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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Το Παράρτημα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης) 

 

 
Α. Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις 4.1.1. 

και 4.1.3, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας όπως αυτός παράγεται από το Πληροφορικό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ). 

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη  

από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος, όσο και από τον 

συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

N.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, πρέπει να εμφανίζει 

ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της να επαληθευτούν σε 

περίπτωση διασταυρωτικών ελέγχων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση 

επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75). 

2. Επιχειρηματικό σχέδιο συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως 

εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ και υπογεγραμμένο τόσο από τον 

υποψήφιο δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος, 

όσο και από τον συντάκτη της αίτησης στήριξης. 

3. Δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν: 

3.1. Την επιλεξιμότητα του υποψήφιου δικαιούχου, όπως ορίζονται στην ενότητα Β του παρόντος 

παραρτήματος. 

3.2. Την επιλεξιμότητα της υποψήφιου νομικού πρόσωπου, όπως ορίζονται στην ενότητα Γ του 

παρόντος παραρτήματος. 

3.3. Την επιλεξιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως ορίζονται στην ενότητα Δ του παρόντος 

παραρτήματος. 

3.4. Την επιλεξιμότητα του συλλογικού σχήματος, όπως ορίζονται στην ενότητα Ε του παρόντος 

παραρτήματος. 

3.5. Την επιλεξιμότητα των αιτούμενων επενδύσεων (της σκοπιμότητας και της δυναμικότητας, του 

εύλογου κόστους και της συμμόρφωσης με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία των αιτούμενων 

επενδύσεων) όπως ορίζονται στην ενότητα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος 

3.6. Τη βαθμολογία του υποψήφιου, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης. 

4. Τα δικαιολογητικά πρέπει να: 

4.1. Είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή απλά αντίγραφα, ανάλογα με τα οριζόμενα στο Ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’). 

4.2. Είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. 

4.3. Είναι σε ισχύ και πρόσφατης έκδοσης, όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 

4.4. Είναι αριθμημένα στο πάνω δεξιό μέρος. 

4.5. Καταγράφονται σε σχετικό πίνακα - ευρετήριο ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά αρίθμησης. 
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Β. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας του υποψήφιου φυσικού προσώπου. 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο 

ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. 

3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄). 

2. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και 

ημερομηνία έκδοσης μετά την 1/7/2017. Για αλλοδαπούς πολίτες προσκομίζεται έγγραφο μόνιμης 

διαμονής: 

2.1. Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο 

μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. 

2.2. Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης 

γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου  

κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη 

άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. 

3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον κύριο φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης ή 

για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου ή για κάθε νόμιμη χρήση - εκτός είσπραξης 

χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων. Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ. 

7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ μετά την 1/7/2017 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

στήριξης, ως επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου). 

8. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος στήριξης από νέο γεωργό του υπομέτρου 6.1, η ΕΥΕ ΠΑΑ είναι 

αρμόδια για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποψηφίου. 

9. Για την τεκμηρίωση της ανώτατης έντασης στήριξης δικαιούχων που δεν έχουν ενταχθεί σε μέτρο νέων 

γεωργών κατά την τελευταία πενταετία, προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας 

εισοδήματος που αφορούν τις περιόδους 1.1.2011 έως 31.12.2011 και 1.1.2012 έως 31.12.2012 από  

τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά του εισοδήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, δεν είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης 

ατομικά εξωγεωργικά. Η ηλικία τεκμηριώνεται από το δικαιολογητικό ταυτοποίησης. 

10. Στη δράση 4.1.3, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού, ο υποψήφιος πρέπει να 

προσκομίσει βεβαίωση επαγγελματία γεωργού από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων ή βεβαίωση ότι έχει λάβει ενιαία ενίσχυση για το έτος 2016. Σε περίπτωση  

αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω, πρέπει να αποδείξει ότι οι γεωργικές του δραστηριότητες δεν 

είναι ασήμαντες ή ότι ο κύριος επιχειρηματικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 147). 

 

 
Γ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας του υποψήφιου νομικού προσώπου. 

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης των υποψήφιων νομικών προσώπων: 

1.1. Ισχύον καταστατικό. 
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1.2. Βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του 

φορέα. 

1.3. Πιστοποίηση της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης με την 

προσκόμιση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μετόχων / εταίρων / μελών του 

φορέα. Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης μετά την τελευταία Γ.Σ., 

απόσπασμα του βιβλίου μετόχων ή μελών, για τη μεταβολή, με υπογραφή του νόμιμου 

εκπρόσωπου. 

