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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 12374
Προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της έντυ−

πης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση 
των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του 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).

1.4. 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.

1.5. Την με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτι−
κή Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα 
Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονι−
σμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμμα−
τος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013» όπως 
ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 15 παρ. 2.

1.6. Την με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβο−
λή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

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. 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).

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώ−

τος ενίσχυσης για την «ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 121: «Εκ−
συγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2006−2013 της 
Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 4985/21−6−2010 απαιτείται η θέσπιση προ−
διαγραφών και οδηγιών συμπλήρωσης του φακέλου 
υποψηφιότητας των αιτήσεων ενίσχυσης.

3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο Εφαρμογής 

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο ορισμός των προδι−
αγραφών και των οδηγιών συμπλήρωσης της έντυπης 
μορφής της αίτησης ενίσχυσης. 

2. Η παρούσα ισχύει για αιτήσεις ενίσχυσης που υπο−
βάλλονται κατά την διάρκεια της Δ΄ Προγραμματικής 
Περιόδου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2006 – 2013, Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων», καθεστώς ενισχύσεων για 
την «ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμε−
ταλλεύσεις», της κοινής υπουργικής απόφασης [εφεξής 
ΚΥΑ] 4985/21−6−2010. 
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Άρθρο 2
Περιεχόμενο αίτησης ενίσχυσης

Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει: 
α) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
β) τον φάκελο υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Ο φάκελος υποβολής της επενδυτικής πρότασης, πε−

ριλαμβάνει:
α) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης 

ενίσχυσης,
β) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
γ) το δελτίο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλε−

ξιμότητας [ΔΕΤΕΕ] της αίτησης ενίσχυσης,
δ) το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης,
ε) το δελτίο τεκμηρίωσης της βαθμολογίας [ΔΕΤΕΒ] 

της αίτησης ενίσχυσης, και
στ) τα δικαιολογητικά και τις προσφορές (προτιμο−

λόγια) της αίτησης ενίσχυσης.
Η αίτηση ενίσχυσης δύναται να περιλαμβάνει και 

επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση του δυνητικού 
δικαιούχου ή/και του συντάκτη διευκολύνουν την αξι−
ολόγησή της.

Άρθρο 3
Παρουσίαση της Αίτησης Ενίσχυσης

1. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της 4985/21−
6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης, η έντυπη μορφή 
της αίτησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, 
ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο συνο−
δεύεται από CD το οποίο περιέχει τα κείμενα σε μορφή 
αρχείου WORD και τους πίνακες σε μορφή αρχείου 
EXCEL. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε κουτί με 
λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο (2) τεύχη 
σε μορφή ντοσιέ με έλασμα. Στην εξωτερική επιφάνεια 
του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα 
υποδείγματα εξώφυλλου και ράχης του άρθρου 8.

2. Το πρώτο τεύχος (Τεύχος 1) περιέχει με την σειρά 
που αναφέρονται:

α) το εξώφυλλο του τεύχους,
β) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
γ) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης 

ενίσχυσης,
δ) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
ε) το δελτίο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλε−

ξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης,
στ) το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, και
ζ) το δελτίο τεκμηρίωσης της βαθμολογίας της αί−

τησης ενίσχυσης.
3. Το δεύτερο τεύχος (Τεύχος 2) περιέχει με την σειρά 

που αναφέρονται:
α) το εξώφυλλο του τεύχους,
β) κατάλογο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της επι−

λεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης,
γ) τα δικαιολογητικά του πιο πάνω καταλόγου,
δ) κατάλογο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της βαθ−

μολογίας της αίτησης ενίσχυσης,
ε) τα δικαιολογητικά του πιο πάνω καταλόγου,
στ) κατάλογο προσφορών (προτιμολογίων),
ζ) τις προσφορές του πιο πάνω καταλόγου,
η) κατάλογος μελετών που προβλέπονται από το θε−

σμικό πλαίσιο, και
θ) οι μελέτες του πιο πάνω καταλόγου.
4. Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων ή/και 

συγκριτικού πίνακα ή/και τεχνικής έκθεσης, η αίτηση 

ενίσχυσης περιλαμβάνει ένα επιπλέον τεύχος (Τεύχος 
3) στο οποίο τοποθετούνται κατάλογος των σχετικών 
δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά.

Άρθρο 4
Προδιαγραφές του δελτίου τεκμηρίωσης των 

προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης.

1. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων της επιλεξιμό−
τητας της αίτησης ενίσχυσης αφορά με την σειρά που 
αναφέρονται:

α) την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας 
του δυνητικού δικαιούχου,

β) την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας 
της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, και

γ) την τεκμηρίωση των γενικών και ειδικών προϋποθέ−
σεων επιλεξιμότητας των αιτούμενων επενδύσεων.

2. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότη−
τας της αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνει όλους τους 
απαιτούμενους υπολογισμούς (π.χ. προσδιορισμός της 
ιδιότητας του γεωργού, μέσω του υπολογισμού του 
ποσοστού του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό 
ατομικό) και παραπέμπει σύμφωνα με την αρίθμηση 
του συντάκτη στα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (π.χ. η 
ηλικία του δυνητικού δικαιούχου αποδεικνύεται με το 
δικαιολογητικό με αριθμό 1 που αντιστοιχεί στο δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας).

3. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας 
της αίτησης ενίσχυσης γίνεται μέσω του δελτίου τεκ−
μηρίωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας [ΔΕΤΕΕ] 
το οποίο μορφοποιείται και συμπληρώνεται με ευθύνη 
του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης. Στο Παράρτημα 1, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, 
παρέχεται η συνιστώμενη μορφοποίηση του ΔΕΤΕΕ.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης

1. Το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης περιλαμβάνει με 
την ακόλουθη σειρά:

α) τα στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου,
β) την συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης,
γ) την αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων επενδύ−

σεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,
δ) τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν για την 

υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και για 
την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης του δυνητι−
κού δικαιούχου,

ε) τον τυποποιημένο χρηματοδοτικό πίνακα, και
ε) τους τυποποιημένους πίνακες του επενδυτικού Σχε−

δίου Βελτίωσης.
2. Τα στοιχεία δυνητικού δικαιούχου περιλαμβάνουν:
α) Ταυτότητα του δυνητικού δικαιούχου: Στην περί−

πτωση φυσικού προσώπου αναφέρεται σύντομο βιογρα−
φικό. Στην περίπτωση υφιστάμενου νομικού προσώπου 
αναφέρονται τα στοιχεία και το ιστορικό σύστασής 
του, καθώς και σύντομο βιογραφικό τουλάχιστον των 
κατεχόντων το 75% του μετοχικού/εταιρικού κεφα−
λαίου. Στην περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώ−
που αναφέρονται τα στοιχεία που θα λάβει το νομικό 
πρόσωπο μετά την σύστασή του, καθώς και σύντομο 
βιογραφικό τουλάχιστον των κατεχόντων το 75% του 
μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση συ−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30721

στεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων πέραν του 
βιογραφικού του δυνητικού δικαιούχου αναφέρονται τα 
στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο κ.λπ.) των υπο−
λοίπων κτηνοτρόφων καθώς και η σχέση τους με τον 
δυνητικό δικαιούχο.

β) Ταυτότητα της εκμετάλλευσης του δυνητικού δι−
καιούχου: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή της εκμε−
τάλλευσης σχετικά με: i) το ιστορικό της δημιουργίας 
της, ii) την υφιστάμενη κατάστασή της (έτος απογρα−
φής), iii) την διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου της στην 
υφιστάμενη κατάσταση, και iv) τα κοινοτικά πρότυπα 
που πρέπει να πληρούν τα υφιστάμενα μεγέθη της με 
τεκμηρίωση της σχετικής προσαρμογής. Στην περί−
πτωση συστεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η 
περιγραφή αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμετάλλευση του δυνητικού 
δικαιούχου. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων συνερ−
γασίας, η περιγραφή αφορά τόσο την υφιστάμενη κα−
τάσταση των επιμέρους εκμεταλλεύσεων, όσο και την 
τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των 
στην εκμετάλλευση συνεργασίας.

γ) Επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης: Ανα−
φέρονται οι επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης 
την τελευταία 15ετία, καταγράφοντας τον φορέα χρη−
ματοδότησης, τα στοιχεία έγκρισης (πρωτόκολλο και 
ενίσχυση) και εκείνα της υλοποίησης (πρωτόκολλο και 
καταβληθείσα ενίσχυση). Εφόσον ο δυνητικός δικαι−
ούχος αιτείται την ενίσχυση επενδύσεων που έτυχαν 
χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία απαιτείται η 
λεπτομερής καταγραφή τους (δαπάνη, τεχνικά χαρα−
κτηριστικά, αριθμός σειράς κ.λπ.).

