθεται µια 
φορά για θερµοκήπιο µέχρι 10 στρέµµατα)                                         

20.700 € 

Άρδευση διανοµή κατά στρέµµα 2.880 €/στρ. 

Υπόστρωµα µε περλίτη, πετροβάµβακα, κοκοσόιλ το στρέµµα   7.480 €/στρ. 

Σύστηµα απολύµανσης εδάφους µε ατµό                                                                                                17.220 € 

Θειαφιστήρας µε ατµό το τεµάχιο 1.400 € 

Βάσεις, κανάλια, στηρίγµατα / στρ (κλειστού κυκλώµατος υδροπονίας) 6.330 €/στρ. 

∆εξαµενή ανακύκλωσης και οξυγόνωσης θρεπτικού διαλύµατος  (εφάπαξ) 1.150 € 

ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ 

Από αλουµίνιο µε θερµαινόµενο δάπεδο ( ηλ. αντιστάσεις ) και ηλεκτρικό πινάκα 
το τετρ.  µέτρο 

300 €/τµ 

Μεταλλικός ανεµοθραύστης  4  µετρ. ύψος µε δίχτυ το τρέχον µετρό 60 €/µ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Θερµοκουρτίνα οροφής επίπεδη το στρέµµα 10.000 €/στρ. 

Θερµοκουρτίνα οροφής πυραµιδική το στρέµµα 11.000 €/στρ. 

  

11.3 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών µηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισµού 

 

Πίνακας 10.   Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες)  πετρελαίου 

 

11.4

 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισµού 
αρδευτικών συστηµάτων 

 

Πίνακας 11.   Αρδευτικά συστήµατα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Στάγδην αροτραίων καλ/γειών  176 €/στρ. 

Στάγδην δένδρων κανονικής φύτευσης  221 €/στρ. 

Στάγδην δένδρων πυκνής φύτευσης  301 €/στρ. 

Στάγδην αµπελώνων  413 €/στρ. 

Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου  266 €/στρ. 

 

KVA ανώτατη 
επιλέξιµη τιµή 

KVA ανώτατη 
επιλέξιµη τιµή 

8 2.700 20 5.600 

9 3.000 21 5.600 

10 3.300 22 5.600 

11 3.550 23 5.600 

12 3.800 24 5.600 

13 4.080 25 5.600 

14 4.370 26 5.600 

15 4.650 27 5.600 

16 4.940 28 5.600 

17 5.170 29 5.600 

18 5.410 30 5.600 

19 5.510   
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11.5  Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγγείων βελτιώσεων 
 

Πίνακας 12.   Έγγειες βελτιώσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση  95 €/µ 

Γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση 120 €/µ 

∆εξαµενές νερού µπετόν αρµέ υπέργειες ή υπόγειες (100-500 m3)  105 €/κµ 

∆εξαµενές νερού µπετόν αρµέ υπέργειες ή υπόγειες (>500 m3)  75 €/κµ 

Σωλήνες µεταφοράς νερού ταχείας σύνδεσης γαλβανιζέ 3'' 6 µ.  3,3 €/µ. 

Σωλήνες µεταφοράς νερού ταχείας σύνδεσης γαλβανιζέ 3,5'' 6 µ.  4,4 €/µ. 

Αναβαθµίδες 20 €/τµ ή 100 €/κµ 

∆ιαµόρφωση χώρου – ισοπέδωση 320 €/στρ. 

Υποστράγγιση 6 €/µ 

Ισοπέδωση 56 €/στρ. 

Περίφραξη αγροτεµαχίων µονίµων φυτειών 10 €/µ 

Περίφραξη βοσκοτόπων 5 €/µ 

Ηλεκτροφόρος περίφραξη (αποκλειστικά για περίφραξη 
βοσκοτόπων) 

20 €/µ 
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11.6 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγκατάστασης πολυετών 
φυτειών 

 

Πίνακας 13.   Πολυετείς φυτείες 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
(€/στρ.) 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
(€/στρ.) 

Ακτινίδια σε 
ηµικρεβατίνα - 
κρεβατίνα 

664,00 Πορτοκαλιά - Λεµονιά 254,00 

Ακτινίδια σε παλµέτα 548,00 
Ροδακινιά σε κανονική 
φύτευση σε σχήµα 

κυπέλου 
198,50 

Αµυγδαλιά 154,00 
Ροδακινιά σε κανονική 
φύτευση σε σχήµα 

παλµέτας 
658,00 

Αχλαδιά σε κανονική 
φύτευση και ελεύθερο 

σχήµα 
266,00 

Ροδακινιά σε 
υποκείµενα πυρ/πων 
κανον φύτ. και σε 

κύπ. 

200,00 

Αχλαδιά σε κανονική 
φύτευση και παλµέτα 

656,00 

Ροδακινιά σε 
υποκείµενα πυρ/πων 
κανον. φύτ. &.σε 

παλµ. 

687,00 

Αχλαδιά σε πυκνή 
φύτευση και παλµέτα 

760,00 

Ροδακινιά σε 
υποκείµενα πυρ/πων 
πυκνής φύτ. και σε 

κύπ. 

229,00 

Βατόµουρα 822,00 Σπαράγγια 640,00 

Βερικοκιά 170,00 
Σταφύλια επιτραπέζια 
σε υποστηριγµένα 

σχήµατα 
474,00 

Βυσσινιά 186,00 
Σταφύλια επιτραπέζια 

σε κύπελλο 
140,00 

Γαρύφαλλα 
θερµοκηπίου 

4.949,00 

Σταφύλια για κρασί 

σε υποστηριγµένα 
σχήµατα 

491,00 

∆αµασκηνιά κανονικής 
φύτευσης και σε σχήµα 

κυπέλλου 
198,50 

Σταφύλια για κρασί 

σε κύπελλο 140,00 
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ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
(€/στρ.) 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
(€/στρ.) 