1.4. Η διάρκεια του φορέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης πρέπει να υπερβαίνει την 

31-12-2028. Η διάρκεια τεκμηριώνεται με την προσκόμιση του ισχύοντος καταστατικού του 

φορέα. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / 

ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης και να εμφανίζεται στο ισχύον καταστατικό  

του φορέα το οποίο υποβάλλεται με την αίτηση. 

1.5. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. Στην περίπτωση όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις 

ανάγκες του προγράμματος διαφοροποιείται από τον διαχειριστή προσκομίζεται η σχετική 

απόφαση. 

2. Δικαιολογητικά φερεγγυότητας των υποψήφιων νομικών προσώπων: 

2.1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής 

Κυβέρνησης ή για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου ή για κάθε νόμιμη χρήση - εκτός 

είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων. Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

2.2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης. 

2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου διμήνου πριν 

την υποβολή της αίτησης. 

2.4. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της αίτησης. 

3. Δικαιολογητικά του νομίμου εκπροσώπου: Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου 

ταυτότητας ή την σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή αντίγραφο διαβατηρίου ή 

αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών 

φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄). 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄),  όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ. 

5. Στη δράση 4.1.3, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού, το υποψήφιο νομικό 

πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι έχει λάβει ενιαία ενίσχυση για το έτος 2016. Σε 

περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του ανωτέρω, πρέπει να αποδείξει ότι οι γεωργικές του 

δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες ή ότι ο κύριος εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση 

γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 147). 

 

Δ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης του υποψήφιου. 

Όταν η εκμετάλλευση διατηρεί ζωικό κεφάλαιο, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στους  πίνακες 

1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης ότι οι υφιστάμενες 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. Η σχετική 

βεβαίωση εκδίδεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου της μόνιμης 

κατοικίας / έδρας του υποψήφιου δικαιούχου και συγκεκριμένα από το αρμόδιο γραφείο για την 

επίβλεψη της νόμιμης λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα 

που βρίσκεται αναρτημένο στο ΠΣΚΕ. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εκτροφής στο πλαίσιο  της 
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ίδιας εκμετάλλευσης, η βεβαίωση προσκομίζεται για κάθε μία από τις επιμέρους εκτροφές. Από την 

υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εξαιρούνται οι νέοι γεωργοί του μέτρου 6.1 εφόσον κατά την 

υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης τους 

εγκατάστασης. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η εκμετάλλευση είναι συστεγαζόμενη, προσκομίζονται: 

1. Σχεδιάγραμμα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπου οριοθετούνται οι 

εγκαταστάσεις του υποψήφιου. Συγχρόνως στο επενδυτικό σχέδιο πρέπει γίνεται αναλυτική 

αναφορά των εγκαταστάσεων και των εν γένει παγίων του υποψήφιου σε σχέση και με το 

σχεδιάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ότι η εκμετάλλευση στην 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια 

στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα. 

 

 
Ε. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας του υποψήφιου συλλογικού σχήματος. 

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης των υποψήφιων: 

1.1. Ισχύον καταστατικό. 

1.2. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο οικείο Μητρώο, όπως αυτό ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους και αριθμό μητρώου (Για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) και τις Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών 

φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ)  

του άρθρου 37 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) από το Μητρώο της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 

Β΄). Για τις Κοιν.Σ.Επ., από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης). 

1.3. Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης: 

Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μελών. Σε περίπτωση μεταβολής της συμμετοχικής 

σύνθεσης, μετά την τελευταία Γ.Σ., απόσπασμα του βιβλίου μελών, για τη μεταβολή, με 

υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου. 

1.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. Στην περίπτωση όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις 

ανάγκες του προγράμματος διαφοροποιείται από τον διαχειριστή, προσκομίζεται η σχετική 

απόφαση ορισμού. 

1.5. Απόφαση οργάνου του συλλογικού σχήματος περί έγκρισης υποβολής αίτησης στήριξης στο 

υπομέτρο 4.1. 

1.6. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς αλλού νομικού πρόσωπου, 

βεβαίωση λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία επιβεβαιώνεται τήρηση της  

διακριτής λογιστικής διαχείρισης. 

1.7. Τους εγκεκριμένους από τη Γ.Σ. διακριτούς ισολογισμούς των ετών 2016, 2015, 2014. 

1.8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αυτή παράγεται από το 

ΠΣΚΕ. 

2. Δικαιολογητικά φερεγγυότητας των υποψήφιων συλλογικών σχημάτων: 

2.1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συλλογικού σχήματος για είσπραξη χρημάτων από 

φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης ή για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου ή για κάθε 

νόμιμη χρήση - εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων. Η φορολογική 

ενημερότητα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης στο 

οποίο υπάγεται το συλλογικό σχήμα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης. 
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2.2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συλλογικού σχήματος στο οποίο υπάγεται το 

συλλογικό σχήμα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης. 

