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Αρ. Φύλλου 1964
21 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11308
Λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσε−
ων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωρ−
γικές εκμεταλλεύσεις.
Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος 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) από−
φαση 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 Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.
1.7. Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) Απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του
ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.8. Της με αριθ. 9828/21−10−08 Απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης

αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην Ειδική
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των μέτρων
της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά (Β 2226).
1.9. Την με αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρω−
σης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης
από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.
1.10. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/09) «Καθορισμός και
ανακατανομή των Υπουργείων».
1.11. Την με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημό−
σιας Δαπάνης 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 ΠΔΕ, 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, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγρο−
τική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά
τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρο−
νισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμ−
ματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013»
όπως ισχύει κάθε φορά
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 Γεωργι−
κής 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 ανά−
πτυξης 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 κανό−
νων 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
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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 «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013»,
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις 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 καθεστώ−
τος ενίσχυσης «για την ενθάρρυνση των επενδύσεων
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» της με αριθ. 4985/21−6−
2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων
του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
τους Ελλάδας 2007−2013» απαιτούνται λεπτομέρειες
εφαρμογής, οι οποίες ορίζονται με απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή του
άρθρου 37 του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10, παράγραφος 22
του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).
3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα ορίζει τις απαραίτητες λεπτομέρειες
εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την «ενθάρ−
ρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύ−
σεις» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 724/10 [εφεξής
καλούμενη για λόγους συντομίας ΚΥΑ], του Μέτρου 121
«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 –
2013» [εφεξής, χάριν συντομίας ΠΠΑ].
Άρθρο 2
Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώ−
του και δεύτερου πυλώνα μέσω των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δύο διαφορετικών χρημα−
τοδοτικών μέσων: α) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων [ΕΓΤΕ], και β) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα−
μείο 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 απο−
φυγή επικαλύψεων, τα Κράτη Μέλη ορίζουν κανόνες
συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώτου και δεύτερου
πυλώνα. Σκοπός των κανόνων συμπληρωματικότητας εί−
ναι 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 Συμ−
βουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για την στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.
3. Το ΕΓΤΕ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των λεγόμενων «Εθνικών
Φακέλων» όπως αυτοί εγκρίνονται και τροποποιούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ακόλουθους τομείς:
α) Ζάχαρης, β) Οπωροκηπευτικών, γ) Ελιάς και Ελαι−
ολάδου, δ) Μελισσοκομίας, ε) Αμπέλου και οίνου, και
στ) Καπνού.
4. Το ΕΓΤΑΑ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, άξονας 1: «Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και
της δασοκομίας» μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών
εκμεταλλεύσεων»
5. Οι κανόνες συμπληρωματικότητας, ορίζονται στο
ΠΑΑ, αφορούν περιορισμούς επιλεξιμότητας είτε σε
επίπεδο δυνητικών δικαιούχων, είτε σε επίπεδο επεν−
δύσεων, είτε σε επίπεδο προϋπολογισμού ή συνδυα−
σμό τους, εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής
απόφασης, και ελέγχονται ως προς την τήρησή τους,
εκτός από τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες
αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, και από τα όργανα που
εμπλέκονται στις διαδικασίες καταβολής της δημόσιας
οικονομικής ενίσχυσης και τους ελέγχους, καθώς και
από την Αρχή Διαχείρισης του ΠΑΑ.
Άρθρο 3
Βελτίωση της συνολικής επίδοσης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Για την εφαρμογή του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής
απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Η αίτηση ενίσχυσης, μέσω του συνημμένου σ’ αυτήν
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, τεκμηριώνει τη βελ−
τίωση των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης
του δυνητικού δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση, η
αίτηση ενίσχυσης κατατάσσεται στις «μη παραδεκτές»
κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής
απόφασης.
2. Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργι−
κής εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται εφόσον το 75% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης
επιτυγχάνει τουλάχιστον ένα από τους στόχους του
άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο επιλέ−
ξιμο προϋπολογισμό δεν προσμετρούνται οι γενικές
δαπάνες.
3. Στο Παράρτημα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα της παρούσας, καταγράφονται, ενδεικτικοί, συνδυ−
ασμοί δαπανών και στόχων του άρθρου 4 της κοινής
υπουργικής απόφασης.
Αιτήσεις ενίσχυσης, των οποίων ο επιλέξιμος προϋπο−
λογισμός αποτελείται τουλάχιστον κατά 75% από δαπά−
νες που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 επιτυγχάνουν
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τον αντίστοιχο στόχο και κατ’ επέκταση επιτυγχάνουν
βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμε−
τάλλευσης χωρίς να απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση.
Σε αντίθετη περίπτωση με την αίτηση ενίσχυσης τεκ−
μηριώνεται η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της
εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου.
Άρθρο 4
Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας οι διάφορες έννοιες
ορίζονται στο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο τμήμα της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων –
Παρεχόμενη Ενίσχυση
ΜΕΡΟΣ 1ο: Δικαιούχοι
Άρθρο 5
Δικαιούχοι, προϋποθέσεις επιλογής
Για την εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση Α΄ και Β΄ της κοινής υπουργικής απόφασης,
ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν
γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι
και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας οι γεωργικές εκ−
μεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α)
γεωργική εκμετάλλευση, β) συστεγαζόμενη γεωργική
εκμετάλλευση, και γ) γεωργική εκμετάλλευση συνεργα−
σίας. 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 πρό−
σωπο γεωργό.
− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει
σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.
− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο νέο γεωργό.
− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει
σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.
− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρό−
σωπο.
− 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 προϋποθέ−
σεων του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης,
πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του Παραρ−
τήματος 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
4. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης είναι δυνα−
τή η περαιτέρω εξειδίκευση των δυνητικών δικαιούχων
και των προϋποθέσεων επιλογής τους που δύνανται να
ενισχυθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος.
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5. Δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το καθεστώς
ομάδες/οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 όπως ισχύει κάθε
φορά.
ΜΕΡΟΣ 2ο: Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων
Άρθρο 6
Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περί−
πτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, τα επενδυ−
τικά Σχέδια Βελτίωσης που δύνανται να ενισχυθούν από
το καθεστώς ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής
απόφασης.
Άρθρο 7
Σκοπιμότητα των επενδύσεων
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση Β΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Στην αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η σκοπιμότη−
τα των επενδύσεων ανά επένδυση ή σύστημα παραγω−
γής ή παραγωγική διαδικασία ή γραμμή παραγωγής. Η
τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτικά και αναφο−
ρά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή παραγωγική
διαδικασία ή γραμμή παραγωγής καθώς και σύγκρισή
του με το μελλοντικό.
2. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρού−
σα ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, η τεκ−
μηρίωση της σκοπιμότητας των επενδύσεων αφορά
επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης των 3.000 €.
Άρθρο 8
Παραγωγική ικανότητα εκμετάλλευσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση Γ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρού−
σα ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, με την
αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται ότι επενδύσεις αξίας
μεγαλύτερης των 3.000 € έχουν δυναμικότητα, μέγεθος,
ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της
εκμετάλλευσης. Η τεκμηρίωση αυτή δύναται να αφορά
αποκλειστικά την υπόψη επένδυση ή δύναται να αφορά
το σχετικό σύστημα/γραμμή παραγωγής.
2. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα ή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13
της κοινής υπουργικής απόφασης, και προκειμένου να
ληφθούν υπόψη: α) το μικρό μέγεθος των ελληνικών
εκμεταλλεύσεων, β) η διακύμανση της γεωργικής παρα−
γωγής 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.
3. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 τεκμηριώνει ότι το
μέγεθος των σχετικών εγκαταστάσεων είναι ανάλογο
της παραγωγικής ικανότητας που προσδιορίζεται στην
εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση.

29884

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Στο Παράρτημα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−
στο τμήμα της παρούσας, ορίζονται η δυναμικότητα,
μέγεθος, ποσότητα ορισμένων επενδυτικών δαπανών σε
συνάρτηση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλ−
λευσης. Για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται τεκμηρί−
ωση της δυναμικότητας, μέγεθος, ποσότητας σε σχέση
με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης
5. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα,
επενδύσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών καθώς
και ο ενσωματωμένος σ’ αυτές εξοπλισμός που κατά
την κρίση των αρμοδίων οργάνων έχουν δυναμικότη−
τα, μέγεθος, ποσότητα μεγαλύτερη της παραγωγικής
ικανότητας της εκμετάλλευσης, εγκρίνονται με μείωση
της σχετικής δαπάνης στην παραγωγική ικανότητα της
εκμετάλλευσης.
Άρθρο 9
Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση Δ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Οι επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρό−
τυπα 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. Στα υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλ−
λευσης, τα κοινοτικά πρότυπα διακρίνονται σε ισχύοντα
και νεοεισαχθέντα. Ισχύοντα είναι τα πρότυπα που είναι
υποχρεωτικά την στιγμή της προμήθειας ή της κατα−
σκευής 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 κα−
τασκευή του σχετικού μεγέθους (π.χ. μετά την έκδοση
της άδειας Ίδρυσης προκειμένου για σταβλικές εγκα−
ταστάσεις). Για τα νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα
προβλέπεται ημερομηνία προσαρμογής. Δηλαδή, ημε−
ρομηνία εντός της οποίας τα υφιστάμενα μεγέθη της
γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να προσαρμοστούν
στα νεοεισαχθέντα πρότυπα. Μετά την ημερομηνία
αυτή τα νεοεισαχθέντα πρότυπα καθίστανται ισχύο−
ντα, δηλαδή υποχρεωτικά για οποιαδήποτε γεωργική
εκμετάλλευση.
3. Σε υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευ−
σης δεν ενισχύονται επενδύσεις συμμόρφωσης προς
ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα.
4. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση δυνητικών δικαιού−
χων που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού, ενισχύο−
νται 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 ημερομη−
νία της πρώτης εγκατάστασης του νέου γεωργού.
5. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των υφιστάμενων
μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης προς νεοεισα−
χθέντα 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 εκμετάλ−
λευση.

Για την εφαρμογή της παρούσας, τα υφιστάμενα με−
γέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με
το σύνολο των νεοεισαχθέντων προτύπων, ανεξάρτητα
από την ημερομηνία που αυτά καθίστανται ισχύοντα,
δηλαδή υποχρεωτικά, για τα μεγέθη αυτά.
6. Στα νέα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης υφί−
στανται μόνο ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα.
7. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συμμόρ−
φωση με τα κοινοτικά πρότυπα καθίστανται «μη πα−
ραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής
υπουργικής απόφασης. Συνεπώς απορρίπτονται οι ακό−
λουθες περιπτώσεις αιτήσεων ενίσχυσης:
α) Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκμηριώνουν ότι τα
υφιστάμενα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνο−
νται 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 μέ−
ριμνα ώστε τα υφιστάμενα μεγέθη της εκμετάλλευ−
σης 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 μέρι−
μνα ώστε τα νέα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορ−
φώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται
σε αυτά στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επεν−
δυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
δ) Αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών που δεν τεκμη−
ριώνουν 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 μηνών από την πρώτη εγκατάσταση και στην
ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης αντίστοιχα.
8. Επισημαίνεται ότι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που
υποχρεούνται στην τήρηση της πολλαπλής συμμόρφω−
σης δύνανται μέσω του καθεστώτος να προβούν στις
απαραίτητες επενδύσεις προσαρμογής εφόσον οι επεν−
δύσεις αυτές δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των
ισχυόντων κοινοτικών προτύπων. Επενδύσεις αντίθετες
προς την πολλαπλή συμμόρφωση δεν ενισχύονται.
ΤΜΗΜΑ Ι: Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
9. Οι εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στο παρόν κα−
θεστώς ενισχύσεων συμμορφώνονται με τα κοινοτικά
πρότυπα «Υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων» τόσο
για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όσο
και για τις νέες.
10. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, τα κοινο−
τικά πρότυπα «Υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων»
διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά πρότυπα
τηρούνται από κάθε είδους κτηνοτροφική εκμετάλλευ−
ση με εξαίρεση τις μελισσοκομικές, σηροτροφικές και
σαλιγκαροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τα ειδικά πρότυπα
τηρούνται αποκλειστικά από εκμεταλλεύσεις που εκτρέ−
φουν την υπόψη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου.
11. Τα γενικά πρότυπα ορίζονται στο Π.Δ. 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».
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12. Τα ειδικά πρότυπα αφορούν:
α) Βουστάσια πάχυνσης μόσχων: Π.Δ. 179/98 [Φ.Ε.Κ.
133/Α/98] περί «Θέσπισης στοιχειωδών κανόνων για
την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμ−
μόρφωση 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) Χοιροστάσια: Π.Δ. 215/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03] περί «Κα−
νόνων που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συμβουλίου
και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.Δ.
139/1995».
γ) Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής: Καν. (ΕΚ) 589/2008
για τον «Καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ….
εμπορίας των αυγών», Παράρτημα ΙΙ «Ελάχιστες απαι−
τήσεις … εκτροφής ωοτόκων ορνίθων».
Ειδικότερα για:
i) Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες:
Π.Δ. 216/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03], άρθρο 6 «Περί στοιχειωδών
απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορ−
νίθων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ.
του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής».
ii) Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε εναλλακτικά συ−
στήματα εκτροφής: Π.Δ. 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) Πτηνοτροφεία παραγωγής κρέατος:
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».
13. Στο Παράρτημα 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−
στο τμήμα της παρούσας, ορίζονται τα νεοεισαχθέντα
κοινοτικά πρότυπα καθώς και η καταληκτική ημερο−
μηνία ενίσχυσής τους. Οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα νεοεισαχθέντα
κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των
ζώων, εφόσον συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Πα−
ραρτήματος 5.
14. Στο Παράρτημα 6, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−
στο τμήμα της παρούσας, ορίζονται τα ισχύοντα κοι−
νοτικά πρότυπα. Οι νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα
υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, εφόσον συμ−
μορφώνονται με τα πρότυπα του Παραρτήματος 6.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Ψεκαστικά
15. Τα νέα ψεκαστικά μηχανήματα συμμορφώνονται
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761. Κατά την διαδι−
κασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης η σχετική
συμμόρφωση επιτυγχάνεται εφόσον στην προσφορά
που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης βεβαιώ−
νεται 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.
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Άρθρο 10
Επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση Ε΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Οι επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδι−
αγραφές αφορούν τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα νέα
μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης.
2. Στο Παράρτημα 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας, ορίζονται οι εθνικές προδιαγρα−
φές. Συνεπάγεται ότι τα μεγέθη της εκμετάλλευσης
συμμορφώνονται με τις εθνικές προδιαγραφές, εφόσον
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Παραρτή−
ματος 7.
3. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συμμόρ−
φωση των υφιστάμενων ή/και των νέων μεγεθών της
γεωργικής εκμετάλλευσης με τις εθνικές προδιαγραφές
καθίστανται «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρ−
θρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 11
Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων εγκαταστάσεων
Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 6 της
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωμα−
τικά τα ακόλουθα:
1. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην Πρό−
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της
κοινής υπουργικής απόφασης, τα σχέδια των εγκατα−
στάσεων που πρόκειται να ενισχυθούν εγκρίνονται από
την αρμόδια Δ/νση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του δυνητικού
δικαιούχου. Ειδικότερα:
α) τα σχέδια των σταβλικών εγκαταστάσεων εγκρίνο−
νται από εκείνο το τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης που είναι αρμόδιο για την έκδοση των αδειών
Ίδρυσης και Λειτουργίας,
β) τα σχέδια εγκαταστάσεων καθετοποίησης της πα−
ραγωγής (μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία κλπ)
εγκρίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης ή της Δ/νσης Κτηνιατρικής.
Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
η έγκριση γίνεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες θα
μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες.
2. Μέσω της σχετικής έγκρισης, η αρμόδια Δ/νση βε−
βαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις
που πρόκειται να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοστούν,
μετατραπούν ή ανεγερθούν (ίδρυση – επέκταση –
μετεγκατάσταση − αντικατάσταση) είναι λειτουργι−
κές, 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 προδι−
αγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπλη−
ρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με
αυτά. Έπεται, ότι μέσω της έγκρισης των αρχιτεκτονικών
σχεδίων η αρμόδια Δ/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο
σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις συμ−μορφώνονται με τα
κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που
εφαρμόζονται σ’ αυτές.
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4. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν
προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδι−
αγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπλη−
ρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται
με τα αντίστοιχα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.
Η αρμόδια Δ/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 ή άλλων αναγνω−
ρισμένων φορέων (π.χ. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα).
5. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων γίνεται
ύστερα από αίτηση που περιλαμβάνει:
i) Εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινο−
τικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές: α) Τεχνική
Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών και γ) Σχέδια.
ii) Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται
κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές: α) Τε−
χνική Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας
και γ) Σχέδια.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για πρόβατα ή αίγες
σε κτηνοτροφικά στέγαστρα από σκελετό θερμοκηπίου
(τύπου τολ) ή εγκαταστάσεων για αγελάδες γαλακτο−
παραγωγής, η αίτηση, επιπλέον των i) και ii) πιο πάνω,
περιλαμβάνει και βεβαίωση του προμηθευτή του αρ−
μεκτικού συγκροτήματος για τις βέλτιστες διαστάσεις
του αρμεκτηρίου.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για πρόβατα ή αίγες
σε συμβατικά κτίρια, οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτω−
ση διαστάσεις των αρμεκτηρίων παρουσιάζονται στο
παράρτημα 4. Επισημαίνεται ότι οι ενδεικνυόμενες δια−
στάσεις των αρμεκτηρίων προβατίνων/αιγών αφορούν
αποκλειστικά συμβατικά κτίρια και ως εκ τούτου δεν
εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικά στέγαστρα από σκελε−
τό θερμοκηπίου (τύπου τολ).
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα πιο πάνω δικαιολογη−
τικά:
α) Τεχνική Έκθεση: Η τεχνική έκθεση πρέπει να είναι
υπογεγραμμένη από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυ−
σης και τον δυνητικό δικαιούχο και σ’ αυτήν πρέπει να
αναφέρονται: i) η περιοχή στην οποία θα γίνει η επέν−
δυση, ii) η υφιστάμενη και η 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 προδι−
αγραφές, περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργικότητα
και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στην δυναμικό−
τητα της εκμετάλλευσης και αναφέρονται οι βιβλιογρα−
φικές ή άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
β) Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδι−
αγραφών: Ο Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και
Προδιαγραφών πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από
τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, τον δυνητικό δι−
καιούχο 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 αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση.