∆αµασκηνιά κανονικής 
φύτευσης σε παλµέτα 

661,00 
Τριαντάφυλλα 
θερµοκηπίου 

15.342,00 

Ελιά πυκνής φύτευσης 
και χαµηλού σχήµατος 

135,00 Τεχνητοί λειµώνες 26,00 

Ελιά σε παραδοσιακούς 
ελαιώνες 

99,00 
Φουντουκιές 

195,00 

Ζέρµπερα 13.251,00 Φιστικιές 231,00 

Καρυδιά σε σπορόφυτα 170,00 Φράουλα 430,00 

Καρυδιά σε 
εµβολιασµένο 
υποκείµενο 

200,00 Ρίγανη 89,00 

Καστανιά 
καλλιεργούµενη  

(όχι η αυτοφυής) 

145,00 Τσάι του βουνού 88,00 

Κερασιά σε παλµέτα 670,00 Θυµάρι 91,00 

Κερασιά σε ελεύθερο 
σχήµα 

195,00 Λεβάντα 534,00 

Κοροµηλιά 186,00 Κυδωνιά 437,00 

Κρόκος 152,00 Λωτός 156,00 

Μανταρινιά 254,00 ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Μηλιά σε κανονική 
φύτευση σε σχήµα 

κυπέλλου 
246,00 α) Φοινικοειδή 2.640,00 

Μηλιά σε πυκνή 
φύτευση σε σχήµα 

παλµέτας 
687,00 β) Κωνοφόρα 3.374,00 

Νεκταρίνια σε κανονική 
φύτευση σε σχήµα 

Κυπέλλου 
198,50 γ) Λοιποί θάµνοι 1.736,00 
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ΤΜΗΜΑ Ι Ι :  Κ α τ ά  κ λ ά δο  πα ρα γωγή ς  

1.7 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισµού αιγοπρο-
βατοτροφίας 

 

Πίνακας 14.   Αµελκτικές µηχανές αιγοπροβάτων 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

Παγίδα παλινδροµική Παγίδα γρήγορης 
εξόδου ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

Χωρίς 
αυτ. 

διατροφή 

Με αυτ. 
διατροφή 

Χωρίς αυτ. 
διατροφή 

Με αυτ. 
διατροφή 

Κυκλική 

9 18 18.500 € 20.800 € 20.957 € 23.257 € - 

12 12 21.000 € 22.500 € 22.725 € 24.750 € - 

12 24 22.500 € 25.450 € 25.950 € 28.950 € - 

15 30 25.250 € 29.800 € 28.500 € 32.500 € - 

16 32 25.250 € 29.800 € 28.500 € 32.500 € - 

18 18 24.400 € 26.700 € 26.200 € 28.500 € 38.000 € 

18 36 28.000 € 32.600 € 29.900 € 34.500 € - 

24 24 28.000 € 30.950 € 31.550 € 34.500 € 47.000 € 

24 48 34.500 € 40.400 € 41.400 € 47.500 € - 

30 30 34.500 € 38.300 € 37.500 € 41.500 € 50.000 € 

32 32 34.500 € 38.300 € 37.500 € 41.500 € 50.000 € 

36 36 42.000 € 46.600 € 43.900 € 48.500 € 50.000 € 

48 48 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € - 

 

  

Πίνακας 15.  Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΑΞΙΑ  

(ευρώ/µηχανή) 

Μη αυτοκαθαριζόµενες µηχανές γαλουχίας 3.500 

Αυτοκαθαριζόµενες µηχανές γαλουχίας 7.000 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 133 από 177 

 

Πίνακας 16.   Παγολεκάνες αιγοπροβάτων 

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ 

Ανώτατη επιλέξιµη 
τιµή παγολεκάνης 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ 

Ανώτατη επιλέξιµη 
τιµή παγολεκάνης 

150 - 200 1.400 € 601 - 700 3.550 € 

201 - 300 1.800 € 701 - 800 3.830 € 

301 - 400 2.300 € 801 - 900  4.100 € 

401 - 500 2.750 € 901 - 1000 4.300 € 

501 - 600 3.150 €   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

(Το Παράρτηµα 12  αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Γεωργικά κτήρια και κατασκευές – περιφράξεις 

Υδατοδεξαµενές 
30 

Γεωτρήσεις 25 

Γεννήτριες, αντλίες (ηλεκτρικό) 20 

Εξοπλισµός παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. σφυρόµυλος) 

Θερµοκήπια 

Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι (silo) και σχετικός εξοπλισµός 

Παρελκόµενα γεωργικού ελκυστήρα κατεργασίας εδάφους (άροτρα, 
καλλιεργητές, φρέζες κλπ) 

15 

Αγροτικά αυτοκίνητα 

Αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα 

Γεννήτριες, αντλίες (πετρέλαιο, βενζίνη) 

Ελκυστήρες 

Ρυµούλκες κάθε είδους 

12 

Κτηνοτροφικά στέγαστρα θερµοκηπιακού τύπου 

Λοιπές επενδύσεις 

Ταινίες µεταφοράς ζωοτροφών 

10 

Αµελκτικές µηχανές και συναφής εξοπλισµός (π.χ. παγολεκάνες) 

Αρδευτικά συστήµατα 

Ενσιρωδιανοµείς (αυτοκινούµενοι και παρελκοµενοι) 

Κοπροδιανοµείς (αυτοκινούµενοι και παρελκόµενοι) 

Κυψέλες µελισσών 

Παρελκόµενα φυτοπροστασίας 

Χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, χορτοδετικά  

8 

Εξοπλισµός διαχείρισης λυµάτων 

Στρώµατα ατοµικών θέσεων αγελάδων 
5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

(Το Παράρτηµα 13 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

13.1 ∆ικαιολογητικά αίτησης ενίσχυσης 

Στο υπόψη Παράρτηµα καταγράφονται σε µορφή πίνακα τα τυπικά δικαιολογητικά που 

τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του δικαιούχου, της γεωργικής του 

εκµετάλλευσης και των αιτούµενων επενδύσεων. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν αντικαθίστανται µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο υπόψη 

Παράρτηµα. 

Επιπλέον, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ ορίζονται τα 

δικαιολογητικά που δύνανται να αντικατασταθούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 καθώς και τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση ενίσχυσης συνοδεύεται µε εκείνα τα τυπικά δικαιολογητικά που κατά περίπτωση 

δικαιούχου, γεωργικής εκµετάλλευσης και επενδύσεων τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις 

επιλεξιµότητας.  

Με ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου για την τεκµηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας 

είναι δυνατή η προσκόµιση δικαιολογητικών διαφορετικών από τα αναφερόµενα στο παρόν 

Παράρτηµα εφόσον τεκµηριώνεται η νοµοθεσία βάση της οποίας το προσκοµιζόµενο 

δικαιολογητικό τεκµηριώνει την σχετική προϋπόθεση επιλεξιµότητας. 
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13.2 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότας 
συνδυασµού φυσικού προσώπου και γεωργικής εκµετάλλευσης 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

  Περίπτωση 1η: Γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού 

1 Νόµιµης κατοχής 

και αξιοποίησης 

2 Ελάχιστης έντασης 

εργασίας 

2.1 Έτος Απογραφής: 

Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκµετάλλευσης 

στην υφιστάµενη κατάσταση 

ή, εφόσον το έτος απογραφής δεν τεκµηριώνεται η ελάχιστη 

ένταση εργασίας: 

2.2 Μέσος Ορός: 

Απογραφικά δελτία αξιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης των 

τριών τελευταίων ετών.  