2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου διμήνου πριν 

την υποβολή της αίτησης 

2.4. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της αίτησης. 

3. Δικαιολογητικά του νομίμου εκπροσώπου: Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου 

ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή αντίγραφο διαβατηρίου ή 

αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών 

φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ. 

 

 
ΣΤ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας των αιτούμενων επενδύσεων 

 

Πίνακας 1. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ανέγερσης, 

επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νόμιμη κατοχή 

και χωροθέτηση 

Ιδιόκτητο ακίνητο 
Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

 

 

 

 
Μισθωμένο ακίνητο 

Αντίγραφο μισθωτηρίου μεταγραμμένου συμβολαίου 

διάρκειας: 

α) 15 ετών προκειμένου για ίδρυση / μετεγκατάσταση / 

επέκταση/ αποπεράτωση. 

β) 12 ετών προκειμένου για εκσυγχρονισμό / μετατροπή. 

γ) 12 ετών προκειμένου για κατασκευές θερμοκηπιακού 

τύπου. 

 

 

 

 

Παραχωρημένο ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για 

την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας: 

α) 15 ετών προκειμένου για ίδρυση / μετεγκατάσταση / 

επέκταση/ αποπεράτωση. 

β) 12 ετών προκειμένου για εκσυγχρονισμό / μετατροπή. 

γ) 12 ετών προκειμένου για κατασκευές θερμοκηπιακού 

τύπου. 

 

 

 

Μετεγκατάσταση 

Επιπλέον της νόμιμης κατοχής, η αναγκαιότητα 

μετεγκατάστασης εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής 

τεκμηριώνεται με: 

α) υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

75 Α΄), του υποψήφιου ότι δεν έχει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο 

αποζημιωθεί για την μετεγκατάσταση της 
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   πτηνο−κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης. 

β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση αδειών 

εγκατάστασης πτηνο−κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην 

οποία βεβαιώνεται ότι η πτηνο−κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

διαθέτει άδεια εγκατάστασης ή διέθετε άδεια εγκατάστασης 

της οποίας η ισχύ έπαψε μετά την 1.1.2013. Στη βεβαίωση 

πρέπει να γίνεται αναφορά στη δυναμικότητα της άδειας 

εγκατάστασης και να αιτιολογείται η αδυναμία συνέχισης 

λειτουργίας της εκμετάλλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποπεράτωση 

Επιπλέον της νόμιμης κατοχής: 

α) Τεχνική έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού που να 

περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση του ημιτελούς 

κτιρίου που θα αποπερατωθεί. Η τεχνική έκθεση 

συνοδεύεται από αναλυτικές επιμετρήσεις και φωτογραφίες 

στις οποίες αποτυπώνεται το ήδη κατασκευασμένο μέρος 

του προς αποπεράτωση κτιρίου για κάθε διακριτό του τμήμα 

και για κάθε επενδυτική δαπάνη (στάβλος, αμελκτήριο, 

αποθήκη, δωμάτιο σταβλίτη κ.λπ.). 

Π.χ. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη κατασκευασμένο 

κτίριο το οποίο στην ολοκλήρωσή του θα αφορά στάβλο και 

αμελκτήριο, πρέπει να προσκομισθεί μία τεχνική έκθεση 

στην οποία θα περιέχονται οι επιμετρήσεις του στάβλου 

διακριτά από τις επιμετρήσεις του αμελκτηρίου. Η κάθε 

επιμέτρηση μπορεί να καταλήγει σε διαφορετική διακριτή 

φάση, δηλαδή για την σταβλική εγκατάσταση μπορεί να 

αποτυπώνεται η ύπαρξη του φέροντα οργανισμού ενώ για το 

αμελκτήριο και η τοιχοποιία. 

β) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

75 Α΄), ότι κατά το στάδιο της πληρωμής των συγκεκριμένων 

επενδυτικών δαπανών, θα προσκομίσει από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, 

για κάθε διακριτή φάση και για κάθε επενδυτική δαπάνη θα 

περιλαμβάνει: 

- καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, 

- καταγραφή εργασιών που απομένουν για την 

αποπεράτωση και 

- εκτιμώμενο κόστος κατασκευής με τρέχουσες τιμές αγοράς 

 

 

 

 

Δ2 

 
Συμμόρφωση με 

κοινοτικά 

πρότυπα ή/και με 

εθνικές 

προδιαγραφές 

 

Συμβατικές σταβλικές 

εγκαταστάσεις 

α) Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών 

β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού 

γ) Τεχνική έκθεση 

Συμβατικές 

εγκαταστάσεις 

μελισσοκομίας 

α) Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών 



36 
 

   β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού 

γ) Τεχνική έκθεση 

 
Σταβλικές 

εγκαταστάσεις 

θερμοκηπιακού τύπου 

α) Κάτοψη με διάταξη εξοπλισμού και 

β) βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη 

έγκρισης τύπου, του είδους και του μέγιστου αριθμού ζώων 

που δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου οι εγκαταστάσεις 

να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα. 