δ) Συμμετοχή σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Αναφέρεται η συμμετοχή της εκμετάλλευσης του δυνη−
τικού δικαιούχου σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της 3ης και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, κατα−
γράφοντας τον φορέα χρηματοδότησης, τα στοιχεία 
έγκρισης (πρωτόκολλο και ενίσχυση) και εκείνα της υλο−
ποίησης (πρωτόκολλο και καταβληθείσα ενίσχυση).

3. Η συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης περιλαμβάνει:

α) την σκοπιμότητα του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίω−
σης, και

β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης.

4. Στην περιγραφή των αιτούμενων επενδύσεων, οι 
επενδύσεις αναλύονται ταξινομημένες στις ακόλουθες 
κατηγορίες δαπάνης:

− Γεωργικά κτίρια και κατασκευές φυτικής παραγωγής,
− Γεωργικά κτίρια και κατασκευές ζωικής παραγωγής,

− Μελισσοκομικό – Ανθοκομικό αυτοκίνητο,
− Γεωργικός Ελκυστήρας,
− Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός φυτικής πα−

ραγωγής,
− Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ζωικής πα−

ραγωγής,
− Αρδευτικά συστήματα εξοικονόμησης ύδατος,
− Έγγειες βελτιώσεις,
− Πολυετείς φυτείες,
− Διαχείριση αποβλήτων,
− Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε 

περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

− Προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστά−
σεων σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και 
καλής διαβίωσης των ζώων,

− Καθετοποίηση της παραγωγής της εκμετάλλευσης,
− Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [ΑΠΕ], και
− Γενικές δαπάνες.
Για κάθε κατηγορία δαπάνης, εκτός των γενικών δα−

πανών, καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και ανα−
λύονται οι αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες παραθέτο−
ντας αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεκμηριώνοντας, 
όπου απαιτείται: i) την σκοπιμότητά τους σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΥΑ 11308/16−11−2010, ii) την 
παραγωγική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της ΥΑ 11308/16−11−2010, iii) το ρεαλιστικό 
τους κόστος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 
της ΥΑ 11308/16−11−2010, iv) την συμμόρφωσή τους με τα 
κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που 
εφαρμόζονται σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 9 και 10 της ΥΑ 11308/16−11−2010, v) την συμμόρ−
φωσή τους με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ 
αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ΥΑ, 
11308/16−11−2010, και τέλος vi) τις λοιπές προϋποθέσεις, 
περιορισμούς και όρους, της ΥΑ, 11308/16−11−2010, μέρος 
3ο: «Επιλέξιμες δαπάνες».

Στο τέλος της κάθε κατηγορίας παρατίθεται συνο−
πτικός τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των 
αιτούμενων επενδυτικών δαπανών και συσχέτισή τους 
με τις υποβληθείσες προσφορές μέσω της αρίθμησης 
του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, ενώ για τα κτίρια 
και τις κατασκευές παρατίθεται και συνοπτικός τυπο−
ποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που περιλαμβάνει 
το είδος, το μέγεθος (επιφάνεια ή όγκο αναλόγως την 
επένδυση) και το κόστος (συνολικό και ανά μονάδα 
μέτρησης) του κάθε κτιρίου και κατασκευής.

5. Ο τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αιτού−
μενων επενδυτικών δαπανών έχει την ακόλουθη μορφή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ: Ανακεφαλαίωση δαπανών γεωργικών κτιρίων και κατασκευών φυτικής παραγωγής
α/α 

προσφοράς ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0,00

Επισημαίνεται ότι στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των 
αιτούμενων επενδυτικών δαπανών δεν γίνεται αναλυτική 
καταγραφή των δαπανών αλλά συσχέτισή τους με τις 
υποβληθείσες προσφορές. Αναλυτικά οι δαπάνες κα−
ταγράφονται στον πίνακα 2: «Αιτούμενες επενδυτικές 

δαπάνες» που αποτελεί μέρος των πινάκων της αίτησης 
ενίσχυσης.

6. Ο τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των 
αιτούμενων γεωργικών κτιρίων και κατασκευών έχει 
την ακόλουθη μορφή:



30722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

  7. Ειδικά στην περίπτωση των κατηγοριών δαπάνης: 
α) μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε 
περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας, β) προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών εγκατα−
στάσεων σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής 
και καλής διαβίωσης των ζώων, γ) μετατροπής κατά την 
έννοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/16−11−2010, και 
δ) καθετοποίηση της παραγωγής της εκμετάλλευσης, η 
ανάλυση των αιτούμενων δαπανών γίνεται ξεχωριστά 
για τα γεωργικά κτίρια και κατασκευές και τον εξοπλι−
σμό που τοποθετείται εντός αυτών.

8. Τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν για την 
υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και την 
νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης του δυνητικού 
δικαιούχου αναλύονται ξεχωριστά για τα θεσμικά προ−
βλήματα, τα τεχνικά τα λοιπά προβλήματα.

9. Οι τυποποιημένοι πίνακες του επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης περιλαμβάνουν τους ακόλουθους πίνακες:

− Πίνακας 1:  Έλεγχος ρεαλιστικού κόστους σταβλικών 
εγκαταστάσεων,

− Πίνακας 2: Αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες,
− Πίνακας 3: Ανακεφαλαίωση χρηματοδοτικού σχήμα−

τος αίτησης ενίσχυσης,
− Πίνακας 4: Αξιοποίηση έτους απογραφής (Φυτική 

Παραγωγή) – Υπολογισμός ΑΠΑ,
− Πίνακας 5: Αξιοποίηση έτους απογραφής (Ζωική Πα−

ραγωγή) – Υπολογισμός ΑΠΑ,
− Πίνακας 6: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάστα−

ση (Φυτική Παραγωγή) και Υπολογισμός ΜΑΕ φυτικής 
παραγωγής,

− Πίνακας 7: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση 
(Φυτική Παραγωγή) – Υπολογισμός ΑΠΑ φυτικής πα−
ραγωγής,

− Πίνακας 8: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση 
(Ζωική Παραγωγή) και Υπολογισμός ΜΑΕ ζωική παρα−
γωγής,

− Πίνακας 9: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση 
(Ζωική Παραγωγή) – Υπολογισμός ΑΠΑ ζωικής παρα−
γωγής,

− Πίνακας 10: Γεωργικά κτίσματα & κατασκευές – Εξο−
πλισμός την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης,

− Πίνακας 11: Καθετοποίηση της παραγωγής,
− Πίνακας 12: Ένταση εργασίας,
− Πίνακας 13: ΑΠΑ,
− Πίνακας 14: Τρόποι κατοχής και τύπος αγροτεμαχίων 

εκμετάλλευσης,

− Πίνακας 15: Τρόποι αξιοποίησης εκμετάλλευσης, 
και

− Πίνακας 16: Μέθοδοι άρδευσης αγροτεμαχίων εκ−
μετάλλευσης.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές της τεκμηρίωση της 

βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης.

Κατ’ αναλογία του άρθρου 4, η βαθμολογία τεκμηριώ−
νεται μέσω του δελτίου τεκμηρίωσης της βαθμολογίας 
[ΔΕΤΕΒ] της αίτησης ενίσχυσης.

Άρθρο 7
Προδιαγραφές δικαιολογητικών και 
προσφορών της αίτησης ενίσχυσης

1. Τα δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης, σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 «Προδιαγραφές 
και περιεχόμενο της Αίτησης Ενίσχυσης» της ΥΑ 11308/ 
16−11−2010, είναι ευανάγνωστα και ευκρινή και αριθμού−
νται με ευθύνη του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης. 
Δικαιολογητικά που δεν είναι ευανάγνωστα και ευκρινή 
εντάσσονται στην κατηγορία των «θεραπεύσιμων ελλεί−
ψεων» του άρθρου 33 «Πληρότητα Αίτησης Ενίσχυσης» 
της ΥΑ 11308/16−11−2010 

Η αρίθμηση των δικαιολογητικών γίνεται με κόκκινο 
στυλό στο πάνω δεξιό μέρος του δικαιολογητικού και 
στην συνέχεια καταχωρούνται σε πίνακα στον οποίο 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο αριθμός του δικαι−
ολογητικού.

2. Οι προσφορές πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρ−
θρο 13 «Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης» της Υ.Α. 11308/ 
16−11−2010, αριθμούνται όπως και τα δικαιολογητικά και 
στην συνέχεια καταχωρούνται σε πίνακα στον οποίο 
περιλαμβάνονται: α) ο αριθμός της προσφοράς, β) ο 
εκδότης της προσφοράς, γ) σύντομη περιγραφή της 
δαπάνης και δ) η αξία της δαπάνης. 

3. Συνιστάται η τοποθέτηση των δικαιολογητικών και 
των προσφορών να γίνεται με την σειρά που καταχω−
ρούνται στους σχετικούς πίνακες.