γ) Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας: Ο Συγκρι−
τικός Πίνακας Λειτουργικότητας πρέπει να είναι υπογε−
γραμμένος 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 βασικά δεδομένα λειτουργικότητας
της εγκατάστασης και τα οποία αποτυπώνονται στα
αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση.
δ) Σχέδια: Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό
σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτε−
κτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις,
τομές των εγκαταστάσεων) με την διάταξη του εξο−
πλισμού.
6. Η αρμόδια Δ/νση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
εξετάζει την αίτηση 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. Από την υποχρέωση της έγκρισης των αρχιτεκτονι−
κών σχεδίων εξαιρούνται εγκαταστάσεις για τις οποίες
υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και
τις εθνικές προδιαγραφές όπως αυτά ισχύουν κάθε
φορά.
8. Στο Παράρτημα 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας, ορίζεται για τις εγκαταστάσεις
για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και
εθνικές προδιαγραφές τυποποιημένο υπόδειγμα «Συ−
γκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών».
Κατ’ αντιστοιχία του «Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικό−
τητας και Προδιαγραφών» συμπληρώνεται, με ευθύνη
του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, ο «Συγκριτικός
Πίνακας Λειτουργικότητας» για τις εγκαταστάσεις για
τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και
εθνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 12
Συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία
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
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περί−
πτωση ΣΤ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Ως ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδύσε−
ων, νοείται η δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται
από τον δικαιούχο και η οποία πρέπει να είναι αντί−
στοιχη της εμπορικής αξίας της επένδυσης. Δαπάνες
που υπερβαίνουν το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης
προσαρμόζονται σ’ αυτό από τα εμπλεκόμενα στις δι−
αδικασίες όργανα.
2. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης
πράξης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η
εμπορική αξία των επενδύσεων και κατ’ επέκταση το
ρεαλιστικό τους κόστος, προσδιορίζεται από τα αρμόδια
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όργανα μέσω της αξιολόγησης των προσφορών που
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, με την αί−
τηση ενίσχυσης υποβάλλεται μία προσφορά για κάθε
επενδυτική δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Οι
προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμ−
βάνουν: 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.
Επιπλέον, στην προσφορά διευκρινίζονται: α) εάν
στην αξία περιλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ, β) εάν τα πε−
ριγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «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 και−
νούργια είδη.
Ειδικά στην περίπτωση γεωργικού ελκυστήρα ανα−
φέρεται και το επίπεδο εκπομπών ρύπων με το οποίο
υπολογίζεται η ιπποδύναμή του.
Επιπροσθέτως για επενδυτικές δαπάνες που υπερ−
βαίνουν 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 την αξιολόγηση της δαπάνης.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στην περί−
πτωση κτιριακών και λοιπών κατασκευών με την αίτηση
ενίσχυσης υποβάλλονται προμετρήσεις πολιτικού μη−
χανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελμα−
τία συνοδευόμενες από σχετικούς προϋπολογισμούς
εργασιών.
Για κάθε κτίριο ή κατασκευή προσκομίζεται ξεχωρι−
στή προμέτρηση. Στους προϋπολογισμούς των κτιρί−
ων προσδιορίζεται και η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο
κτιρίου, ενώ στις λοιπές κατασκευές και η αξία ανά
μονάδα μέτρησης ανάλογη της φύσης της κατασκευ−
ής. Εφόσον το κτίριο περιλαμβάνει περισσότερες λει−
τουργικές περιοχές διαφορετικής αξίας κατασκευής
ανά τετραγωνικό μέτρο η σχετική προμέτρηση και ο
προϋπολογισμός αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε μια
λειτουργική περιοχή.
5. Στο Παράρτημα 9, 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 9 δεν
απαιτείται η προσκόμιση προσφορών, προμετρήσεων
ή προϋπολογισμών.
6. Κατά την διαδικασία παραλαβής των επενδύσεων
και της καταβολής της ενίσχυσης και με την επιφύλαξη
της παραγράφου 6, το ρεαλιστικό τους κόστος ελέγχε−
ται από τα αρμόδια όργανα με βάση τα παραστατικά
που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση πληρωμής και
συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βι−
βλίων και Στοιχείων [ΚΒΣ].
7. Τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιο−
λόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής
της ενίσχυσης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραί−
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τητο, πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, δύνανται
τα ελέγχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό
κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. Συνε−
πάγεται 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.
Άρθρο 14
Επενδύσεις απλής αντικατάστασης
Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, πε−
ρίπτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Επένδυση απλής αντικατάστασης νοείται η επέν−
δυση 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 αυξάνε−
ται η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή
χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της παραγωγής ή
της σχετικής τεχνολογίας.
2. Δεν θεωρούνται επενδύσεις απλής αντικατάστα−
σης:
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 εξο−
πλισμό 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 αποδεδειγ−
μένα το υφιστάμενο κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισμός δεν
εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες,
δ) η αντικατάσταση υφιστάμενου αποσβεσμένου μη−
χανήματος ή εξοπλισμού από νέο σύγχρονο μηχάνημα
ή εξοπλισμό. Για τον υπολογισμό της απόσβεσης υφι−
στάμενων μηχανημάτων ή εξοπλισμού χρησιμοποιούνται
οι συντελεστές του Παράρτημα 10 το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,
ε) η αντικατάσταση υφιστάμενου μη αποσβεσμένου
ψεκαστικού μηχανήματος ή σχετικού εξοπλισμού που
στο πλαίσιο των τακτικών επιθεωρήσεων που προβλέ−
πονται από το Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13790 κρίνεται
μη επιδιορθώσιμο λόγω κατασκευαστικής αστοχίας.
στ) η αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτει−
ών με άλλες σύγχρονες φυτείες. Η φυτεία θεωρείται
σύγχρονη εφόσον αποδεδειγμένα διαφοροποιείται από
την υφιστάμενη ως προς την ποικιλία και την καλλιερ−
γητική τεχνική.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στην περί−
πτωση που συντρέχουν οι λόγοι αντικατάστασης μη−
χανήματος ή εξοπλισμού αξίας μεγαλύτερης των 3.000
€ πριν την πάροδο της περιόδου απόσβεσης του Πα−
ραρτήματος 10, η δαπάνη μειώνεται κατά την αξία που
ακόμα δεν έχει αποσβεστεί.
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Προκειμένου να υπολογιστεί η αξία που ακόμα δεν
έχει αποσβεστεί χρησιμοποιούνται: α) ως συντελεστές
απόσβεσης, οι συντελεστές του Παραρτήματος 10, 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 δαπάνη μειώνεται
κατά 30%.
4. Κατ’ εξαίρεση, η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται
στα υφιστάμενα ψεκαστικά μηχανήματα ή σχετικό εξο−
πλισμό που κρίνονται μη επιδιορθώσιμα λόγω κατα−
σκευαστικής αστοχίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2, περίπτωση ε΄.
ΜΕΡΟΣ 3ο: Eπιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 15
Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών.
1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύονται επενδυ−
τικές δαπάνες που εντάσσονται στις επιλέξιμες κατη−
γορίες του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης.
Συνεπώς ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
α) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών με τις προϋποθέ−
σεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 16,
β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και
όρους του άρθρου 17,
γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοι−
κονόμησης ύδατος με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς
και όρους του άρθρου 18,
δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανε−
ώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κατασκευών με τις προϋποθέσεις, περι−
ορισμούς και όρους του άρθρου 19,
ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων με τις προϋποθέσεις,
περιορισμούς και όρους του άρθρου 20,
στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης
πολυετών φυτειών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς
και όρους του άρθρου 21,
ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και
ανθοκομικού αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις, περιο−
ρισμούς και όρους του άρθρου 22, και
η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω με
τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου
23.
2. Προκειμένου να ενισχυθούν οι δαπάνες της πιο
πάνω παραγράφου, θα πρέπει να πληρούνται αθροι−
στικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότη−
τας του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
και ειδικότερα:
i) εντάσσονται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελ−
τίωσης 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 εκμε−
τάλλευσης 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.
β) Πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, περιορισμούς και
όρους κατά περίπτωση δαπάνης όπως αυτές ορίζονται
στην παρούσα, και
γ) Δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες δαπάνες του
άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας, όταν πραγματο−
ποιούνται δαπάνες παγίων επενδύσεων που ενσωμα−
τώνονται επί αγροτεμαχίου, γηπέδου, οικοπέδου ή ακι−
νήτου (π.χ. εγκατάσταση πολυετούς φυτείας, ανέγερση
σταβλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση αρμεκτηρίου
σε υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, κλπ), εφεξής
αποκαλούμενα χάριν συντομίας «ακίνητο», ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, δα−
πάνες παγίων επενδύσεων που ενσωματώνονται 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 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 Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 περί σχετικής πρόθεσης του δυνητικού δικαι−
ούχου 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 εξασφάλιση πίστωσης ή/και
δανείου που χορηγήθηκε:
i) για καλλιεργητικό δάνειο,
ii) για υλοποίηση επενδύσεων,
iii) για την απόκτηση του ακινήτου, και
iv) 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.
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4. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας (π.χ. εξ αδιαιρέ−
του) απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον
δυνητικό δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για
χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο μίσθωσης.
5. Για να ενισχυθεί κάθε εξοπλισμός, μηχάνημα ή ερ−
γαλείο που ενσωματώνεται ή τοποθετείται εντός γεωρ−
γικών κτιρίων και κατασκευών στην αίτηση ενίσχυσης
αναγράφεται το κτίριο ή η κατασκευή στην οποία ενσω−
ματώνεται ή τοποθετείται το σχετικό μηχάνημα, εξοπλι−
σμός ή εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση το μηχάνημα,
εξοπλισμός ή εργαλείο δύναται να κριθεί μη επιλέξιμο
από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης.
Άρθρο 16
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποκατηγορίες:
α) σταβλικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, β) μελισσοκο−
μικές εγκαταστάσεις γ) εγκαταστάσεις καθετοποίησης
της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής, δ)
αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι, ε) θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις, και στ) περιφράξεις και περιβάλλον
χώρος για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κα−
τηγορίας.
Επιπροσθέτως υπάγεται κάθε άλλη κτιριακή υποδομή
και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική
λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συ−
μπεριλαμβάνεται 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. Δεν ενισχύονται:
α) επενδύσεις που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής
χρήσης, και
β) έργα πράσινου.
3. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατη−
γορίας:
α) ενισχύεται χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού και
μέχρι εμβαδού 25 τετραγωνικών μέτρων, και
β) οι δαπάνες για περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμ−
βανομένης της περίφραξης, δεν υπερβαίνουν τα 15.000
ευρώ.
ΤΜΗΜΑ Ι: Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις
4. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέρ−
γειες: 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 μετε−
γκατάστασης σταβλικών εγκαταστάσεων, εφεξής απο−
καλούμενη απλώς μετεγκατάσταση, γ) αντικατάσταση,
δ) αντικατάσταση, ε) εκσυγχρονισμός, στ) μετατροπή,
ζ) προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα,
η) επέκταση, θ) ίδρυση, και ι) συνδυασμός τους
5. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοι−
ες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες
ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋ−
ποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και
κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.
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6. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των ενερ−
γειών του παρόντος τμήματος ανέρχεται σε:
α) 15 χρόνια προκειμένου για ανέγερση νέων εγκα−
ταστάσεων (μετεγκατάσταση για οποιαδήποτε αιτία –
επέκταση – αντικατάσταση – ίδρυση) ή
β) 10 χρόνια προκειμένου για επεμβάσεις σε υφιστά−
μενες εγκαταστάσεις (προσαρμογή – εκσυγχρονισμός –
μετατροπή).
7. Η δαπάνη κατασκευής νέων σταβλικών − μελισσο−
κομικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης του Παραρτήματος 9.
8. Η δαπάνη προσαρμογής, εκσυγχρονισμού, μετατρο−
πής υφιστάμενων σταβλικών – μελισσοκομικών εγκα−
ταστάσεων:
α) είναι ανάλογη της έκτασης της προσαρμογής, του
εκσυγχρονισμού, ή της μετατροπής και του ρεαλιστικού
κόστους του Παραρτήματος 9,
β) δεν υπερβαίνει το 75% της δαπάνης εξ’ αρχής κα−
τασκευής σταβλικής – μελισσοκομι−κής εγκατάστασης
σύμφωνα με το ρεαλιστικό κόστος του Παραρτήματος
9, και
γ) ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης –
έγκρισης πράξης με την προσκόμιση σχετικών προ−
σμετρήσεων – προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή
άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.
9. Στις ενέργειες «μετεγκατάσταση για λόγους προ−
στασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας»
και «μετεγκατάσταση» ενισχύονται και οι δαπάνες απο−
συναρμολόγησης, μεταφοράς και επανασυναρμολόγη−
σης του υφιστάμενου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές
δεν υπερβαίνουν τα 15.000 €
10. Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας
απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων προκειμένου να δι−
απιστωθεί ότι οι σταβλικές – μελισσοκομικές εγκατα−
στάσεις συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και
τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές
ή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι προσαρμόζονται λει−
τουργικά στις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Τα σχέδια
περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογρα−
φικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα
κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές) με την διάταξη του
εξοπλισμού.
11. Η υποχρέωση της παραγράφου 10 εκπληρώνεται με
την προσκόμιση με την αίτηση ενίσχυσης της εγκεκρι−
μένης Τεχνικής Έκθεσης, του εγκεκριμένου Συγκριτικού
Πίνακα και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων
του άρθρου 11.
12. Ωστόσο, στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις
οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα
ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, η υποχρέωση της πα−
ραγράφου 10 εκπληρώνεται με την προσκόμιση σχεδίων
και Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
με την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία δηλώνει: α)
ότι υφίσταται έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα
ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, β) το είδος των ζώων
για το οποίο έχει εκδοθεί η έγκριση τύπου και γ) τον μέ−
γιστο αριθμό ζώων που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
έγκριση τύπου, δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου
οι εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά
πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αμφιβολιών, τα όρ−
γανα που εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης –
έγκρισης πράξης, δύνανται να ζητούν την έγκριση των
προσκομισθέντων σχεδίων σύμφωνα με την διαδικασία
του άρθρου 11.
13. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται οι
ακόλουθες περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτί−
ωσης:
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 επεν−
δύσεις συμμόρφωσης προς τα νεοεισερχόμενα κοινο−
τικά 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 κοινοτι−
κά 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 προ−
βλέπουν 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 επενδυ−
τικών Σχεδίων Βελτίωσης απορρίπτονται.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Εγκαταστάσεις καθετοποίησης
της παραγωγής
14. Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται εγκαταστάσεις
για την καθετοποίηση της παραγωγής της γεωργικής
εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, όπως η έν−
νοια ορίζεται στο Παράρτημα 2.
15. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι
ενέργειες: α) μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η
αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημό−
σιας υγείας, β) αντικατάσταση γ) εκσυγχρονισμός, δ)
μετατροπή, ε) προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά
πρότυπα, στ) επέκταση, ζ) ίδρυση και η) συνδυασμός
αυτών.
16. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοι−
ες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες
ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋ−
ποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και
κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.
17. Σχετικά με την διάρκεια μίσθωσης ισχύουν αναλο−
γικά τα οριζόμενα στο Τμήμα Ι: «Σταβλικές – Μελισσο−
κομικές εγκαταστάσεις».
18. Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαι−
τείται η προσκόμιση σχεδίων προκειμένου να διαπιστω−
θεί ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με
τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές
που εφαρμόζονται σ’ αυτές ή προκειμένου να διαπι−
στωθεί 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.
19. Η υποχρέωση της παραγράφου 18 εκπληρώνεται με
την προσκόμιση με την αίτηση ενίσχυσης της εγκεκρι−
μένης Τεχνικής Έκθεσης, του εγκεκριμένου Συγκριτικού
Πίνακα και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων
του άρθρου 11.
20. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται:
α) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής
εκτός των ορίων της εκμετάλλευσης του δυνητικού
δικαιούχου, και
β) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής
των οποίων το τελικό προϊόν δεν προέρχεται από τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα 2 ποσοστά προϊόντος
(πρώτη ύλη που παράγεται στην εκμετάλλευση του δυ−
νητικού δικαιούχου).
ΤΜΗΜΑ ΙII: Αποθήκες – αποθηκευτικοί χώροι
21. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται ενέρ−
γειες αντίστοιχες των ενεργειών της υποκατηγορίας
«Σταβλικές – Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις». Μετε−
γκαταστάσεις αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων
ενισχύονται μόνο εφόσον αποτελούν μέρος σταβλικών
εγκαταστάσεων.
22. Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την ενί−
σχυση της επένδυσης και με το ρεαλιστικό κόστος ισχύ−
ουν αναλογικά τα οριζόμενα στο Τμήμα Ι: «Σταβλικές –
Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις».
Ωστόσο, είναι δυνατή η ενίσχυση με υπέρβαση του
ρεαλιστικού κόστους του Παραρτήματος 9, στην περί−
πτωση ειδικών αποθηκευτικών χώρων αποκλειστικά για
την αποθήκευση των προϊόντων της εκμετάλλευσης και
εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζονται:
i) προμετρήσεις και προϋπολογισμοί πολιτικού μηχα−
νικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία,
και
ii) τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής υπέρ−
βασης.
23. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, αποθήκες έως
100 τετραγωνικά μέτρα ενισχύονται χωρίς να απαιτεί−
ται η τεκμηρίωση της συσχέτισης του μεγέθους τους
(εμβαδόν) με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλ−
λευσης.
24. Στο πλαίσιο του καθεστώτος για την αποθήκευση
γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού
δεν ενισχύονται αποθήκες μεγαλύτερες των 100 τε−
τραγωνικών μέτρων. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει
για μελισσοκομικές αποθήκες για τις οποίες ισχύουν
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 4, πίνακας 5, και για
αποθήκες αποθήκευσης ζωοτροφών ή προϊόντων της
εκμετάλλευσης.
25. Κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώ−
σεων και στην περίπτωση ενίσχυσης αποθηκευτικών
χώρων, τόσο για την αποθήκευση γεωργικών μηχανη−
μάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, όσο και ζωοτροφών
ή προϊόντων της εκμετάλλευσης, η μη τήρηση του πε−
ριορισμού των 100 τ.μ., συνεπάγεται την ανάκτηση, ως
αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ενίσχυσης για την
ανέγερση του συνόλου των οριζόντιων αποθηκευτικών
χώρων.
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ΤΜΗΜΑ ΙV: Θερμοκήπια
26. Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται θερμοκήπια
συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού (π.χ.
συστήματα άρδευσης, θέρμανσης).
27. Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι
ενέργειες: α) αντικατάσταση β) εκσυγχρονισμός, γ) με−
τατροπή, δ) επέκταση, και ε) εγκατάσταση νέων θερμο−
κηπίων για την παραγωγή προϊόντων που δεν αντιμετω−
πίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με
την με αριθ. πρωτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010)
απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφί−
μων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών
δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηρι−
οτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά.
28. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοι−
ες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες
ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋ−
ποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και
κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.
29. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των ενεργει−
ών του παρόντος τμήματος ανέρχεται σε 10 χρόνια.
30. Η δαπάνη κατασκευής νέων θερμοκηπίων (εγκα−
τάσταση – επέκταση) των οποίων ο τύπος περιλαμβά−
νεται στο Παράρτημα 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ρεαλιστικό κόστος των σχετικών πινάκων του παραρ−
τήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το ρεαλιστικό κόστος
προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των προσφορών
που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης.
31. Η δαπάνη εκσυγχρονισμού ή μετατροπής υφιστάμε−
νων θερμοκηπίων των οποίων ο τύπος περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα 9:
α) είναι ανάλογη της έκτασης της μετατροπής ή του
εκσυγχρονισμού και του ρεαλιστικού κόστους του Πα−
ραρτήματος 9,
β) δεν υπερβαίνει το 75% της δαπάνης εξ’ αρχής κατα−
σκευής θερμοκηπίου σύμφωνα με το ρεαλιστικό κόστος
του Παραρτήματος 9, και
γ) ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης –
έγκρισης πράξης με την προσκόμιση σχετικών προ−
σμετρήσεων – προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή
άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.
32. Στην αίτηση ενίσχυσης καταγράφονται ξεχωριστά
οι δαπάνες για την εγκατάσταση του θερμοκηπίου (π.χ.
βάση στήριξης, σκελετός, υλικό κάλυψης) από τις δαπά−
νες του εξοπλισμού του (π.χ. άρδευση, θέρμανση κλπ).
33. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται:
α) θερμοκήπια που δεν πληρούν τις εθνικές προδια−
γραφές του Παραρτήματος 7,
β) θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερο
των 1,8 μέτρων),
γ) σε επεμβάσεις επί υφιστάμενων θερμοκηπίων δα−
πάνες 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 αυξά−
νουν την ικανότητα παραγωγής κατά 25% ή αλλάζουν
την τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας.
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Άρθρο 17
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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) μηχα−
νήματα, εργαλεία και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας,
δ) μηχανήματα και εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών
προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, ε) μηχανήματα,
εργαλεία και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγω−
γής, στ) μηχανήματα και εξοπλισμός ασφαλείας των
εγκαταστάσεων, των εφοδίων και των προϊόντων, ζ)
μηχανήματα και εξοπλισμός συστημάτων αυτοματο−
ποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διαδικασιών της
εκμετάλλευσης, η) μηχανήματα και εξοπλισμός πληρο−
φορικής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμι−
κού, θ) μηχανήματα και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών,
και ι) εξοπλισμός γραφείου.
2. Στην υποκατηγορία μηχανήματα εργαλεία και εξο−
πλισμός περιλαμβάνεται: α) κάθε αυτοκινούμενο γεωργι−
κό μηχάνημα, και β) κάθε γεωργικό μηχάνημα, εργαλείο
και εξοπλισμός.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στα αυτο−
κινούμενα γεωργικά μηχανήματα περιλαμβάνεται κάθε
αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται
για την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών
ή την εκτροφή των ζώων, όπως: ελκυστήρες, ενσιρο−
διανομείς, φορτωτές τύπου skid−streer (φορτωτάκια),
κτηνοτροφικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων κλπ.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στα γεωργικά
μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμό περιλαμβάνεται
κάθε μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός που χρησιμο−
ποιείται για την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών
εργασιών ή στην εκτροφή των ζώων, όπως: παρελκόμε−
να γεωργικού ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προ−
σαρμόζονται λειτουργικά στα αυτοκινούμενα γεωργικά
μηχανήματα, μηχανήματα παραγωγής ζωοτροφών, εξο−
πλισμός αποθήκευσης ζωοτροφών κλπ
5. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται: α) μηχανήμα−
τα, εργαλεία και εξοπλισμός συστημάτων άρδευσης, β)
μηχανήματα και εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέρ−
γειας, γ) μηχανήματα και εξοπλισμός εγγείων βελτι−
ώσεων 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 ενι−
σχυθούν θα πρέπει να προσαρμόζονται και λειτουργικά
μ’ αυτόν, και β) ο εξοπλισμός μετεωρολογικών προει−
δοποιήσεων και φυτοπροστασίας για να ενισχυθεί θα
πρέπει με την αίτηση ενίσχυσης να υποβάλλεται μελέτη
εγκατάστασης του εξοπλισμού και με την αίτηση πλη−
ρωμής μελέτη εφαρμογής του.
7. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατη−
γορίας:

29892

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 11,
β) η συνολική δαπάνη αγοράς παρελκομένων κατερ−
γασίας του εδάφους (π.χ. άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές,
σκαλιστήρια κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000
ευρώ, με εξαίρεση τα γεωργικά πολυμηχανήματα κα−
τεργασίας εδάφους που η συνολική δαπάνη δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 55.000 ευρώ.
γ) η συνολική δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκα−
τάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεω−
ρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ,
δ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μη−
χανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,
ε) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μη−
χανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμ−
βανομένου του λειτουργικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 1.500 ευρώ,
στ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μη−
χανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
ζ) η συνολική δαπάνη αγοράς και μεταφοράς εξο−
πλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500
ευρώ.
ΤΜΗΜΑ Ι: Γεωργικοί ελκυστήρες
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 για να ενισχυθεί η
δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμη−
ρίωση της ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγω−
γική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό,
χρησιμοποιούνται:
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 για να ενισχυθεί η δαπάνη
του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμηρίωση της
ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγωγική ικανό−
τητα της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την μεθοδολογία
που θα οριστεί με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα της
Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην
διεύθυνση http//www.agrotikianaptixi.gr
9. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8 δεν απαιτείται
η τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα, για ελ−
κυστήρα έως 100 Ηp ή για δενδροκομικό − αμπελουργικό
ελκυστήρα έως 85 Hp
10. Οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται
σύμφωνα με το ισχύον την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης επίπεδο εκπομπών ρύπων: «ΦΑΣΗ».
Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρμόζο−
νται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις χωρίς
να απαιτείται η τροποποίηση της ατομικής απόφασης
ένταξης πράξης.
11. Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ και τα 50.000 ευρώ
στην περίπτωση δενδροκομικού ή αμπελουργικού ελ−
κυστήρα.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός
καθετοποίησης της παραγωγής
12. Στην υποκατηγορία μηχανήματα, εργαλεία και
εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής περιλαμ−
βάνεται κάθε μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός απα−
ραίτητος για την μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίη−
ση και εμπορία της παραγόμενης στην εκμετάλλευση
παραγωγής.