3 Κοινοτικών 

προτύπων υφιστά-

µενων πάγιων 

εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις  

Βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή 

άλλης αρµόδιας υπηρεσίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

άρθρου 32, παράγραφος 1. 

4 Στοιχείων 

ταυτότητας και 

ηλικίας δικαιούχου 

Αντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας, ή άδεια παραµονής για 

δυνητικούς δικαιούχος που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα 

5 Ιδιότητας του 

γεωργού και 

αρχηγού της 

εκµετάλλευσης στο 

πρόσωπο του 

δικαιούχου 

5.1 Γενική περίπτωση: 

α)   Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 

β) Αντίγραφα των διαθέσιµων δηλώσεων φόρου εισοδήµατος και 

των αντίστοιχων εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. 

5.2  Ειδικής περίπτωση: µικροεπαγγελµατίας: 

α)   Βεβαίωση του ασφαλιστικού ταµείου στην οποία βεβαιώνεται 

η επαγγελµατική ιδιότητα του δυνητικού δικαιούχου. 

β)  Αντίγραφα των διαθέσιµων δηλώσεων φόρου εισοδήµατος και 

των αντίστοιχων εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. 

γ)   Βεβαίωση του µόνιµου της κατοικίας. 

6 Ιδιότητας του 

αρχηγού της 

εκµετάλλευσης στο 

πρόσωπο του 

δικαιούχου στην 

περίπτωση 

«Κοινής 

Οικογενειακής 

Εκµετάλλευσης» 

Πέραν του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του δυνητικού δικαιούχου 

του έτους απογραφής που έτσι και αλλιώς προσκοµίζεται για την 

τεκµηρίωση της ιδιότητας του γεωργού, προσκοµίζονται και 

α)   Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορείας του 

έτους απογραφής από το οποίο να προκύπτει για τον σύζυγο του 

δυνητικού δικαιούχου εισόδηµα από «Γεωργικές Επιχειρήσεις», 

β)    Απογραφικό δελτίο υφιστάµενης κατάστασης της γεωργικής 

εκµετάλλευσης του συζύγου του δυνητικού δικαιούχου.  

γ) Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασης της αρχηγίας στην 

περίπτωση που στην αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται το σύνολο 

των µεγεθών που ανήκουν στον σύζυγο του δυνητικού 

δικαιούχου, ή 

δ) Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασης της κατοχής στην 

περίπτωση που στην αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται το σύνολο 

των µεγεθών που ανήκουν στον σύζυγο του δυνητικού 

δικαιούχου, και 

ε) Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, τόσο 

του δυνητικού δικαιούχου όσο και του συζύγου του, στις οποίες 

θα αναφέρεται η υποχρέωση δήλωσης των µεταβιβαζόµενων 

µεγεθών στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα 

υποχρεωτικά αρχεία του πρωτογενούς τοµέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ 

(π.χ. µητρώο εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων) το αργότερο πριν 

την υποβολή του πρώτου αιτήµατος πληρωµής (καταβολής της 

ενίσχυσης). 

7 Ιδιωτικής 

συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων, 

ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, παράγραφος 5. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

8 Υπόλοιπων 

προϋποθέσεων 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα 

δηλώνεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος δεν εµπίπτει στις 

περιπτώσεις του Παραρτήµατος 4, παράγραφος 4.20, στοιχεία ε΄ 

έως η΄. 

Περίπτωση 2η: Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού 

-- Προϋποθέσεων 

επιλεξιµότητας 

φυσικών 

προσώπων και 

γεωργικής 

εκµετάλλευσης  

Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αφορούν τα Φυσικά 

Πρόσωπα γεωργοί (δικαιολογητικά 1ης περίπτωσης) 

9 Οριοθέτησης και 

σαφούς 

καταγραφής 

παγίων στοιχείων 

10 Λειτουργικής 

αυτοτέλειας στην 

ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του 

Σχεδίου Βελτίωσης 

α)  Σχεδιάγραµµα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του 

δυνητικού δικαιούχου και συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο 

Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων και 

των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση και µε το 

σχεδιάγραµµα κάλυψης και τις κατόψεις. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η 

εκµετάλλευση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης θα έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια 

στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα. 

Περίπτωση 3η: Γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου Νέου Γεωργού 

1 Νόµιµης Κατοχής 

και Αξιοποίησης 

Απογραφικό δελτίο υφιστάµενης κατάστασης γεωργικής 

εκµετάλλευσης  
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7 Ιδιωτικής 

Συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων 

ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, παράγραφος 6. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

Περίπτωση 4η: Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου Νέου 
Γεωργού 

1 Νόµιµης Κατοχής 

και Αξιοποίησης 

Απογραφικό δελτίο υφιστάµενης κατάστασης γεωργικής 

εκµετάλλευσης  

7 Ιδιωτικής 

Συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων 

ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, παράγραφος 6. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

9 Οριοθέτησης και 

σαφούς 

καταγραφής 

παγίων στοιχείων 

10 Λειτουργικής 

αυτοτέλειας στην 

ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του 

επενδυτικού 

α)  Σχεδιάγραµµα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του 

δυνητικού δικαιούχου και συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο 

Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων και 

των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση και µε το 

σχεδιάγραµµα κάλυψης και τις κατόψεις. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η 

εκµετάλλευση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 

Σχεδίου Βελτίωσης θα έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια 
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Σχεδίου Βελτίωσης στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα. 
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Περίπτωση 1η: Γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου 

1 Νόµιµης Κατοχής 

και Αξιοποίησης 

2 Ελαχίστης έντασης 

εργασίας 

2.1 Έτος Απογραφής: 

Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκµετάλλευσης 

στην υφιστάµενη κατάσταση, 

ή εφόσον το έτος απογραφής δεν τεκµηριώνεται η ελάχιστη 

ένταση εργασίας: 

2.2 Μέσος Ορός: 

Απογραφικά δελτία αξιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης των 

τριών τελευταίων ετών.  

3 Κοινοτικών 

προτύπων 

υφιστάµενων 

πάγιων 

εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

3.1  Σταβλικές εγκαταστάσεις 

Βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή 

άλλης αρµόδιας υπηρεσίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

άρθρου 32, παράγραφος 1. 