4. Δικαιολογητικά ή προσφορές που δεν έχουν κατα−
χωρηθεί στους σχετικούς πίνακες ή έχουν ημερομηνία 
μεταγενέστερη από εκείνη της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση 
της αίτησης ενίσχυσης.

Άρθρο 8
Τυποποιημένα υποδείγματα

1. Στο Παράρτημα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμή−
μα της παρούσας, ορίζονται τα τυποποιημένα υποδείγ−
ματα για:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ: Συνοπτική τεχνική περιγραφή και χρήσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών φυτικής παραγω−
γής

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ

Μονάδα 
μεγέθους

Ανά μονάδα 
μεγέθους Συνολικά

ΣΥΝΟΛΑ
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α) το εξώφυλλο της αίτησης ενίσχυσης,
β) την ράχη,
γ) το εξώφυλλο κάθε τεύχους,
δ) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
ε) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης 

ενίσχυσης,
στ) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 

1986,
ζ) τον χρηματοδοτικό πίνακα του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης,
η) τους πίνακες του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, 

και
θ) τον κατάλογο προσφορών (προτιμολογίων).
Επισημαίνεται ότι η τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/86:
α) διαφοροποιείται για φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

και
β) αφορά στις γενικές προϋποθέσεις για την υποβολή 

αίτησης ενίσχυσης.
Επιπλέον Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/

1986 δύνανται να απαιτούνται για ειδικές περιπτώσεις 
δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

2. Τα τυποποιημένα υποδείγματα της αίτησης ενίσχυ−
σης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από 
τον ισότοπο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού 
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στην διεύθυνση 
http://www.agrotikianaptixi.gr/

Άρθρο 9
Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης

1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των αι−
τήσεων ενίσχυσης μέσω κατάλληλου Πληροφορικού 
Συστήματος:

α) τα περιγραφόμενα στην παρούσα κείμενα και 
πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων 
υποδειγμάτων του άρθρου 8, θα παράγονται μέσω 
του Πληροφορικού Συστήματος μετά την ολοκλή−
ρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενί−
σχυσης, και

β) η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 χωρίς το CD.

2. Αιτήσεις ενίσχυσης που περιλαμβάνουν κείμενα και 
πίνακες που ενώ παράγονται από το Πληροφοριακό Σύ−
στημα δεν θα έχουν παραχθεί από αυτό, κατατάσσονται 
στις «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 
της 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης.



30724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 1
(   1   12374/16-12-2010) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30725

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
(Το Παράρτημα 2 αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της ΥΑ 12374/16−12−2010)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1 Υπ. 1: Εξώφυλλο αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο.
Κατ’ αναλογία του υποδ. 1 μορφοποιείται το εξώφυλλο της αίτησης ενίσχυσης για δυνητικούς δικαιούχους 

νομικά πρόσωπα.
2.2 Υπ. 2: Ράχη κουτιού αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο
Τα πεδία στην ράχη συμπληρώνονται ως εξής:
− (i) Συμπληρώνεται ο κωδικός της Περιφέρειας, ως εξής:

− ΑΜΘ = Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
− ΚΜ =  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
− ΔΜ =  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
− ΗΠ =  Περιφέρεια Ηπείρου
− ΘΕΣ =  Περιφέρεια Θεσσαλίας
− ΣΤΕ =  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
− ΔΥΤΕ =  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
− ΑΤ =  Περιφέρεια Αττικής
− ΠΕΛ =  Περιφέρεια Πελοποννήσου
− ΙΝ =  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
− ΒΑ =  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
− ΝΑ =  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
− ΚΡ =  Περιφέρεια Κρήτης

− (ii) Συμπληρώνεται: ΜΕΤΡΟ 121.
− (iii) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης (προαιρετικά).
− (iv) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Δυνητικού Δικαιούχου.
− (v) Συμπληρώνεται ο Δήμος (Καλλικρατικός) και ο Νομός του τόπου της μόνιμης κατοικίας/έδρας του δυνη−

τικού δικαιούχου.
− (vi) Δεν συμπληρώνεται.
− (vii) Δεν συμπληρώνεται.
Κατ’ αναλογία του υποδ. 2 μορφοποιείται η ράχη του κουτιού της αίτησης ενίσχυσης για δυνητικούς δικαιού−

χους νομικά πρόσωπα.
2.3 Υπ. 3: Εξώφυλλο πρώτου τεύχους αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο.
Κατ’ αναλογία του υποδ. 3 μορφοποιούνται, τόσο τα εξώφυλλα των λοιπών τευχών της αίτησης ενίσχυσης, όσο 