13. Για να ενισχυθεί ο σχετικός εξοπλισμός, πέραν των
γενικών προϋποθέσεων της παρούσας, θα πρέπει να
εντάσσεται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης
του άρθρου 6.
14. Επιπλέον με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζο−
νται:
α) μελέτη σκοπιμότητας με την οποία καταδεικνύεται
η συσχέτιση της παραγωγικής ικανότητας της εκμε−
τάλλευσης με την δυναμικότητα του αιτούμενου προς
ενίσχυση εξοπλισμού, και
β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, παράγραφος 4,
διαφημιστικά φυλλάδια (prospectus) του προς ενίσχυση
εξοπλισμού.
15. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται
εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός των οποίων η
δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα
στο Παράρτημα 2 ποσοστά προϊόντος (πρώτη ύλη που
παράγεται στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιού−
χου).
Άρθρο 18
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου
εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων
εξοικονόμησης ύδατος.
1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) σύγχρονα, και−
νούργια αρδευτικά συστήματα χαμηλών και μεσαίων
πιέσεων (η συνιστώμενη από την κατασκευάστρια εται−
ρεία πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar),
β) αρδευτικές υδατοδεξαμενές και γ) εγκαταστάσεις με−
ταφοράς 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 ύδα−
τος κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το αρδευτικό
σύστημα αναφοράς. Ως αρδευτικό σύστημα αναφοράς
νοείται ο αυτοκινούμενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης
(κανόνι).
3. Για να ενισχυθεί η δαπάνη αγοράς αρδευτικού
συστήματος μαζί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλε−
ται μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του
αρδευτικού νερού στην οποία θα τεκμηριώνεται και η
κατά 25% εξοικονόμηση νερού σε σχέση με το σύστημα
αναφοράς.
4. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση αρδευτικών
υδατοδεξαμενών ανέρχεται σε 10 χρόνια.
5. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατη−
γορίας δεν ενισχύονται:
α) αρδευτικά συστήματα υψηλών πιέσεων όπως για
παράδειγμα αυτοκινούμενοι εκτοξευτήρες υψηλής πί−
εσης (κανόνι), και
β) δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αγωγών
μεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού μήκους μεγα−
λύτερου των 500 μέτρων.
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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.
1. Η κατηγορία αφορά την εγκατάσταση καινούργιων,
σύγχρονων και ώριμων τεχνολογικά μονάδων παραγω−
γής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης, ζεστού
νερού με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αξιοποί−
ησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ].
2. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αιολικά συ−
στήματα, β) φωτοβολταϊκά συστήματα, γ) συστήματα
αξιοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιο−
μάζας, 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 ανωτέρω.
3. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ενισχύονται συστήματα
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποκλει−
στικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής
εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου σε ηλεκτρική
ενέργεια, θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό και μέχρι εγκα−
ταστημένης ισχύος 40 Κw. Για τον σκοπό αυτό με την
αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μελέτη προσδιορισμού
των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυ−
νητικού δικαιούχου σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση,
ψύξη ή ζεστό νερό.
Ειδικά στην περίπτωση συστημάτων αξιοποίησης της
παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας η προϋπό−
θεση της κάλυψης των αναγκών της γεωργικής εκμε−
τάλλευσης 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 40 Kw.
4. 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 εγκρίνο−
νται με περικοπή στην δυναμικότητα που απαιτείται
για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης όσο
αφορά το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.
5. Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών που έχουν
δυναμικότητα μεγαλύτερη της ανώτατης επιλέξιμης
εγκρίνονται με περικοπή στην ανώτατη επιλέξιμη δυ−
ναμικότητα όσο αφορά το οικονομικό αντικείμενο της
επένδυσης.
6. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των επενδυ−
τικών δαπανών της κατηγορίας ανέρχεται σε 15 χρόνια,
εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών
και εγκρίσεων.
7. Δεν εντάσσονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν
ενισχύονται:
α) επενδύσεις που αφορούν τεχνολογίες που βρίσκο−
νται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης,
β) επενδύσεις που αφορούν στην αξιοποίηση βιομάζας
που δεν παράγεται στην εκμετάλλευση του δυνητικού
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δικαιούχου (π.χ. βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα),
και
γ) επενδύσεις που αφορούν στον οικιακό τομέα.
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι
για τις δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.
1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αναπλάσεις
εδαφών, β) έργα στραγγίσεων, υποστραγγίσεων και
ισοπεδώσεων εδαφών ή/και αγροτεμαχίων, γ) αναβαθ−
μίδες, δ) κάθε είδους υδατοδεξαμενή (πλαστική – τσι−
μεντένια – μεταλλική κλπ) για την ύδρευση των ζώων,
ε) γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
εξοπλισμού (σωληνώσεις – υδραντλία – ηλεκτρολογική
εγκατάσταση), και στ) περιφράξεις μη συμπεριλαμβανο−
μένων 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, επέκτα−
σης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευ−
ών» τεκμηριώνεται η χωροθέτησή της και η δυνατότητα
υλοποίησή της. Για τον σκοπό αυτό με την αίτηση ενί−
σχυσης προσκομίζονται:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα επισημαί−
νονται οι περιφραζόμενες πλευρές και το μήκος τους,
και το οποίο θα συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρί−
φημα,
β) Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης στην πε−
ρίπτωση που η περίφραξη θα γίνει στο δασικό κομμάτι
της εκμετάλλευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση 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 σχετικής
επένδυσης.
4. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας δεν ενι−
σχύονται:
α) δαπάνη ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων εφόσον δύ−
νανται να συγχρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, και
β) περιφράξεις δαπάνης μεγαλύτερης των 10.000
ευρώ.
Άρθρο 21
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης
πολυετών φυτειών.
1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολυετείς φυτείες
των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με την χρήση
σπόρου και των οποίων τα προϊόντα δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με την
με αριθ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση
Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κα−
θορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκη−
πευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων»
όπως ισχύει κάθε φορά. Υπάγεται επίσης η εγκατάστα−
ση μορεώνων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέ−
τηση των αναγκών σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων και
μέχρι έκτασης 100 στρεμμάτων.
2. Η διάρκεια μίσθωσης για την εγκατάσταση πολυε−
τών φυτειών ανέρχεται σε 10 χρόνια.
3. Η δαπάνη εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ρεαλιστικό κόστος του Παραρ−
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τήματος 9. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η σχετική
δαπάνη στην περίπτωση είδους – ποικιλίας – μεθόδου
καλλιέργειας – διαμόρφωσης που δεν περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα 9 με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζε−
ται αναλυτικός προϋπολογισμός για την δαπάνη εγκα−
τάστασης (αξία φυτών, υλικών εγκατάστασης, εργασίες
εγκατάστασης) συνοδευόμενος από τις απαιτούμενες
προσφορές.
4. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύεται η εγκα−
τάσταση:
α) πολυετών φυτειών στο δασικό τμήμα της εκμε−
τάλλευσης χωρίς την σχετική άδεια της Δασικής Υπη−
ρεσίας,
β) πολυετών κτηνοτροφικών και λοιπών φυτών (π.χ.
μηδική, αγκινάρα κλπ) που εγκαθίστανται στο χωράφι
με σπόρο, και
γ) μορεώνων για τις ανάγκες σηροτροφικών εκμεταλ−
λεύσεων έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.
Άρθρο 22
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού
και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
1. Ενισχύεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία η αγορά μελισσοκομικού φορτηγού αυτοκι−
νήτου ανοικτού τύπου ιδιωτικής χρήσεως μικτού βάρους
τουλάχιστον 4 τόνων και υπό την προϋπόθεση ότι ο
μέσος όρος 5ετίας των μελισσοσμηνών της εκμετάλ−
λευσης 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 από−
φασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
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 εκμετάλ−
λευσης δεν θα είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο
από την νομοθεσία για την ταξινόμηση του υπόψη αν−
θοκομικού 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.
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 Σχε−
δίου Βελτίωσης, δαπάνες έκδοσης εγκρίσεων περιβαλ−
λοντικών όρων, αδειών λειτουργίας – εγκατάστασης,
οικοδομικών αδειών, δαπάνες μελετών σκοπιμότητας,
συμβολαιογραφικών εξόδων κλπ.

