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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την ένταξη στο 

«Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού 
Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των 
συνολικών τους επιδόσεων στα πλαίσια του Μέτρου 121 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το άρθρο 22, παρ. 2 περίπτωση γ’, και παρ. 3 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979). 

2. Το Ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση 
οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας. 

3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 και 44 αυτού. 

4. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) περί «Σύστασης Οργανισμού 
Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 
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5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

6. Την υπ’ αριθμ. 324005/9-9-2008 (ΦΕΚ 1886Β’ 12-9-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007−2013.» 

7. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 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 ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007). 

8. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του 
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013. 

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, όπως τροποποιούμενο 
ισχύει κάθε φορά. 

10. Την ΥΑ 9828/21-10-2008 περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (ΕΥΔ ΠΑΑ) 
στην «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π», 
που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων 
Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 324005/9.9.2008 ΚΥΑ» και 
που στη συνέχεια μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, με τον Ν. 3840/2010 ΦΕΚ 53Α 31-3-2010.  

11. Την ΚΥΑ 705/2008 ΦΕΚ 2496Β/2008 περί Καθεστώτος Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση 
των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση 
των συνολικών τους επιδόσεων στα πλαίσια του Μέτρου 121 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την ΥΑ 7931/10-6-2009, ΦΕΚ 1250Β/2009 περί Καθορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής 
της ΚΥΑ 705/08 για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων 
Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών 
τους επιδόσεων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Την ΥΑ 8932/22-9-2008 περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.  

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, την περίοδο 
2007-2013, προκαλείται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαιούχων για την 
καταβολή ενισχύσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50.000.000 € που βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ΣΑ 082.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Άρθρο 1  
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης 
1. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης είναι ο εκσυγχρονισμός των 

αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
αύξηση της συμμετοχής της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της 
γεωργικής παραγωγής και η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των ατομικών 
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εκμεταλλεύσεων μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του τομέα της ζωικής 
παραγωγής στον οποίο πρέπει να δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, λόγω της φύσης του 
επιλέξιμου κλάδου παραγωγής, δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των 
εκμεταλλεύσεων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.  

2. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο  «Καθεστώς 
Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων στα πλαίσια του 
Μέτρου 121(α) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013» 
(Μικρά Σχέδια Βελτίωσης) να υποβάλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας πρόσκλησης, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 
ηλεκτρονικής υποβολής. Στη  συνέχεια η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφεί από 
τον υποψήφιο και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε Δημόσια 
Υπηρεσία. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω των δικτυακών τόπων 
http://msb.agrotikianaptixi.gr , http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr   

3. Για να θεωρηθεί έγκυρη η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί 
εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη 
αλληλογραφία στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της παρούσας. 

4. Έγκυρες θα θεωρούνται όσες αιτήσεις οριστικοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
καθεστώτος ενίσχυσης από τις 26 Ιουλίου 2010 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2011, εκτός και 
αν οι διαθέσιμες πιστώσεις σε επίπεδο περιφέρειας εξαντληθούν νωρίτερα.  

5. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες πιστώσεις σε επίπεδο περιφέρειας εξαντληθούν 
νωρίτερα, το ηλεκτρονικό σύστημα παύει να δέχεται οριστικοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης. 

6. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει αυτόματα αριθμό 
πρωτοκόλλου ο οποίος δηλώνει την χρονική προτεραιότητα της αίτησης έναντι εκείνων 
που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. Ταυτόχρονα το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής 
αφαιρεί τη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο αίτημα από το σύνολο της δημόσιας 
δαπάνης που έχει κατανεμηθεί για τη δράση στην οικεία Περιφέρεια. 

7. Υποψήφιοι που τελικά θα κριθούν δικαιούχοι στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος 
ενίσχυσης δεν θα μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας σε άλλη προκήρυξη 
του μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013 (σχέδια βελτίωσης) πριν ημερομηνία έκδοσης 
απόφασης αποπληρωμής τους από το παρόν καθεστώς ενίσχυσης. 

 

Άρθρο 2 
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης. 

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για να αποτελέσουν αντικείμενο ενίσχυσης στα πλαίσια του 
παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει την ημερομηνία οριστικοποίησης του φακέλου 
υποψηφιότητας να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1.  Να ανήκουν νόμιμα σε: 

i) Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία (κατά δήλωση):  
 (α) υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  
 (β) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή 

εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της 
πρόωρης συνταξιοδότησης. 