12 Σύστασης και 

Νόµιµης 

εκπροσώπησης 

12.1 Ανώνυµες Εταιρίες [ΑΕ]  

α)   ΦΕΚ σύστασης. 

β) ΦΕΚ τελευταίου καταστατικού στο οποίο να αναφέρονται ο 

ισχύον σκοπός, έδρα, επωνυµία, µετοχική σύνθεση κλπ 

υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο ο οποίος 

επιπροσθέτως θα δηλώνει ότι τα αναφερόµενα στο καταστατικό 

είναι σε ισχύ την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Στην περίπτωση που στο ΦΕΚ δεν αναφέρονται τα πιο πάνω 

προσκοµίζεται και κωδικοποιηµένο καταστατικό. 

γ) ΦΕΚ τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νόµιµης 

εκπροσώπησης 

12.2  Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης [ΕΠΕ]: 

α)   ΦΕΚ σύστασης  

β) ΦΕΚ τελευταίου καταστατικού στο οποίο να αναφέρονται ο 
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ισχύον σκοπός, έδρα, επωνυµία, εταιρική σύνθεση κλπ 

υπογεγραµµένο από τον διαχειριστή ο οποίος επιπροσθέτως θα 

δηλώνει ότι τα αναφερόµενα στο καταστατικό είναι σε ισχύ την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση 

που στο ΦΕΚ δεν αναφέρονται τα πιο πάνω προσκοµίζεται και 

κωδικοποιηµένο καταστατικό 

γ)  ΦΕΚ διορισµού διαχειριστή, εφόσον διορίζεται και άλλος εκτός 

από αυτόν που προβλέπεται στο καταστατικό. 

12.3  Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες: 

α) Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης νόµιµα δηµοσιευµένο, 

β) Τελευταίο συµφωνητικό στο οποίο να αναφέρονται ο ισχύον 

σκοπός, έδρα, επωνυµία, µετοχική σύνθεση κλπ υπογεγραµµένο 

από τον διαχειριστή ο οποίος επιπροσθέτως θα δηλώνει ότι τα 

αναφερόµενα στο συµφωνητικό είναι ακόµα σε ισχύ την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση 

που στο τελευταίο συµφωνητικό δεν αναφέρονται τα πιο πάνω 

προσκοµίζεται και κωδικοποιηµένο συµφωνητικό ή όλες οι 

τροποποιήσεις τους. 

γ) Επίσηµο έγγραφο ορισµού του/των διαχειριστή/των της 

εταιρείας, εφόσον δεν προσδιορίζεται/ζονται στο συµφωνητικό. 

13 Ελάχιστη διάρκεια 

10 χρόνια την 

ηµεροµηνία 

υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης  

Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης. 

Στην περίπτωση που δεν τεκµηριώνεται, προσκοµίζεται Υπεύ-

θυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυν-

ητικός δικαιούχος δηλώνει ότι θα προβεί σε παράταση της διάρ-

κειας το αργότερο µέχρι την υποβολή της πρώτης αίτησης 

πληρωµής. 

14 Μετοχική/εταιρική 

σύνθεση και 

ιδιότητας των 

µετόχων/εταίρων 

α)      Η µετοχική/εταιρική σύνθεση ελέγχεται από τα δικαιολογη-

τικά σύστασης 

β)   Λοιπά δικαιολογητικά ανάλογα την ιδιότητα των µετόχων 

(γεωργός / Νέος γεωργός) 
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15 Αποδοχής 

υποβολής αίτησης 

ενίσχυσης στο 

καθεστώς 

14.1  Ανώνυµες Εταιρίες [ΑΕ] και Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης [ΕΠΕ]: 

Έγγραφο του νόµιµου εκπροσώπου ή του διαχειριστή κατά 

περίπτωση προσώπου µε την υπογραφή του υπό την εταιρική 

επωνυµία για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο καθεστώς. Στο 

σχετικό έγγραφο θα γίνεται µνεία του Μέτρου 123 και του 

προϋπολογισµού µέχρι του οποίου δύναται να φτάσει ο 

προϋπολογισµός της αίτησης ενίσχυσης. 

14.2   Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες: 

Έγγραφο των εταίρων µε την υπογραφή τους υπό την εταιρική 

επωνυµία για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο καθεστώς. Στο 

σχετικό έγγραφο θα γίνεται µνεία του Μέτρου 123 και του 

προϋπολογισµού µέχρι του οποίου δύναται να φτάσει ο 

προϋπολογισµός της αίτησης ενίσχυσης. 

16 Φορολογικής / 

ασφαλιστικής 

ενηµερότητας 

Αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής 

ενηµερότητας σε ισχύ την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης. 

17 Μη τέλεσης υπό 

πτώχευση, λύσης, 

αναγκαστική 

διαχείρισης κλπ 

Πρόσφατο αντίγραφο περί µη πτώχευσης, λύσης, αναγκαστικής 

διαχείρισης κλπ.  

18 Άσκησης της 

γεωργίας 

Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης (ελέγχεται ο σκοπός). 

19 Άντλησης 

τουλάχιστον του 

50% των 

συνολικών 

εισοδηµάτων του 

από την άσκηση 

της γεωργίας 

18.1   Εισόδηµα νοµικού προσώπου αποκλειστικά από την 
αξιοποίηση της γεωργικής εκµετάλλευσης: 

Προσκοµίζεται οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. 

Ε3 των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας 3ετίας στο οποίο 

συµπληρώνεται µόνο ο πίνακας ο σχετικός µε τα γεωργικά 

εισοδήµατα). 

18.2     Εισόδηµα νοµικού προσώπου από περισσότερους τοµείς 
της οικονοµίας: 

Η ευθύνη της τεκµηρίωσης βαραίνει τον δυνητικό δικαιούχο και 

βασίζεται στα δικαιολογητικά και στοιχεία που τηρούνται βάση του 
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Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων [ΚΒΣ] 

20 Τουλάχιστον µίας 

πλήρους 

δωδεκάµηνης 

διαχειριστικής 

περιόδου 

Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νοµικό πρόσωπο έχει 

κλείσει µία πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο 

21 Ιδιωτικής 

συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων 

από τους µετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, 

παράγραφος 6. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

22 Μη επιβολής 

διοικητικών 

κυρώσεων  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 

δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι στην εταιρεία της οποίας είναι 

νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής δεν έχουν επιβληθεί 

διοικητικές κυρώσεις ή έχει παρέλθει 3ετία από την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής 

νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 όπως ισχύει κάθε φορά. 