2. Επίσης υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη για
μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρ−
δευτικού νερού – ποσοστού εξοικονόμησης, η δαπάνη
για μελέτη εγκατάστασης – εφαρμογής δικτύου μετεω−
ρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας και η
δαπάνη μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκα−
ταστάσεων. Προκειμένου οι δαπάνες αυτές να κριθούν
επιλέξιμες, θα πρέπει με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμμα−
τέα του ΥπΑΑΤ να οριστούν οι προδιαγραφές σύνταξής
τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι μελέτες δεν δύνανται
να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας.
3. Τέλος, υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη το−
ποθέτησης επεξηγηματικής πινακίδας κατά την έννοια
του άρθρου 26.
4. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού
επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης:
α) 8 % για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν
απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας λει−
τουργίας – εγκατάστασης,
β) 12% για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που απαιτούν
την έκδοση άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, και
γ) 20% για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που απαιτούν
την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την έκδοση οικοδομι−
κής άδειας και άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης.
5. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας:
α) η δαπάνη σύνταξης των αιτήσεων ενίσχυσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ,
β) η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης άρδευσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ,
γ) η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης
δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτο−
προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ,
δ) η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδια−
σμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 600 ευρώ,
ε) η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού
υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της
εκμετάλλευσης (πχ εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού
κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,
και
στ) η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής
πινακίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
6. Δεν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν
ενισχύονται:
α) δαπάνες χωριστών γεωργο−τεχνοοικονομικών με−
λετών που αφορούν τις επενδύσεις της αίτησης ενί−
σχυσης με εξαίρεση τις δαπάνες της παραγράφου 2
που συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΥπΑΑΤ,
β) δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκ−
μετάλλευσης 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 γεωρ−
γίας – 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 χοι−
ρείου κρέατος,
γ) δαπάνες εκπαίδευσης – κατάρτισης των απασχο−
λούμενων στην εκμετάλλευσης,
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δ) δαπάνες για την έκδοση των κατά τον νόμο απαι−
τούμενων εγκρίσεων και αδειών όταν αυτές δεν εκδί−
δονται 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. οικοδο−
μική άδεια που εκδίδεται στο όνομα του συζύγου του
δικαιούχου της ενίσχυσης), και
ε) δαπάνες αγοράς εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολο−
γιστή που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της
εκμετάλλευσης.
Άρθρο 24
Προσδιορισμός της έννοιας «γεωργικός».
Για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 2, πε−
ρίπτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε
συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Ως «γεωργική» νοείται κάθε δαπάνη που προβλέπε−
ται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία να χαρακτηρί−
ζεται ως «γεωργική» (π.χ. φορτωτής τύπου skid – steer
που ταξινομείται ως «γεωργικός» και όχι ως «μηχάνημα
έργου») ή που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωρ−
γικών ή κτηνοτροφικών εργασιών, στην εκτροφή των
ζώων, στην διαχείριση και ασφάλεια της εκμετάλλευσης,
στην συντήρηση – πρώτη τυποποίηση, προώθηση των
προϊόντων της εκμετάλλευσης.
Συνεπώς, δεν δύνανται να χαρακτηριστούν «γεωργικές»
και ως εκ τούτου δεν ενισχύονται από το καθεστώς, δαπά−
νες αγοράς κατοικίας, αναψυχής, έργων πράσινου, μηχα−
νημάτων που ταξινομούνται ως «μηχάνημα έργου» κλπ
2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως «γεωργική»
νοούνται και οι δαπάνες για την αξιοποίηση ανανεώσι−
μων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της εκμετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται
στο άρθρο 19.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού
και ποσοστά ενίσχυσης
Άρθρο 25
Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη
1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης καλύπτεται από την δημόσια δαπά−
νη ή δημόσια οικονομική ενίσχυση [εφεξής ενίσχυση] και
την ιδιωτική συμμετοχή.
2. Η δημόσια δαπάνη [ενίσχυση] καθορίζεται ως ποσο−
στό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται
με την μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] και το
Ελληνικό Δημόσιο. Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά,
δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων και την
παραλαβή τους από τα αρμόδια Όργανα, με βάση τις
δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.
3. Η ενίσχυση χορηγείται το πολύ σε τρεις δόσεις
ύστερα από υποβολή αίτησης πληρωμής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της κοινής υπουργικής από−
φασης, και επιπλέον η υποβολή της πρώτης αίτησης
πληρωμής συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο άρθρο
23 της κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Η ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει ως διαφορά μεταξύ
του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδί−
ου Βελτίωσης και της ενίσχυσης και καλύπτεται από τον
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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 κά−
λυψης 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 δικαιού−
χου. Στα ιδιόκτητα «ακίνητα» δεν συμπεριλαμβάνονται
τα εξ’ αδιαιρέτου ακίνητα, εκτός της περίπτωσης που ο
έτερος συγκύριος είναι σύζυγος ή τέκνο του δυνητικού
δικαιούχου.
Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση ενίσχυσης,
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην οποία ο δυνητικός δικαιούχος καταγρά−
φει τα «ακίνητα» ιδιοκτησίας του, αναφέροντας για κάθε
ακίνητο τα στοιχεία συμβολαίου (αριθμός και ημερο−
μηνία συμβολαίου, ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου),
την έκταση και την αντικειμενική αξία.
6. Για δικαιούχους νομικά πρόσωπα η δυνατότητα κά−
λυψης της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται:
α) στην υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
i) με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την
κατοχή εκ μέρους του δυνητικού δικαιούχου ή/και των
εταίρων/μετόχων ευκόλως ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων
(π.χ. μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), και
ii) με την αξία των ιδιόκτητων ακινήτων του δυνητικού
δικαιούχου ή των εταίρων/μετόχων κατ’ αναλογία των
οριζόμενων στην παράγραφο 5, περίπτωση β΄.
β) στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης με την αύξηση του εταιρικού/μετο−
χικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε μετρητά
εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κατά περίπτωση τα
φορολογηθέντα αποθεματικά εκτός του τακτικού, όπως
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
Για την εφαρμογή του άρθρου 14 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακό−
λουθα:
1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος υποχρεούνται σε
δημοσιοποίηση της παρεχόμενης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] χρημα−
τοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης.
2. Η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται με την ανάρτη−
ση «επεξηγηματικής πινακίδας» σε εμφανές μέρος της
εκμετάλλευσης τους. Οι προδιαγραφές της πινακίδας
ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής,
Παράρτημα IV.
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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.
Για την εφαρμογή του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής
απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Στην διάρκεια της Δ΄ 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 πα−
ραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής
υπουργικής απόφασης αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλ−
λονται με σκοπό την υπέρβαση του μέγιστου προϋπο−
λογισμού ενώ τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί
καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων στην παράγραφο ανα−
κτούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
2. Ομοίως, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνε−
ται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που παρέ−
χεται από το Μέτρο δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000
ευρώ στην περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο είναι
ταυτόχρονα δικαιούχος ενίσχυσης ως φυσικό πρόσωπο
και ως μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων.
Για την εφαρμογή της παραγράφου, ο προϋπολογι−
σμός που αναλογεί σε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο
νομικού προσώπου, είναι ανάλογος του ποσοστού συμ−
μετοχής του στο υπόψη νομικό πρόσωπο.
3. Στο ποσό των 500.000 ευρώ δεν προσμετρείται ο
προϋπολογισμός των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης
του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύ−
σεις» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000 – 2006» και των αντιστοίχων Μέτρων των
ΠΕΠ που εντάσσονται στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο
ως α) ανειλημμένες υποχρεώσεις και β) «Νέα Έργα».
Άρθρο 28
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος
των ποσοστών της ενίσχυσης.
Για την εφαρμογή του άρθρου 10 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακό−
λουθα:
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 προσκο−
μίζεται σχετική βεβαίωση, ως τόπος μόνιμης κατοικίας
νοείται «κανονική περιοχή».
Στην περίπτωση αμφιβολιών ή καταγγελιών ο τόπος της
μόνιμης κατοικίας διασταυρώνεται με περαιτέρω αποδει−
κτικά στοιχεία όπως τόπος σχολείου παιδιών, τόπος υπο−
βολής 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 περί−
πτωση των υπό σύσταση νομικών προσώπων η έδρα
ορίζεται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986.
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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 29
Εκχώρηση της επιδότησης.
Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται
στον δικαιούχο δεν εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαί−
ρεση, 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 χρησιμοποι−
είται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης του δικαιούχου της ενίσχυσης απαι−
τούμενη από το νόμο αναγγελία κοινοποιείται από τον
εκδοχέα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Αντα−
γωνιστικότητα, της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικού
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επιλογή και Έγκριση Πράξεων
Άρθρο 30
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης,
επιλογής και έγκρισης Πράξεων
Προκειμένου να εγκριθεί η στήριξη γεωργικής εκ−
μετάλλευσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ−
ροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της
κοινής υπουργικής απόφασης η οποία αναρτάται στο
δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στη διεύθυνση
http://www agrotikianaptixi.gr
β) Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περι−
εχομένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προετοιμάζουν αίτηση ενίσχυσης η οποία πληροί τις
προδιαγραφές του άρθρου 32.
γ) Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στον τόπο και
στον χρόνο που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις,
περιορισμούς και όρους τού άρθρου 31.
δ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης διενεργείται
σε δύο στάδια:
i) αξιολόγηση από την Ομάδα Έργου Αξιολόγησης του
άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης, και
ii) γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του
άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης.
ε) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης συνίσταται:
i) στον έλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού Σχε−
δίου Βελτίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
3 και 6,
ii) στον έλεγχο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμε−
τάλλευσης και του κατόχου της σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 5,
iii) στον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ «Κριτήρια Επιλογής
Δικαιούχων – Παρεχόμενη Ενίσχυση», Μέρος 2ο: «Προϋ−
ποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων», και
iv) στην βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 36.
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στ) Η γνωμοδότηση συνίσταται:
i) στην επικύρωση ή στην τροποποίηση της αξιολό−
γησης, και
ii) στην κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε «απο−
δεκτές» και «μη αποδεκτές» αιτήσεις ενίσχυσης κατά
την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής από−
φασης.
ζ) Στην συνέχεια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
διαβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
– Ανταγωνιστικότητα όπου και κατατάσσονται στο πλαί−
σιο των διαθεσίμων πιστώσεων στις κατηγορίες: «εν
δυνάμει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι»
κατά την έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής
απόφασης.
η) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα αποστέλλει:
i) ατομικές αποφάσεις έγκρισης Πράξης στους «εν
δυνάμει δικαιούχους» των οποίων η αίτηση ενίσχυσης
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρι−
σης 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 προσκο−
μιστούν όσο και ο τόπος και χρόνος υποβολής τους.
θ) Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Αντα−
γωνιστικότητα οριστικοποιεί τις ατομικές αποφάσεις
προέγκρισης πράξης με την έκδοση και αποστολή ατο−
μικών αποφάσεων έγκρισης Πράξης μετά την παραλαβή
και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν με
την απόφαση προέγκρισης πράξης.
Άρθρο 31
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 6 της
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωμα−
τικά τα ακόλουθα:
1. 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 Εν−
διαφέροντος καθίστανται αυτοδίκαια ως μηδέποτε υπο−
βληθείσες, εκτός και αν διαβιβαστούν αρμοδίως εντός
των χρονοδιαγραμμάτων του πρώτου σταδίου της αξι−
ολόγησης του άρθρου 30, περίπτωση δ΄, σημείο i.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως αποδεκτοί
τρόποι υποβολής της αίτησης ενίσχυσης που εξειδι−
κεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, θε−
ωρούνται:
α) η υποβολή αυτοπροσώπως από τον δυνητικό δι−
καιούχο. Στην περίπτωση νομικών προσώπων ως δυ−
νητικός 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 πρό−
σωπο, και
δ) η υποβολή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά. Στην
περίπτωση αυτή η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να έχει
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κατατεθεί στο ταχυδρομείο ή στον ταχυμεταφορέα το
αργότερο την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων ενίσχυσης
3. Στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής
απόφασης κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και
μόνο αίτηση ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι
αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν καθίστανται αυ−
τοδίκαια «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου
16 της κοινής υπουργικής απόφασης.
ΤΜΗΜΑ Ι: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι
υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση
κοινής οικογενειακής εκμετάλλευσης
4. Για την εφαρμογή της παρούσας, η υποβολή αίτη−
σης ενίσχυσης στην περίπτωση κοινών οικογενειακών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων διέπεται από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:
α) αίτηση ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει οποιοσ−
δήποτε 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 3.2 και 3.3 του Παραρ−
τήματος 3, 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 τρό−
πο μεταβιβάζονται δηλώνονται στην Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης ή στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία του
πρωτογενούς τομέα (π.χ. μητρώο εκμετάλλευσης αιγο−
προβάτων) 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.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υπο−
βολής αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση γεωργι−
κής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νομι−
κού προσώπου.
5. 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 μετό−
χους/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 ως το μόνο αρμόδιο για την όποια επικοινωνία
απαιτηθεί από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και
μέχρι την εκπνοή των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
Άρθρο 32
Προδιαγραφές και περιεχόμενο της Αίτησης Ενίσχυσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2 της
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωμα−
τικά τα ακόλουθα:
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1. Το τυποποιημένο υπόδειγμα, οι προδιαγραφές και
οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης καθο−
ρίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ενί−
σχυσης διακρίνονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα.
Ειδικότερα:
α) Ως πρωτεύοντα δικαιολογητικά νοούνται τα δικαι−
ολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την
αίτηση ενίσχυσης και δεν μπορούν να αντικατασταθούν
με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
εκτός αν διαφορετικά ορίζονται στην παρούσα ή/και
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρ−
θρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης.
β) Ως δευτερεύοντα δικαιολογητικά νοούνται τα δι−
καιολογητικά 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 κάθε περίπτω−
ση τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αρ−
γότερο στην υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.
3. Τα δικαιολογητικά καταγράφονται σε μορφή πίνακα
στο Παράρτημα 6 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα της παρούσας. Ο διαχωρισμός τους σε πρωτεύοντα
και δευτερεύοντα ορίζεται κάθε φορά στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
4. Τα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτά από τα αρ−
μόδια Όργανα πρέπει:
α) να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. Σε αντί−
θετη 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 Δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
β) να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα,
γ) να είναι αριθμημένα με κόκκινο στυλό στο πάνω
δεξιό μέρος,
δ) να καταγράφονται σε σχετικό πίνακα, και
5. Στα δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης περι−
λαμβάνονται επίσης τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης
του ρεαλιστικού κόστους των αιτούμενων επενδύσεων
και των κριτηρίων της βαθμολογίας.
Άρθρο 33
Πληρότητα Αίτησης Ενίσχυσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2 της
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωμα−
τικά τα ακόλουθα:
1. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον:
α) συμφωνεί με το τυποποιημένο υπόδειγμα του άρ−
θρου 32,
β) έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τις οδηγίες του άρθρου 32,
γ) περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και στοιχεία που πληρούν τις προδιαγραφές της πα−
ρούσας, 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 κοινής υπουργικής απόφασης.
Στην περίπτωση των «θεραπεύσιμων ελλείψεων» της πα−
ραγράφου 3 τα αρμόδια Όργανα θέτουν προθεσμία 10
εργάσιμων ημερών 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 αυτο−
δίκαια «μη παραδεκτή» κατά την έννοια του άρθρου 16
της κοινής υπουργικής απόφασης.
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 δικαιο−
λογητικών 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 Δηλώσεις: ελλιπείς, ανυπόγραφες ή χω−
ρίς βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής όπου απαι−
τείται, και
δ) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του ρεαλιστικού κό−
στους: Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με την αί−
τηση ενίσχυσης και το περιεχόμενό τους δεν συμφωνεί
με τις προδιαγραφές της παρούσας.
Άρθρο 34
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης
γεωργικής εκμετάλλευσης
1. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής
υπουργικής απόφασης, μαζί με την αίτηση ενίσχυσης
υποβάλλεται ως πρωτεύον δικαιολογητικό «Απογραφικό
δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλ−
λευσης δυνητικού δικαιούχου», εφεξής «Απογραφικό
Δελτίο», στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των με−
γεθών της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, όπως
οι έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 3 και 2 αντίστοιχα.
Έπεται, ότι στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, η υφι−
στάμενη κατάσταση συμπληρώνεται σύμφωνα με το
θεωρημένο Απογραφικό Δελτίο.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας, το Απογραφικό
Δελτίο συμπληρώνεται από τον συντάκτη της αίτησης
ενίσχυσης και υποβάλλεται για θεώρηση στην Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικί−
ας/έδρας του δυνητικού δικαιούχου ή στην Υπηρεσία
που θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα με την
εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».
3. Η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου γίνεται
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλ−
λευσης του δυνητικού δικαιούχου, όπως αυτά ορίζονται
στο Παράρτημα 3, Τμήμα Ι: «Ορισμοί».
4. Προκειμένου η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί
στην θεώρηση, υποβάλλεται σ’ αυτήν το συμπληρωμένο
Απογραφικό Δελτίο συνοδευόμενο με ακριβή αντίγραφα
των δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν για την συ−
μπλήρωσή του στην περίπτωση που αυτά δεν βρίσκονται
στην κατοχή της υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχει συμφωνία
μεταξύ των αναγραφομένων στο Απογραφικό Δελτίο
και των σχετικών δικαιολογητικών, η Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης θεωρεί το Απογραφικό Δελτίο.
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ανάμε−
σα στο Απογραφικό Δελτίο και στα δικαιολογητικά το
Απογραφικό Δελτίο επιστρέφεται στον δυνητικό δικαι−
ούχο για διόρθωση και επανυποβολή. Στο Απογραφικό
Δελτίο συμπληρώνονται στο αντίστοιχο πεδίο οι λόγοι
επιστροφής του στον δυνητικό δικαιούχο. Τυχόν αλλα−
γές στοιχείων που έχουν γίνει χειρόγραφα και μετά τη
συμπλήρωσή του από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει
να συνοδεύονται από σφραγίδα της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης.
5. Ακριβές αντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά φυλάσσονται στην Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δικαιολογητικά που απαιτού−
νται για την θεώρηση του Απογραφικού Δελτίου και
δεν βρίσκονται στην κατοχή της υπηρεσίας δεν αντι−
καθίστανται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986.
6. Στο Παράρτημα 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας, ορίζεται το τυποποιημένο υπό−
δειγμα του Απογραφικού Δελτίου.
Άρθρο 35
Τεκμηρίωση συμμόρφωσης κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και
τις εθνικές προδιαγραφές
1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά
πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, συμμορφώνονται
με αυτά εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας/
έδρας του δυνητικού δικαιούχου ή της υπηρεσίας στην
οποία θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα με την εφαρμογή
του Προγράμματος «Καλλικράτης».
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 αιγοπροβά−
των, μελισσοκομικό βιβλιάριο κλπ) και οι σταβλικές τις
εγκαταστάσεις πληρούν τα κατά περίπτωση προβλε−
πόμενα κοινοτικά πρότυπα»
2. Από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εξαι−
ρούνται οι Νέοι Γεωργοί που δεν έχουν συμπληρώσει
36 μήνες από την ημερομηνία Α΄ εγκατάστασης.
3. Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμε−
ταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά
πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, συμμορφώνονται
με αυτά, κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης
πράξης, εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλονται
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16,
παράγραφος 11 και 12.
4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 είναι δε−
σμευτικά για την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης
όσο αφορά την συμμόρφωση των κτηνοτροφικών εγκα−
ταστάσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές
προδιαγραφές. Συνεπάγεται ότι κατά την διάρκεια της
αξιολόγησης δεν ελέγχεται η ορθότητα του εγκεκριμέ−
νου συγκριτικού πίνακα, των αντίστοιχων εγκεκριμένων
αρχιτεκτονικών σχεδίων και της δυναμικότητας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
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5. Θεωρημένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας
και Προδιαγραφών απαιτείται και στην περίπτωση προ−
σαρμογής, εκσυγχρονισμού ή μετατροπής υφιστάμενων
εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις
οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές
προδιαγραφές.
Άρθρο 36
Βαθμολόγηση Αιτήσεων Ενίσχυσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4,
ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που καταρχήν αξιολογούνται
θετικά, δηλαδή που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλε−
ξιμότητας, βαθμολογούνται και κατατάσσονται στην
κατηγορία των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης, κατά
την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής από−
φασης, σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Στην συνέ−
χεια και βάση των διαθέσιμων πιστώσεων οι αιτήσεις
ενίσχυσης κατατάσσονται σε «εν δυνάμει δικαιούχες»
και «επιλαχούσες» κατά την έννοια του άρθρου 19 της
κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Για την βαθμολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης χρη−
σιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες κριτηρίων: α) αξιολό−
γησης δυνητικού δικαιούχου, β) αξιολόγησης γεωργικής
εκμετάλλευσης δυνητικού δικαιούχου, γ) αξιολόγησης
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δ) αξιολόγησης της
συμβολής του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης στους
στόχους του ΠΑΑ 2007 – 2013.
3. Τα κριτήρια βαθμολόγησης καθορίζονται με από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρ−
θρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε ειδικές
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχου ή/και επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης δύναται να παρέχεται ειδική βαθμο−
λογική πριμοδότηση ή/και να παρέχεται η δυνατότητα
της κατά προτεραιότητας ένταξης στο καθεστώς.
Άρθρο 37
Ατομικές Αποφάσεις προέγκρισης Πράξης
Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων
Για την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4 και
του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορί−
ζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Στην περίπτωση «εν δυνάμει δικαιούχων» κατά την
έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 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 κοινής υπουργικής απόφασης με
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.
3. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην
Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα εντός χρο−
νικού διαστήματος που καθορίζεται στην ατομική από−
φαση 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.
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4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα ελέγχει τα πρόσθετα δικαιολογητικά και εφό−
σον 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.
Άρθρο 38
Ατομικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης − Συμβάσεις
Για την εφαρμογή του άρθρου 21 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακό−
λουθα:
1. Εν δυνάμει δικαιούχοι στους οποίους έχει αποστα−
λεί ατομική απόφαση έγκρισης πράξης καθίστανται
οριστικά δικαιούχοι εφόσον αποδεχθούν την σχετική
απόφαση. Η αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρι−
σης 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 λο−
γαριασμό του νομικού προσώπου και όχι σε τραπεζικό
λογαριασμό των μετόχων/εταίρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 39
Νόμιμη λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων
1. Η γεωργική εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφω−
να με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο δικαιούχος
της ενίσχυσης υποχρεούται στην λήψη όλων των κατά
περίπτωση απαιτούμενων γενικών και ειδικών αδειών
ή/και δικαιολογητικών που αφορούν την νόμιμη λειτουρ−
γία της εκμετάλλευσης.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας:
α) κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση κατά
την έννοια του Παραρτήματος 3, λειτουργεί νόμιμα εφό−
σον οι κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες εκδίδονται
στο όνομα ενός εκ των συζύγων.

β) συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση κατά την
έννοια του Παραρτήματος 3, λειτουργεί νόμιμα εφόσον
οι κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες εκδίδονται του−
λάχιστον στο όνομα του αρχηγού της.
3. Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας της γεωργικής
εκμετάλλευσης του δικαιούχου πραγματοποιείται στην
ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης.
Άρθρο 40
Δημοσίευση πληροφοριών για τους δικαιούχους ενι−
σχύσεων που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ
Σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτρο−
πής της 18ης Μαρτίου 2008, για τους δικαιούχους του
καθεστώτος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Γραμματείας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών (http//www.egrotikianaptixi.gr) οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) Φυσικά πρόσωπα: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα,
δήμος μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας (εφό−
σον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβληθείσα δημόσια
δαπάνη.
β) Νομικά πρόσωπα: Επωνυμία ή διακριτικός τίτλος,
δήμος της έδρας του νομικού προσώπου, ταχυδρομικός
κώδικας (εφόσον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβλη−
θείσα δημόσια δαπάνη.»
Άρθρο 41
Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της
Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών και να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11308/16−11−2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(Το Παράρτημα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Για την εφαρμογή του καθεστώτος γίνονται δεκτοί οι πιο κάτω συνδυασμοί επενδύσεων και στόχων του άρθρου
4 της κοινής υπουργικής απόφασης.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ
Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα καλής διαβίωσης
Ανέγερση – επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες
υφίστανται κοινοτικά πρότυπα καλής διαβίωσης
Εγκατάσταση συστήματος μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και
φυτοπροστασίας
Μετατροπή υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμβατικής
εκτροφής σε εγκαταστάσεις βιολογικής ή πιστοποιούμενης κατά AGRO
εκτροφής
Αντικατάσταση παλαιών ελκυστήρων με νέους σύγχρονους Φάσης ΙΙΙA ή
μεταγενέστερη
Βελτίωση συστημάτων αερισμού – δροσισμού – θέρμανσης σε
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς (μόνωση) κτιρίων

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποκομιδής
των αποβλήτων προς τους χώρους επεξεργασίας τους
Εισαγωγή εξοπλισμού «γεωργίας ακριβείας»
Εισαγωγή γεωργικών παρελκομένων πολυμηχανημάτων
Εισαγωγή επενδυτικών δαπανών εξοικονόμισης ύδατος
Εισαγωγή μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργα−λείων για την προσαρμογή
της εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ
5
1
2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2
8, 3, 4

8

4, 6
2
4, 5
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ
2,3,6
4, 5, 7, 8, 10
4, 5, 7
4
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 2

(Το Παράρτημα 2 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Υπουργικής Απόφασης 11308/16−11−2010)
ΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή του καθεστώτος, πέραν των εν−
νοιολογικών προσδιορισμών του άρθρου 5 της κοινής
υπουργικής απόφασης, ισχύουν και οι ορισμοί και εν−
νοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν:
1) Ανέγερση εγκαταστάσεων: Εάν διαφορετικά δεν
ορίζεται, νοείται η ίδρυση, αντικατάσταση, επέκταση και
μετεγκατάσταση νέων σύγχρονων γεωργικών κτιρίων
και κατασκευών.
2) Αντικατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευ−
ών: Νοείται η αντικατάσταση υφιστάμενων γεωργικών
κτιρίων και κατασκευών με νέα σύγχρονα κτίρια και
κατασκευές ίδιας δυναμικότητας, εφόσον:
α) με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται:
− η δυναμικότητα των υφιστάμενων σταβλικών εγκα−
ταστάσεων, και
− ότι οι υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις κατα−
σκευάστηκαν 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 από−
κτησης της εγκατάστασης τεκμηριώνεται με κάθε σχε−
τικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης.
3) Δαπάνη: Όταν διαφορετικά δεν ορίζεται, νοείται η
επιλέξιμη δαπάνη υλοποίησης μιας επένδυσης ή η ίδια
η επένδυση.
4) Εκσυγχρονισμός: Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, νοείται η
βελτίωση των υφιστάμενων μεγεθών της γεωργικής εκ−
μετάλλευσης χωρίς αύξηση της φυσικής δυναμικότητάς
τους (π.χ. τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για σταβλι−
κές εγκαταστάσεις, αριθμός υπό κάλυψη στρεμμάτων
προκειμένου για θερμοκήπια κλπ). Ωστόσο η παραγω−
γικότητα της εκμετάλλευσης δύναται να μεταβληθεί
ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού αυτού (π.χ. στην
περίπτωση σταβλικών εγκαταστάσεων κιλά παραγόμε−
νου γάλακτος/ζώο, στην περίπτωση θερμοκηπίων κιλά
παραγόμενων προϊόντων/στρέμμα).
5) Επένδυση: Αναφέρεται στις δαπάνες που συγχρη−
ματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013.
6) Επιλέξιμος προϋπολογισμός: Νοείται ο προϋπολο−
γισμός επί του οποίου υπολογίζεται η ενίσχυση.
7) Έτος απογραφής: Βλέπε: «Υφιστάμενη κατάσταση
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης».
8) Καθετοποίηση παραγωγής: Αφορά εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων που χωροθετούνται εντός της
γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου και
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γεωργικών προϊό−
ντων που προέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%
από πρώτη ύλη που παράγεται στην εκμετάλλευση του
δυνητικού δικαιούχου. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων

που χωροθετούνται σε νησιωτική περιοχή στην οποία
δεν λειτουργούν άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας,
συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται στο 50%.
9) Δικαιούχος στις περιοχές καπνοπαραγωγής: Ο
γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης που,
στις περιοχές καπνοπαραγωγής όπως ορίζονται στο
ΠΑΑ, ενεργοποίησε εκτατικά δικαιώματα το έτος 2009
προερχόμενα από καπνό με οποιαδήποτε καλλιέργεια,
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του καπνού και που
του μειώνονται από το 2010 οι άμεσες ενισχύσεις λόγω
της μεταρρύθμισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Κα−
πνού.
10) ΚΥΑ: Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε
ΚΥΑ χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση, νοείται η Κοινή
Υπουργική Απόφαση 724/10 (ΦΕΚ 1026/Β/010) «Καθε−
στώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός
των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013».
11) Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων: Αφορά
περίοδο 5 ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κατά την διάρκεια
της οποίας ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις
του άρθρου 31 της κοινής υπουργικής απόφασης.
12) Μελλοντική κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης: Χρονική περίοδος που αρχίζει με την δημοσι−
οποίηση των αποτελεσμάτων των α/βάθμιων ή/και των
β/βάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών των άρθρων 18 και
20 της κοινής υπουργικής απόφασης και ολοκληρώνεται
με την εκπνοή των μακροχρονίων υποχρεώσεων του
δικαιούχου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
13) Μετακινούμενος κτηνοτρόφος: Η έννοια του «μετα−
κινούμενου κτηνοτρόφου» έχει ήδη οριστεί στο άρθρο
5 της κοινής υπουργικής απόφασης.
14) Μετατροπή: Νοείται η μετατροπή υφιστάμενων
μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης ώστε να προ−
σαρμοστούν σε αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας
από συμβατική σε πιστοποιούμενη. Ειδικά στην περί−
πτωση θερμοκηπίων, η μετατροπή περιλαμβάνει και την
εγκατάσταση συστημάτων υδροπονίας ή αεροπονίας
σε συμβατικά θερμοκήπια.
Όταν η μετατροπή αυτή επιφέρει μείωση της πα−
ραγωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων μεγεθών
της γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. την χωρητικότη−
τα 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.
15) Μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιό−
τητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προ−
στασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας:
Νοείται η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευ−
σης που διαθέτει άδεια λειτουργίας στην υφιστάμενης
κατάσταση και εξαναγκάζεται σε τεκμηριωμένη μετε−
γκατάσταση για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας.
Η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγεί−
ας, τεκμηριώνεται:
α) με βεβαίωση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας
για την έκδοση αδειών λειτουργίας πτηνο−κτηνοτροφι−
κών εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται: i) ότι
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η πτηνο−κτηνοτροφική εκμετάλλευση διαθέτει άδεια
λειτουργίας, ii) η δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας
και ii) η αδυναμία συνέχισης της εκμετάλλευσης για λό−
γους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας με συγκεκριμένη αιτιολόγηση, και
β) με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει καθ’ οποιοδή−
ποτε τρόπο αποζημιωθεί ή πρόκειται να αποζημιωθεί
για την μετεγκατάσταση της πτηνο−κτηνοτροφικής του
εκμετάλλευσης.
16) Μετεγκατάσταση: Νοείται κάθε περίπτωση μετε−
γκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που δεν
περιλαμβάνεται στην περίπτωση της μετεγκατάστασης
σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατάστα−
σης προκύπτει για λόγους της προστασίας του περι−
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
17) Μόνιμη κατοικία: Η έννοια της «μόνιμης κατοικίας»
έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής
απόφασης.
18) Νέος γεωργός: Η έννοια του νέου γεωργού έχει
ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής από−
φασης.
19) Ολοκλήρωση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: Ορί−
ζεται περίοδος διάρκειας ενός έτους η οποία συμπίπτει
με το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο της ολο−
κλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης.
20) Ολοκλήρωση της υλοποίησης επενδυτικού Σχε−
δίου Βελτίωσης: Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 24 της κοινής υπουργικής απόφασης.
21) Προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα:
Νοείται η προσαρμογή των υφιστάμενων μεγεθών της
γεωργικής εκμετάλλευσης σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά
πρότυπα μέσω της υλοποίησης επενδύσεων που περι−
ορίζονται αυστηρά σε εκείνες τις επενδύσεις που είναι
απολύτως αναγκαίες για τη σχετική προσαρμογή.
Όταν η προσαρμογή αυτή επιφέρει μείωση της παρα−
γωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων μεγεθών της
γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. τη χωρητικότητα του
στάβλου σε ζωικό κεφάλαιο προκειμένου για σταβλι−
κές εγκαταστάσεις), η προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα
κοινοτικά πρότυπα δύναται να περιλαμβάνει και επενδύ−
σεις επέκτασης μέχρι της αρχικής δυναμικότητας των
υφιστάμενων μεγεθών της εκμετάλλευσης.
22) Συνολικός προϋπολογισμός: Νοείται ο προϋπο−
λογισμός [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 επιλέ−
ξιμο προϋπολογισμό.
Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή υπολογίζε−
ται επί του συνολικού προϋπολογισμού και όχι επί του
επιλέξιμου.
23) Υφιστάμενη κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης ή έτος απογραφής: Εκτός αν διαφορετικά
ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
περίοδος διάρκειας ενός έτους η οποία συμπίπτει με
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(Το Παράρτημα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Υπουργικής Απόφασης 11308/16−11−2010)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ορισμοί
3.1 Γεωργική εκμετάλλευση
3.1.1 Γεωργική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παρα−
γωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων
των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας υπό ενιαία
διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης πλην της πρωτογενούς γεωργικής/
κτηνοτροφικής παραγωγής, περιλαμβάνονται η διακί−
νηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση,
μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά
των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση.
Για τις ανάγκες της παρούσας αναγνωρίζονται επι−
πλέον 3 ειδικές μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων:
α) κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, β) συ−
στεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση και γ) γεωργική
εκμετάλλευση συνεργασίας. Οι σχετικές έννοιες ορίζο−
νται στην συνέχεια.
3.1.2 Δεν θεωρούνται γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πα−
ρόν καθεστώς ενισχύσεων, οι ακόλουθες κατηγορίες
εκμεταλλεύσεων:
α) Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, Δασικές, Πα−
ραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτικές, υδατο−
καλλιέργειας) 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 δραστηρι−
ότητα της αναπαραγωγής.
γ) Τα κυνοκομεία.
3.2 Αξιοποίηση γεωργικής εκμετάλλευσης
Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται αξιοποίηση
γεωργικής εκμετάλλευσης η καλλιέργεια των νομίμως
κατεχόμενων αγροτεμαχίων ή/και η εκτροφή του νομί−
μως κατεχόμενου ζωικού κεφαλαίου.
Εφόσον εκπληρώνεται η προαναφερθείσα προϋπόθε−
ση, στην αξιοποίηση περιλαμβάνεται η αγρανάπαυση
και οι τυχόν δραστηριότητες διακίνησης, μεταφοράς,
τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταποίησης,
χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προ−
ϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση.
Η αξιοποίηση των μεγεθών της γεωργικής εκμετάλ−
λευσης τεκμηριώνεται:
α) μέσω της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δή−
λωση ΟΣΔΕ), για τα μεγέθη για τα οποία υφίσταται η
υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία Δήλωσης Εκμε−
τάλλευσης, ή/και
β) μέσω του φορολογικού εντύπου Ε1, για τα μεγέθη
για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους
στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
Διευκρινιστικά προς τα αναγραφόμενα στην Ενιαία
Δήλωση Εκμετάλλευσης και στο έντυπο Ε1 δύνανται να
χρησιμοποιηθούν τα αρχεία της πρωτογενούς παραγω−
γής ευθύνης του ΥπΑΑΤ (π.χ. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο
για τα μελισσοσμήνη που αναγράφονται στο Ε1) ή άλλο
σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης.
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Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την πρώτη περίοδο εφαρ−
μογής της παρούσας, μεγέθη για τα οποία ενώ υφίσταται
η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμε−
τάλλευσης δεν έχουν δηλωθεί σ’ αυτή, η αξιοποίησή τους
τεκμηριώνεται μέσω του φορολογικού εντύπου Ε1.
3.3 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 Δήλωση Εκμετάλλευσης ή στο
φορολογικό έντυπο Ε1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.2.
3.4 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 3.2 και
3.3, για την οποία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος
ή νομίμως απαλλάσσεται της σχετικής υποβολής.
Σε κάθε μορφής εκμετάλλευση αναγνωρίζεται ένας
μόνο αρχηγός.
3.5 Κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση
Για την εφαρμογή της παρούσας, κοινή οικογενεια−
κή 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 εκμε−
τάλλευση για την οποία και φορολογούνται, δηλαδή
στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εμφανίζονται ως
αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά την έννοια
της παραγράφου 3.4
3.6 Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση
Για την εφαρμογή της παρούσας, συστεγαζόμενη γε−
ωργική εκμετάλλευση υφίσταται στην περίπτωση που
περισσότεροι αρχηγοί που δεν έχουν την συζυγική ιδι−
ότητα 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 εκμε−
ταλλεύσεων αφορά κυρίως εκμεταλλεύσεις που δρα−
στηριοποιούνται στην κτηνοτροφία.
3.7 Εκμετάλλευση συνεργασίας
Για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται εκμετάλλευ−
ση συνεργασίας, η εκμετάλλευση που προκύπτει από
την μερική ή ολική συγχώνευση υφιστάμενων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων. Η νέα εκμετάλλευση που έτσι προκύ−
πτει ανήκει υποχρεωτικά σε νομικό πρόσωπο.
3.8 Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νομικού προ−
σώπου
Για την εφαρμογή της παρούσας, αρχηγός γεωργικής
εκμετάλλευσης νομικού προσώπου νοείται ο κατά τον
νόμο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που εξου−
σιοδοτείται προς τούτο από το κατά τον νόμο αρμόδιο
όργανο λήψης αποφάσεων του νομικού προσώπου.
3.9 Γεωργός
Για την εφαρμογή της παρούσας, γεωργός νοείται:
α) το φυσικό πρόσωπο που έχει κύριο ταμείο ασφά−
λισης τον ΟΓΑ και συγχρόνως αντλεί τουλάχιστον το
35% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές
δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλ−
λευσής του,

ή
β) το φυσικό πρόσωπο που ανεξαρτήτως ασφαλιστι−
κού φορέα, αντλεί τουλάχιστον το 35% του ατομικού
του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και συγχρό−
νως 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.
3.10 Υπολογισμός γεωργικού εισοδήματος
3.10.1 Γεωργικό εισόδημα: επισημαίνεται ότι σύμφω−
να με τον ορισμό της παραγράφου 3.9, 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, δασερ−
γάτες 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, Δασική, Παρα−
δοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτική και υδατο−
καλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου εκμε−
ταλλεύσεις, και
β) την εκμετάλλευση εκτροφής αλόγων ιππασίας στις
περιπτώσεις που συγχρόνως αναπτύσσεται και δραστη−
ριότητα της αναπαραγωγής.
Το εισόδημα που αντλείται από την εκμετάλλευση
κυνοκομείων θεωρείται εξωγεωργικό.
3.10.2 Φυσικό πρόσωπο αρχηγός γεωργικής εκμετάλ−
λευσης: Το γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται συγκρίνο−
ντας τον μέσο όρο της τελευταίας 3ετίας του ατομικού
εισοδήματος με τον μέσο όρο της τελευταίας 3ετίας
του γεωργικού εισοδήματος ή των διαθέσιμων φορο−
λογικών στοιχείων του δυνητικού δικαιούχου εφόσον
δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης
την τελευταία 3ετία.
Για την εφαρμογή της παρούσας η σύγκριση των ει−
σοδημάτων (ατομικό – γεωργικό) γίνεται από το εκκα−
θαριστικό σημείωμα της εφορείας. Ως ατομικό εισόδη−
μα 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 επιχει−
ρήσεις» όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό ση−
μείωμα, σημείο «Δ΄ 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 φορο−
λογικού 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 εισό−
δημα του δυνητικού δικαιούχου υπολογίζεται το ποσό
που υπερβαίνει τα 15.000 €.
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γ) εισοδήματα που επίσημα έχουν διακοπεί και δεν
υφίστανται στο έτος απογραφής.
3.10.3 Φυσικό πρόσωπο μέτοχος ή εταίρος νομικού
προσώπου: Στις περιπτώσεις μετόχων ή εταίρων νομι−
κών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογε−
νή παραγωγή (γεωργία – κτηνοτροφία) τα εκκαθαριστι−
κά σημειώματα εμφανίζουν εισοδήματα από «εμπορικές
επιχειρήσεις» και όχι από «γεωργικές»
Για την εφαρμογή της παρούσας, σε ανάλογες περι−
πτώσεις το εισόδημα θεωρείται «γεωργικό» εφόσον η
μοναδική δραστηριότητα του νομικού προσώπου είναι
η άσκηση της γεωργίας. Σε αντίθετη περίπτωση η τεκ−
μηρίωση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται με ευθύνη
του δυνητικού δικαιούχου.
3.11 Υπολογισμός απασχόλησης
Ο υπολογισμός της απασχόλησης γίνεται ως μέσος
όρος των ημερομισθίων των διαθέσιμων στοιχείων της
τελευταίας 3ετίας του δυνητικού δικαιούχου.
Για τον υπολογισμό της απασχόλησης θεωρείται «γε−
ωργική» η απασχόληση που προσφέρεται στις ακόλου−
θες περιπτώσεις:
α) σε Αγροτουριστική, Αγροτοβιοτεχνική, Δασική,
Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτική και
υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου
εκμεταλλεύσεις, και
β) σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής αλόγων ιππασίας στις
περιπτώσεις που συγχρόνως αναπτύσσεται και η δρα−
στηριότητα της αναπαραγωγής.
Η απασχόληση που προσφέρεται σε κυνοκομεία, θε−
ωρείται εξωγεωργική.
Ο υπολογισμός της απασχόλησης γίνεται μόνο στην
περίπτωση αμφιβολιών, καταγγελιών κλπ.
3.11.1 Φυσικό πρόσωπο μέτοχος ή εταίρος νομικού
προσώπου: Κατ’ αναλογία του εδαφίου 3.10.3, στις
περιπτώσεις μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων
που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
(γεωργία – κτηνοτροφία) η απασχόληση θεωρείται γε−
ωργική εφόσον μοναδική δραστηριότητα του νομικού
προσώπου είναι η άσκηση της γεωργίας. Σε αντίθετη
περίπτωση η τεκμηρίωση της απασχόλησης γίνεται με
ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.
3.12 Υπολογισμός εισοδήματος νομικού προσώπου
Κατ’ αναλογία της παραγράφου 3.10, εφόσον το νομικό
πρόσωπο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην πρωτο−
γενή παραγωγή (γεωργία – κτηνοτροφία) τεκμαίρεται
ότι αντλεί το 50% των συνολικών του εισοδημάτων
από την άσκηση της γεωργίας. Σε κάθε άλλη περίπτω−
ση η ευθύνη της τεκμηρίωσης βαραίνει τον δυνητικό
δικαιούχο.
3.13 Νέος γεωργός
Η έννοια του «νέου γεωργού» ορίζεται στο άρθρο 5
της κοινής υπουργικής απόφασης
3.14 Ηλικία
Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ της ημε−
ρομηνίας γέννησης και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3.15 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)
Για την μέτρηση της έντασης εργασίας στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης
Εργασίας [ΜΑΕ], που ορίζεται ως ακολούθως:
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«Μια ΜΑΕ αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών που προ−
σφέρεται, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από
φυσικό πρόσωπο κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού
έτους σε όλους τους τομείς της οικονομίας».
3.16 Υπολογισμός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία
της εκμετάλλευσης
Ο υπολογισμός των απαιτούμενων ΜΑΕ για την κανο−
νική λειτουργία της εκμετάλλευσης εκτελείται με βάση
τα μεγέθη που αξιοποιούνται στην γεωργική εκμετάλ−
λευση και τους αντίστοιχους δείκτες που εκδίδονται
για τον σκοπό αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα
3.17 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμε−
τάλλευσης γεωργού.
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο 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 Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,
2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3τία μέσο
όρο ελάχιστης έντασης εργασίας:
− 0,50 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τμή−
μα 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) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακρο−
χρονίων 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,
Κατά παρέκκλιση του εδαφίου 3 πιο πάνω, δεν απαι−
τείται η τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας
στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προ−
σαρμογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και
«μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα
της μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασί−
ας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά
την έννοια του Παραρτήματος 2,
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,
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,
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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
κοινής υπουργικής απόφασης,
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 Αγρο−
τικής 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 οποι−
οδήποτε ασφαλιστικό ταμείο του εσωτερικού ή του
εξωτερικού.
3.18 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 3.17 «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.
3.19 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμε−
τάλλευσης νέου γεωργού.
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο Νέο Γεωργό, όπως η έννοια ορίζεται στο τμήμα
Ι «Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος, δύναται να
αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης στα πλαίσια του πα−
ρόντος καθεστώτος ενισχύσεων εφόσον:
1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και
το τρέχον ημερολογιακό έτος της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,
2) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό Σχέ−
διο 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, και
2) Κατέχεται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο που:
α) έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού, και
β) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για
την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25.
3.20 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, δύ−
ναται να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης στα πλαίσια
του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων εφόσον:
1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και
το τρέχον ημερολογιακό έτος της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,
2) Έχει πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και
οριοθετημένα,
3) Έχει λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της
υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,
4) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακρο−
χρονίων 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, και
5) Κατέχεται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο που:
α) έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού, και
β) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για
την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα
3.21 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμε−
τάλλευσης νομικού προσώπου.
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρό−
σωπο 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 Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,
2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3ετία
μέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 1 ΜΑΕ,
3) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακρο−
χρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο
όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ. Δεν απαιτείται
η τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρ−
μογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «μετε−
γκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της
μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά την
έννοια του Παραρτήματος 2,
4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται
στις υφιστάμενες πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίησή της, εφό−
σον 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 Εταιρεί−
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ας [ΟΕ], Ετερόρρυθμης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περι−
ορισμένης 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 δια−
χείριση, εκκαθάριση κλπ,
ζ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γε−
ωργίας 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 πε−
ριόδους ,
η) έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη 12μηνη διαχει−
ριστική 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
κοινής υπουργικής απόφασης, 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 Αγρο−
τικής 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.
3.22 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμε−
τάλλευσης συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νο−
μικού προσώπου
3.22.1 Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανή−
κει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα για
να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του
καθεστώτος, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
1) Προκύπτει από την μερική ή ολική συγχώνευση γε−
ωργικών εκμεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ ελά−
χιστον κατά το έτος απογραφής,
2) Έχει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης, με βάση τα μεγέθη που προκύπτουν από την
συγχώνευση των υφιστάμενων γεωργικών εκμεταλλεύ−
σεων, ελάχιστη ένταση εργασίας 1 ΜΑΕ,
3) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακρο−
χρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο
όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ, Δεν απαιτείται
η τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρ−
μογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «μετε−
γκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της
μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά την
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έννοια του Παραρτήματος 2,
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 χρησιμοποι−
ούνται για την αξιοποίησή της εφόσον μέρος του μετο−
χικού 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 Εταιρεί−
ας [ΟΕ], Ετερόρρυθμης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περι−
ορισμένης 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 γε−
ωργίας 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,
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
κοινής υπουργικής απόφασης.
3.22.2 Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάμε−
νων γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκπληρώνεται εφόσον
τα μεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης
και βάση των οποίων υπολογίστηκε η ελάχιστη έντα−
ση εργασίας της 1 ΜΑΕ, κατέχονται ή κατέχονταν και
αξιοποιούνται ή αξιοποιούνταν από τις υφιστάμενες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μετόχων ή εταίρων του
νομικού προσώπου.
3.22.4 Η προϋπόθεση της νόμιμης κατοχής των μεγε−
θών της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν κατέχονται ήδη
από το νομικό πρόσωπο, εκπληρώνεται εφόσον τα με−
γέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης:
α) κατέχονται νόμιμα και αξιοποιούνται από τις υφι−
στάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μετόχων ή
εταίρων του νομικού προσώπου, και συγχρόνως
β) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 περί υποχρέωσης δήλωσής τους στην Ενιαία
Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά
αρχεία του πρωτογενούς τομέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ
οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος
πληρωμής.
3.23 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμε−
τάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προ−
σώπου
3.23.1 Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό
σύσταση νομικού προσώπου για να αποτελέσει αντι−
κείμενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει
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να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επι−
λεξιμότητας:
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 Εν−
διαφέροντος,
2) Έχει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης, με βάση τα μεγέθη που προκύπτουν από την
συγχώνευση των υφιστάμενων γεωργικών εκμεταλλεύ−
σεων, ελάχιστη ένταση εργασίας 1 ΜΑΕ,
3) Τεκμηριώνεται με το υποβαλλόμενο επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακρο−
χρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο
όρο 3ετίας, ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ, Δεν απαιτείται
η τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρ−
μογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «μετε−
γκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της
μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά την
έννοια του Παραρτήματος 2,
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 χρησιμοποι−
ούνται για την αξιοποίησή της εφόσον μέρος του μετο−
χικού 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 ενί−
σχυσης σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και θα εμφανίζε−
ται με την νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας [ΟΕ],
Ετερόρρυθμης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης [ΕΠΕ], συμπεριλαμβανόμενης της μονοπρόσω−
πης 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 γεωρ−
γού 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 συνο−
λικών 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
κοινής υπουργικής απόφασης,
3.23.2 Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάμε−
νων 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 μετό−
χων ή εταίρων του νομικού προσώπου.
3.23.3 Η προϋπόθεση της νόμιμης κατοχής των με−
γεθών της εκμετάλλευσης εκπληρώνεται εφόσον τα
μεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης:
α) κατέχονταν νόμιμα και αξιοποιούνταν από τις υφι−
στάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μετόχων ή
εταίρων του νομικού προσώπου, και συγχρόνως,
β) υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 περί υποχρέωσης δήλωσής τους στην Ενιαία
Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά
αρχεία του πρωτογενούς τομέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ
οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος
πληρωμής.
3.23.4 Οι προϋποθέσεις: α) της σύστασης, β) της πλει−
οψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, και γ) της κύριας
δραστηριότητας, εκπληρώνονται εφόσον υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση 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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ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή
4.1 Αιγοπρόβατοτροφία
Πίνακας 1. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

9
12
12
15
16
18
12
15
16
18
18
24
12
15
16
18
18
24
24
30
32

18
12
24
30
32
18
24
30
32
18
36
24
24
30
32
18
36
24
48
30
32

145 έως 200

201 έως 250

251 έως 300

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

301 έως 400

401 έως 500

501 έως 550

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
18
12
18
24
24
30
32
36
18
24
12
24
30
32
36
24
48
24
30
32
30
32
36
48
18
12
24
24

ΘΕΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παγίδα Παλινδρομική

Παγίδα Παλινδρομική

Παγίδα Παλινδρομική

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

18
Κυκλική
24
36
24
Παγίδα
48
Παλινδρομική
30
32
36
18
Κυκλική
24
24
24
30
Παγίδα
32
Παλινδρομική
36
48
48
24
30
Κυκλική
32
30
32
Παγίδα
Παλινδρομική
36
48
Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:
18
Κυκλική
24
Παγίδα
24
Παλινδρομική
48

ΕΜΒΑΔΟ(*)
50 + 15
35 + 15
60 + 15
75 + 20
75 + 20
50 + 15
60 + 15
75 + 20
75 + 20
50 + 15
100 +20
60 + 15
60 + 15
75 + 20
75 + 20
50 + 15
100 +20
60 + 15
96 + 20
75 + 20
75 + 20
ΕΜΒΑΔΟ(*)
36 + 20
60 + 15
100 + 20
60 + 15
96 + 20
75 + 20
75 + 20
100 +20
36 + 20
40 + 20
60 + 15
60 + 20
75 + 20
75 + 20
100 + 20
96 + 20
96 + 20
40 + 20
64 + 20
64 + 20
75 + 20
75 + 20
100 +20
96 + 20
36 + 20
60 + 15
60 + 15
96 + 20
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

551 έως 600

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

24

24

30

30

32

32

36

36

48

48

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΜΒΑΔΟ(*)
40 + 20

Κυκλική

64 + 20
64 + 20

Παγίδα
Παλινδρομική

100 +20
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

24

48

Παγίδα
Παλινδρομική

30

30

32

32

36

36

48

48

96 + 20
64 + 20

Κυκλική

64 + 20
64 + 20

Παγίδα Παλινδρομική

96 + 20

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

601 έως 800

18

18

24

24

12

24

24

24

24

48

48

48

36 + 20

Κυκλική

40 + 20
60 + 15

Παγίδα
Παλινδρομική

60 + 15
96 + 20

Κυκλική

100 + 20

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 801

18

18

36 + 20

24

24

40 + 20

30

30

32

32

64 + 20

36

36

64 + 20

12

24

24

24

64 + 20

Κυκλική

60 + 15
Παγίδα
Παλινδρομική

60 + 15

24
48
96 + 20
(*) Εμβαδόν: Πρώτο νούμερο εμβαδόν αμελκτηρίου, δεύτερο νούμερο εμβαδόν χώρου αποθήκευσης γάλακτος
(παγολεκάνης). Υπενθυμίζεται ότι το εμβαδόν του αμελκτηρίου αφορά αποκλειστικά αμελκτικές μηχανές που
εγκαθίστανται σε κτίρια συμβατικής κατασκευής.
Πίνακας 2. Συστήματα αυτόματης γαλουχίας αιγοπροβάτων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
από

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

έως
ΜΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

145
167
334

166
333
501

1
2
3

502

668

4

668

χωρίς όριο

5
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ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
145

233

1

234

467

2

468

701

3

702

χωρίς όριο

4

Πίνακας 3. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
από
145
159
211
264
317
369
422
474+

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

έως
158
210
263
316
368
421
473

300
400
500
600
700
800
900
1000

Πίνακας 4. Λοιπές επενδύσεις αιγοπροβατοτροφίας (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ποσότητα

Δυναμικότητα / χωρητικότητα

Παρασκευαστήριο ζωοτροφών αποτελούμενο από
ζυγιστικό, σπαστήρα, αναμικτήρα κ.λπ.