 (γ) έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει 
παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους 
υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, 
δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών 
κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας 
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ii) Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του 
Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο και που υποβάλουν 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία και ταυτόχρονα να κατέχουν (οι ίδιοι ή 
αθροιστικά με την/τον σύζυγο) τουλάχιστον 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, όπως αυτά 
έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2009.  

3. Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν τουλάχιστον 75 ενήλικα θηλυκά πρόβατα, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται, για το έτος 2009, παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών γάλακτος ανά 
ενήλικο θηλυκό πρόβατο (όχι για αίγες). Εξαιρούνται και δεν είναι υποχρεωμένοι να 
αποδεικνύουν παράδοση γάλακτος: 

(α) Οι υποψήφιοι που κατοικούν στα νησιά της χώρας πλην της Κρήτης και της 
 Εύβοιας. 

(β) Οι δικαιούχοι του μέτρου 112 του ΠΑΑ (νέοι γεωργοί). 

4. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι 
αφορά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Καλή διαβίωση των Ζώων. Η απόδειξη της 
τήρησης των ανωτέρω θα γίνεται μέσω της προσκόμισης άδειας λειτουργίας της 
εκμετάλλευσης με τον φάκελο αποπληρωμής της επένδυσης. Στην περίπτωση υποβολής 
δύο αιτημάτων πληρωμής, τότε, εφόσον δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, με το πρώτο 
αίτημα θα υποβάλλεται άδεια ίδρυσης. 

5. Νομική βάση των ανωτέρω αποτελούν οι ΚΥΑ 705/2008 και η ΥΑ 7931/10-6-2009, όπως 
τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά. 

 

Άρθρο 3 
Επιλέξιμες επενδύσεις και προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους. 

1. Ως επιλέξιμες επενδύσεις για το παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζονται αποκλειστικά οι 
ακόλουθες: 

1.1. Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης αμελκτικής μηχανής σε χώρο με 
δάπεδο που είναι εύκολο να καθαριστεί. Ως τέτοιο δάπεδο ενδεικτικά αναφέρεται 
δάπεδο με στρώση τσιμέντου ή με χρήση πλακιδίων. Η αγορά αμελκτικής μηχανής 
είναι υποχρεωτική.  

1.2. Η κατασκευή – ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε 
αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά 
πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.  

1.3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη), συνολικής χωρητικότητας 
ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας. 

1.4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.  

1.5. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους) για τη λειτουργία του 
εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.  

1.6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών 
είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή - 
ισορροπιστή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενο από ζυγιστικό, 
σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.   

1.7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας 
έως 40 κυβικών μέτρων. 

1.8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για 
ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.  
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1.9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού. 

1.10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.   

Οι επιλέξιμες δυναμικότητες, τύποι και οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές όλων των ανωτέρω 
επενδύσεων θα είναι ανάλογες της τρέχουσας δυναμικότητας της αιγοπροβατοτροφικής 
μονάδας και καθορίζονται στο παράρτημα Ι της ΥΑ 7931/10-6-2009 το οποίο βρίσκεται 
στους δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικής υποβολής. 

2. Για να ενισχυθούν οι ανωτέρω επενδύσεις θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

2.1 Να υλοποιηθούν από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης 
και πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως αυτό θα έχει οριστεί 
στην ατομική απόφαση έγκρισης. 

2.2 Να τηρούνται τα πρότυπα που αφορούν στις συγκεκριμένες επενδύσεις. 
3. Δεν ενισχύονται:  

3.1. Επενδύσεις των οποίων προβλέπεται η ενίσχυσή ή έχουν ήδη ενισχυθεί στα πλαίσια 
των Κ.Ο.Α. των διαφόρων προϊόντων. 

3.2. Επενδύσεις που δεν είναι σύννομες με το Εθνικό Δίκαιο.  
3.3. Επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση. 
3.4. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

3.5. Ο ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 4 
Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης 

1. Ύψος επιλέξιμων δαπανών: Για το παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το μέγιστο ύψος των 
επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) ανά αίτηση υποψηφιότητας, επί του 
οποίου θα υπολογιστεί η χορηγούμενη ενίσχυση, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. 

2. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών: Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών 
προσδιορίζονται: 

(α) με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων φυσικών προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 και σε λοιπά πρόσωπα.  