Περίπτωση 2η: Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος 
νοµικού προσώπου 

23 Συγχώνευση 

επιλέξιµων 

γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων 

Η τεκµηρίωση της µερικής ή ολικής συγχώνευσης των 

υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ 

ελάχιστον το έτος απογραφής, στην εκµετάλλευση συνεργασίας 

του νοµικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον δυνητικό 

δικαιούχο. 
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24 Νόµιµης κατοχής 

και Αξιοποίησης 

της εκµετάλλευσης 

συνεργασίας 

25 Ελαχίστης έντασης 

εργασίας 

Περίπτωση 1:  Το νοµικό πρόσωπο αξιοποιεί την γεωργική 
εκµετάλλευση κατά την έννοια του Παραρτήµατος 4: 

Απογραφικό δελτίο υφιστάµενης κατάστασης γεωργικής 

εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου 

Περίπτωση 2:  Το νοµικό πρόσωπο δεν αξιοποιεί ακόµα την 
γεωργική εκµετάλλευση κατά την έννοια του Παραρτήµατος 4: 

α)  Απογραφικά δελτία υφιστάµενης κατάστασης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων από τις οποίες δηµιουργήθηκα η εκµετάλλευση 

συνεργασίας. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία 

ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι τα µεγέθη που δηλώνονται 

στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης για την νόµιµη κατοχή και 

αξιοποίηση της γεωργικής εκµετάλλευσης του νοµικού προσώπου 

θα δηλωθούν στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά 

αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το 

αργότερο πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης. 

3 Κοινοτικών 

προτύπων 

υφιστάµενων 

πάγιων 

εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

3.1  Σταβλικές εγκαταστάσεις 

Βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή 

άλλης αρµόδιας υπηρεσίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

άρθρου 32, παράγραφος 1. 

12 Σύστασης και 

Νόµιµης 

εκπροσώπησης 

13 Ελάχιστης 

διάρκειας 

14 Μετοχική/εταιρική 

σύνθεση και 

ιδιότητας των 

µετόχων/εταίρων 

Υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της 1ης περίπτωσης: 

«Γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου» 
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15 Αποδοχής 

υποβολής αίτησης 

ενίσχυσης στο 

καθεστώς 

17 Άσκησης της 

γεωργίας 

26 Άντλησης 

τουλάχιστον του 

50% των 

συνολικών 

εισοδηµάτων του 

από την άσκηση 

της γεωργίας 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο 

δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι το νοµικό πρόσωπο της οποίας 

είναι νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής γνωρίζει την 

προϋπόθεση άντλησης του 50% των εισοδηµάτων της 

επιχείρησης από την γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας 

υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 3ετίας 

27 ∆εν έχει κλείσει µία 

πλήρη δωδεκάµηνη 

διαχειριστική 

περίοδο 

Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 

έχει κλείσει µία πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο 

21 Ιδιωτικής 

συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων 

από τους µετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, 

παράγραφος 6. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 3η: Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νοµικού 
προσώπου 

23 Συγχώνευσης 

επιλέξιµων 

γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων  

Η τεκµηρίωση της µερικής ή ολικής συγχώνευσης των 

υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ 

ελάχιστον το έτος απογραφής, στην εκµετάλλευση συνεργασίας 

του νοµικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον δυνητικό 

δικαιούχο. 

25 Ελαχίστης έντασης 

εργασίας 

α)  Απογραφικά δελτία υφιστάµενης κατάστασης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων από τις οποίες δηµιουργήθηκα η εκµετάλλευση 

συνεργασίας. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία 

ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι τα µεγέθη που δηλώνονται 

στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης για την νόµιµη κατοχή και 

αξιοποίηση της γεωργικής εκµετάλλευσης του νοµικού προσώπου 

θα δηλωθούν στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά 

αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το 

αργότερο πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης. 

Κοινοτικών 

προτύπων 

υφιστάµενων 

πάγιων 

εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

Σύστασης, 

διάρκειας και 

νόµιµης 

εκπροσώπησης 

28 

Μετοχική/εταιρική 

σύνθεση και 

ιδιότητας των 

µετόχων/εταίρων 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία οι 

µέτοχοι/εταίροι κατά περίπτωση νοµικού προσώπου δηλώνουν 

ότι α) επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Μέτρου 123 του ΠΑΑ και προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 

………… €, β) γνωρίζουν τις προϋποθέσεις περί i) σύστασης, ii) 

σκοπού (άσκηση γεωργίας), iii) ελάχιστης διάρκειας, iv) ιδιότητας 

µετόχων (γεωργοί ή Νέοι Γεωργοί) και πλειοψηφίας µετοχικού 

κεφαλαίου σε γεωργούς ή/και σε Νέους Γεωργούς, και v) 

άντλησης του 50% των εισοδηµάτων του νοµικού προσώπου από 

την γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας ως µέσος όρος 3ετίας, 

γ) γνωρίζουν ότι τα υφιστάµενα µεγέθη της εκµετάλλευσης πρέπει 

να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται σ’ αυτά, δ) 

τα µεγέθη που δηλώνονται στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης για 

την νόµιµη κατοχή και αξιοποίηση της γεωργικής εκµετάλλευσης 

του νοµικού προσώπου θα δηλωθούν στην Ενιαία ∆ήλωση 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 148 από 177 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Άσκησης της 

γεωργίας 

Άντλησης 

τουλάχιστον του 

50% των 

συνολικών 

εισοδηµάτων του 

από την άσκηση 

της γεωργίας 

Αποδοχής 

υποβολής αίτησης 

ενίσχυσης στο 

καθεστώς 

Νόµιµης κατοχής 

και Αξιοποίησης 

της εκµετάλλευσης 

συνεργασίας 

Εκµετάλλευσης και στα λοιπά αρχεία της πρωτογενούς 

παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν την υποβολή 

της πρώτης αίτησης ενίσχυσης, και ε) αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση υποβολής των όλων των δικαιολογητικών και 

στοιχείων απαραίτητων για την οριστική έγκριση πράξης το 

αργότερο µέχρι την αποδοχή της σχετικής πράξης. 

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που 

θα εκπροσωπήσει το υπό σύσταση νοµικό πρόσωπο έναντι του 

ΥπΑΑΤ. 

21 Ιδιωτικής 

συµµετοχής 

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση 

Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος ή κάθε άλλο στοιχείο που 

αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιµων κεφαλαίων 

από τους µετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, 

παράγραφος 6. 