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.
Αγορά πλατφόρμας για την εγκατάσταση σε αυτήν
κινητής αμελκτικής μηχανής
4.2

μέχρι 500 τ.μ.
1
πλατφόρμα

9 έως 24 αμελκτικές μονάδες
και 12 έως 24 θέσεις.

Μελισσοκομία
Πίνακας 5. Μέγιστες διαστάσεις μελισσοκομικών εγκαταστάσεων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

200

έως 100 τ.μ.

έως 60 τ.μ.

> 200

έως 200 τ.μ.

έως 150 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ως άρθρο 16,
παράγραφος 3

Παρατήρηση: Για μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις άνω των 1000 μελισσοσμηνών οι Δ/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 5
(Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11308/16−11−2010)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή – Κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
5.1 Χοιροτροφία
Σύμφωνα με το Π.Δ. 215/03 (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.Δ. 139/1995, σε υφιστάμενες προ της 1/1/2003 χοιροτροφικές
εγκαταστάσεις ενισχύονται μέχρι την 1/1/2016 τα ακόλουθα:
Αριθμός ζώων
στην ομάδα
6−40
<6
40<
6−40
<6
40<

Min Συνολικό
Min συμπαγές δάπεδο
δάπεδο m2
m2
Μικρές θηλυκές μετά την οχεία σε
1,54
0,95
ομάδες
1,80
0,95
1,48
0,95
Χοιρομητέρες σε ομάδες
2,25
1,30
2,475
1,30
2,025
1,30
Κάπροι ατομικά κελιά
6
−
Κάπροι ατομικά κελιά και χώρος οχείας
10
−
Αριθμός ζώων στην
Μήκος μικρής διάστασης κελιού
ομάδα = α
Ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών
6<α
2,80 m
θηλυκών αναπαραγωγής
Α<6
2,40 m
ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κατηγορία ζώων
Χοιρίδια
Απογαλακτισμένα

Min πλάτος δοκίδων (mm)
50
50

Max πλάτος διακένων (mm)
11
14

ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κατηγορία ζώων
Min πλάτος δοκίδων (mm)
Χοίροι αναπαραγωγής
80
Θηλυκά μετά την οχεία
80
Χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την
1η εβδομάδα προ του τοκετού

Max πλάτος διακένων (mm)
18
20
Υποχρεωτικά

5.2 Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 589/2008 της Επιτροπής για τον «Καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών», Παράρτημα ΙΙ «Ελάχιστες
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα παραγωγής για τις διαφόρους μεθόδους εκτροφής ωοτόκων
ορνίθων», άρθρο 3, σε υφιστάμενες προ της 1/1/2003 πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμβατικής εκτροφής, ενι−
σχύονται μέχρι την 31/12/2014 τα ακόλουθα:
Αντικατάσταση συμβατικών κλωβών με εμπλουτισμένους (750 cm2/όρνιθα, αμμόλουτρο, κουρνιάστρα, φωλιά)
5.3 Πτηνοτροφεία κρεαπαραγωγής 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.
5.4 Πτηνοτροφεία κρεοπαραγωγής ειδικών εκτροφών.
Σε υφιστάμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ειδικών εκτροφών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 543/2008 «Για τον
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ΦΕΚ 1964

καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής .. εμπορίας για το κρέας πουλερικών», Παράρτημα V, ενισχύονται
μέχρι την 1/7/2011 τα ακόλουθα:
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
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

β) Κοτόπουλα
σε κινητά σπίτια
με επιφάνεια όχι
μεγαλύτερη των
150 τ.μ. ανοιχτά
κατά τη νύχτα

13 πτηνά που
δεν υπερβαίνουν
όμως τα 27,5 χγρ.
ζωντανού βάρους

−

−

μετά την 56η
ημέρα

μετά την 56η
ημέρα

12 πτηνά που δεν
υπερβαίνουν όμως
τα 25 χγρ. ζωντανού
βάρους
20 πτηνά που δεν
υπερβαίνουν όμως
τα 40 χγρ. ζωντανού
βάρους

12 πτηνά που δεν
υπερβαίνουν όμως
τα 25 χγρ. ζωντανού
βάρους
20 πτηνά που δεν
υπερβαίνουν όμως
τα 40 χγρ. ζωντανού
βάρους

Ελάχιστη ηλικία σφαγής:
μετά την 81η ημέρα

μετά την 81η ημέρα

Διαρκής καθημερινή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση, τουλάχιστον κατά το:
−

1/2 διάρκειας ζωής

−

συνεχής πρόσβαση

1 τ.μ. /πτηνό

−

απεριόριστη

−

Max 1600 τ.μ.

max 1600 τ.μ.

−

max 4800

max 4800

min 4μ/100 τ.μ.
επιφάνειας κτιρίου

min 4μ/100 τ.μ.
επιφάνειας κτιρίου

ηλικία 6 εβδομάδων

−

Ελάχιστη επιφάνεια ανωτέρω υπαίθριων χώρων:
−
Επιφάνεια κάθε εγκατάστασης παραγωγής:
−
Kοτόπουλα ανά πτηνοτροφείο:
−

Άθροισμα μήκους ανοιγμάτων κυκλοφορίας πτηνών:
−

min 4μ/100 τ.μ.
επιφάνειας κτιρίου

Καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από:
−

−

ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

Στους ανωτέρω ανοικτούς αυλόγυρους περιλαμβάνεται έκταση με βλάστηση με ελάχιστη επιφάνεια:
−

−

2 τ.μ. / πτηνό

−

−

−

αναγνωρισμένης
βραδείας ανάπτυξης

αναγνωρισμένης
βραδείας ανάπτυξης

−

min 70%
δημητριακά

min 70% δημητριακά

−

15 ημέρες μετά την
90η ημέρα ηλικίας

Φυλή πτηνών προς πάχυνση:

Ζωοτροφή πάχυνσης:
min 70% δημητριακά

Διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού:
−

15 ημέρες μετά την 90η
ημέρα ηλικίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
(Το Παράρτημα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή – Κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων

6.1 Γενικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Σύμφωνα με το Π.Δ. 374 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/22−10−2001) περί της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία, σε κάθε κτη−
νοτροφική 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, σηροτροφία και σαλιγκαροτροφία.
6.2 Ειδικά πρότυπα βουστασίων πάχυνσης μόσχων
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 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
διάτρητα
Τοιχώματα ατομικού κλωβού (μέχρι 8ης εβδομάδας) :
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
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 20χγρ.:
1,7m2
Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με Ζ.Β. άνω των 220χγρ. και
μέχρι 6 μηνών :

1,8m2

6.3
Ειδικά πρότυπα χοιροτροφείων
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 215/03 (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.Δ. 139/1995, θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Min Συνολικό δάπεδο
Κατά κατηγορία ζώων
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

Μικρές θηλυκές μετά
την οχεία σε ομάδες

Min συμπαγές
δάπεδο m2
−
−
−
−
−
−
−

Απαγορεύεται
Αριθμός ζώων στην
ομάδα
6−40
<6
40<

Min Συνολικό δάπεδο
m2
1,54
1,80
1,48

Min συμπαγές
δάπεδο m2
0,95
0,95
0,95
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Χοιρομητέρες σε ομάδες

6−40
<6
40<

Κάπροι ατομικά κελιά
Κάπροι ατομικά κελιά και χώρος οχείας

Ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών
θηλυκών αναπαραγωγής

Αριθμός ζώων
στην ομάδα = α
6<α
α<6

2,25
2,475
2,025
6
10

1,30
1,30
1,30
−
−
Μήκος μικρής διάστασης
κελιού
2,80 m
2,40 m

ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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
Υποχρεωτικά
και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού
6.4 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 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:
Κατηγορία ζώων

Χρήση εμπλουτισμένων κλωβών (750 cm2/ορνιθα, αμμόλουτρο, κουρνιάστρα, φωλιά).
6.5 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήματα εκτροφής
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 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:
Μήκος μετώπου γραμμικής ταϊστρας / όρνιθα
Μήκος μετώπου κυκλικής ταϊστρας /όρνιθα

10 cm
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
Αριθμό ατομικών φωλεών / αριθμό ορνίθων

2
1/7

Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθμό ορνίθων

1m2 /120όρνιθ.

Διαθέσιμος 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
Σχέση επιφάνειας στρωμνής / επιφάνεια δαπέδου
Επιφάνεια στρωμνής / όρνιθα
Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού

υποχρεωτικό
1/3
250 cm

2

υποχρεωτικό

6.6 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε συστήματα εκτροφής με πολλαπλά επίπεδα κίνησης
των ορνίθων
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και των στοιχειωδών απαιτήσεων της παραγράφου 6.5,
σύμφωνα με το Π.Δ. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2−7−2003) περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπα−
ραγωγών 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:
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ 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 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8.5 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ (ΟΔΗΓΙΑ 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.

Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση

υποχρεωτικό

Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά

υποχρεωτική

2

9 ορνιθ./m2

Πυκνότητα (μεγίστη) αριθ. ορνιθ./m ωφέλιμης επιφ.

6.7 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων συμβατικής παραγωγής κρέατος
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1, 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», 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.
6.8 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων ειδικών εκτροφών
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

Συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου:

α) Κοτόπουλα

13 πτηνά που
12 πτηνά που δεν
15 πτηνά που
12 πτηνά που δεν
υπερβαίνουν όμως
δεν υπερβαίνουν δεν υπερβαίνουν
υπερβαίνουν όμως τα 25
τα 25 χγρ. ζωντανού
όμως τα 25 χγρ. όμως τα 27,5 χγρ.
χγρ. ζωντανού βάρους
ζωντανού βάρους ζωντανού βάρους
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

μετά την 56η
ημέρα

μετά την 56η
ημέρα

μετά την 81η ημέρα

20 πτηνά που
δεν υπερβαίνουν
όμως τα 40 χγρ.
ζωντανού βάρους

μετά την 81η ημέρα

Ελάχιστη ηλικία σφαγής:

Διαρκής καθημερινή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση, τουλάχιστον κατά το:
−

1/2 διάρκειας
ζωής

−

συνεχής πρόσβαση

1 τ.μ. /πτηνό

−

απεριόριστη

−

−

Max 1600 τ.μ.

max 1600 τ.μ.

−

−

max 4800

max 4800

Ελάχιστη επιφάνεια ανωτέρω υπαίθριων χώρων:
−
Επιφάνεια κάθε εγκατάστασης παραγωγής:
Kοτόπουλα ανά πτηνοτροφείο:
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ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

Άθροισμα μήκους ανοιγμάτων κυκλοφορίας πτηνών:
min 4μ/100 τ.μ.
−
−
επιφάνειας
κτιρίου
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

min 4μ/100 τ.μ.
επιφάνειας κτιρίου

min 4μ/100 τ.μ.
επιφάνειας κτιρίου
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

Καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από:
ηλικία 6 εβδομάδων
Στους ανωτέρω ανοικτούς αυλόγυρους περιλαμβάνεται έκταση με βλάστηση με ελάχιστη επιφάνεια:
−

−

2 τ.μ. / πτηνό

−

−

−

αναγνωρισμένης
βραδείας ανάπτυξης

αναγνωρισμένης
βραδείας ανάπτυξης

−

min 70%
δημητριακά

min 70% δημητριακά

min 70% δημητρακά

−

15 ημέρες μετά την 90η
ημέρα ηλικίας

15 ημέρες μετά την
90η ημέρα ηλικίας

Φυλή πτηνών προς πάχυνση:

Ζωοτροφή πάχυνσης:

Διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού:
−

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
(Το Παράρτημα 7 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή
7.1 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
Καθαρός χώρος ανάπαυσης μόσχου 15 μηνών σε συμπαγές δάπεδο
Μήκος ταΐστρας για μόσχους 250 χγρ. σε σύστημα περιορισμένης διατροφής
Μήκος ταΐστρας για μόσχους 15−18 μηνών σε σύστημα περιορισμένης διατροφής
Δάπεδο ταΐστρας υψηλότερα από το δάπεδο του χώρου ανάπαυσης
Δάπεδο ταΐστρας χαμηλότερο ή ίσο με το δάπεδο του διαδρόμου τροφοδοσίας

2,4−2,8 τ.μ.
3,0−3,5 τ.μ.
τουλάχιστον 0,45 μ.
τουλάχιστον 0,60 μ.
κατά 0,10 μ. περίπου

7.2 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.
Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.
Αναλογία αριθμού θέσεων παγίδευσης αμελκτηρίου προς τον αριθμό των
αμελγόμενων αγελάδων.

5 τ.μ.
τουλάχιστον 0,65 μ.
1/8 − 1/10
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3,2 − 4,2 μέτρα ανάλογο την
μέθοδο τροφοδοσίας

Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων.

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Δάπεδο 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.
7.3 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.
Μήκος θέσης ανάπαυσης, χωρίς ταΐστρα στη θέση ανάπαυσης.
Μήκος θέσης ανάπαυσης, όταν υπάρχει ταΐστρα μπροστά στη θέση ανάπαυσης.
Πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας μεταξύ δύο σειρών ανάπαυσης και τοίχου.
Πλάτος διαδρόμου μεταξύ σειράς θέσεων ανάπαυσης και ταΐστρας.
Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.

1,10 − 1,50 μ.
2,20 – 2,50 μ.
1,70 − 1,75 μ.
2,50 – 3,00 μ.
3,10 − 3,50 μ.
τουλάχιστον 0,70 μ.

Μέγιστο μήκος διαδρόμου κυκλοφορίας από οποιαδήποτε θέση, μέχρι την
15 − 25 μ.
πλησιέστερη έξοδο.
Αναλογία αριθμού θέσεων παγίδευσης αμελκτηρίου προς τον αριθμό των
1/8 − 1/10
αμελγόμενων αγελάδων.
Κλίση του δαπέδου της θέσης ανάπαυσης.
περίπου 2%
Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Θύρες στη συνέχεια των διαδρόμων κυκλοφορίας.
Σύστημα περιορισμού των αγελάδων στην ταΐστρα.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.
7.4 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταυ−
λισμού
Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλάτος θέσης ανάπαυσης.
1,10 − 1,20 μ.
Μήκος θέσης ανάπαυσης.
1,70 − 1,75 μ.
Εσωτερικό χείλος ταΐστρας υψηλότερο από το δάπεδο της θέσης ανάπαυσης όχι
0,25 μ.
περισσότερο από
Δάπεδο 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.
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 και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θύρες στη συνέχεια των διαδρόμων κυκλοφορίας.
Δάπεδο ταΐστρας ίσο ή χαμηλότερο από τον διάδρομο τροφοδοσίας.
Κανάλια συλλογής κόπρου στη συνέχεια της θέσης ανάπαυσης.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.
7.5
Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων κρεοπαραγωγής (θηλάζουσες ή βο−
σκής)
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.
Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.
Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων.

4 τ.μ.
Τουλάχιστον 0,50 μ.
2,5 − 3,0 μ.

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
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.
7.6 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
τουλάχιστον 0,3 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 και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Δάπεδο διαπερατό (στραγγερό).
Χώρος συγκέντρωσης των ζώων προ του αμελκτηρίου (αν υπάρχει).
Η κυκλοφορία των ζώων προς και από το αμελκτήριο (αν υπάρχει).
Διαχωρισμός αμελχθέντων ζώων και ζώων προς άμελξη.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.
Ιδιαίτερος χώρος για την άμελξη .
7.7 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
καθεστώς είναι ανάλογες του αριθμού των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης και δίδονται στον πίνακα 5 του
Παραρτήματος 4.
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 γεωρ−
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γικών αποθηκών και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει
κατάλληλος διαχωρισμός από τον χώρος εξαγωγής των
προϊόντων μελισσοκομίας. Οι μέγιστες διαστάσεις (εμ−
βαδόν) του χώρου εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας
που ενισχύονται από το καθεστώς είναι ανάλογες του
αριθμού των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης και
δίδονται στον πίνακα 5 του Παραρτήματος 4.
γ) Χώρο εξυπηρέτησης προσωπικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επενδύσεις στην φυτική παραγωγή
7.8 Θερμοκήπια
α) Τα θερμοκήπια τύπου υψηλού τολ, πληρούν τις
εθνικές προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην με αριθ. 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. Κατά την δια−
δικασία αξιολόγησης – έγκρισης Πράξης τα θερμοκήπια
τύπου υψηλού τολ πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές
εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει με την αίτη−
ση ενίσχυσης Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει τις σχετικές
εθνικές προδιαγραφές
β) Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου, πληρούν τις εθνικές
προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τις τεχνικές
προδιαγραφές θερμοκηπίων της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδρο−
κηπευτικής. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρι−
σης Πράξης τα θερμοκήπια χωρικού τύπου πληρούν τις
εθνικές προδιαγραφές εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος
υποβάλλει με την αίτηση ενίσχυσης Υπεύθυνη Δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι
γνωρίζει τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές.
γ) Τα τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές
προδιαγραφές εφόσον έχουν έγκριση τύπου των καθ’
ύλη αρμοδίων Υπηρεσιών της Διοίκησης. Συνεπάγεται,
ότι δεν ενισχύεται από το καθεστώς η εγκατάσταση,
η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η μετατροπή τυπο−

ποιημένων θερμοκηπίων που δεν διαθέτουν έγκριση
τύπου. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης τα
τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές προδια−
γραφές εφόσον η προμηθεύτρια εταιρία βεβαιώνει την
ύπαρξη έγκρισης τύπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λοιπές Επενδύσεις
7.9 Αποθήκες
Η αποθήκη πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρό−
πο 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 παρά−
θυρα) 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 αρχιτεκτονι−
κές προδιαγραφές αυτές υπερισχύουν των πιο πάνω
προδιαγραφών.
− ενισχύεται αποθήκη σε όροφο κτιρίου το οποίο
χρησιμεύει για την κανονική λειτουργία της εκμετάλ−
λευσης.
− μέρος της αποθήκης δύναται να είναι χώρος εξυπη−
ρέτησης προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο χώρος
εξυπηρέτησης προσωπικού δεν επικοινωνεί με τον χώρο
της αποθήκης.
Δεν ενισχύονται αποθήκες με βεράντες, εξώστες κλπ,
όπως επίσης αποθήκες σε κτίριο που χρησιμεύει για
κατοικία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
(Το Παράρτημα 8 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11308/16−11−2010)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
(Το Παράρτημα 9 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ − ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κατά κατηγορία επενδύσεων

9.1 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σταβλικών – μελισσοκομικών εγκαταστάσεων
Πίνακας 6. Κτίρια συμβατικής κατασκευής (ρεαλιστικό κόστος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού
Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς
ατομικές θέσεις, σε στρωμνή
Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής
Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα
Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια
κ.λπ.)
Αιγοπροβατοστάσια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
(€/ζώο)
(€/m2 κτιρίου)
220
3.200/αγελάδα
210
3.600/αγελάδα
180

3.300/αγελάδα

210
180

1.700/αγελάδα
1.550/μοσχάρι

210

1.850/μοσχάρι

210

Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών
Χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης
Χοιροστάσια αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα
Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση)
Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία
− Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
− Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης
− Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας
− Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτόματες φωλιές
− Εξοπλισμός Ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές
− Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης)
Αποθήκη
Αρμεκτήριο
Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού
Υπόστεγα σανών
Πίστες ενσίρωσης
Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας
Περίφραξη

190
230
230
230
210
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
210
380
360
110
22
380
19 €/μέτρο

580/προβατο −
αίγα
140/αρνί − κατσίκι
5.300/χοιρομητέρα
260/θέση χοίρου
3.250/χοιρομητέρα
−−−−−−
15/όρνιθα
60/τ.μ. θαλάμου
4,5/θέση πουλιού
61/τ.μ θαλάμου
60/τ.μ θαλάμου
180/κονικλομητέρα
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−

Πίνακας 7. Κτίρια από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τόλ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού

Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς
ατομικές θέσεις, σε στρωμνή

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
(€/ζώο)
(€/m2 κτιρίου)
60
2.100 /αγελάδα
100
2.140/αγελάδα
120
2.160/αγελάδα
60
1.960/αγελάδα
100
2.000/αγελάδα
120
2.020/αγελαδα
60
1.920/αγελάδα
100
1.960/αγελαδα
120
1.980/αγελαδφα
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Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής

Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα

Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα
(κανάλια κ.λπ.)