(β) με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νομικών 
προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό τους. 
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Αναλυτικά, τα ποσοστά αυτά είναι τα εξής: 

ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Υπόλοιπη Χώρα 

Δικαιούχος 
Μικρό Νησί του 

Αιγαίου 
Πελάγους (Καν. 
1993/2019 ΕΚ) 

Περιοχές Ορεινές, 
Μειονεκτικές,  περιοχές 

Natura 2000 και περιοχές 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Λοιπές 
Περιοχές 

Νέος γεωργός του μέτρου 112 
του ΠΑΑ 2007 - 2013 

60% 50% 

Λοιπά πρόσωπα 
75% 

50% 40% 

 
Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. 

 

Άρθρο 5 
Υποβολή αιτήσεων.  

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω των 
δικτυακών τόπων http://msb.agrotikianaptixi.gr http://www.agrotikianaptixi.gr  και http://www.minagric.gr. 

2. Η ηλεκτρονική υποβολή θεωρείται ολοκληρωμένη με τη λήψη αρθμού πρωτοκόλλου από 
το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίηση). Συγκεκριμένα, με την 
οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος 
αποδίδεται αυτόματα την στιγμή της οριστικοποίησης της αίτησης και δηλώνει την 
χρονική προτεραιότητα της αίτησης έναντι εκείνων που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. 

3. Ακολουθεί εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία υπογράφεται από τον δικαιούχο 
και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.  

4. Με ευθύνη του υποψηφίου η εκτυπωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
αίτηση που αντιστοιχεί σε αυτή που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλεί 
εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίησή της, με συστημένη 
αλληλογραφία στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. Η 
ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Εφαρμογής είναι η εξής: «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφόρος Αθηνών 54-56, ΤΚ 104 41, Αθήνα».  Αν ανάμεσα 
στην ημερομηνία οριστικοποίησης και στην ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας της 
ανωτέρω συστημένης επιστολής μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο των δέκα 
ημερολογιακών ημερών ή αν παρέλθουν περισσότερες από 20 ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία οριστικοποίησής της χωρίς να έχει πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενη η 
έντυπη αίτηση που αντιστοιχεί σε αυτή τότε η ηλεκτρονική αίτηση διαγράφεται. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση αμέσως μετά 
την ακύρωση της προηγούμενης 

5. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

6. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μέχρι μία αίτηση σε ισχύ.  

7. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης για ενίσχυση εφόσον η αρχική 
αίτησή του έχει απορριφθεί ή ακυρωθεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4 και 
ταυτόχρονα: 

7.1. Δεν εκκρεμεί εξέταση τυχόν προσφυγής του. 
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7.2. Έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης. 

7.3. Υπάρχει προκήρυξη για την οικεία Περιφέρεια σε ισχύ. 

8. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής θα σταματά η δυνατότητα οριστικοποίησης αιτήσεων 
στην περίπτωση υπέρβασης του 100% της εκάστοτε περιφερειακής κατανομής.   

 
Άρθρο 6 
Διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων 

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας έχει άμεσο χαρακτήρα και γίνεται από τον 
Φορέα Εφαρμογής του μέτρου. Την αξιολόγηση ακολουθεί γνωμοδότηση επί των 
αιτήσεων και σύνταξη πινάκων εγκεκριμένων προτάσεων, απορριπτόμενων και 
επιλαχουσών. Για τις εγκεκριμένες και απορριπτόμενες προτάσεις εκδίδονται οι σχετικές 
αποφάσεις ενώ στους τυχόν επιλαχόντες στέλνεται σχετική ενημέρωση. Αναλυτικά η 
ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται στην ΥΑ 7931/10-6-2009, ΦΕΚ 1250Β/2009. 

2. Οι πίνακες εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων θα καταστούν διαθέσιμοι 
μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους http://agrotikianaptixi.gr και  
http://www.minagric.gr , σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 259/2008. Ομοίως διαθέσιμο, μέσα 
από τον διαδικτυακό τόπο http://www.e-enisxyseis.gr θα καταστεί το ποσό της δημόσιας 
δαπάνης που τελικά θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση για το παρόν καθεστώς 
ενίσχυσης από τον Φορέα Εφαρμογής της δράσης καθώς επίσης και από τους 
διαδικτυακούς τόπους http://agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr  

 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη διασταύρωση των 
στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί 
(π.χ. το αρχείο της ενιαίας ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, της βάσης παραδόσεων γάλακτος του 
ΕΛΟΓΑΚ,  κ.λπ.). Επίσης αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

1. Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντός 9 μηνών σε περίπτωση που στις 
εγκεκριμένες επενδύσεις τους δεν συμπεριλαμβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις και εντός 
15 μηνών στις λοιπές περιπτώσεις.  