και τα εξώφυλλα αιτήσεων ενίσχυσης δυνητικών δικαιούχων νομικών προσώπων.
2.4 Υπ. 5: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νομικού προσώπου
Στο πεδίο «Νομική μορφή», στην περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων, πριν την νομική μορφή προηγείται 

η πρόταση «υπό σύσταση».
2.5 Υπ. 6: Συνοπτικά στοιχεία αίτησης ενίσχυσης
Στο πεδίο «Δικαιούχος Νέος Αγρότης» συμπληρώνεται «ΝΑΙ» και στην περίπτωση νομικών προσώπων των οποίων 

το μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ανήκει σε ποσοστό ≥ 75% σε μετόχους/ εταίρους που έχουν την ιδιότητα του 
νέου γεωργού. Στο πεδίο «Δικαιούχος Καπνοπαραγωγός» συμπληρώνεται «ΝΑΙ» στην περίπτωση δικαιούχου στις 
περιοχές καπνοπαραγωγής κατά την έννοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/16−11−2010. Στα πεδία «Δικαιούχος 
νομικό πρόσωπο» και «Δικαιούχος εκμ/ση συνεργασίας» συμπληρώνεται η νομική μορφή της επιχείρησης.

2.6 Υπ. 7: Υπεύθυνη δήλωση δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔ πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δυνητικού δικαιούχου.
2.7 Υπ. 8: Υπεύθυνη δήλωση δυνητικού δικαιούχου νομικό πρόσωπο.
Συμπληρώνεται κατ’ αντιστοιχία της ΥΔ του φυσικού προσώπου.
Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔ πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δυνητικού δικαιούχου. Ειδικά στην 

περίπτωση υπό σύσταση νομικών προσώπων υπογράφεται από το μέτοχο/εταίρο με το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της υπό σύστασης επιχείρησης.

2.8 Υπ. 10: Κατάλογος προσφορών.
Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των προσφορών στο τεύχος 2 της αίτησης ενίσχυσης συνιστάται να γίνεται 

με την σειρά που αυτές καταγράφονται στον κατάλογο.
Σε κάθε προσφορά αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα νούμερο και συνεπώς μία και μόνο μία γραμμή στον κατά−

λογο ανεξαρτήτως των δαπανών που περιγράφει (ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας δαπάνης). Στην ανάλυση 
των αιτούμενων επενδύσεων, μία προσφορά μπορεί να επαναλαμβάνεται περισσότερες φορές όταν περιέχει 
πολλές δαπάνες, ανάλογα την ανάλυση που κάνει ο συντάκτης και την δυνατότητα ομαδοποίησή τους σε μία ή 
περισσότερες επενδυτικές κατηγορίες.

2.9 Υπ. 11: Πίνακες επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
Το υπόδειγμα 11 περιλαμβάνει το σύνολο των πινάκων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης (συνολικά 16 πίνα−

κες). 
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2.9.1 Πίνακας 2: Αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες
Ο πίνακας των αιτούμενων επενδύσεων (Πιν. 2) ακολουθεί την μορφοποίηση του υποδείγματος και περιλαμβάνει 

τις αιτούμενες δαπάνες ταξινομημένες ως εξής: 
1. ΚΤΙΡΙΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
− 1Α Φυτικής παραγωγής,
− 1Β Ζωικής παραγωγής,
− 1Γ Μετεγκατάστασης στην περίπτωση που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλ−

λοντος και της δημόσιας υγείας,
− 1Δ Προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα,
− 1Ε Διαχείρισης αποβλήτων, και
− 1ΣΤ Καθετοποίησης της παραγωγής.
2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ και ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
− 2Α Μελισσοκομικό – Ανθοκομικό αυτοκίνητο,
− 2Β Γεωργικός ελκυστήρας,
− 2Γ Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα
− 2Δ Θερμοκηπίων,
− 2Ε Αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,
− 2ΣΤ Γεωτρήσεων,
− 2Ζ Ζωικής παραγωγής (σταβλικών εγκαταστάσεων),
− 2Η Μετεγκατάστασης στην περίπτωση που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλ−

λοντος και της δημόσιας υγείας,
− 2Θ Προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα,
− 2Ι Μελισσοκομικός εξοπλισμός,
− 2Κ Διαχείρισης αποβλήτων,
− 2ΚΑ Καθετοποίησης της παραγωγής, και
− 2ΚΒ Λοιπός που δεν περιλαμβάνεται πιο πάνω
3. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
4. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ
Ο πίνακας των αιτούμενων επενδύσεων (πιν. 2) συμπληρώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
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