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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 12
12 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 146
Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρο−
νισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013».
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. Της με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) από−
φασης 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. Της 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 περί εκχώρη−
σης 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.
1.9. Της 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. Της με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφοράς 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.
1.11. Της με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οι−
κονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10)
που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου
121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας
2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.
1.12. Της με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υπο−
βολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
1.13. Της με αριθ. 11302/16−11−2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την «Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των
διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων για
την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκ−
μεταλλεύσεις».
1.14. Της με αριθ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10) από−
φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για τις «προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της
έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».
1.15. Της με αριθ. 145/11−1−2011 (ΦΕΚ 6/τ.Β΄/2011) απόφα−
σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τα «κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις».
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2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής 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
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. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαιούχων
για την καταβολή ενισχύσεων συνολικής δημόσιας δα−
πάνης 285.000.000 € που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ΣΑΕ 0828, αποφασίζουμε:
Καλούμε, σε εφαρμογή του άρθρου 13 της με αριθ.
πρτ. 4985/21−06−2010 (Φ.Ε.Κ.1026/Β΄/10) κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων [Κ.Υ.Α. 724/10], «Καθεστώτα
ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013», όλους τους ενδιαφερόμενους
που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων
για τον «Εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσε−
ων» να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται σε όλη την Ελ−
ληνική Επικράτεια, παρέχοντας στήριξη σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή πα−
ραγωγή γεωργικών προϊόντων με στόχο την βελτίωση
της συνολικής επίδοσής τους όπως η σχετική έννοια
ορίζεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 4985/21−06−2010 (Φ.Ε.Κ. 1026/Β΄/10) [εφεξής χάριν

συντομίας Κ.Υ.Α.] και εξειδικεύεται στο άρθρο 3 της
υπουργικής απόφασης 11308/16−11−2010 (Φ.Ε.Κ. 1964/Β΄/10)
[εφεξής χάριν συντομίας Υ.Α.].
Άρθρο 2
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Οι απαραίτητοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί για την
κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών του καθεστώ−
τος, έχουν ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης και στο Παράρτημα 2 της υπουργικής
απόφασης
Άρθρο 3
Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώ−
του και δεύτερου πυλώνα μέσω των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Στο Παράρτημα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας, ορίζονται οι κανόνες συμπληρωματικό−
τητας μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων –
Παρεχόμενη Ενίσχυση
Άρθρο 4
Γενικές προϋποθέσεις συγχρηματοδότησης
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής
απόφασης, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2,
δικαιούχοι συγχρηματοδότησης (ενίσχυσης) δύνανται
να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον:
α) είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης, που κατά περίπτωση προσώπου
και γεωργικής εκμετάλλευσης πληρούν τα κριτήρια επι−
λογής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5,
β) υποβάλλουν, στο χρόνο και στον τόπο που ορίζο−
νται στα άρθρα 18 και 19 αντίστοιχα, αίτηση ενίσχυσης
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους
του άρθρου 17, που πληροί τις προδιαγραφές του άρ−
θρου 16 και εντάσσονται στο παρών καθεστώς σύμφωνα
με τις διαδικασίες του άρθρου 15,
γ) αποδέχονται τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και
όρους της πράξης ένταξης (ατομική απόφασης έγκρισης
πράξης) στο καθεστώς ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομέ−
νης της υποχρέωσης για κατάρτιση σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 27
της παρούσας
δ) υλοποιούν επενδύσεις που πληρούν τις προϋπο−
θέσεις του άρθρου 7, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους
εκμετάλλευσης,
ε) υποβάλλουν αίτηση πληρωμής προκειμένου να πι−
στοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομι−
κού αντικειμένου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ορίζονται στην Κ.Υ.Α., Μέρος 3ο «Πα−
ρακολούθηση Πράξεων – Καταβολή της αντιστοιχούσας
δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης», και
στ) αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 31
της κοινής υπουργικής απόφασης
2. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία ενίσχυση, ακόμα και
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγρά−
φου 1, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, του άρθρου
6 της κοινής υπουργικής απόφασης
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Άρθρο 5
Προϋποθέσεις επιλογής δυνητικών δικαιούχων

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων

1. Στο πλαίσιο της παρούσας παρέχεται στήριξη στους
ακόλουθους συνδυασμούς προσώπων και γεωργικών
εκμεταλλεύσεων:
α) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού, και η οποία
για να αποτελέσει αντικείμενο συγχρηματοδότησης
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής που ορί−
ζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, παράγραφος 3.17.
β) Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, όπως η
έννοια ορίζεται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, Κεφάλαιο Α΄:
«Ορισμοί», που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την
ιδιότητα του γεωργού, και η οποία για να αποτελέσει
αντικείμενο συγχρηματοδότησης πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στην Υ.Α., Πα−
ράρτημα 3, παράγραφος 3.18.
γ) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού, και η
οποία για να αποτελέσει αντικείμενο συγχρηματοδότη−
σης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής που
ορίζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, παράγραφος 3.19.
δ) Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, όπως η
έννοια ορίζεται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, Κεφάλαιο Α΄:
«Ορισμοί», που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει
την ιδιότητα του νέου γεωργού, και η οποία για να
αποτελέσει αντικείμενο συγχρηματοδότησης πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στην
Υ.Α., Παράρτημα 3, παράγραφος 3.20.
ε) Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό
πρόσωπο και η οποία για να αποτελέσει αντικείμενο
συγχρηματοδότησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέ−
σεις επιλογής που ορίζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 3,
παράγραφος 3.21.
στ) Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας, όπως η έν−
νοια ορίζεται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, Κεφάλαιο Α΄: «Ορι−
σμοί», που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε
πρόσφατα και η οποία για να αποτελέσει αντικείμενο
συγχρηματοδότησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέ−
σεις επιλογής που ορίζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 3,
παράγραφος 3.22.
ζ) Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας, όπως η έν−
νοια ορίζεται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, Κεφάλαιο Α΄: «Ορι−
σμοί», που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, και
η οποία για να αποτελέσει αντικείμενο συγχρηματοδό−
τησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής που
ορίζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 3, παράγραφος 3.23.
2. Στο πλαίσιο της παρούσας δεν παρέχεται ενίσχυση
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε ενδιαφερόμενους που δεν δύνανται να κριθούν
δικαιούχοι στο πλαίσιο της διασφάλισης της συμπλη−
ρωματικότητας μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, και
β) σε ομάδες/οργανώσεις παραγωγών που εντάσσο−
νται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 όπως ισχύει
κάθε φορά.

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται οι
δαπάνες του άρθρου 8, οι οποίες πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελ−
τίωσης του άρθρου 6 της παρούσας μέσω του οποίου
βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευ−
σης, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 3 της υπουρ−
γικής απόφασης,
β) Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους, όπως η έννοια
ορίζεται στο άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης,
γ) Αφορούν αποκλειστικά την προς ενίσχυση εκμε−
τάλλευση και ως εκ τούτου:
i) προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις
δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, και
ii) έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλο−
γες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης,
όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 8 της υπουργικής
απόφασης,
δ) Συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που
εφαρμόζονται σε αυτές, όπως η έννοια ορίζεται στο
άρθρο 9, της υπουργικής απόφασης,
ε) Συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις
εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτές,
όπως οι έννοιες ορίζονται στα άρθρα 12 και 10 της
υπουργικής απόφασης,
στ) Έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης, όπως η έννοια
ορίζεται στο άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης, και
ζ) Υλοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών των
άρθρων 18 και 20 της κοινής υπουργικής απόφασης από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5, περίπτωση β΄,
του άρθρου 19 της στην Κ.Υ.Α., με εξαίρεση τις γενικές
δαπάνες οι οποίες δύνανται να υλοποιούνται από την
επομένη της δημοσιοποίησης της παρούσας.
2. Δεν ενισχύονται οι δαπάνες του άρθρου 8 της πα−
ρούσας ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν η δαπάνη υλοποιήθηκε πριν την ημερομηνία
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των Γνωμοδοτι−
κών Επιτροπών των άρθρων 18 και 20 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΠΑΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά−
γραφο 5, περίπτωση β΄, του άρθρου 19 της στην Κ.Υ.Α.,
ή, ειδικά για τις γενικές δαπάνες, πριν την ημερομηνία
δημοσιοποίησης της παρούσας.
β) Όταν η δαπάνη δεν εντάσσεται σε επιλέξιμο επεν−
δυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, κατά την έννοια του άρθρου
6.
γ) Όταν πρόκειται για δαπάνη απλής αντικατάστασης,
όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 14 της υπουργικής
απόφασης,
δ) Όταν η δαπάνη έχει ενισχυθεί ή προβλέπεται η
ενίσχυσή της στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων
Αγοράς [ΚΟΑ], όπως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο και
ιδίως στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
ε) Όταν από την υλοποίηση της δαπάνης προβλέπεται
αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα διάθεσης στην αγορά ή υπέρβαση τυχόν
περιορισμών παραγωγής στο πλαίσιο των ΚΟΑ.