2. Να συγκεντρώσουν και να τηρούν σε αρχείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 
σύσταση και έλεγχο του φακέλου πληρωμής (αποδείξεις αγοράς, δελτία αποστολής, 
βεβαιώσεις προμηθευτών κ.λπ.) 

3. Να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την 
Καλή διαβίωση των Ζώων. Η απόδειξη της τήρησης των ανωτέρω θα γίνεται μέσω της 
προσκόμισης άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης με τον φάκελο αποπληρωμής της 
επένδυσης. Στην περίπτωση υποβολής δύο αιτημάτων πληρωμής, τότε, εφόσον δεν 
υπάρχει άδεια λειτουργίας, με το πρώτο αίτημα θα υποβάλλεται η άδεια ίδρυσης.  

4. Για μια τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αποπληρωμής 
του επενδυτικού τους σχεδίου, θα πρέπει: 

4.1. Να αξιοποιούν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για τις οποίες 
ενισχύθηκαν. 

4.2. Να έχουν στην κυριότητα, κατοχή τους και διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έλεγχο την 
ενισχυόμενη επένδυση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας (5ετίας) μετά την αποπληρωμή της ενισχυόμενης επένδυσης, 
παύσει να έχει στην κυριότητα ή κατοχή του ή διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έλεγχο 
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την ενισχυόμενη επένδυση, υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της 
κρατικής ενίσχυσης.  

4.3. Να διατηρούν όλα τα σχετικά παραστατικά και να τα διαθέτουν στα αρμόδια όργανα 
του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 

4.4. Να μην εκμισθώσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσής τους. 
4.5. Να ενημερώνουν τον Φορέα Εφαρμογής για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της 

αίτησης, με αναφορά στην αιτία της αλλαγής και στην αντίστοιχη ημερομηνία. 

4.6. Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισής τους στο καθεστώς 
ενίσχυσης. 

 

Άρθρο 8 
Πηγή Χρηματοδότησης – Κατανομή  Πιστώσεων  

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθεστώτος στήριξης για τον εκσυγχρονισμό 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και εθνικούς πόρους, ενώ προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων των 
ενισχύσεων. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης για το οποίο θα μπορούν να αναληφθούν 
νομικές δεσμεύσεις για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ. Το ποσό 
αυτό δύναται να μεταβληθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού του μέτρου. 
Οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται ενδεικτικά ανά Περιφέρεια ως εξής:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                  ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2.900.000 € 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.150.000 €  
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.600.000 €  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5.800.000 €  
ΗΠΕΙΡΟΣ 5.600.000 €  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.000.000 €  
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8.800.000 €  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4.700.000 €  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4.050.000 €  
ΑΤΤΙΚΗ 650.000 €  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.450.000 €  
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.300.000 €  
ΚΡΗΤΗ 6.000.000 €  
 ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000 € 

 
Η διαπεριφερειακή κατανομή των πιστώσεων αυτών είναι δυνατόν να τροποποιείται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Άρθρο 9 
Δημοσιοποίηση Παρούσας Πρόσκλησης 

1. Ο Φορέας Εφαρμογής οφείλει να δημοσιεύσει καταλλήλως (μέσω του τύπου και 
ηλεκτρονικά) την παρούσα πρόσκληση. 

2. Το κείμενο που θα δημοσιευθεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης 
και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων 
φορέων είτε μέσω του διαδικτύου.  

3. Οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους 
Αγροτικούς Συλλόγους, στα Τοπικά Επιμελητήρια, καθώς και σε κάθε άλλο φορέα της 
περιοχής τους που μπορεί να συμβάλλει στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του 
πληθυσμού.  

4. Οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται 
τα στοιχεία και οι ενέργειες δημοσιοποίησης. Για τις ενέργειες αυτές υπόκεινται σε 
διοικητικό έλεγχο. Το αρχείο δημοσιοποίησης της πρόσκλησης διαβιβάζεται στον Φορέα 
Εφαρμογής 

 
Άρθρο 10 
Παροχή επιπλέον πληροφόρησης και έντυπου υλικού 

Για πληροφορίες και έντυπο υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται: 

α) Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα η οποία είναι και ο 
Φορέας Εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης. 

β) Στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.  
γ) Στις Δ/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών. 
δ) Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://msb.agrotikianaptixi.gr , 
http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr . 

 
  

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. ΝΑ Κράτους Δ/νσεις Αγροτικής  Ανάπτυξης – Έδρες τους 
2. Περιφέρειες -  Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους 
 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 
 
 