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής θα 

γίνει χρήση τραπεζικού δανεισµού, προσκοµίζεται έγγραφο 

χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για πρόθεση δανειοδότησης του 

επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 
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13.4 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των 
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 1η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην κτηνοτροφία 

30 Μετεγκατάστασης σε 

περιπτώσεις που η 

αναγκαιότητα προκύπτει για 

λόγους του περιβάλλοντος 

και της δηµόσιας υγείας 

α) Βεβαίωση της καθ’ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας για την 

έκδοση αδειών λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται: α) ότι η 

πτηνο-κτηνοτροφική εκµετάλλευση διαθέτει άδεια 

λειτουργίας, β) η δυναµικότητα της άδειας λειτουργίας 

και γ) η αδυναµία συνέχισης της εκµετάλλευσης για 

λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας, και 

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει καθ’ οποιοδήποτε 

τρόπο αποζηµιωθεί για την µετεγκατάσταση της πτηνο-

κτηνοτροφικής του εκµετάλλευσης 

31 ∆υνατότητας βόσκησης στην 

περίπτωση επενδυτικών 

Σχεδίων Βελτίωσης ίδρυσης, 

επέκτασης αιγοπροβατοστα-

σίων στην νησιωτική Χώρα 

Βεβαίωση από ton οικείο ∆ήµο για την δυνατότητα 

βόσκησης  

(Στην βεβαίωση θα αναφέρεται ο αριθµός των ζώων που 

θα πρέπει να είναι ίδιος µε αυτόν της δυναµικότητας της 

µονάδας που θα ιδρυθεί, επεκταθεί κλπ) 

32 Επενδυτικά Σχέδια 

Βελτίωσης στην 

µελισσοκοµία 

32.1  Υφίστανται οι απαραίτητες κτιριακές υποδοµές στην 
υφιστάµενη κατάσταση:   

Οικοδοµική Άδεια και προσφορά για εγκατάσταση 

HACCP ή σχετικό πιστοποιητικό. 

32.2    ∆εν υφίστανται οι απαραίτητες κτιριακές υποδοµές 
στην υφιστάµενη κατάσταση: 

Αρχιτεκτονικά σχέδια θεωρηµένα από την ∆/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατασκευή των 

απαραίτητων κτιριακών υποδοµών και προσφορά για 

εγκατάσταση HACCP ή σχετικό πιστοποιητικό. 
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33 Υφιστάµενης δυναµικότητας 

σε κάθε άλλη περίπτωση 

που απαιτείται 

Άδεια λειτουργίας ή εναλλακτικά οπουδήποτε σχετικό 

αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης (π.χ. Μητρώο 

εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων) 

Περίπτωση 2η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Φυτική Παραγωγή 

   

Περίπτωση 3η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Καθετοποίησης της παραγωγής 

32 Επενδυτικά Σχέδια 

Βελτίωσης σε βρώσιµα 

προϊόντα, αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά. 

Προσφορά για εγκατάσταση HACCP ή σχετικό 

πιστοποιητικό ύπαρξης HACCP στην υφιστάµενη 

κατάσταση 
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13.5 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 1η: Σταβλικές – µελισσοκοµικές εγκαταστάσεις 

(περιλαµβάνει και τις περιφράξεις για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων) 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας: 

- 15 έτη προκειµένου για µετεγκατάσταση, επέκταση, ίδρυση 

- 10 έτη προκειµένου για προσαρµογή εκσυγχρονισµό, 

µετατροπή 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε από-

τέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την επιστροφή 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 152 από 177 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

42 Συµµόρφωσης µε 

κοινοτικά πρότυπα 

ή/και εθνικές 

προδιαγραφές 

Συµβατικές Σταβλικές εγκαταστάσεις: 

Εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών, εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια µε διάταξη 

εξοπλισµού και εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση. 

Σταβλικές εγκαταστάσεις θερµοκηπιακού τύπου: 

Αρχιτεκτονικά σχέδια µε διάταξη εξοπλισµού και βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη έγκρισης τύπου, του 

είδους και του µέγιστου αριθµού ζώων που δύνανται να 

σταβλιστούν προκειµένου οι εγκαταστάσεις να 

συµµορφώνονται µε τα κοινοτικά πρότυπα. 

Μελισσοκοµία: 

Εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών, εγκεκριµένα σχέδια µε διάταξη του 

εξοπλισµού και εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση.  

43 Λειτουργικότητας 

(αφορά εγκαταστάσεις 

για τις οποίες δεν 

υφίστανται κοινοτικά 

πρότυπα ή εθνικές 

προδιαγραφές) 

Εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, 

εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια µε διάταξη εξοπλισµού και 

εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση. 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση: 

Σύµφωνα µε τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11 

Ειδική περίπτωση: Ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές 
(υπέρβαση του 10%):  

α) Βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας 

β) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Ειδική περίπτωση: Εξόχως αποµακρυσµένο νησί (υπέρβαση 
του 15%): 

α) Τεκµηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης 

β) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 
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Μετεγκαταστάσεις, εκσυγχρονισµοί, µετατροπές: 

α) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Περίπτωση 2η: Εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής 

(περιλαµβάνει και τις περιφράξεις για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων) 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας: 

- 15 έτη προκειµένου για µετεγκατάσταση, επέκταση, ίδρυση 

- 10 έτη προκειµένου για προσαρµογή, εκσυγχρονισµό. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε από-

τέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την επιστροφή 

της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  
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42 Συµµόρφωσης µε 

κοινοτικά πρότυπα 

ή/και εθνικές 

προδιαγραφές 

Εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών, εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια µε διάταξη 

εξοπλισµού και εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση. 