Άρθρο 6
Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
Στο Παράρτημα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας, ορίζονται τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίω−
σης που ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
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στ) Όταν η δαπάνη δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για
τους οποίους εγκρίθηκε.
ζ) Όταν η δαπάνη δεν μπορεί να ελεγχθεί ή/και να
επαληθευτεί, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί
η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικεί−
μενου της δαπάνης.
Άρθρο 8
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Στο πλαίσιο της παρούσας, και με την επιφύλαξη των
μη επιλέξιμων δαπανών της παραγράφου 2, ενισχύονται
οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών δαπανών:
α) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, με τις προϋποθέ−
σεις, περιορισμούς και όρους που ορίζονται στο άρθρο
16 της υπουργικής απόφασης,
β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και
όρους που ορίζονται στο άρθρο 17 της υπουργικής
απόφασης,
γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοι−
κονόμησης ύδατος, με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς
και όρους που ορίζονται στο άρθρο 18 της υπουργικής
απόφασης,
δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσι−
μων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κατασκευών, με τις προϋποθέσεις, περι−
ορισμούς και όρους που ορίζονται στο άρθρο 19 της
υπουργικής απόφασης,
ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων, με τις προϋποθέσεις,
περιορισμούς και όρους που ορίζονται στο άρθρο 20
της υπουργικής απόφασης,
στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης
πολυετών φυτειών, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο
εδάφιο η΄ της παραγράφου 2, με τις προϋποθέσεις,
περιορισμούς και όρους που ορίζονται στο άρθρο 21
της υπουργικής απόφασης,
ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και
ανθοκομικού αυτοκινήτου, με τις προϋποθέσεις, περι−
ορισμούς και όρους που ορίζονται στο άρθρο 22 της
υπουργικής απόφασης,
η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, με
τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους που ορίζο−
νται στο άρθρο 23 της υπουργικής απόφασης Οι γενικές
δαπάνες ενισχύονται μόνο εφόσον εγκριθεί η αίτηση
ενίσχυσης.
2. Στο πλαίσιο της παρούσας δεν ενισχύονται οι ακό−
λουθες κατηγορίες επενδυτικών δαπανών:
α) δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται «γεωργικές»,
όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 24 της υπουργικής
απόφασης,
β) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την
κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συ−
ντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,
γ) δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευ−
ών,

δ) δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξο−
πλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέρ−
γειας και του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ε) δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού
και προϊόντων με εξαίρεση την περίπτωση του εδαφίου
ζ΄ της παραγράφου 1,
στ) δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου,
ζ) δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και η φύτευσής
τους,
η) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται
με την χρήση σπόρου,
θ) δαπάνες αγοράς γης,
ι) δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής,
ια) δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν
εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης και πάσης φύσεως φόρων και δημοσιονομι−
κών επιβαρύνσεων,
ιβ) δαπάνες ΦΠΑ.
Άρθρο 9
Νομική δέσμευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
1. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση (συγχρηματοδότηση)
χορηγείται απολογιστικά με την μορφή επιδότησης κε−
φαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] και το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο−
ντος δύνανται να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις μέχρι
του ποσού των 285 εκ. ευρώ. Με απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ποσό αυτό δύνα−
ται να αυξομειώνεται εντός των ορίων του προϋπολογι−
σμού του Μέτρου που προβλέπεται στο χρηματοδοτικό
σχήμα του ΠΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, ανάλογα των
αιτήσεων ενίσχυσης που θα υποβληθούν στο Μέτρο και
της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης.
3. Το πιο πάνω ποσό των 285.000.000 € κατανέμεται
ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων ως
εξής:
α) ποσό 135.000.000 € για την ενίσχυση επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης δικαιούχων στις περιοχές καπνο−
παραγωγής κατά την έννοια της υπουργικής απόφασης,
Παράρτημα 2: «Ορισμοί και Εννοιολογικοί προσδιορι−
σμοί», περίπτωση 9, καλούμενοι εφεξής χάριν συντομία
«πρώην και νυν καπνοπαραγωγοί»,
β) ποσό 50.000.000 € για την ενίσχυση επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα
του νέου γεωργού του μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013
κατά την έννοια του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής
απόφασης, καλούμενοι εφεξής χάριν συντομίας «νέοι
γεωργοί», και
γ) ποσό 100.000.000 € για την ενίσχυση επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης δικαιούχων που δεν ανήκουν στις
πιο πάνω κατηγορίες α’ και β΄, καλούμενοι εφεξής χάριν
συντομίας «λοιποί δικαιούχοι».
4. Για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της
νομικής δέσμευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκ−
δήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επικράτεια διαιρείται σε
τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, καλούμενες εφεξής
χάριν συντομίας «Περιοχές». Το πιο πάνω ποσό των
285.000.000 € κατανέμεται ενδεικτικά στις Περιοχές
αυτές, ως ακολούθως:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΠΝΟ/ΓΗΣ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Α
Κεντρικής Μακεδονίας
80.000.000
15.000.000
30.000.000
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Β
Θεσσαλίας
30.000.000
15.000.000
25.000.000
Στερεάς Ελλάδας
Αττικής
Γ
Δυτικής Ελλάδας
25.000.000
10.000.000
20.000.000
Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Βορείου Αιγαίου
Δ
0
10.000.000
25.000.000
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
135.000.000
50.000.000
100.000.000
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
i) μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμο−
Τροφίμων μεταφέρονται πιστώσεις από πλεονάζουσες Πε− ποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά:
ριοχές σε ελλειμματικές. Ομοίως, είναι δυνατή η μεταφορά γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα γεωργικού ελκυ−
στήρα, μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής) όπως
πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών των δικαιούχων.
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 17 της υπουργικής
Άρθρο 10
απόφασης,
Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
ii) μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλι−
Δημόσια και Ιδιωτική δαπάνη
σμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,
1. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση προσδιορίζεται ως όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 18 της υπουρ−
ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα γικής απόφασης,
με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρ−
iii) εγγείων βελτιώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται
θρου 11 και τα ποσοστά ενίσχυσης του άρθρου 12.
στο άρθρο 20 της υπουργικής απόφασης, και
2. Με την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης τεκμηριώνε−
iv) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, όπως αυτές
ται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να καλύψει προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της υπουργικής από−
την ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδυ− φασης
τικού Σχεδίου Βελτίωσης. Η δυνατότητα αυτή τεκμηρι−
γ) Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις καθε−
ώνεται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τοποίησης της παραγωγής, κατά την έννοια της υπουρ−
την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων ή/και γικής απόφασης, άρθρο 16, Τμήμα ΙΙ: «Εγκαταστάσεις
με την αξία των ακινήτων ιδιοκτησίας του δυνητικού καθετοποίησης της παραγωγής» και άρθρο 17, Τμήμα ΙΙ:
δικαιούχου ή/και με τραπεζικό δανεισμό, σύμφωνα με τα «Εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός καθετοποίησης
οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπουργικής απόφασης
της παραγωγής», δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
ευρώ (300.000 €).
Άρθρο 11
δ) Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις θερμο−
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του
κηπιακών
εγκαταστάσεων, κατά την έννοια της υπουρ−
επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη
γικής απόφασης, άρθρο 16, Τμήμα IV: «Θερμοκήπια», δεν
για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης των
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).
αιτήσεων ενίσχυσης.
ε) Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις σε
1. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσε− Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [ΑΠΕ], κατά την έννοια
ων ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης, μη συμπερι−
(500.000 €) και διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέ− λαμβανομένων επενδύσεων αξιοποίησης της παραγό−
σεις, περιορισμούς και όρους:
μενης στην εκμετάλλευση βιομάζας, δεν υπερβαίνει τις
α) Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €).
ΚΟΑ οπωροκηπευτικών δεν υπερβαίνει τις πενήντα χι−
στ) Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιμέρους δα−
λιάδες ευρώ (50.000 €) για δυνητικούς δικαιούχους που πανών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται
ανήκουν στην κατηγορία:
στην Υ.Α., μέρος 3ο: «Επιλέξιμες δαπάνες».
i) «λοιποί δικαιούχοι» και συγχρόνως δεν είναι μόνιμοι
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου ένα (1) πιο πάνω,
κάτοικοι νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, ή
ορίζονται συμπληρωματικά τα εξής:
ii) «νέοι γεωργοί» που συγχρόνως είναι μέλη οργάνω−
α) στο προϋπολογισμό των 180.000 € της περίπτωσης
σης/ομάδας παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) β΄, της παραγράφου 1, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες
αριθ. 1234/07 του Συμβουλίου για την θέσπιση «ειδικών για την εξυπηρέτηση επενδύσεων στην ΚΟΑ οπωρο−
κανόνων όσον αφορά τον τομέας των οπωροκηπευτι− κηπευτικών.
κών», όπως ισχύει κάθε φορά
β) στο εδάφιο (i) της περίπτωσης β’, της παραγράφου
β) Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει αθροι− 1, δεν συμπεριλαμβάνεται:
στικά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €) για
i) ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις σταβλικές
επενδύσεις:
εγκαταστάσεις για την εκτροφή των ζώων, συμπερι−
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λαμβανομένου του εξοπλισμού για την αποθήκευση,
παραγωγή, μεταφορά και διανομή των ζωοτροφών,
ii) ο εξοπλισμός διαχείρισης των αποβλήτων, και
iii) ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις θερμοκη−
πιακές εγκαταστάσεις.
3. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αι−
τήσεων ενίσχυσης που αφορούν σε φυσικό πρόσωπο
το οποίο είναι ταυτόχρονα δικαιούχος ενίσχυσης ως
φυσικό πρόσωπο και ως μέτοχος/εταίρος νομικών προ−
σώπων, δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ.
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.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος των
ποσοστών της ενίσχυσης
1. Η παρεχόμενη ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό
επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του άρθρου 25. Το
ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την ιδιότητα του
δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας
του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα:
ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΝΕΟΣ
ΛΟΙΠΑ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
75%

75%

60%
50%

50%
40%

Η έννοια των περιοχών (μικρό νησί – ειδική – κανονική)
ορίζονται στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης
2. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ο τόπος της
μόνιμης κατοικίας/έδρας του δικαιούχου προσδιορίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 της υπουργικής
απόφασης
Άρθρο 13
Χορήγηση προκαταβολής
Στους δικαιούχους της ενίσχυσης παρέχεται η δυ−
νατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 11
της κοινής υπουργικής απόφασης
Άρθρο 14
Εκχώρηση της επιδότησης
Στους δικαιούχους της ενίσχυσης παρέχεται η δυ−
νατότητα εκχώρησης της επιδότησης σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 29
της υπουργικής απόφασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Επιλογή και Έγκριση Πράξεων
Άρθρο 15
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης,
επιλογής και έγκρισης Πράξεων
Σε εφαρμογή του 2ου μέρους της κοινής υπουργικής
απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί η στήριξη γεωργι−
κής εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του παρόντος καθε−
στώτος, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιε−
χομένου της παρούσας προετοιμάζουν αίτηση ενίσχυ−
σης η οποία πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 16.

β) Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους τού άρθρου
17, στον χρόνο και στον τόπο που προβλέπονται στα
άρθρα 18 και 19 αντίστοιχα.
γ) Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται από την Ει−
δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.
δ) Στην συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α.
– Ανταγωνιστικότητα:
i) στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων κατατάσσει
τους δυνητικούς δικαιούχους στις κατηγορίες: «εν δυ−
νάμει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι»
κατά την έννοια του άρθρου 19 της Κ.Υ.Α,
ii) αποστέλλει τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πρά−
ξης στους «εν δυνάμει δικαιούχους» των οποίων η αίτη−
ση ενίσχυσης περιλαμβάνει το σύνολο των δευτερευό−
ντων δικαιολογητικών,
iii) αποστέλλει τις ατομικές αποφάσεις προέγκρισης
πράξης στους «εν δυνάμει δικαιούχους» των οποίων
η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαμβάνει το σύνολο των
δευτερευόντων δικαιολογητικών,
iv) οριστικοποιεί τις ατομικές αποφάσεις προέγκρισης
πράξης με την έκδοση και αποστολή των ατομικών
αποφάσεων έγκρισης πράξης, μετά την παραλαβή και
τον έλεγχο των δευτερευόντων δικαιολογητικών,
v) ενημερώνει εγγράφως τους υποψήφιους των κα−
τηγοριών «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» για το
δικαίωμα υποβολής προσφυγής εντός είκοσι (20) ημε−
ρολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής
ενημέρωσης.
ε) Τέλος, προκειμένου οι «εν δυνάμει δικαιούχοι» να
κριθούν οριστικά δικαιούχοι και να ενταχθούν στο πα−
ρόν καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει να αποδεχτούν τις
προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους της ατομικής
απόφασης έγκρισης πράξης που τους απέστειλε η Ει−
δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.
Άρθρο 16
Προδιαγραφές, περιεχόμενο και
πληρότητα της αίτησης ενίσχυσης
1. Στην με αριθ. πρτ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων ορίζονται οι προδιαγραφές και η παρουσίαση της
αίτησης ενίσχυσης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΚΥΑ, η αίτηση ενίσχυ−
σης συντάσσεται και υπογράφεται από:
α) γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, ή
β) τεχνολόγο γεωπονίας, για αιτήσεις ενίσχυσης προ−
ϋπολογισμού έως 150.000 €.
3. Η αίτηση ενίσχυσης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλω−
σης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
4. Το τυποποιημένο υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δή−
λωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την υποβολή
αίτησης ενίσχυσης στο καθεστώς, όπως αυτό ορίζε−
ται στο άρθρο 8 της 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10),
πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δυνητι−
κού δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 33 της
υπουργικής απόφασης
5. Τα δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης διακρίνο−
νται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, όπως οι έννοιες
ορίζονται στο άρθρο 32 της υπουργικής απόφασης, κατα−
γράφονται σε μορφή πίνακα στο Παράρτημα 11 της υπουρ−
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γικής απόφασης και προκειμένου να γίνουν δεκτά από τα
αρμόδια Όργανα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4, του άρθρου 32 της υπουργικής απόφασης
Στο Παράρτημα 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας ορίζονται τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά.
6. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον
πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 33 της υπουργικής
απόφασης Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση ενίσχυσης
καθίσταται «μη παραδεκτή» κατά την έννοια του άρ−
θρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης Ωστόσο, σε
περιπτώσεις ελλείψεων ήσσονος σημασίας, παρέχεται
η δυνατότητα συμπλήρωσης των ελλείψεων αυτών σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους
2 και 3, του άρθρου 33 της υπουργικής απόφασης
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής
των αιτήσεων ενίσχυσης
1. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης ενίσχυσης υπο−
βάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος διαχεί−
ρισης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης.
3. Η έντυπη μορφή της αίτησης ενίσχυσης υποβάλλε−
ται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3 της με
αριθ. πρτ. 12374/16−12−2010 (ΦΕΚ 2036/Β΄/10) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε δύο
αντίτυπα: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, στο χρόνο
και στον τόπο που ορίζονται στα άρθρα 18 και 19. Λόγω της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης εφαρμό−
ζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ως άνω Υ.Α.
4. Η έντυπη μορφή της αίτησης ενίσχυσης υποβάλλε−
ται υποχρεωτικά μόνο ταχυδρομικώς ή με ταχυμετα−
φορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
2, του άρθρου άρθρο 31 της υπουργικής απόφασης σε
σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου τοποθετείται υπο−
χρεωτικά αντίγραφο του τυποποιημένου εξώφυλλου της
αίτησης ενίσχυσης.
5. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος ισχύουν οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και
όροι του άρθρου 31 της υπουργικής απόφασης σχετικά με
την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης. Επιπλέον:
α) Δυνητικοί δικαιούχοι που υποβάλουν αίτηση ενίσχυ−
σης σε εσφαλμένη κατηγορία δικαιούχων μετατάσσο−
νται αυτοδικαίως στην σωστή κατηγορία (π.χ. δυνητικός
δικαιούχος που ανήκει στην κατηγορία «νέος γεωργός»
και υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στην κατηγορία «λοιποί
δικαιούχοι» μετατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία
«νέος γεωργός»)
β) Αιτήσεις ενίσχυσης των οποίων τα υποδείγματα
της έντυπης μορφής δε συμφωνούν με την ηλεκτρονική
υποβολή λόγω υπαιτιότητας του δυνητικού δικαιούχου,
θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.
Άρθρο 18
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
δηλαδή οριστικοποιούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, από την 18/2/2011 μέχρι την 18/4/2011 και
ώρα 15:00. Μετά την 18/4/2011 και ώρα 15:00 δεν είναι
δυνατή η οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης.
2. Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρωτότυπο
και αντίγραφο) υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων ημε−
ρών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.
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3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 31 της
υπουργικής απόφασης, ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης λογίζεται η δέκατη
εργάσιμη ημέρα μετά την οριστικοποίησή τους.
Άρθρο 19
Υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρωτότυπο
και αντίγραφο) υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Διοικητικού
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Λ. Αθηνών
54 – 56, 10441, Αθήνα.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης
1. 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
2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω διοικητικών
ελέγχων που καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυ−
νατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά και
οπωσδήποτε:
α) τον έλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού Σχε−
δίου Βελτίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
6 της παρούσας,
β) τον έλεγχο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλ−
λευσης και του κατόχου της σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 5 της παρούσας,
γ) τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, και
δ) στη βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.
3. Η αξιολόγηση των δυνητικών δικαιούχων είναι συ−
γκριτική σε επίπεδο Περιοχής, όπως αυτές ορίζονται
στον πίνακα του άρθρου 9. Ως συγκριτική αξιολόγη−
ση νοείται η αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων
ενίσχυσης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρού−
σας και η σύνταξη «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων
αξιολόγησης». Ο πίνακας περιλαμβάνει κατάσταση με
όλες τις παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης κατά φθίνου−
σα σειρά βαθμολογίας και κατάσταση με όλες τις μη
παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης επίσης κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας κατά την έννοια του άρθρου 16 της
κοινής υπουργικής απόφασης
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, στην περί−
πτωση που η συνολική αιτούμενη επιλέξιμη δαπάνη των
αιτήσεων ενίσχυσης είναι ίση ή μικρότερη της νομικής
δέσμευσης του άρθρου 9, η αξιολόγηση είναι άμεση, Ως
άμεση αξιολόγηση νοείται η αυτοτελής αξιολόγησης
κάθε αίτησης ενίσχυσης που υποβλήθηκε στο πλαί−
σιο της παρούσας και η σύνταξη «Πίνακα κατάταξης
αποτελεσμάτων αξιολόγησης». Ο πίνακας περιλαμβάνει
κατάσταση με όλες τις «παραδεκτές» και όλες τις «μη
παραδεκτές» αιτήσεις ενίσχυσης κατά την έννοια του
άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 21
Βαθμολόγηση Αιτήσεων Ενίσχυσης
1. Τα κριτήρια και υποκριτήρια για την βαθμολόγηση
των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζονται στην με αριθμ. πρτ.
145/11−1−2011 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
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2. Σε εφαρμογή του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης,
στο Παράρτημα 4, που αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα της παρούσας, ορίζονται τα υποκριτήρια που θα
χρησιμοποιηθούν για την βαθμολόγηση των αιτήσεων
ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκ−
δήλωσης Ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι σχετικοί
συντελεστές βαρύτητας.
Άρθρο 22
Ατομική απόφαση ένταξης πράξης
και αποδοχή της από τον δυνητικό δικαιούχο
Εν δυνάμει δικαιούχοι στους οποίους έχει αποσταλεί
ατομική απόφαση έγκρισης πράξης καθίστανται οριστι−
κά δικαιούχοι εφόσον αποδεχθούν τη σχετική απόφαση.
Η αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης
συνοδεύεται με δήλωση για τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η δημόσια
οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 23
Έναρξη υλοποίησης επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωση –
Επιλεξιμότητα δαπανών
Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης, δηλαδή η έκδοση των προβλεπόμενων από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικών και
στοιχείων αρχίζει μετά την αποδοχή της ατομικής
απόφασης έγκρισης πράξης. Ωστόσο, σύμφωνα με την
περίπτωση ζ’, της παραγράφου 1, του άρθρου 7 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης, με αποκλειστική ευθύνη του
δυνητικού δικαιούχου, η έναρξη υλοποίησης του επενδυ−
τικού Σχεδίου Βελτίωσης δύναται να ξεκινήσει μετά την
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ.
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομη−
νία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν
ενισχύονται. Εξαιτούνται οι γενικές δαπάνες.
Άρθρο 24
Διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελ−
τίωσης.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων
Βελτίωσης ανέρχεται σε 24 μήνες με δυνατότητα πα−
ράτασης έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
ατομικής απόφασης έγκρισης Πράξης.
Άρθρο 25
Καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης.
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η δημόσια οικο−
νομική ενίσχυση, χορηγείται το πολύ σε τρεις δόσεις,
απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση, εξόφληση
και παραλαβή των επενδύσεων από τα αρμόδια Όργανα,
με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους
του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ο δικαιούχος υπο−
βάλει αίτημα πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 22 της κοινής υπουργικής απόφασης το οποίο
συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και όρους του
άρθρου 23 της κοινής υπουργικής απόφασης
Άρθρο 26
Προσφυγές.
1. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι κατατάχθηκαν στις
κατηγορίες των «επιλαχόντων» ή των «απορριπτόμενων»
δύνανται να υποβάλουν προσφυγή εντός είκοσι (20) ημε−

ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
έγγραφης ενημέρωσης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο−
γής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ.
2. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Διοικητικού
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Λ. Αθηνών
54 – 56, 10441, Αθήνα, και εξετάζεται κατ’ αναλογία των
διαδικασιών αξιολόγησης της αίτησης ενίσχυσης, από
δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται
για τον σκοπό αυτό στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.
Άρθρο 27
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι
για την κατάρτιση των δικαιούχων.
1. Σε εφαρμογή της παραγράφου 2, του άρθρου 38
της κοινής υπουργικής απόφασης υποχρεούνται σε κα−
τάρτιση, οι δικαιούχοι ενίσχυσης:
α) των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έχουν συνολικό επι−
λέξιμο προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 €, ή/και
β) οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται για επενδυτικές
δαπάνες σε νέες τεχνολογίες και σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας [ΑΠΕ].
2. Ειδικά στην περίπτωση νομικών προσώπων, υπό−
χρεος κατάρτισης είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο
μέτοχος/εταίρος, που θα οριστεί από το κατά το νόμο
αποφασιστικό όργανο του νομικού προσώπου.
3. Η κατάρτιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το
τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
4. Δικαιούχοι οι οποίοι καλούνται από τον αρμόδιο φο−
ρέα για κατάρτιση, και δεν προσέρχονται σ’ αυτήν, χω−
ρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, υποχρεούνται
σε παρακράτηση/επιστροφή του 5% της ενίσχυσης.
Κεφάλαιο Δ΄
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 28
Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας [ΜΑΕ] –
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία [ΑΠΑ]
1. Στο Παράρτημα 5, που αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα της παρούσας, καταγράφονται ανά κλάδο παραγω−
γής και μονάδα μεγέθους (στρέμμα ή κεφάλι ζώου) οι
ώρες εργασίας και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
που του αναλογούν. Με βάση τα στοιχεία αυτά προσ−
διορίζεται η ένταση εργασίας της εκμετάλλευσης του
δυνητικού δικαιούχου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση
επιλεξιμότητας, και συμπληρώνονται τα λοιπά στοιχεία
του φακέλου υποψηφιότητας της αίτησης ενίσχυσης.
2. Ο πίνακας του Παραρτήματος 5 δύναται να συ−
μπληρώνεται με δεδομένα κλάδων, ποικιλιών, τεχνικών
παραγωγής κλπ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πιο
πάνω Παράρτημα ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενων
ή έγγραφο αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην αίτηση ή στο
έγγραφο θα παρατίθεται και ανάλυση του υπολογισμού
της ΑΠΑ και των ΜΑΕ του κλάδου, ποικιλίας κλπ.
Άρθρο 29
Έτος απογραφής
Ως έτος απογραφής ορίζεται το έτος 2009. Συνεπώς
το απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωρ−
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γικής εκμετάλλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 34
της υπουργικής απόφασης συμπληρώνεται με δεδομένα
του έτους 2009.
Άρθρο 30
Υποχρέωση δικαιούχων σχετικά με τη δημοσιοποίηση
της συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] στη συγχρηματοδότη−
ση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
Οι δικαιούχοι του καθεστώτος υποχρεούνται σε δη−
μοσιοποίηση της παρεχόμενης χρηματοδότησης (ενί−
σχυσης) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 26 της υπουργικής απόφασης
Άρθρο 31
Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων της συγ−
χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ δύνανται να τύχουν
δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
40 της υπουργικής απόφασης
Άρθρο 32
Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων για το περιεχόμενο
του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος
Το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ και Υ.Α. καθώς και επιπλέον
πληροφορίες) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη−
θευτούν:
α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στην διεύθυνση: http://www.
minagric.gr/greek, και
β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών,
στην διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr
Άρθρο 33
Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα:
α) να δημοσιευτεί σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας,
β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμ−
ματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών,
γ) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,
δ) ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί:
α) στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, με
την υποχρέωση κοινοποίησης στους οικείους Δήμους,
και
β) στις Δ/νσεις Γεωργικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής των Περιφερειών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(Το Παράρτημα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
αριθμ 146/11−1−2011 )
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΥ και ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑ
Οι κανόνες συμπληρωματικότητας αφορούν περιορι−
σμούς επιλεξιμότητας είτε σε επίπεδο δικαιούχων, είτε
σε επίπεδο επενδύσεων, είτε σε επίπεδο προϋπολογι−
σμού, είτε συνδυασμό των πιο πάνω, στις ακόλουθες
Κοινές Οργανώσεις Παραγωγών [ΚΟΑ] και στους ακό−
λουθους τομείς:
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1.1 ΚΟΑ ζάχαρης
Στον τομέα της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς της
ζάχαρης, οι κανόνες συμπληρωματικότητας προβλέ−
πουν περιορισμούς επιλεξιμότητας σε επίπεδο δικαι−
ούχων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δεν χορηγεί−
ται καμία ενίσχυση στους πρώην τευτλοπαραγωγούς
των περιοχών που τροφοδοτούσαν τα εργοστάσια
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα και
Ξάνθη δικαιούχους της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης
βάση του Καν. (ΕΚ) 320/2006, άρθρο 3, όπως ισχύει
κάθε φορά. Συνεπώς οι ανωτέρω δεν μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα−
ρούσας.
1.2 ΚΟΑ οπωροκηπευτικών
1.2.1 Στον τομέα της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των
οπωροκηπευτικών, οι κανόνες συμπληρωματικότητας
προβλέπουν περιορισμούς επιλεξιμότητας, τόσο σε επί−
πεδο δικαιούχων, όσο και σε επίπεδο επενδύσεων και
προϋπολογισμού.
Ειδικότερα, για δυνητικούς δικαιούχους που δεν έχουν
την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και δεν είναι μόνιμοι
κάτοικοι νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, ή
για δυνητικούς δικαιούχους που έχουν την ιδιότητα
του Νέου Γεωργού και είναι μέλη οργάνωσης/ομάδας
παραγωγών, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για επενδύ−
σεις που έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακό πρόγραμμα
στο πλαίσιο του τομέα ή πρόκειται να ενταχθούν στο
επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα της οργάνωσης/
ομάδας παραγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή
για επενδύσεις στον τομέα που δεν έχουν ενταχθεί
σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, ούτε πρόκειται να εντα−
χθούν στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ορ−
γάνωσης/ομάδας παραγωγών, ο μέγιστος επιλέξιμος
προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
ευρώ (50.000).
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκριση πράξης
τεκμηριώνεται:
α) ότι οι επενδύσεις του τομέα δεν έχουν ενταχθεί
σε επιχειρησιακό πρόγραμμα της οργάνωσης/ομάδας
παραγωγών ούτε πρόκειται να ενταχθούν στο επόμε−
νο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον με την αίτηση
ενίσχυσης προσκομίζεται βεβαίωση της οργάνωσης/
ομάδας παραγωγών στην οποία αναφέρονται τόσο οι
επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί σε επιχειρη−
σιακό πρόγραμμα, όσο και η δέσμευση της οργάνωσης
/ομάδας παραγωγών να μην αιτηθεί στο επόμενο επι−
χειρησιακό πρόγραμμα επενδύσεις ίδιες με εκείνες που
αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος, και
β) ότι ο Νέος Γεωργός δεν είναι μέλος οργάνωσης/
ομάδας παραγωγών, εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης
προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής.
1.2.2 Οι κλάδοι παραγωγής που εμπίπτουν στην ΚΟΑ
Οπωροκηπευτικών ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07
του Συμβουλίου για την θέσπιση ειδικών κανόνων όσον
αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών όπως ισχύει
κάθε φορά. Στο παρόν παράρτημα, για διευκόλυνση
του αναγνώστη, αναπαράγεται ο πίνακας του Παραρ−
τήματος Ι, Μέρος ΙΧ: «Οπωροκηπευτικά» του σχετικού
Κανονισμού.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ(*)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη.

0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα
του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

0705

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

ex 0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα λαχανικά των διακρίσεων:
0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 και 0709 90 60.

ex 0802

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους, με
εξαίρεση: τα καρύδια του arec (ή του bιtel) και τα καρύδια του kola που υπάγονται στη διά−
κριση 0802 90 20.

0803 00 11

Μπανάνες νωπές του είδους των Αντιλλών.

ex 0803 00 90 Μπανάνες ξερές του είδους των Αντιλλών.
0804 20 10

Σύκα νωπά.

0804 30 00

Ανανάδες.

0804 40 00

Αβοκάντο

0804 50 00

Γκογιάβ, μάνγκο και μαγγούστες

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά.

0806 10 10

Σταφύλια νωπά επιτραπέζια.

0807

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά.

0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και νεκταρίνια), δα−
μάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά.

0810

Άλλοι νωποί καρποί και φρούτα, νωπά.

0813 50 31
0813 50 39

Μίγματα αποκλειστικά από αποξηραμένους καρπούς των κλάσεων 0801 και 0802

0910 20

Κρόκος (ζαφορά).

ex 0910 99

Θυμάρι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη.

ex 1211 90 85

Βασιλικός, μελισσόχορτο, μέντα, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δεντρολίβα−
νο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

1212 99 30

Χαρούπια

(*) ΣΟ = Συνδυαστική Ονοματολογία
1.3 ΚΟΑ ελιάς και ελαιολάδου
Στον τομέα της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ελιάς και
ελαιολάδου, οι κανόνες συμπληρωματικότητας προβλέ−
πουν περιορισμούς επιλεξιμότητας σε επίπεδο δικαιού−
χων και επενδύσεων.
Ειδικότερα, για δυνητικούς δικαιούχους που είναι μέλη
Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων [ΟΕΦ], δεν χορηγεί−
ται καμία ενίσχυση για επενδύσεις που έχουν ενταχθεί
σε πρόγραμμα δράσης στο πλαίσιο του τομέα ή πρόκει−
ται να ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα δράσης.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκριση πράξης
τεκμηριώνεται ότι οι επενδύσεις του τομέα δεν έχουν
ενταχθεί σε πρόγραμμα δράσης ούτε πρόκειται να
ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα δράσης, εφόσον
με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται βεβαίωση της
ΟΕΦ στην οποία αναφέρονται τόσο οι επενδύσεις οι
οποίες έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα δράσης, όσο