Αιγοπροβατοστάσια

Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών

Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

Αποθήκη

Αρμεκτήριο

Υπόστεγα σανών

60
100
120
60
100
120
60
100
120
60
100
120
60
100
120
80
120
160
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1720/αγελάδα
760/αγελαδα
780/αγελαδα
600/μοσχάρι
640/μοσχάρι
660/μοσχαρι
630/μοσχάρι
670/μοσχαρι
690/μοσχαρι
275/προβατο − αίγα
350/προβατο − αίγα
390/προβατο − αίγα
100/αρνί − κατσίκι
110/αρνι − κατσίκι
120/αρνι − κατσίκι
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
(€/ζώο)
(€/m2 κτιρίου)
50
−−−−−−
90
−−−−−−
110
−−−−−−
150
−−−−−−
200
−−−−−−
250
−−−−−−
45
−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – 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 εξα−
σφαλίζεται 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 και ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις,
παράθυρα, μονώσεις, σχάρες δαπέδων όπου απαιτείται κ.λπ. Δεν περιλαμβάνει την οικοδομική άδεια.
γ) Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά ζώο περάν των κτιριακών περιλαμβάνει την δαπάνη εγκατάστασης επε−
ξεργασίας αποβλήτων, την περίφραξη, και τον εξοπλισμό. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται αποκλειστικά ο
συμβατικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. θέσεις ανάπαυσης αγελάδων –
κρεβάτια – αμελκτική μηχανή, κάγκελα, ταΐστρες, ποτίστρες κ.λπ.). Δεν 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:
i) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 85/148
ΕΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά έως:
− 10% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 5% ανά ζώο.
ii) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε περιοχές που ισχύουν ειδικοί αρχιτεκτονικοί όροι
και εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την υποχρέωση εφαρμογής τους:
1) Χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρ−
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μόδιου επαγγελματία, έως:
− 10% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 5% ανά ζώο.
2) Με προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου
επαγγελματία, έως:
− 20% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 10% ανά ζώο.
iii) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις
νήσους Κρήτη και Εύβοια:
1) Χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου
επαγγελματία, έως:
− 15% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 8% ανά ζώο.
2) Με προσκόμιση: α) προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου
επαγγελματία, και β) τεκμηρίωση της αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης, έως:
− 30% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 16% ανά ζώο.
iv) 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 ΙΡΕ ή κοιλοδοκούς και πάνελ πολυουρεθάνης πάχους min 3 εκατοστών.
στ) Η επιλέξιμη δαπάνη κατασκευής στάβλων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής δεν περιλαμ−
βάνει τις εγκαταστάσεις εκτροφής 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 50% ανά
ζώο, εκτός και αν με την αίτηση ενίσχυσης προσκομιστούν προμετρήσεις και προϋπολογισμοί πολιτικού μηχανικού
ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.
9.2 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων
Πίνακας 8. Θερμοκήπια (ρεαλιστικό κόστος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΥΠΟΣ Α: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΑΠΛΟ
ΤΥΠΟΣ Β: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ
ΤΥΠΟΣ Γ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΟΞΩΤΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό
17.500 €/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό
19.280 €/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό
20.310 €/στρ
ΤΥΠΟΣ Δ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και
ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό
20.900 €/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό
24.120 €/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό
27.846 €/στρ
ΤΥΠΟΣ Ε: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και
ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟ 3 ΜΕΤΡΑ έως και 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό

22.878 €/στρ
28.260 €/στρ
29.340 €/στρ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΤ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και
ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ) κλπ
Ανοίγματα (παράθυρα) οροφής αυτόματα
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πλαστικό
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυεστέρα
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυκαρβονικό
Διπλό (φουσκωτό) πλαστικό οροφής
Διπλό άνοιγμα (παράθυρο) οροφής

25.254 €/στρ
30.330 €/στρ
33.228 €/στρ
27 €/τρέχον μέτρο
22,5 €/τρέχον μέτρο
39,6 €/τρέχον μέτρο
46,8 €/τρέχον μέτρο
1.500 €/στρ
1.800 €/στρ

Πίνακας 9. Εξοπλισμός θερμοκηπίων (ρεαλιστικό κόστος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Κεφαλή (αμμοσυλλέκτης, φίλτρο, λιπασματοδιανομέας κ.λ.π.)
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα για κηπευτικά
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα για γλαστράκια
Σύστημα άρδευσης για θερμοκήπια από επάνω με ψεκασμό στο στρέμμα

1.050 €
1.050 €/στρ.
1.250 €/στρ.
650 €/στρ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ − ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Επιδαπέδια θέρμανση λεβητοστάσιο με κατανομή το στρέμμα
Αεροθέρμανση
Σταθερό ψεκαστηκό με αεροσυμπιεστή το στρέμμα
Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου, θερμοκρασίας κλπ/στρέμμα
Ανεμιστήρες για δυναμικό αερισμό συνολικής δυναμικότητας γύρω στις 165.000 μ3/
ωρα το στρέμμα
Κούλινκγ το στρέμμα
Παθητικό ηλιακό σύστημα
Δεξαμενή πετρελαίου 1000 λίτρα

19.550 €/στρ.
5.750 €/στρ.
1.400 €/στρ.
1.400 €/στρ.
3.000 €/στρ.
9.000 €/στρ.
500 €/στρ
350 €/τεμχ

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ
Κομπιούτερ, αντλία, φίλτρο, δεξαμενές κ.λπ. (το πόσο αυτό προστίθεται μια φορά για
θερμοκήπιο μέχρι 10 στρέμματα)
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα
Υπόστρωμα με περλίτη, πετροβάμβακα, κοκοσόιλ το στρέμμα
Θειαφιστήρας με ατμό το τεμάχιο
Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (κλειστού κυκλώματος υδροπονίας)
Δεξαμενή ανακύκλωσης και οξυγόνωσης θρεπτικού διαλύματος (εφάπαξ)

20.700 €
2.880 €/στρ.
7.480 €/στρ.
1.400 €
6.330 €/στρ.
1.150 €

ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ
Από αλουμίνιο με θερμαινόμενο δάπεδο ( ηλ. αντιστάσεις ) και ηλεκτρικό πινάκα το
τετρ. μέτρο
Μεταλλικός ανεμοθραύστης 4 μετρ. ύψος με δίχτυ το τρέχον μετρό

300 €/τμ
60 €/μ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Θερμοκουρτίνα οροφής επίπεδη το στρέμμα
Θερμοκουρτίνα οροφής πυραμιδική το στρέμμα
Σύστημα απολύμανσης εδάφους με ατμό

10.000 €/στρ.
11.000 €/στρ.
17.220 €
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9.3 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
Πίνακας 10. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) πετρελαίου (ρεαλιστικό κόστος)

9.4

KVA

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

KVA

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

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

KVA

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

KVA

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

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

Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων
Πίνακας 11. Αρδευτικά συστήματα (ρεαλιστικό κόστος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Στάγδην αροτραίων καλ/γειών
Στάγδην δένδρων κανονικής φύτευσης
Στάγδην δένδρων πυκνής φύτευσης
Στάγδην αμπελώνων
Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου
9.5 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγγείων βελτιώσεων

176 €/στρ.
221 €/στρ.
301 €/στρ.
413 €/στρ.
266 €/στρ.

Πίνακας 12. Έγγειες βελτιώσεις (ρεαλιστικό κόστος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
Γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
95 €/μ

Γεώτρηση με δοκιμαστική άντληση

120 €/μ

Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπέργειες ή υπόγειες (100−500 m3)

105 €/κμ

Δεξαμενές 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.
Αναβαθμίδες
Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση
Υποστράγγιση
Ισοπέδωση

4,4 €/μ.
20 €/τμ ή 100 €/κμ
320 €/στρ.
6 €/μ
56 €/στρ.

Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών

10 €/μ

Περίφραξη βοσκοτόπων

5 €/μ

Ηλεκτροφόρος περίφραξη (αποκλειστικά για περίφραξη βοσκοτόπων)

20 €/μ
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9.6 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών
Πίνακας 13. Πολυετείς φυτείες (ρεαλιστικό κόστος)
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€/στρ.)

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€/στρ.)

Ακτινίδια σε ημικρεβατίνα −
κρεβατίνα

664,00

Πορτοκαλιά − Λεμονιά

254,00

Ακτινίδια σε παλμέτα

548,00

Αμυγδαλιά

154,00

Αχλαδιά σε κανονική φύτευση
και ελεύθερο σχήμα
Αχλαδιά σε κανονική φύτευση
και παλμέτα
Αχλαδιά σε πυκνή φύτευση και
παλμέτα

266,00
656,00
760,00

Βατόμουρα

822,00

Βερικοκιά

170,00

Βυσσινιά

186,00

Γαρύφαλλα θερμοκηπίου
Δαμασκηνιά κανονικής
φύτευσης και σε σχήμα
κυπέλλου
Δαμασκηνιά κανονικής
φύτευσης σε παλμέτα
Ελιά πυκνής φύτευσης και
χαμηλού σχήματος
Ελιά σε παραδοσιακούς
ελαιώνες

Ροδακινιά σε κανονική
φύτευση σε σχήμα κυπέλου
Ροδακινιά σε κανονική
φύτευση σε σχήμα παλμέτας
Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/
πων κανον φύτ. και σε κύπ.
Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/
πων κανον. φύτ. και.σε παλμ.
Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/
πων πυκνής φύτ. και σε κύπ.

200,00

Σπαράγγια

640,00

198,50
658,00

687,00
229,00

4.949,00

Σταφύλια επιτραπέζια σε
υποστηριγμένα σχήματα
Σταφύλια επιτραπέζια σε
κύπελλο
Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου

15.342,00

198,50

Φουντουκιές

195,00

661,00

Φιστικιές

231,00

135,00

Φράουλα

430,00

99,00

Ρίγανη

89,00

Ζέρμπερα

13.251,00

Τσάι του βουνού

88,00

Καρυδιά σε σπορόφυτα

170,00

Θυμάρι

91,00

200,00

Λεβάντα

534,00

145,00

Κυδωνιά

437,00

Κερασιά σε παλμέτα

670,00

Λωτός

156,00

Κερασιά σε ελεύθερο σχήμα

195,00

Κορομηλιά

186,00

Κρόκος

152,00

Μανταρινιά

254,00

Μηλιά σε κανονική φύτευση σε
σχήμα κυπέλλου

246,00

Μηλιά σε πυκνή φύτευση σε
σχήμα παλμέτας

687,00

Νεκταρίνια σε κανονική φύτευση
σε σχήμα Κυπέλλου

198,50

Καρυδιά σε εμβολιασμένο
υποκείμενο
Καστανιά καλλιεργούμενη
(όχι η αυτοφυής)

474,00
140,00

ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Φοινικοειδή
Λοιποί θάμνοι

2.640,00
1.736,00

Κωνοφόρα

3.374,00
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κατά κλάδο παραγωγής

9.7 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισμού αιγοπρο−βατοτροφίας
Πίνακας 14. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό κόστος)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

9

Παγίδα παλινδρομική

Παγίδα γρήγορης εξόδου

Χωρίς αυτ.
διατροφή

Με αυτ.
διατροφή

Χωρίς αυτ.
διατροφή

Με αυτ.
διατροφή

Κυκλική

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 (ρεαλιστικό κόστος)

ΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(ευρώ/μηχανή)

Μη αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας

3.500

Αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας

7.000

Πίνακας 16. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό κόστος)
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 €

ΦΕΚ 1964
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
(Το Παράρτημα 10 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Γεωργικά κτήρια και κατασκευές – περιφράξεις
Υδατοδεξαμενές
Γεωτρήσεις
Γεννήτριες, αντλίες (ηλεκτρικό)
Εξοπλισμός παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. σφυρόμυλος)
Θερμοκήπια
Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι (silo) και σχετικός εξοπλισμός
Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα κατεργασίας εδάφους (άροτρα, καλλιεργητές,
φρέζες κλπ)
Αγροτικά αυτοκίνητα
Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα
Γεννήτριες, αντλίες (πετρέλαιο, βενζίνη)
Ελκυστήρες
Ρυμούλκες κάθε είδους
Κτηνοτροφικά στέγαστρα θερμοκηπιακού τύπου
Λοιπές επενδύσεις
Ταινίες μεταφοράς ζωοτροφών
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
Εξοπλισμός διαχείρισης λυμάτων
Στρώματα ατομικών θέσεων αγελάδων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30
25
20

15

12

10

8

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
(Το Παράρτημα 11 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
11.1 Δικαιολογητικά αίτησης ενίσχυσης
Στο υπόψη Παράρτημα καταγράφονται σε μορφή πίνακα τα τυπικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προ−
ϋποθέσεις επιλεξιμότητας του δικαιούχου, της γεωργικής του εκμετάλλευσης και των αιτούμενων επενδύσεων.
Τα δικαιολογητικά αυτά δεν αντικαθίστανται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκτός αν δια−
φορετικά ορίζεται στο υπόψη Παράρτημα.
Επιπλέον, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης ορί−
ζονται τα δικαιολογητικά που δύνανται να αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση 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, γεωρ−
γικής 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 επιλε−
ξιμότητας.
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11.2 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συνδυασμού φυσικού προσώπου και
γεωργικής εκμετάλλευσης
α/α

1

2

3

4

5

6

7

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού
Νόμιμης κατοχής και
2.1 Έτος Απογραφής:
αξιοποίησης
Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης στην
υφιστάμενη κατάσταση,
ή, εφόσον το έτος απογραφής δεν τεκμηριώνεται η ελάχιστη ένταση εργασίας:
Ελάχιστης έντασης
2.2 Μέσος Ορός:
εργασίας
Απογραφικά δελτία αξιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης των τριών
τελευταίων ετών.
Κοινοτικών προτύπων
3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις
υφιστά−μενων πάγιων
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης
εγκαταστάσεων και
αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.
εξοπλισμού
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, ή άδεια παραμονής ή άλλο σχετικό
Στοιχείων ταυτότητας
αποδεικτικό έγγραφο για δυνητικούς δικαιούχος που δεν έχουν την ελληνική
και ηλικίας δικαιούχου
υπηκοότητα
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
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση.
Ιδιότητας του
5.2 Ειδική περίπτωση: μικροεπαγγελματίας:
γεωργού και αρχηγού
α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού ταμείου στην οποία βεβαιώνεται η
της εκμετάλλευσης
επαγγελματική ιδιότητα του δυνητικού δικαιούχου.
στο πρόσωπο του
β) Αντίγραφα των διαθέσιμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των
δικαιούχου
αντίστοιχων εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση.
γ) Βεβαίωση του μόνιμου της κατοικίας.
5.3 Ειδική περίπτωση: Εισοδήματα που έχουν διακοπεί:
Σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.
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
Ιδιότητας του αρχηγού
του συζύγου του δυνητικού δικαιούχου.
της εκμετάλλευσης
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της αρχηγίας στην περίπτωση που στην
στο πρόσωπο του
αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται το σύνολο των μεγεθών που ανήκουν στον
δικαιούχου στην
σύζυγο του δυνητικού δικαιούχου, ή
περίπτωση «Κοινής
δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της κατοχής στην περίπτωση που στην
Οικογενειακής
αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται μέρος των μεγεθών που ανήκουν στον σύζυγο
Εκμετάλλευσης»
του δυνητικού δικαιούχου, και
ε) Υπεύθυνες Δηλώσεις 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 Δήλωση 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).
Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων, ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
Ιδιωτικής συμμετοχής 1599/1986 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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α
8

−−

9

10

1

7

1

7

9

10

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι
Υπόλοιπων
ο δυνητικός δικαιούχος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του Παραρτήματος 3,
προϋποθέσεων
παράγραφος 3.17, στοιχεία στ΄ έως και η΄.
Περίπτωση 2η: Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού
Προϋποθέσεων
επιλεξιμότητας
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αφορούν τα Φυσικά Πρόσωπα γεωργοί
φυσικών προσώπων
(δικαιολογητικά 1ης περίπτωσης)
και γεωργικής
εκμετάλλευσης
Οριοθέτησης και
α) Σχεδιάγραμμα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
σαφούς καταγραφής όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του δυνητικού δικαιούχου και
παγίων στοιχείων
συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των
εγκαταστάσεων και των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση
Λειτουργικής
και με το σχεδιάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις.
αυτοτέλειας στην
β)
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η εκμετάλλευση
ολοκλήρωση της
στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης θα
υλοποίησης του
έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και
Σχεδίου Βελτίωσης
οριοθετημένα.
Περίπτωση 3η: Γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου νέου γεωργού
Νόμιμης Κατοχής και
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης
Αξιοποίησης
Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
Ιδιωτικής Συμμετοχής 1599/1986 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.
Περίπτωση 4η: Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου νέου γεωργού
Νόμιμης Κατοχής και
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης
Αξιοποίησης
Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
Ιδιωτικής Συμμετοχής 1599/1986 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.
Οριοθέτησης και
α) Σχεδιάγραμμα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
σαφούς καταγραφής όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του δυνητικού δικαιούχου και
παγίων στοιχείων
συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των
εγκαταστάσεων και των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση
Λειτουργικής
και με το σχεδιάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις.
αυτοτέλειας στην
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η εκμετάλλευση
ολοκλήρωση της
στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης θα
υλοποίησης του
επενδυτικού Σχεδίου έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και
οριοθετημένα.
Βελτίωσης
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11.3
Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας νομικού προσώπου και γεωργικής
εκμετάλλευσης
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Γεωργική εκμετάλλευση νομικού προσώπου

1

Νόμιμης Κατοχής και
Αξιοποίησης

2

Ελαχίστης έντασης
εργασίας

3

Κοινοτικών προτύπων
υφιστάμενων πάγιων
εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού

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.
3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης αρμόδιας
υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.
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 Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης εκπροσώπησης
12.2 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης [ΕΠΕ]:
α) ΦΕΚ σύστασης

12

Σύστασης και Νόμιμης
εκπροσώπησης

β) ΦΕΚ τελευταίου καταστατικού στο οποίο να αναφέρονται ο 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.

Ελάχιστη διάρκεια 10
χρόνια την ημερομηνία
13
υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης

γ) Επίσημο έγγραφο ορισμού του/των διαχειριστή/των της εταιρείας, εφόσον δεν
προσδιορίζεται/ζονται στο συμφωνητικό.
Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης.
Στην περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται, προσκομίζεται Υπεύ−θυνη Δήλωση 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.
α) Η μετοχική/εταιρική σύνθεση ελέγχεται από τα δικαιολογη−τικά σύστασης

Μετοχική/εταιρική
14 σύνθεση και ιδιότητας των β) Λοιπά δικαιολογητικά ανάλογα την ιδιότητα των μετόχων (γεωργός / νέος
μετόχων/εταίρων
γεωργός)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αποδοχής υποβολής
15 αίτησης ενίσχυσης στο
καθεστώς

Φορολογικής /
16 ασφαλιστικής
ενημερότητας
Μη τέλεσης υπό
πτώχευση, λύσης,
17
αναγκαστική διαχείρισης
κλπ
18 Άσκησης της γεωργίας

Άντλησης τουλάχιστον
του 50% των συνολικών
19
εισοδημάτων του από την
άσκηση της γεωργίας

Τουλάχιστον μίας
20 πλήρους δωδεκάμηνης
διαχειριστικής περιόδου

21 Ιδιωτικής συμμετοχής
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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 121
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 121 και του προϋπολογισμού μέχρι του οποίου δύναται να φτάσει ο
προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης.
Αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Πρόσφατο αντίγραφο περί μη πτώχευσης, λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ.
Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης (ελέγχεται ο σκοπός).
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 Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων [ΚΒΣ]
Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο έχει κλείσει μία
πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο
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
Δήλωση 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.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός
δικαιούχος δηλώνει ότι στην εταιρεία της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή
Μη επιβολής διοικητικών
διαχειριστής δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή έχει παρέλθει 3ετία
22
κυρώσεων
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
Η τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των υφιστάμενων γεωργικών
Συγχώνευση
εκμεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής, στην
23 επιλέξιμων γεωργικών
εκμετάλλευση συνεργασίας του νομικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον
εκμεταλλεύσεων
δυνητικό δικαιούχο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Νόμιμης κατοχής
και Αξιοποίησης
24
της εκμετάλλευσης
συνεργασίας

25

3

12
13
14

15
17

Ελαχίστης έντασης
εργασίας

Κοινοτικών προτύπων
υφιστάμενων πάγιων
εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Σύστασης και Νόμιμης
εκπροσώπησης
Ελάχιστης διάρκειας
Μετοχική/εταιρική
σύνθεση και ιδιότητας των
μετόχων/εταίρων
Αποδοχής υποβολής
αίτησης ενίσχυσης στο
καθεστώς
Άσκησης της γεωργίας

Άντλησης τουλάχιστον
του 50% των συνολικών
26
εισοδημάτων του από την
άσκηση της γεωργίας

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1: Το νομικό πρόσωπο αξιοποιεί την γεωργική εκμετάλλευση κατά την
έννοια του Παραρτήματος 3:
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης νομικού
προσώπου
Περίπτωση 2: Το νομικό πρόσωπο δεν αξιοποιεί ακόμα την γεωργική εκμετάλλευση
κατά την έννοια του Παραρτήματος 3:
α) Απογραφικά δελτία υφιστάμενης κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
από τις οποίες δημιουργήθηκα η εκμετάλλευση συνεργασίας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα
λοιπά αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν
την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης.
3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης αρμόδιας
υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.

Υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της 1ης περίπτωσης: «Γεωργική
εκμετάλλευση νομικού προσώπου»

Υπεύθυνη Δήλωση 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

Δεν έχει κλείσει μία πλήρη
Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κλείσει μία
27 δωδεκάμηνη διαχειριστική
πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο
περίοδο
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
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25,
21 Ιδιωτικής συμμετοχής
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 3η: Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου
Η τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των υφιστάμενων γεωργικών
Συγχώνευσης
εκμεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής, στην
23 επιλέξιμων γεωργικών
εκμετάλλευση συνεργασίας του νομικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον
εκμεταλλεύσεων
δυνητικό δικαιούχο.
α) Απογραφικά δελτία υφιστάμενης κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
από τις οποίες δημιουργήθηκε η εκμετάλλευση συνεργασίας.
25

Ελαχίστης έντασης
εργασίας

β) Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα
λοιπά αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν
την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κοινοτικών προτύπων
υφιστάμενων πάγιων
εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Σύστασης, διάρκειας και
νόμιμης εκπροσώπησης
Μετοχική/εταιρική
σύνθεση και ιδιότητας των
μετόχων/εταίρων
Άσκησης της γεωργίας
28 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

21 Ιδιωτικής συμμετοχής
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ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Υπεύθυνη Δήλωση 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 121 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 Δήλωση
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.
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
Δήλωση 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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.4 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών ανέγερσης, επέκτασης,
εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις
(περιλαμβάνει και τις περιφράξεις για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων)
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο, και
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
ή

40

Νόμιμης κατοχής

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.
Συμβατικές Σταβλικές εγκαταστάσεις:
Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών,
εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και
εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση.

41

Συμμόρφωσης με κοινοτικά
πρότυπα ή/και εθνικές
προδιαγραφές

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.

42

Λειτουργικότητας
(αφορά εγκαταστάσεις για Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, εγκεκριμένα
τις οποίες δεν υφίστανται
αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και εγκεκριμένη Τεχνική
κοινοτικά πρότυπα ή εθνικές Έκθεση.
προδιαγραφές)
Γενική περίπτωση:
Σύμφωνα με τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος 9
Ειδική περίπτωση: Ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές (υπέρβαση του
10% και έως 20%):
α) Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας

43

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης

β) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί
Ειδική περίπτωση: Νησιωτική Χώρα (υπέρβαση του 15% και έως 30%):
α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης
β) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί
Ειδική περίπτωση: Μετεγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμοί, μετατροπές:
α) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 2η: Εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής
(περιλαμβάνει και τις περιφράξεις για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων)
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας:

40

Νόμιμης κατοχής

− 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.
Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόμιμης κατοχής, και:

41

42

43

44

Νόμιμης κατοχής για
ακίνητα ιδιοκτησίας του
συζύγου του δυνητικού
δικαιούχου.

Συμμόρφωσης με κοινοτικά
πρότυπα ή/και εθνικές
προδιαγραφές
Λειτουργικότητας
(αφορά εγκαταστάσεις για
τις οποίες δεν υφίστανται
κοινοτικά πρότυπα ή εθνικές
προδιαγραφές)
Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης

α) Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση 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.
Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών,
εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και
εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση.
Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, εγκεκριμένα
αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και εγκεκριμένη Τεχνική
Έκθεση.
Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί

29938
α/α

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 3η: Αποθήκες
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας:

40

Νόμιμης κατοχής

− 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.
Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόμιμης κατοχής, και:

41

Νόμιμης κατοχής για
ακίνητα ιδιοκτησίας του
συζύγου του δυνητικού
δικαιούχου.

α) Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση 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.
Γενική περίπτωση:
Σύμφωνα με τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος 9
Ειδική περίπτωση: Ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές (υπέρβασης του
10% και έως 20%):
α) Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας
β) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί

44

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης

Ειδική περίπτωση: Νησιωτική Χώρα (υπέρβαση του 15% και έως 30%):
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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

29939

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 4η: Θερμοκήπια
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών

40

Νόμιμης κατοχής

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.
Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόμιμης κατοχής, και:

41

Νόμιμης κατοχής για
ακίνητα ιδιοκτησίας του
συζύγου του δυνητικού
δικαιούχου.

45

Συμμόρφωσης με κοινοτικά
πρότυπα και εθνικές
προδιαγραφές

44

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης θερμοκηπίου

44

45

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης εξοπλισμού
θερμοκηπίου
Τεχνικών Προδιαγραφών
(για αξία > 25.000 € ή νέας
τεχνολογίας)

α) Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση 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.
Ανάλογα του τύπου κατασκευής, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 του δυνητικού δικαιούχου για γνώση των προδιαγραφών, ή
βεβαίωση του οίκου κατασκευής για ύπαρξη έγκρισης τύπου.
Προσφορές που πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 13 και
λαμβάνουν υπόψη τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος
9.
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).
Προσφορές που πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 13 και
λαμβάνουν υπόψη τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος
9
Prospectus

29940

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.5 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς
και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
η

Περίπτωση 1 : Ελκυστήρας
44

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης
Τεχνικών Προδιαγραφών

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13

45

(για αξία > 25.000 € ή νέας
τεχνολογίας)
Της ισχύος

Prospectus

46

(>100 Ηp και >85 Hp για
δενδροκομικούς)

Τεχνική έκθεση υπολογισμού ιπποδύναμης

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 €
Ρεαλιστικού κόστους
44
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
υλοποίησης
Τεχνικών Προδιαγραφών
45
Prospectus
(για αξία > 25.000 € ή νέας
τεχνολογίας)
47

Ύπαρξης υφιστάμενου

Περίπτωση 3η: Λοιπά μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός που ενσωματώνονται ή τοποθετούνται εντός
κτιρίων και κατασκευών αξίας > 1.000 €
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
40

44

Νόμιμης κατοχής του
ακινήτου επί του οποίου
ενσωματώνεται ή
τοποθετείται ο εξοπλισμός

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης

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.
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
Prospectus

Τεχνικών Προδιαγραφών
45

(για αξία > 25.000 € ή νέας
τεχνολογίας)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α/α
48
44

45

42

44

45

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

29941

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Περίπτωση 4η: Εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας
Σκοπιμότητα της επένδυσης
Σχετική μελέτη
Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης (για δαπάνη >
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
1000 ευρώ)
Prospectus
Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.
Περίπτωση 5η: Ψεκαστικά μηχανήματα
Συμμόρφωσης με κοινοτικά
πρότυπα ή/και εθνικές
προδιαγραφές
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13 και επιπλέον
βεβαιώνεται η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761
Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης (για δαπάνη >
1000 ευρώ)
Τεχνικών Προδιαγραφών
Prospectus
(για αξία > 25.000 € ή νέας
τεχνολογίας)
Περίπτωση 6η: Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καθετοποίησης της παραγωγής αξίας > 1.000 ευρω
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

40

52
44
45

Νόμιμης κατοχής του
ακινήτου επί του οποίου
ενσωματώνεται ή
τοποθετείται ο εξοπλισμός

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.
Μελέτη προσδιορισμού της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης
Κάλυψης των αναγκών της
σε σχέση με την δυναμικότητα του εξοπλισμού καθετοποίησης της
εκμετάλλευσης
παραγωγής
Ρεαλιστικού κόστους
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
υλοποίησης
Prospectus
Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.

29942

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.6 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και
εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
η

49
44

45

Περίπτωση 1 : Δαπάνες προμήθειας αρδευτικών συστημάτων
Βέλτιστη διαχείριση
Μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού νερού.
αρδευτικού νερού
Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης (για δαπάνη >
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
1000 ευρώ)
Τεχνικών Προδιαγραφών
(για αξία > 25.000 €

Prospectus

ή νέας τεχνολογίας)
Περίπτωση 2η: Δαπάνες εγκατάστασης, υδατοδεξαμενών και προμήθειας μικρών έργων μεταφοράς νερού
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
40

Νόμιμης κατοχής

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.

44

Ρεαλιστικού κόστους
υλοποίησης (για δαπάνη >
1000 ευρώ)

Προσμετρήσεις και προϋπολογισμός

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29943

11.7 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και
εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αξιοποίησης ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.
α/α

50

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δυνατότητα ενίσχυσης για
επενδύσεις της κατηγορίας.

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία
ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης με την
χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
[ΑΠΕ] για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
ή
εφόσον κατέχει, την εγκατεστημένη ισχύ.
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

Νόμιμη Κατοχή
40

(Προσοχή: μισθωμένο ή
παραχωρημένο εφόσον αυτό δεν
απαγορεύεται από την ισχύουσα
νομοθεσία αδειοδότησης ΑΠΕ)

52

Κάλυψη των αναγκών της
εκμετάλλευσης

44

Ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης
(για δαπάνη > 1.000 ευρώ)

45

Τεχνικών Προδιαγραφών

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.
Μελέτη προσδιορισμού των αναγκών της εκμετάλλευσης σε
ΑΠΕ
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται
οπωσδήποτε η ισχύς του συστήματος που πρόκειται να
εγκατασταθεί.
Prospectus
ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.

29944

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.8 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών εγγείων βελτιώσεων:
α/α
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
η
Περίπτωση 1 : Δαπάνες ανάπλασης εδαφών, έργων στραγγίσεων, υποστραγγίσεων και ισοπεδώσεων,
αναβαθμίδες, υδατοδεξαμενές ύδρευσης ζώων.
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών
40
Νόμιμης κατοχής
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.
Προσμετρήσεις και προϋπολογισμός
Ρεαλιστικού κόστους
44
υλοποίησης

40

Νόμιμης κατοχής

Περίπτωση 2η: Δαπάνες γεωτρήσεων
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση 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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΦΕΚ 1964
α/α

40

41

53

54
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 3η: Περιφράξεις
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 έτη
Νόμιμης κατοχής
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.
Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόμιμης κατοχής, και:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία ο
σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την παραχώρηση του
ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο.
Νόμιμης κατοχής για
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία ο
ακίνητα ιδιοκτησίας του
δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το ΥπΑΑΤ δεν έχει
συζύγου του δυνητικού
καμία ευθύνη για πιθανά προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν στο
δικαιούχου
ιδιοκτησιακό καθεστώς με αποτέλεσμα την μη καταβολή της ενίσχυσης
ή και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως
καταβληθείσας.
Τοπογραφικό διάγραμμα με επισήμανση των προς περίφραξη πλευρών
Χωροθέτηση περίφραξης
το οποίο συνοδεύεται με οδογραφικό σκαρίφημα
Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης στην περίπτωση που η
περίφραξη θα γίνει στο δασικό κομμάτι της εκμετάλλευσης ή
Δυνατότητας περίφραξης Υπεύθυνη Δήλωση 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.

11.9 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και
εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
α/α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην περίπτωση βαρών.

40

Νόμιμης κατοχής

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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προωθούμενης
καλλιέργειας

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Βεβαίωση της Δ/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.

Περιορισμοί παραγωγής
Άδεια φύτευσης
[ΚΟΑ]
Γενική περίπτωση:
Σύμφωνα με τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος 9.
44
Ρεαλιστικού κόστους
Ειδική περίπτωση (όταν δεν περιλαμβάνεται στις ανώτατες δαπάνες του
Παραρτήματος 9):
Αναλυτική προσφορά της δαπάνης εγκατάστασης
11.10 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς καινούργιου
μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
56

α/α
44

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ρεαλιστικού κόστους

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται
οπωσδήποτε το μικτό βάρος του αυτοκινήτου.

Τεχνικών Προδιαγραφών
Prospectus
(για αξία > 25.000 € ή νέας τεχνολογίας)
11.11 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το ποσοστό ενίσχυσης.

45

α/α
60

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Τόπου μόνιμης κατοικίας σε ορεινή,
μειονεκτική, ειδική περιοχή ή σε νησί
Αιγαίου Πελάγους

61

Έδρα νομικού προσώπου σε ορεινή,
μειονεκτική, ειδική περιοχή ή σε νησί
Αιγαίου Πελάγους

62

Ιδιότητας μετακινούμενου κτηνοτρόφου

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Αντίγραφο βεβαίωσης του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
Ήδη συσταθέντα νομικά πρόσωπα:
Πράξη σύστασης
Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα:
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία ο εκπρόσωπος του υπό σύσταση νομικού
προσώπου δηλώνει την μελλοντική έδρα.
Αντίγραφο άδειας μετακίνησης από Κτηνιατρική
Υπηρεσία,
ή
Απογραφικό Δελτίο στο οποίο η αρμόδια υπηρεσία
βεβαιώνει την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
(Το Παράρτημα 12 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2
Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώ−
του και δεύτερου πυλώνα μέσω των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Άρθρο 3
Βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 4
Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων – Παρεχόμενη Ενίσχυ−
ση
ΜΕΡΟΣ 1ο: Δικαιούχοι
Άρθρο 5
Δικαιούχοι, προϋποθέσεις επιλογής
ΜΕΡΟΣ 2ο: Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσε−
ων
Άρθρο 6
Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
Άρθρο 7
Σκοπιμότητα των επενδύσεων
Άρθρο 8
Παραγωγική ικανότητα εκμετάλλευσης
Άρθρο 9
Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα
Άρθρο 10
Επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγρα−
φές 12
Άρθρο 11
Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων εγκαταστάσεων
Άρθρο 12
Συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία
Άρθρο 13
Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης
Άρθρο 14
Επενδύσεις απλής αντικατάστασης
ΜΕΡΟΣ 3ο: Eπιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 15
Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών.
Άρθρο 16
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτι−
ρίων και κατασκευών.
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μη−
χανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανο−
μένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Άρθρο 18
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου
εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης
ύδατος.
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.
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
εγγείων βελτιώσεων.
Άρθρο 21
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυ−
τειών.
Άρθρο 22
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες
αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού
αυτοκινήτου.
Άρθρο 23
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις γενικές
δαπάνες.
Άρθρο 24
Προσδιορισμός της έννοιας «γεωργικός».
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού και
ποσοστά ενίσχυσης
Άρθρο 25
Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη
Άρθρο 26
Υποχρέωση δικαιούχων σχετικά με την δημοσιοποίηση
της συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] στην συγχρηματοδότηση
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
Άρθρο 27
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του
επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για
τον υπολογισμό της ενίσχυσης στην διάρκεια της προ−
γραμματικής περιόδου 2007 − 2013.
Άρθρο 28
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος των
ποσοστών της ενίσχυσης.
Άρθρο 29
Εκχώρηση της επιδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επιλογή και Έγκριση Πράξεων
Άρθρο 30
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, επιλογής
και έγκρισης Πράξεων
Άρθρο 31
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής αιτή−
σεων ενίσχυσης
Άρθρο 32
Προδιαγραφές και περιεχόμενο της Αίτησης Ενίσχυ−
σης
Άρθρο 33
Πληρότητα Αίτησης Ενίσχυσης
Άρθρο 34
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης
Άρθρο 35
Τεκμηρίωση συμμόρφωσης κτηνοτροφικών εκμεταλ−
λεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προ−
διαγραφές
Άρθρο 36
Βαθμολόγηση Αιτήσεων Ενίσχυσης
Άρθρο 37
Ατομικές Αποφάσεις προέγκρισης Πράξης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων
Άρθρο 38
Ατομικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης − Συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 39
Νόμιμη λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 40
Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 41
Τελικές Διατάξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟ−
ΜΕΡΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟ−
ΜΕΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑ−
ΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3.1 Γεωργική εκμετάλλευση
3.2 Αξιοποίηση γεωργικής εκμετάλλευσης
3.3 Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης
3.4 Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης
3.5 Κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση
3.6 Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση
3.7 Εκμετάλλευση συνεργασίας
3.8 Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νομικού προ−
σώπου
3.9 Γεωργός
3.10 Υπολογισμός γεωργικού εισοδήματος
3.11 Υπολογισμός απασχόλησης
3.12 Υπολογισμός εισοδήματος νομικού προσώπου
3.13 Νέος Γεωργός
3.14 Ηλικία
3.15 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)
3.16 Υπολογισμός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία
της εκμετάλλευσης
3.17 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής
εκμετάλλευσης γεωργού.
3.18 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συστεγα−
ζόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης γεωργού.
3.19 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής
εκμετάλλευσης Νέου γεωργού.
3.20 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συστεγα−
σμένης γεωργικής εκμετάλλευσης Νέου γεωργού. 71
3.21 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής
εκμετάλλευσης νομικού προσώπου.
3.22 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής
εκμετάλλευσης συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος
νομικού προσώπου
3.23 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργι−
κής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νομικού
προσώπου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥ−
ΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
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4.1 Αιγοπρόβατοτροφία
4.2 Μελισσοκομία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ
ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ
5.1 Χοιροτροφία
5.2 Ωοπαραγωγός πτηνοτροφία συμβατικής εκτρο−
φής
5.3 Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία συμβατικής εκτρο−
φής.
5.4 Κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία ειδικών εκτρο−
φών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
6.1 Γενικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι κτηνο−
τροφικές εκμεταλλεύσεις
6.2 Ειδικά πρότυπα βουστασίων πάχυνσης μόσχων
6.3 Ειδικά πρότυπα χοιροτροφείων
6.4 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής
σε κλωβοστοιχίες
6.5 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής
σε άλλα συστήματα εκτροφής
6.6 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής
σε συστήματα εκτροφής με πολλαπλά επίπεδα κίνησης
των ορνίθων
6.7 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων συμβατικής πα−
ραγωγής κρέατος
6.8 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων ειδικών πτηνο−
τροφικών εκτροφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
7.1 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστα−
σίων πάχυνσης μόσχων
7.2 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστα−
σίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυ−
λισμού χωρίς ατομικές θέσεις
7.3 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστα−
σίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυ−
λισμού με ατομικές θέσεις
7.4 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστα−
σίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου
σταυλισμού
7.5 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βου−
στασίων αγελάδων κρεοπαραγωγής (θηλάζουσες ή
βοσκής)
7.6 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας ποιμνι−
οστασίων
7.7 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας μελισσο−
κομικών εγκαταστάσεων
7.7 Θερμοκήπια
7.8 Αποθήκες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑ−
ΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ − ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙ−
ΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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9.1 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σταβλικών – μελισ−
σοκομικών εγκαταστάσεων
9.2 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων
9.3 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
9.4 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων
9.5 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών εγγείων βελτιώσεων 107
9.6 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών
9.7 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δα−
πανών εξοπλισμού αιγοπρο−βατοτροφίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
11.1 Δικαιολογητικά αίτησης ενίσχυσης
11.2 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ειδικές προ−
ϋποθέσεις επιλεξιμότας συνδυασμού φυσικού προσώπου
και γεωργικής εκμετάλλευσης
11.3 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ειδικές προ−
ϋποθέσεις επιλεξιμότας νομικού προσώπου και γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης
11.4 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών ανέγερσης, επέκτασης,
εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
11.5 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και
εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλε−
κτρονικών υπολογιστών.
11.6 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς
και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών
συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
11.7 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς
και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αξιοποίησης
ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλ−
λευσης συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευ−
ών.

11.8 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών εγγείων βελτιώσεων
11.9 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέ−
σεις επιλεξιμότας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και
εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
11.10 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋπο−
θέσεις επιλεξιμότας των δαπανών αγοράς καινούργιου
μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
11.11 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το ποσοστό
ενίσχυσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛ−
ΤΙΟΥ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πίνακας 1. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων (δυνα−
μικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
Πίνακας 2. Συστήματα αυτόματης γαλουχίας αιγοπρο−
βάτων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
Πίνακας 3. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων (δυναμικότη−
τα/μέγεθος/ποσότητα)
Πίνακας 4. Λοιπές επενδύσεις αιγοπροβατοτροφίας
(δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
Πίνακας 5. Μέγιστες διαστάσεις μελισσοκομικών εγκα−
ταστάσεων (δυναμικότητα/μέγεθος/ποσότητα)
Πίνακας 6. Κτίρια συμβατικής κατασκευής (ρεαλιστικό
κόστος)
Πίνακας 7. Κτίρια από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου
τόλ)
Πίνακας 8. Θερμοκήπια (ρεαλιστικό κόστος)
Πίνακας 9. Εξοπλισμός θερμοκηπίων (ρεαλιστικό κό−
στος)
Πίνακας 10. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) πε−
τρελαίου (ρεαλιστικό κόστος)
Πίνακας 11. Αρδευτικά συστήματα (ρεαλιστικό κό−
στος)
Πίνακας 12. Έγγειες βελτιώσεις (ρεαλιστικό κόστος)
Πίνακας 13. Πολυετείς φυτείες (ρεαλιστικό κόστος)
Πίνακας 14. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων (ρε−
αλιστικό κόστος)
Πίνακας 15. Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων (ρεα−
λιστικό κόστος)
Πίνακας 16. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό
κόστος)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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