  

43 Λειτουργικότητας 

(αφορά εγκαταστάσεις 

για τις οποίες δεν 

υφίστανται κοινοτικά 

πρότυπα ή εθνικές 

προδιαγραφές) 

Εγκεκριµένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, 

εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια µε διάταξη εξοπλισµού και 

εγκεκριµένη Τεχνική Έκθεση. 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Περίπτωση 3η: Αποθήκες 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας: 

- 15 έτη προκειµένου για µετεγκατάσταση, επέκταση, ίδρυση 

- 10 έτη προκειµένου για εκσυγχρονισµό. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 
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41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε από-

τέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την επιστροφή 

της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση: 

Σύµφωνα µε τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11 

Ειδική περίπτωση: Ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές 
(υπέρβασης του 10%): 

α) Βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας 

β) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Ειδική περίπτωση: Εξόχως αποµακρυσµένο νησί (υπέρβαση 
του 15%): 

α) Τεκµηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης 

β) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Ειδική περίπτωση: Αποθήκη ειδικής κατασκευής για 
αποθήκευση – συντήρηση των προϊόντων της εκµετάλλευσης: 

α) Τεκµηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης 

β) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Εκσυγχρονισµοί: 

α) Προσµετρήσεις και προϋπολογισµοί 

Περίπτωση 4η: Θερµοκήπια 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 
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του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε από-

τέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την επιστροφή 

της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

45 Συµµόρφωσης µε 

κοινοτικά πρότυπα και 

εθνικές προδιαγραφές 

Βεβαίωση του οίκου κατασκευής για ύπαρξη έγκρισης τύπου. 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

θερµοκηπίου 

Προσφορές που πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 13 

και λαµβάνουν υπόψη τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11. 

Επισηµαίνεται ότι για να γίνουν δεκτές οι σχετικές προσφορές 

από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες Όργανα, θα πρέπει να 

περιγράφουν µε ακρίβεια τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 

και την ποιότητά τους (π.χ. γαλβανισµένος σκελετός, κάλυψη 

µε φιλµ πολυαιθυλενίου κλπ) 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

εξοπλισµού 

θερµοκηπίου 

Προσφορές που πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 13 

και λαµβάνουν υπόψη τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του 

Παραρτήµατος 11 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή 

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 
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13.6 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 1η: Ελκυστήρας 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή 

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 

46 Της ισχύος 

(>90 Ηp και >50 Hp για 

δενδροκοµικούς) 

Τεχνική έκθεση υπολογισµού ιπποδύναµης 

47 Ύπαρξης υφιστάµενου  Βεβαίωση ΥΕΒ για τους ελκυστήρες που κατέχει η 

εκµετάλλευση. Στην βεβαίωση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, 

αναγράφεται η ηµεροµηνία απογραφής και η ιπποδύναµη σε 

ίππους. 

Περίπτωση 2η: Λοιπά µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός που δεν ενσωµατώνονται 
ή δεν τοποθετούνται εντός κτιρίων και κατασκευών αξίας > 1.000 € 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή 

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 3η: Λοιπά µηχανήµατα, εργαλεία και εξοπλισµός που ενσωµατώνονται ή 
τοποθετούνται εντός κτιρίων και κατασκευών αξίας > 1.000 € 

40 Νόµιµης κατοχής του 

ακινήτου επί του 

οποίου ενσωµατώνεται 

ή τοποθετείται ο 

εξοπλισµός 

Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή 

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 

 

 

 

Περίπτωση 4η: Εξοπλισµός δικτύου µετεωρολογικών προειδοποιήσεων και 
φυτοπροστασίας 

48 Σκοπιµότητα της 

επένδυσης 

Σχετική µελέτη 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για 

δαπάνη > 1000 ευρώ) 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

Prospectus 

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκοµίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως 

δαπάνης. 

Περίπτωση 5η: Ψεκαστικά µηχανήµατα 

42 Συµµόρφωσης µε 

κοινοτικά πρότυπα 

ή/και εθνικές 

προδιαγραφές 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για 

δαπάνη 1000 ευρώ) 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13  και 

επιπλέον βεβαιώνεται η συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο  ΕΝ 12761 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή 

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 6η: Εξοπλισµός εγκαταστάσεων καθετοποίησης της παραγωγής αξίας > 
1.000 ευρω 

40 Νόµιµης κατοχής του 

ακινήτου επί του 

οποίου ενσωµατώνεται 

ή τοποθετείται ο 

εξοπλισµός 

Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου. 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  

52 Κάλυψης των αναγκών 

της εκµετάλλευσης  

Μελέτη προσδιορισµού της παραγωγικής ικανότητας της 

εκµετάλλευσης σε σχέση µε την δυναµικότητα του εξοπλισµού 

καθετοποίησης της παραγωγής 

(επιτρέπεται υπέρβαση 15%) 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 

45 Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

Prospectus 

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκοµίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως 

δαπάνης. 
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13.7 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού αρδευτικών 
συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 1η: ∆απάνες προµήθειας αρδευτικών συστηµάτων 

49 Βέλτιστη διαχείριση 

αρδευτικού νερού 

Μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού 

νερού. 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για δαπάνη 

> 1000 ευρώ) 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 

45 Τεχνικών Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 €  

ή νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 

Περίπτωση 2η: ∆απάνες εγκατάστασης, υδατοδεξαµενών και προµήθειας µικρών έργων  
µεταφοράς νερού 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για 

την παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να 

γίνει δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα 

πρέπει να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την 

διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – 

ανανέωσης της παραχώρησης. 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για δαπάνη 

> 1000 ευρώ) 

Προσµετρήσεις και προϋπολογισµός 

 



ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 121 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Απόφαση Λεπτοµερειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο «Καθεστώς ενισχύ-
σεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµ/σεις» - ΜΕΤΡΟ 121  

  

Σελίδα 165 από 177 

 

13.8 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού αξιοποίησης 
ΑΠΕ µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κατασκευών. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

50 ∆υνατότητα ενίσχυσης για 

επενδύσεις της κατηγορίας.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 

στην οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι δεν 

έχει ενισχυθεί στον παρελθόν για την δηµιουργία 

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

θερµότητας, ψύξης µε την χρήση τεχνολογιών 

αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ]  

ή 

εφόσον έχει ενισχυθεί την εγκατεστηµένη ισχύ. 

40 Νόµιµη Κατοχή 

(Προσοχή: µισθωµένο ή 

παραχωρηµένο εφόσον αυτό 

δεν απαγορεύεται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία 

αδειοδότησης ΑΠΕ) 

Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το 

υποθηκοφυλακείο µε πιστοποιητικό βαρών και 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο 

διάρκειας 15 ετών 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα 

για την παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο 

προκειµένου να γίνει δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις 

διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 

σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της 

παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – 

ανανέωσης της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για ακίνητα 

ιδιοκτησίας του συζύγου του 

δυνητικού δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, 

και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

(Προσοχή: µόνο στην 

περίπτωση που επιτρέπεται 

από την ισχύουσα νοµοθεσία 

για την αδειοδότηση των ΑΠΕ) 

στην οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου 

δηλώνει την παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και 

τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 

στην οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι 

γνωρίζει ότι το ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για 

πιθανά προβλήµατα που τυχόν δηµιουργηθούν στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς µε αποτέλεσµα την µη 

καταβολή της ενίσχυσης ή και την επιστροφή της ήδη 

καταβληθείσας ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

52 Κάλυψη των αναγκών της 

εκµετάλλευσης για συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύ > 20 Kw 

Μελέτη προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση 

ενεργειακού δυναµικού ΑΠΕ 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για δαπάνη > 

1.000 ευρώ) 

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 

13. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται οπωσδήποτε η ισχύς του συστήµατος 

που πρόκειται να εγκατασταθεί. 