και η δέσμευση της ΟΕΦ να μην αιτηθεί στο επόμενο
πρόγραμμα δράσης επενδύσεις ίδιες με εκείνες που
αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος.
Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν είναι μέλη ΟΕΦ δεν υπό−
κεινται στο πιο πάνω περιορισμό. Κατά την διαδικασία
αξιολόγησης – έγκρισης πράξης τεκμηριώνεται ότι ο
δυνητικός δικαιούχος δεν είναι μέλος ΟΕΦ, εφόσον με
την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με το γνήσιο
της υπογραφής.
1.4 ΚΟΑ αμπέλου και οίνου
Στον τομέα της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς αμπέλου
και οίνου, οι κανόνες συμπληρωματικότητας προβλέ−
πουν περιορισμούς επιλεξιμότητας σε επίπεδο επεν−
δύσεων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δεν χορηγείται
καμία ενίσχυση για επενδύσεις στον κλάδο των οινο−
ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αφορούν δαπάνες:
α) εκρίζωσης και προετοιμασίας εδάφους – αναφύτευ−
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σης, β) φύτευσης, γ) επανεμβολιασμών και δ) βελτίω−
σης τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση – αναβαθμίδες
– ανεμοθραύστες).
1.5 Τομέας μελισσοκομίας
Στον τομέα της μελισσοκομίας, οι κανόνες συμπληρω−
ματικότητας προβλέπουν περιορισμούς επιλεξιμότητας
σε επίπεδο επενδύσεων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δεν χορηγείται
καμία ενίσχυση για επενδύσεις που αφορούν δαπάνες: α)
ψυκτικών θαλάμων – καταψυκτών, β) για μέσα παρασκευ−
ής μελισσοτροφών (ζυμωτήρια, μύλοι κοπής ζάχαρης
κλπ) και γ) για μέσα επεξεργασίας κεριού (κηροτήκτες,
απολυμαντήρια κηρηθρών, μικρά κηρηθροποιεία, κλπ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
(Το Παράρτημα 2 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
αριθμ. 146/11−1−2011)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Στο παράρτημα ορίζονται, στην παράγραφο 2.1 τα επι−
λέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην ζωική παρα−
γωγή (κτηνοτροφία), στην παράγραφο 2.2 τα επιλέξιμα
επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην φυτική παραγωγή,
στην παράγραφο 2.3 τα επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια
Βελτίωσης στην καθετοποίηση της παραγωγής, και στην
παράγραφο 2.4 τα τυπικά δικαιολογητικά που συνοδεύ−
ουν την αίτηση ενίσχυσης ώστε να τεκμηριώνονται οι
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης. Για τα δικαιολογητικά αυτά ισχύουν τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 32 της υπουργικής απόφασης
2.1 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην ζωική
παραγωγή (κτηνοτροφία)
Στην ζωική παραγωγή ενισχύονται επενδυτικά Σχέ−
δια Βελτίωσης στους κλάδους: α) της βοοτροφίας, β)
της αιγοπροβατοτροφίας, γ) της χοιροτροφίας, δ) της
πτηνοτροφίας (όρνιθες – πάπιες – χήνες – γαλοπούλες
– φραγκόκοτες – στρουθοκάμηλοι), ε) των μονόπλων
αυτοχθόνων ελληνικών φυλών, στ) της κονικλοτροφί−
ας, ζ) της μελισσοκομίας, η) της σηροτροφίας, θ) των
γουνοφόρων ζώων, ι) της σαλιγκαροτροφίας, και κ)
των θηραματικών ειδών (αγριογούρουνα – πέρδικες
– φασιανοί – ορτύκια – λαγοί), και για τις ενέργειες: i)
μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα
προκύπτει για λόγους προστασίας τους περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας, ii) μετεγκατάσταση σε κάθε
άλλη περίπτωση, iii) αντικατάσταση, iv) εκσυγχρονισμός,
v) μετατροπή, vi) προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοι−
νοτικά πρότυπα, vii) επέκταση, viii) ίδρυση, και ix) συν−
δυασμός τους, όπως οι ενέργειες αυτές ορίζονται στην
Υ.Α., Παράρτημα 2, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, πε−
ριορισμούς και όρους:
2.1.1 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η
ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε
δυνητικούς δικαιούχους νομικά πρόσωπα που το σύνολο
του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους
Γεωργούς και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχει−
ρηματικό Σχέδιο ενός εκάστου ή σε μόνιμους κατοίκους
των νησιωτικών περιοχών της Χώρας με εξαίρεση τις
νήσους Κρήτη και Εύβοια.
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β) Δεν ενισχύεται στην ηπειρωτική χώρα, η ανέγερση,
η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός βουστασίων περιο−
ρισμένου σταβλισμού. Ωστόσο ενισχύεται η μετατροπή
υφιστάμενων βουστασίων περιορισμένου σταβλισμού σε
βουστάσια ελεύθερου σταβλισμού.
γ) Κατά παρέκκλιση, ενισχύεται στην νησιωτική χώρα,
η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός βουστα−
σίων περιορισμένου σταβλισμού και μέχρι επιλέξιμης
δυναμικότητας 25 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
2.1.2 Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες
Για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας του κλάδου
«αγελάδες βοσκής» διευκρινίζεται ότι ο κλάδος αφορά,
πέρα από την εκτροφή των αγελάδων, και την εκτροφή
αριθμού μοσχαριών που σε καμία περίπτωση δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αγελάδων. Έπεται
ότι εκμετάλλευση που διατηρεί 60 αγελάδες και 100
μοσχάρια για τις ανάγκες του παρόντος παραρτήμα−
τος κατατάσσεται σε δύο κτηνοτροφικούς κλάδους, ως
εξής: α) αγελάδες βοσκής με δυναμικότητα 60 αγελά−
δες και αμιγής πάχυνση μοσχαριών για 100 – 60 = 40
μοσχάρια.
2.1.3 Αμιγής πάχυνση μοσχαριών
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η
ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε
νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρι−
κού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον
η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός
εκάστου ή σε μόνιμους κατοίκους των νησιωτικών πε−
ριοχών της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και
Εύβοια.
2.1.4 Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχα−
ριών
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η
ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε
νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρι−
κού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον
η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός
εκάστου ή σε μόνιμους κατοίκους των νησιωτικών πε−
ριοχών της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και
Εύβοια.
2.1.5 Αιγοπρόβατα
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Στο νομό Αττικής δεν ενισχύονται επενδυτικά Σχέ−
δια Βελτίωσης στην αιγοτροφία. Η προβατοτροφία είναι
επιλέξιμη.
β) Στην νησιωτική Χώρα, ιδρύσεις και επεκτάσεις ενι−
σχύονται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται ότι η βόσκηση
των αιγοπροβάτων δεν προκαλεί περεταίρω υποβάθμι−
ση των υφιστάμενων βοσκοτόπων. Έπεται, ότι με την αί−
τηση ενίσχυσης προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας υπη−
ρεσίας για τη δυνατότητα βόσκησης των αιγοπροβάτων
της μονάδας στους βοσκότοπους της περιοχής.
2.1.6 Χοιροτροφία
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η
ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε
νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρι−
κού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον
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η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός
εκάστου ή σε μόνιμους κατοίκους των νησιωτικών πε−
ριοχών της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και
Εύβοια.
2.1.7 Πτηνοτροφία
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Δεν ενισχύονται ενέργειες συμβατικών εκτροφών,
με εξαίρεση τους εκσυγχρονισμούς.
β) Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η
ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε
νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρι−
κού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς και εφόσον
η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός
εκάστου.
γ) Ενισχύονται ενέργειες πατρογονικών σε καθετο−
ποιημένες εκμεταλλεύσεις
2.1.8 Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αποκλειστικά
επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης μόνοπλων που ανήκουν
σε αυτόχθονες ελληνικές φυλές.
2.1.9 Μελισσοκομία
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ενισχύονται επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης μέχρι
συνολικής δυναμικότητας 700 κυψελών στη μελλοντι−
κή κατάσταση, με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και
όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά με τον τομέα της
ΚΟΑ μελισσοκομίας.
β) Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης μόνο
εφόσον η μελισσοκομική εκμετάλλευση διαθέτει στην
ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του
μελιού που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος
διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP) και
εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των κυψελών και
λοιπών εργαλείων. Συνεπάγεται, ότι απορρίπτονται από
τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη
των σχετικών εγκαταστάσεων και την δυνατότητα πι−
στοποίησης κατά HACCP.
γ) Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε
μορφής.
2.1.10 Σηροτροφία
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ενισχύονται επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης μέχρι
συνολικής δυναμικότητας 500 κουτιών μεταξόσπορου
το χρόνο για την παραγωγή κουκουλιών μετάξης στη
μελλοντική κατάσταση.
β) Ειδικά στην περίπτωση επενδυτικών Σχεδίων Βελ−
τίωσης για την παραγωγή μεταξόσπορου η συνολική
δυναμικότητα ανέρχεται έως και 5.000 κουτιά παραγό−
μενου μεταξόσπορου το έτος.
γ) Ενισχύεται και η εγκατάσταση μορεώνων για την
εξυπηρέτηση της σηροτροφικής εκμετάλλευσης και
μέχρι 100 στρέμματα.
ε) Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε
μορφής.
2.1.11 Σαλιγκαροτροφία
Στο πλαίσιο της παρούσας:
α) Ενισχύονται επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης μέχρι
συνολικής δυναμικότητας 10 στρεμμάτων στην μελλο−
ντική κατάσταση.

β) Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε
μορφής.
2.1.12 Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης προσαρμογής σε
νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα
Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης προσαρμογής σε νεοεισερχόμε−
να κοινοτικά πρότυπα, η δυναμικότητα των επιλέξιμων
επενδύσεων περιορίζεται αυστηρά στην υφιστάμενη
δυναμικότητα της εκμετάλλευσης η οποία τεκμηριώ−
νεται με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας της
εκμετάλλευσης.
2.2 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην φυ−
τική παραγωγή
Στο πλαίσιο της παρούσας, ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης σε όλους τους κλάδους της φυτικής
παραγωγής, ενώ στην περίπτωση καλλιεργειών υπό
κάλυψη (θερμοκήπια) ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια
Βελτίωσης για τις ενέργειες: α) εκσυγχρονισμός, β)
μετατροπή, γ) επέκταση, δ) εγκατάσταση νέων θερ−
μοκηπίων όπως οι ενέργειες αυτές ορίζονται στην Υ.Α.
Παράρτημα 2, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιο−
ρισμούς και όρους:
2.2.1 Οπωροκηπευτικά που εντάσσονται στην ΚΟΑ
οπωροκηπευτικών
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε προω−
θούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται στην με
αριθ. πρτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ338/Β/2010) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο−
κηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων»
όπως ισχύει κάθε φορά, με τις προϋποθέσεις, περιορι−
σμούς, και όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά με τον
τομέα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών.
2.2.2 Οπωροκηπευτικά που δεν εντάσσονται στην ΚΟΑ
των οπωροκηπευτικών
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε προω−
θούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται στην με
αριθ. πρτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ338/Β/2010) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο−
κηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων»
όπως ισχύει κάθε φορά.
2.2.3 Ελιά και ελαιόλαδο
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε προω−
θούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται στην με
αριθ. πρτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ338/Β/2010) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο−
κηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων»
όπως ισχύει κάθε φορά, με τις προϋποθέσεις, περιορι−
σμούς, και όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά με την
ΚΟΑ ελιάς και ελαιολάδου
2.2.4 Αμπέλι
Οι επιτραπέζιες ποικιλίες εντάσσονται στον τομέα
της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και ως εκ τούτου ενισχύ−
ονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στις επιτραπέζιες
ποικιλίες αμπέλου με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς
και όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά με την ΚΟΑ
οπωροκηπευτικών.
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στις οι−
νοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου με τις προϋποθέσεις,
περιορισμούς και όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά
με την ΚΟΑ αμπέλου και οίνου.
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2.2.5 Αρωματικά φυτά
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης με τις προ−
ϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του Παραρτήματος
1, σχετικά με την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών για εκείνα τα
είδη που εντάσσονται στον τομέα της ΚΟΑ οπωροκη−
πευτικών. Για τα υπόλοιπα είδη, δηλαδή για τα είδη
που δεν εντάσσονται στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, δεν
υφίστανται περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των επεν−
δυτικών Σχεδίων Βελτίωσης.
2.2.6 Μανιτάρια
Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης σε προω−
θούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται στην με
αριθ. πρτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ338/Β/2010) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο−
κηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων»
όπως ισχύει κάθε φορά.
2.3 Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην κα−
θετοποίηση της παραγωγής
α) Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυ−
τικά Σχέδια Βελτίωσης με την προϋπόθεση ότι στην
ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου
Βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις (υφιστάμενες ή
νέες) πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος δια−
σφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). Συνε−
πάγεται ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγη−
σης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης
που δεν αποδεικνύουν ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις
(υφιστάμενες ή νέες) δύνανται να πιστοποιηθούν κατά
HACCP.
β) Στην παρούσα παράγραφο ως ποιοτικά προϊόντα ή
προϊόντα ποιότητας νοούνται: α) τα βιολογικά προϊόντα,
β) τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης [ΠΟΠ], γ) τα
προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης [ΠΓΕ], δ) τα προϊόντα
ολοκληρωμένης διαχείρισης [ΠΟΔ], και ε) τα προϊόντα
των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών [ΠΕΠΕ].
Στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης που
ενισχύονται ενέργειες καθετοποίησης της παραγωγής
μόνο σε προϊόντα ποιότητας, η δημόσια οικονομική ενί−
σχυση για τις σχετικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, θα
καταβάλλεται στο δικαιούχο εφόσον έχει εξασφαλιστεί
τουλάχιστον το 50% της «ποιοτικής» πρώτης ύλης. Το
υπόλοιπο 50% θα πρέπει να εξασφαλίζεται το αργότερο
εντός 3ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Ειδικά στην περίπτωση
της βιολογικής γεωργίας είναι δυνατή η καταβολή της
δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης και στην περίπτωση
που η «ποιοτική» πρώτη ύλη προέρχεται από καλλιέρ−
γειες σε μεταβατικό στάδιο. Συνεπάγεται ότι τα όργανα
αξιολόγησης – έγκρισης πράξης δύνανται να κρίνουν
ως «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16
της κοινής υπουργικής απόφασης, αιτήσεις ενίσχυσης
που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική τεκμηρίωση της
δυνατότητας εξασφάλισης της πρώτης ύλης.
γ) Στο πλαίσιο της παρούσας, και όσον αφορά στην
καθετοποίηση, ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίω−
σης στους κλάδους: α) κρέας, β) γάλα, γ) πουλερικά, δ)
διάφορα ζώα, ε) δημητριακά, στ) ελαιόλαδο και επιτρα−
πέζια ελιά, ζ) οπωροκηπευτικά, η) άνθη, και θ) αρωμα−
τικά φυτά, και για τις ενέργειες: i) μετεγκατάσταση σε
περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγεί−
ας, ii) αντικατάσταση, iii) εκσυγχρονισμός, iv) μετατροπή,
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v) προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα,
vi) επέκταση, vii) ίδρυση, και viii) συνδυασμός τους, όπως
οι ενέργειες αυτές ορίζονται στην Υ.Α., Παράρτημα 2, με
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:
2.3.1 Κρέας
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Σφαγεία κουνελιών,
β) Τεμαχισμός – τυποποίηση – κρέατος και κρεατο−
σκευασμάτων, και
γ) Αλλαντοποιεία,
2.3.2 Γάλα
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Τυροκομεία για την αποκλειστική παραγωγή ποι−
οτικών προϊόντων,
β) Τυροκομεία στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας
με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και
Σαλαμίνα.
γ) Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προ−
ϊόντων από βιολογικό γάλα,
δ) Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊ−
όντων στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση
τις νήσους Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα.
ε) Τυποποίηση – συσκευασία βιολογικού γάλακτος,
και
στ) Τυποποίηση – συσκευασία γάλακτος στις νησιωτι−
κές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη,
Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα.
2.3.3 Πουλερικά
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Τυποποίηση – συσκευασία ποιοτικών αυγών, και
β) Πτηνοσφαγεία στις νησιωτικές περιοχές της Χώ−
ρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα
και Σαλαμίνα.
2.3.4 Μελισσοκομία
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Τυποποίηση – επεξεργασία προϊόντων κυψέλης σε
συσκευασίες λιανικής.
2.3.5 Διάφορα ζώα
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Αναπήνιση κουκουλιών μετάξης (δεν απαιτείται
HACCP), και
β) Επεξεργασία – τυποποίηση – συσκευασία σαλιγκα−
ριών.
2.3.6 Δημητριακά
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Ξήρανση – επεξεργασία – τυποποίηση δημητρια−
κών αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς
αποθηκευτικούς χώρους, και
β) Αποφλοίωση – επεξεργασία – τυποποίηση ρυζιού
αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς απο−
θηκευτικούς χώρους.
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2.3.7 Οίνου
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Εκσυγχρονισμός οινοποιείων, και
β) Ίδρυση – επέκταση οινοποιείων για την παραγωγή
οίνων από βιολογικά σταφύλια.
2.3.8 Οπωροκηπευτικά
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων συσκευασίας, τυ−
ποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης
νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας, και
β) Ίδρυση – επέκταση εγκαταστάσεων συσκευασίας,
τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευ−
σης νωπών ποιοτικών οπωροκηπευτικών και πατάτας.
α/α

29

30

31

32

35

36

2.3.9 Άνθη
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Τυποποίηση δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, και
β) Ξηραντήρια ανθέων.
Για επενδύσεις στον κλάδο των ανθέων δεν απαιτείται
HACCP.
2.3.10 Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια Βελτίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις καθε−
τοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης:
α) Ξηραντήρια – τυποποίηση – επεξεργασία, και
β) Παραγωγή αιθέριων ελαίων.
2.4 Τυπικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προ−
ϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδυτικών Σχέδια Βελ−
τίωσης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην κτηνοτροφία
α) Νέος Γεωργός:
Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης για το επενδυτικό προσα−
Ιδρύσεις στις περι−
νατολισμό του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
πτώσεις που υπάρ−
ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης και ότι
χουν περιορισμοί
στο Επιχειρηματικό Σχέδιο προβλέπονται οι σχετικές ενέργειες.
ίδρυσης
β) Κάτοικος νησιωτικής περιοχής:
Δικαιολογητικά με α/α 60 και α/α 61 Παραρτήμα−τος 11 της Υ.Α.
α) Βεβαίωση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση αδειών λειτουρ−
Μετεγκατάστασης σε
γίας πτηνο−κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται: α) ότι η
περιπτώσεις που η
πτηνο−κτηνοτροφική εκμετάλλευση διαθέτει άδεια λειτουργίας, β) η δυναμικότη−
αναγκαιότητα προκύ−
τα της άδειας λειτουργίας και γ) η αδυναμία συνέχισης της εκμετάλλευσης για
πτει για λόγους προ−
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και
στασίας του περι−
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του δυνητικού δικαιούχου ότι
βάλλοντος και της
δεν έχει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο αποζημιωθεί για την μετεγκατάσταση της πτη−
δημόσιας υγείας
νο−κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης
Δυνατότητας βόσκη−
σης στην περίπτωση
επενδυτικών Σχεδίων
Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την
Βελτίωσης ίδρυσης,
δυνατότητα βόσκησης.
επέκτασης αιγοπρο−
βατοστασίων στην νη−
σιωτική Χώρα
Μελισσοκομικό βιβλιάριο, και επιπλέον:
32.1 Υφίστανται οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές στην υφιστάμενη κατάσταση:
Οικοδομική Άδεια και προσφορά για εγκατάσταση HACCP ή σχετικό πιστοποιη−
Επενδυτικά Σχέδια
τικό.
Βελτίωσης στην με−
32.2 Δεν υφίστανται οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές στην υφιστάμενη κατά−
λισσοκομία
σταση:
Αρχιτεκτονικά σχέδια θεωρημένα από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για την
κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών υποδομών και προσφορά για εγκατάστα−
ση HACCP ή σχετικό πιστοποιητικό.
Υφιστάμενης δυναμι−
κότητας στην περί−
πτωση προσαρμογής Άδεια λειτουργίας
σε νεοεισερχόμενα
πρότυπα
Υφιστάμενης δυναμι−
κότητας σε κάθε άλλη Άδεια λειτουργίας ή εναλλακτικά οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της
περίπτωση που απαι− διοίκησης (π.χ. Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων)
τείται
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α/α

37

38

39

70

71
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 2η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Φυτική Παραγωγή
32.2 Δυνητικός δικαιούχος νέος γεωργός μέλος οργάνωσης/ομάδας παραγωγών
που δεν είναι κάτοικος νησιού έως 3.100 κατοίκους ή γεωργός που δεν είναι κά−
Επενδυτικά Σχέδια
τοικος νησιού έως 3.100 κατοίκους:
στο πλαίσιο της ΚΟΑ
Σχετική βεβαίωση της οργάνωσης/ομάδας παραγωγών.
οπωροκηπευτικών
32.2 Δυνητικός δικαιούχος νέος Γεωργός που δεν είναι μέλος οργάνωσης/ομάδας
(συμπεριλαμβάνονται
παραγωγών:
τα αρωματικά φυτά
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
και οι επιτραπέζιες
32.3 Δυνητικός δικαιούχος γεωργός που είναι κάτοικος νησιού έως 3.100 κατοί−
ποικιλίες αμπέλου)
κους:
Δικαιολογητικά με α/α 60 και α/α 61 Παραρτήμα−τος 11 της Υ.Α.
32.2 Δυνητικός δικαιούχος μέλος ΟΕΦ:
Επενδυτικά Σχέδια
Σχετική βεβαίωση της ΟΕΦ.
στο πλαίσιο της ΚΟΑ
32.2 Δυνητικός δικαιούχος που δεν είναι μέλος ΟΕΦ:
ελιάς και ελαιολάδου
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
Επενδυτικά Σχέδια για Σε εφαρμογή της με αριθ. πρτ. 263195/6−4/2010 απόφασης Υπουργού Αγροτι−
επενδύσεις στα Μανι− κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τμήμα ΙΑ «Λοιπές δραστηριότητες», παράγραφος 3,
τάρια
απαιτείται η εξασφάλιση σύμβασης προμήθειας του κατάλληλου υποστρώματος.
Περίπτωση 3η: Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης καθετοποίησης της παραγωγής
Εγκαταστάσεις για
Τεκμηρίωση της ύπαρξης HACCP (υφιστάμενες εγκαταστάσεις) ή τεκμηρίωση της
τις οποίες απαιτείται
δυνατότητας πιστοποίησης HACCP (νέες εγκαταστάσεις).
HACCP
Εγκαταστάσεις για
Με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η δυνατότητα εξασφάλισης προϊόντων
την καθετοποίηση
ποιότητας για την μεταποιητική διαδικασία της εκμετάλλευσης (50% στην αίτη−
προϊόντων ποιότη−
τας (βιολογικά – ΠΟΠ ση ενίσχυσης – 50% εντός 3ετίας)
– ΠΓΕ κλπ)

Επενδύσεις σε υφι−
στάμενες εγκαταστά−
72
Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας
σεις καθετοποίησης
της παραγωγής
Μετεγκατάσταση
εγκαταστάσεων κα−
θετοποίησης της πα−
ραγωγής στις πε−
Εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα για την μετεγκατάσταση των σταβλικών
ριπτώσεις που η
30
μετεγκατάσταση προ− εγκαταστάσεων
κύπτει για λόγους
προστασίας του πε−
ριβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(Το Παράρτημα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθ. 146/11−
1−2011 )
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Έγγραφο Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για πρόθε−
ση δανειοδότησης (όπου απαιτείται).
Αντίγραφο φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότη−
τας προκειμένου για νομικά πρόσωπα.
Αντίγραφο πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως,
λύσεως, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ προκειμένου
για νομικά πρόσωπα.

Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκο−
φυλακείο με πιστοποιητικό βαρών (στην περίπτωση
αυτή δεν βαθμολογείται το σχετικό υποκριτήριο).
Αντίγραφο εγγράφου για την παραχώρηση ακινήτου.
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης αρχηγίας ή κα−
τοχής
Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας στην περίπτωση που
ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές (όπου
απαιτείται).
Βεβαίωση Υ.Ε.Β. για τους ελκυστήρες που κατέχει η
εκμετάλλευση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
(Το Παράρτημα 4 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πρό−
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθ. 146/11−1−2011 )
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ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ –
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝ/ΤΗΣ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝ/ΤΗΣ

Ηλικία

2,4

Επενδύσεις στη ζωική παραγωγή

0,9

Γενική εκπαίδευση

1,2

Προσανατολισμός Φυτική παραγωγή

0,9

Ειδική εκπαίδευση

1,2

Προσανατολισμός Ζωική παραγωγή

1,8

Κατάρτιση

1,2

Νόμιμη κατοχή

0,9

Επαγγελματική εμπειρία

2,4

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στη φυτική παραγωγή

1,8

Αύξηση γεωργικού εισοδήματος

1,8

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στη ζωική παραγωγή

0,9

Δυνατότητα κάλυψης ΙΣ με βάσει
το οικογενειακό εισόδημα

1,2

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις καλλιεργητικές τε−
χνικές

1,8

Συμμετοχή στο Μέτρο 114 του ΠΑΑ

0,6

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στη διαχείριση της εκμ/
σης

0,9

Ένταση εργασίας στο έτος απο−
γραφής

1,4

Νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε δυνητικούς δικαι−
ούχους που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού
του Μέτρου 112 του ΠΑΑ

1,6

Ένταση εργασίας ζωικού κεφαλαί−
ου στο έτος απογραφής

3,5

Δυνητικός δικαιούχος κατά κύρια απασχόληση γε−
ωργός

5,2

Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμο−
κήπια) στο έτος απογραφής

1,4

Δυνητικός δικαιούχος διάδοχος πρόωρης συντ/σης

1,1

Ιδιοκτησία πολυετών καλλιεργειών
στο έτος απογραφής

1,4

Τόπος μόνιμης κατοικίας

2,6

Ιδιοκτησία μονοετών καλλιεργειών
στο έτος απογραφής

1,4

Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου
Γενική περίπτωση

2,6

Φυτική παραγωγή

1,4

Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: Μετεγκατά−
σταση

5,2

Ζωική παραγωγή

3,5

Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: Προσαρμο−
γή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα

2,6

Παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ στο έτος
απογραφής

1,8

Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: Καθετοποίη−
ση της ίδιας παραγωγής

5,2

Παραγωγή πιστοποιημένων προϊό−
ντων στο έτος απογραφής

3,5

Εκμ/σεις συνεργασίας

2,6

Παραγωγή πιστοποιημένου αναπα−
ραγωγικού υλικού στο έτος απο−
γραφής

1,8

Συμμετοχή στο δίκτυο RICA κατά την διάρκεια των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων

2,6

Διαφοροποίηση εντός της εκμ/σης
στο έτος απογραφής (καθετοποί−
ηση)

1,8

Εισαγωγή επενδύσεων ΑΠΕ

5,2

Μέθοδοι διάθεσης παραγωγής στο
έτος απογραφής

7

Εισαγωγή επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος
Αρδευτικά συστήματα

5,2

Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

0,7

Εισαγωγή επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος
Υδατοδεξαμενές

2,6

Δυνητικός δικαιούχος νομικό πρό−
σωπο

0,7

Συμπληρωματική ενίσχυση στο πλαίσιο του Καν.
73/2009

1,1

Συμμετοχή στο δίκτυο RICA

0,4

Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις/Μέ−
τρα

1,6

Ύπαρξη άδειας λειτουργίας

3,5

Συμβολαιοποιημένες καλλιέργειες ενεργειακών φυ−
τών

2,6

Έκδοση προκαταρκτικών αδειοδο−
τήσεων

3,6

Διαφύλαξη των αιγοπροβάτων από την τρομώδη
νόσο

1,6

Έκδοση τελικών αδειοδοτήσεων

4,5

Προστασία Λιμνών

1,1

*02000121201110024*
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ΦΕΚ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
(Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
αριθμ.146/11−1−2011)
ΜΑΕ – ΑΠΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ

Α – ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1

Αβοκάντο (101)

572,58

70,00

2

Αγγούρι υπαίθρου (63)

1.003,22

120,00

3

Αγγούρι όψιμο θερμοκηπίου 2η καλ/γεια (62)

5.386,49

798,00

4

Αγγούρι πρώιμο θερμοκηπίου 1η καλ/γεια (62)

5.386,49

798,00

5

Αγγούρι υδροπονίας 1η καλ/γεια (62)

5.386,49

798,00

6

Αγγούρι υδροπονίας 2η καλ/γεια (62)

5.386,49

798,00

7

Αγγούρι υψηλού τολ (62)

5.386,49

798,00

8

Αγκινάρες (61)

995,39

102,00

9

Ακτινιδιά (102)

572,63

87,50

10

Αμπέλι VQPRD (103)

291,45

45,00

11

Αμπέλι οινοποίιας κοινό (104)

326,14

37,00

12

Αμπέλια μοσχάτο Αλεξανδρίας

455,50

92

13

Αμπέλια επιτραπέζια (105)

988,30

85,00

14

Αμυγδαλιά (106)

398,49

42,25

15

Αραβόσιτος καρπός (1)

150,54

13,40

16

Αραβόσιτος γλυκός (1)

150,54

13,40

17

Αραβόσιτος ενσίρωση (11)

73,09

10,90

18

Αρακάς νωπός (89)

904,20

140,00

19

Αρακάς βιομηχανικός (64)

637,58

95,00

20

Αραχίδα (31)

233,60

8,00

21

Αρωματικά φυτά (32)

233,58

70,00

22

Αχλαδιά (107)

676,78

115,00

23

Αχλάδια κοντούλες (108)

684,82

127,50

24

Βαμβάκι (33)

176,77

18,00

25

Βατόμουρα (109)

808,61

490,00

26

Βερύκοκα (110)

472,84

70,00

27

Βίκος καρπός (12)

75,59

5,00

28

Βίκος σανός (16)

74,30

11,00

29

Βρώμη καρπός (2)

46,97

2,00

30

Βρώμη σανός (16)

74,30

11,00
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

31

Βυσσινιά (111)

32

Γαρύφαλλα θερμοκηπίου (152)

33

Γκρεϊπ − φρουτ (121)

34

Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου (151)

35

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ
488,07

90,00

8.862,20

1.300,00

539,92

82,50

9.037,57

1.667,00

Γλυκάνισο (34)

209,90

33,50

36

Γρασίδι ξηρικό βόσκηση (16)

74,30

11,00

37

Δαμάσκινα νωπά (112)

488,22

105,00

38

Δαμάσκινα ξηραμένα (113)

472,39

108,00

39

Διάφορα φυλλώδη λαχανικά (89)

904,20

140,00

40

Δρεπτά λοιπά άνθη θερμοκηπίου (152)

8.862,20

1.300,00

41

Δρεπτά λοιπά άνθη υπαίθρου (153)

2.185,34

400,00

42

Ελιά βρώσιμη (115)

361,47

55,00

43

Ελιά ελαιοποιίσημη (114)

232,07

44,00

44

Ζαχαρότευτλα (35)

166,59

28,00

45

Ζέρμπερα (152)

8.862,20

1.300,00

46

Ηλίανθος (36)

37,37

9,00

47

Καπνά ανατολικού τύπου (0)

871,51

130,00

48

Καπνά καμπά−κουλάκ (38)

738,34

206,20

49

Καπνά μαύρα, τσεμπέλια (39)

416,00

200,00

50

Καπνά μπασμά (37)

919,03

256,00

51

Καπνά μπέρλεϋ (40)

980,84

113,60

52

Καπνός virginia (41)

1.008,04

107,80

53

Καρότο (89)

904,20

140,00

54

Καρπούζι υπαίθρου (65)

803,67

50,00

55

Καρπούζι χαμηλής κάλυψης (65)

803,67

50,00

56

Καρπούζι υψηλού τολ (88)

4.968,30

350,00

57

Καρυδιά (116)

408,36

35,00

58

Καστανιά (117)

407,07

42,50

59

Κερασιά (118)

484,53

252,50

60

Κίτρα (121)

539,92

82,50

61

Κολοκυθάκι υπαίθρου (89)