45 Τεχνικών Προδιαγραφών  Prospectus 

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκοµίζονται υποχρεωτικά 

ανεξαρτήτως δαπάνης. 
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13.9 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
εγγείων βελτιώσεων. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 1η: ∆απάνες ανάπλασης εδαφών, έργων στραγγίσεων, υποστραγγίσεων και 
ισοπεδώσεων, αναβαθµίδες, υδατοδεξαµενές ύδρευσης ζώων. 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο µε 

πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 

να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 

της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 

της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας 

του συζύγου του 

δυνητικού δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

44 Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης 

Προσµετρήσεις και προϋπολογισµός 

 

 

Περίπτωση 2η: ∆απάνες γεωτρήσεων 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών. 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για 

την παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να 

γίνει δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα 

πρέπει να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την 

διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – 

ανανέωσης της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

Περίπτωση 3η: Περιφράξεις 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο 

µε πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

έτη 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για 

την παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να 

γίνει δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα 

πρέπει να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την 

διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – 

ανανέωσης της παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής για 

ακίνητα ιδιοκτησίας του 

συζύγου του δυνητικού 

δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την 

παραχώρηση του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που 

τυχόν δηµιουργηθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε 

αποτέλεσµα την µη καταβολή της ενίσχυσης ή και την 

επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας.  

53 Χωροθέτηση 

περίφραξης 

Τοπογραφικό διάγραµµα µε επισήµανση των προς 

περίφραξη πλευρών το οποίο συνοδεύεται µε οδογραφικό 

σκαρίφηµα 

54 ∆υνατότητας 

περίφραξης  

Πράξη χαρακτηρισµού δασικής έκτασης στην περίπτωση που 

η περίφραξη θα γίνει στο δασικό κοµµάτι της εκµετάλλευσης 
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

ή  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί 

προσκόµισης της σχετικής πράξης το αργότερο στην 

υποβολή της αίτησης πληρωµής στην οποία ο δικαιούχος 

αιτείται την ενίσχυση της επένδυσης. 
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13.10 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

40 Νόµιµης κατοχής Ιδιόκτητο ακίνητο: 

α) Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο 

β) Αντίγραφο πρόσφατης µερίδας από το υποθηκοφυλακείο µε 

πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 στην περίπτωση βαρών. 

Μισθωµένο ακίνητο: 

Αντίγραφο συµβολαίου µίσθωσης µεταγραµµένο διάρκειας 10 

ετών 

Παραχωρηµένο ακίνητο: 

Επίσηµο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειµένου να γίνει 

δεκτό από τα εµπλεκόµενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να 

αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της 

παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης της 

παραχώρησης. 

41 Νόµιµης κατοχής 

για ακίνητα 

ιδιοκτησίας του 

συζύγου του 

δυνητικού 

δικαιούχου 

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόµιµης κατοχής, και: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία 

ο σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την παραχώρηση 

του ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο. 

β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην 

οποία ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει: α) ότι το 

ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία ευθύνη για την πιθανή αδυναµία καταβολής 

της οικονοµικής ενίσχυσης σε δαπάνες που τα κατά τον νόµο 

προβλεπόµενα παραστατικά δεν δύναται να εκδοθούν στο όνοµα 

του δικαιούχου της ενίσχυσης, και β) ότι το ΥπΑΑΤ δεν έχει καµία 

ευθύνη για πιθανά προβλήµατα που τυχόν δηµιουργηθούν στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς µε αποτέλεσµα την µη καταβολή της 

ενίσχυσης ή και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσας.  
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

55 Προωθούµενης 

καλλιέργειας 

Βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης του τόπου της µόνιµης κατοικίας/έδρα του 

δυνητικού δικαιούχου, ότι ο κλάδος, το είδος, η ποικιλία και η 

έκταση είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε την µε αριθ. πρτ. 263195/24-

03-2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική 

Ανάπτυξης και Τροφίµων περί καθορισµού «προωθούµενων 

ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών 

δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά. 

56 Περιορισµοί 

παραγωγής [ΚΟΑ] 

Άδεια φύτευσης 

44 Ρεαλιστικού 

κόστους 

Γενική περίπτωση: 

Σύµφωνα µε τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες του Παραρτήµατος 

11 

Ειδική περίπτωση (όταν δεν περιλαµβάνεται στις ανώτατες 
δαπάνες του Παραρτήµατος 11): 

Αναλυτική προσφορά της δαπάνης εγκατάστασης 
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13.11 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότας των δαπανών 
αγοράς καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου. 

 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

44 Ρεαλιστικού κόστους Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 

13. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται οπωσδήποτε το µικτό βάρος του 

αυτοκινήτου. 

45 Τεχνικών Προδιαγραφών  

(για αξία > 25.000 € ή  

νέας τεχνολογίας) 

Prospectus 
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13.12 ∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το ποσοστό ενίσχυσης. 
 

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

60 Τόπου µόνιµης κατοικίας σε ορεινή, 

µειονεκτική, ειδική περιοχή ή σε νησί 

Αιγαίου Πελάγους 

Αντίγραφο βεβαίωσης του τόπου της µόνιµης 

κατοικίας. 

61 Έδρα νοµικού προσώπου σε 

ορεινή, µειονεκτική, ειδική περιοχή ή 

σε νησί Αιγαίου Πελάγους 

Ήδη συσταθέντα νοµικά πρόσωπα: 

Πράξη σύστασης 

Υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα: 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 στην οποία ο εκπρόσωπος του υπό 

σύσταση νοµικού προσώπου δηλώνει την 

µελλοντική έδρα. 

62 Ιδιότητας µετακινούµενου 

κτηνοτρόφου 

Αντίγραφο άδειας µετακίνησης από Κτηνιατρική 

Υπηρεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

(Το Παράρτηµα 15 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 

(Το Παράρτηµα 16 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ _______ ) 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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