904,20

140,00

62

Κολοκυθάκι γλυκό (89)

904,20

140,00

63

Κολοκυθάκι θερμοκηπίου (66)

5.519,19

142,50

64

Κολοκυθάκι υψηλού τολ (66)

5.519,19

142,50

65

Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος (42)

272,04

41,50
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ

66

Κορόμηλα − τζανερα (119)

487,75

52,50

67

Κουκιά (21)

253,24

22,00

68

Κουμ − κουατ (121)

539,92

82,50

69

Κουνουπίδι υπαίθρου (67)

846,55

70,00

70

Κοφτολίβαδα (13)

28,25

2,67

71

Κρεμμύδι νωπό (68)

1.013,97

160,00

72

Κρεμμύδι ξερό (69)

1.017,07

70,40

73

Κριθάρι καρπός (3)

46,82

2,00

74

Κρόκος (43)

746,59

110,00

75

Κυδώνια (120)

684,01

56,25

76

Λάχανο θερμοκηπίου ( 88)

4.968,30

350,00

77

Λάχανο υπαίθρου (70)

821,41

52,75

78

Λάχανο υψηλού τολ (88)

4.968,30

350,00

79

Λεμονιά (121)

539,92

82,50

80

Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου (88)

4.968,30

350,00

81

Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου (89)

904,20

140,00

82

Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο (16)

74,30

11,00

83

Λοιπά όσπρια βρώσιμα (24)

266,50

20,00

84

Λούπινο (16)

74,30

11,00

85

Λωτός (122)

516,04

76,00

86

Μανιτάρια pleurotus (140)

21.197,89

5.000,00

87

Μανταρινιά (121)

539,92

82,50

88

Μαρούλι θερμοκηπίου (88)

4.968,30

350,00

89

Μαρούλι υπαίθρου (71)

910,21

229,30

90

Μαρούλι υψηλού τολ (88)

4.968,30

350,00

91

Μαστίχα (44)

925,00

90,00

92

Μελιτζάνες θερμοκηπίου (88)

4.968,30

350,00

93

Μελιτζάνες υπαίθρου (89)

904,20

140,00

94

Μελιτζάνες υψηλού τολ (88)

4.968,30

350,00

95

Μέσπιλα (μούσμουλα) (123)

536,46

52,00

96

Μηδική σανός (14)

74,59

12,30

97

Μηδική σπόρος (15)

84,03

24,00

98

Μηλιά (124)

684,09

100,00

99

Μπάμια βιομηχανική (64)

637,58

95,00

100

Μπάμια υπαίθρου (72)

894,56

215,00
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

101

Μπανάνες θερμοκηπίου (126)

102

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ
2.429,05

300,00

Μπανάνες υπαίθρου (125)

575,86

100,00

103

Νεκταρινιά (127)

470,54

70,00

104

Πατάτα ανοιξιάτικη (73)

669,67

35,80

105

Πατάτα καλοκαιρινή (73)

669,67

35,80

106

Πατάτα φθινοπωρινή (73)

669,67

35,80

107

Πεπόνι θερμοκηπίου (74)

2.973,15

57,00

108

Πεπόνι υπαίθρου (75)

803,57

45,00

109

Πεπόνι υψηλού τολ (74)

2.973,15

57,00

110

Πεπόνι χαμηλής κάλυψης (75)

803,57

45,00

111

Πιπεριά βιομηχανική (64)

637,58

95,00

112

Πιπεριά θερμοκηπίου (76)

5.529,76

347,50

113

Πιπεριά υδροπονική (76)

5.529,76

347,50

114

Πιπεριά υπαίθρου (77)

980,13

236,30

115

Πιπεριά υψηλού τολ (76)

5.529,76

347,50

116

Πορτοκάλια βαλέντσια (128)

523,15

85,00

117

Πορτοκάλια κοινά (129)

521,09

92,50

118

Πορτοκάλια ομφαλοφόρα (130)

522,47

92,50

119

Ρεβύθια (22)

260,08

22,00

120

Ρητίνη ανα στρέμμα (171)

52,99

9,00

121

Ρίγανη − αρωματικά φυτά (32)

233,58

70,00

122

Ροδάκινα (131)

467,64

71,00

123

Ροδάκινα βιομηχανικά (132)

472,38

72,50

124

Ροδιά (141)

536,59

50,00

125

Ρύζι (4)

139,38

11,00

126

Σίκαλη (2)

46,97

2,00

127

Σιτάρι μαλακό (5)

47,69

2,00

128

Σιτάρι σκληρό (6)

75,86

2,00

129

Σκόρδα ξερά (78)

1.018,84

206,00

130

Σκόρδο νωπό (68)

1.013,97

160,00

131

Σόγια (45)

200,16

11,80

132

Σόργο (σκούπα) (46)

100,10

20,00

133

Σουσάμι (47)

108,89

66,40

134

Σπανάκι (89)

904,20

140,00

135

Σπαράγγια (79)

915,03

91,00
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ

136

Σποροπαραγωγή (μπάμιας − πιπεριάς κλπ) (90)

704,62

105,00

137

Σταφίδα κορινθιακή ξερή (133)

486,71

85,00

138

Σταφίδα σουλτανίνα νωπή (105)

988,30

85,00

139

Σταφίδα σουλτανίνα ξερή ((134)

496,81

95,00

140

Στρελίτζια (152)

8.862,20

1.300,00

141

Σύκα νωπά (135)

527,10

60,00

142

Σύκα ξερά (136)

155,32

45,00

143

Τομάτα βιομηχανική (80)

757,56

77,40

144

Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου (81)

879,53

240,00

145

Τομάτα όψιμη θερμοκηπίου 2η καλλιέργεια (82)

5.458,03

800,00

146

Τομάτα πρώιμη θερμοκηπίου 1η καλλιέργεια (82)

5.458,03

800,00

147

Τομάτα υδροπονίας (82)

5.458,03

800,00

148

Τομάτα υψηλού τολ (82)

5.458,03

800,00

149

Τοματοπιπεριά (83)

1.009,66

22,25

150

Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου (152)

8.862,20

1.300,00

151

Τριαντάφυλλα υπαίθρου (153)

2.185,34

400,00

152

Τριφύλλι ετήσιο (16)

74,30

11,00

153

Τσάϊ βουνού (32)

233,58

70,00

154

Φακές (22)

260,08

22,00

155

Φασολάκια βιομηχανικά (64)

637,58

95,00

156

Φασολάκια νωπά υπαίθρου (85)

902,41

190,00

157

Φασολάκια όψιμα θερμοκηπίου 2η καλλιέργεια (84)

4.352,66

325,00

158

Φασολάκια υψηλού τολ (84)

4.352,66

325,00

159

Φασολάλια πρώιμα θερμοκηπίου 1η καλλιέργεια (84)

4.352,66

325,00

160

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες − φασόλια με υποστύλωση

455,00

70,00

161

Φασόλια ξερά (23)

252,91

23,00

162

Φασόλια πλακέ − φασόλια με υποστήλωση

455,00

70,00

162

Φασόλι λήμνου ξηρικό

156,50

23

163

Φουντούκια (137)

406,72

25,00

164

Φράουλες υπαίθρου − Φράουλες (86)

791,16

235,00

165

Φράουλες υψηλού τολ (87)

2.901,80

235,00

166

Φράουλες χαμηλής κάλυψης (87)

2.901,80

235,00

167

Φυστίκι αιγίνης (139)

405,97

47,20

168

Φυστίκι κελυφωτό (138)

407,57

47,20

169

Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού
χώρου (154)

5.035,64

470,00
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

170

Φυτώρια ανθοκομικών (161)

171

Φυτώρια ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων (162)

172

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙ−
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ
Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ
ΖΩΟΥ
5.401,43

930,00

843,97

95,00

Φυτώρια ελιάς (163)

4.924,25

750,00

173

Φυτώρια εσπεριδοειδών (164)

5.132,75

490,00

174

Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων (164)

5.132,75

490,00

175

Φυτώρια λαχανικών (165)

5.121,03

930,00

176

Χρυσάνθεμα θερμοκηπίου (152)

8.862,20

1.300,00

177

Χρυσάνθεμα υπαίθρου (153)

2.185,34

400,00

Β – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
200

Αγελάδες γαλ/γής (182)

573,15

120,00

201

Αγελάδες ελεύθερης βοσκής

634,79

58,00

202

Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης (183)

537,64

105,00

203

Αίγες με τα παράγωγά τους (184)

107,43

20,00

204

Αμιγής πάχυνση αμνοεριφίων (185)

58,09

2,00

205

Ινδιάνοι (γαλοπούλες) (186)

2,66

0,40

206

Μόνοπλα (187)

228,52

20,00

207

Κότες αυγοπαραγωγής (188)

2,31

0,45

208

Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής (189)

0,39

0,08

209

Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής − φασόν (190)

0,34

0,05

210

Κουνέλια (191)

2,37

0,50

211

Μελισσοσμήνη κυψέλες διπλές

78,63

10,01

212

Μελισσοσμήνη, κυψέλες (193)

52,42

7,70

213

Αμιγής πάχυνση μόσχων (194)

257,28

18,00

214

Ορτύκια εκτροφής (195)

1,20

0,11

215

Πέρδικες εκτροφής (196)

1,26

0,21

216

Πρόβατα (197)

94,39

17,00

217

Στρουθοκάμηλοι (200)

1.796,82

30,00

218

Αμιγής πάχυνση χοίρων (198)

48,66

8,00

219

Χοιρομητέρες (199)

366,18

77,00

220

Μεταξοσκώληκες

221

Σαλιγκάρια

(Α) 70, (Β) 60
365

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Παρατηρήσεις:
α) Στην περίπτωση που αξιοποιούνται βιολογικά προ−
ϊόντα, οι ώρες εργασίας αυξάνονται κατά 15% και η
ΑΠΑ κατά 20%.
β) Στην περίπτωση που αξιοποιούνται ΠΟΠ και ΠΓΕ,
η ΑΠΑ αυξάνεται κατά 3%.
γ) Στην περίπτωση που αξιοποιούνται προϊόντα ολο−
κληρωμένης διαχείρισης, οι ώρες εργασίας αυξάνονται
κατά 5% και η ΑΠΑ κατά 8%.
δ) Στην περίπτωση που αξιοποιούνται προϊόντα των
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ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, οι ώρες εργασίας
αυξάνονται κατά 10% και η ΑΠΑ κατά 8%.
ε) Για τους μεταξοσκώληκες Α = έως 10 κουτιά μετα−
ξόσπορου, Β = από 11 κουτιά μεταξόσπορου και πάνω
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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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

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

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

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

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).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000121201110024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