 

 

 

Θερμοκήπια 

Ανάλογα του τύπου κατασκευής, α) βεβαίωση του οίκου 

κατασκευής για ύπαρξη έγκρισης τύπου ή β) στην περίπτωση 

κατασκευής θερμοκηπίου χωρικού τύπου, υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)του 

υποψήφιου δικαιούχου ότι γνωρίζει και ότι κατά τη 

κατασκευή θα συμμορφωθεί με τις σχετικές εθνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικότητας 

και 

Δυναμικότητας 

Εγκαταστάσεις για τις 

οποίες δεν υφίστανται 

κοινοτικά πρότυπα ή 

εθνικές 

προδιαγραφές 

 

α) Εγκεκριμένος συγκριτικός πίνακας λειτουργικότητας 

β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού 

γ) Τεχνική έκθεση 

Χώρος αμελκτηρίου 

εγκαταστάσεων 

αιγοπροβατοτροφίας 

θερμοκηπιακού τύπου 

και εγκαταστάσεων 

εκτροφής αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής. 

 

 

 

Βεβαίωση του προμηθευτή του αμελκτικού συγκροτήματος 

για τις βέλτιστες διαστάσεις του αμελκτηρίου. 

Αποθήκες ζωοτροφών ή 

προϊόντων της 

εκμετάλλευσης 

(άνω των 100 τ.μ.) 

 

Τεχνική έκθεση για την συσχέτιση του μεγέθους της 

αποθήκης (εμβαδόν) με την παραγωγική ικανότητα της 

εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ4 

 

 

 

 

 

 

 

Εύλογο κόστος 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση 

συμβατικής κατασκευής 

Σύμφωνα με τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του 

Παραρτήματος 9 της ΥΑ 

 

Αποπεράτωση 
Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί δαπανών για κάθε τμήμα 

του κτιρίου ξεχωριστά 

Ειδικές αρχιτεκτονικές 

προδιαγραφές 

Παράρτημα 9 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝ. 9.1 

και 9.2: Παρ.  4.2 της ΥΑ 

 

 

α) Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας 

β) Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί 

Νησιωτική Χώρα με 

εξαίρεση τις νήσους 

Κρήτη και Εύβοια 

α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης 

β) Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί 
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  Παράρτημα 9 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝ. 9.1 

και 9.2: Παρ. 4.3 της ΥΑ 

 

Μετεγκαταστάσεις, 

εκσυγχρονισμοί 

 

Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί 

Ειδικοί αποθηκευτικοί  

χώροι  για αποθήκευση / α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης 
συντήρηση των  
προϊόντων της β) Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί 

εκμετάλλευσης  

Θερμοκήπια Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

 
Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 1 

1. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων γίνεται ύστερα από αίτηση στην αρμόδια Δ/νση της 

Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του υποψήφιου δικαιούχου και 

περιλαμβάνει: 

1.1. Για εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές: 

Τεχνική έκθεση, συγκριτικό πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών και αρχιτεκτονικά σχέδια 

και 

1.2. Για εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα και εθνικές  

προδιαγραφές: Τεχνική έκθεση, συγκριτικό πίνακα λειτουργικότητας και αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 1.1 και 1.2, τα σχέδια των σταβλικών εγκαταστάσεων εγκρίνονται από το 

αρμόδιο, για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης, τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ενώ τα σχέδια εγκαταστάσεων αποθήκευσης, συντήρησης, προετοιμασίας προϊόντων για 

την πρώτη πώληση εγκρίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής. 

2. Μέσω της σχετικής έγκρισης, η ΔΑΟΚ βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις που 

πρόκειται να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοστούν, μετατραπούν, αποπερατωθούν ή ανεγερθούν είναι 

λειτουργικές, τηρούν τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ αυτές, έχουν μέγεθος ανάλογο της 

παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης και δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης. Η 

έγκριση αυτή γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 3, παρ. 2, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

προδιαγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις 

συμμορφώνονται με αυτά. Έπεται, ότι μέσω της έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων η ΔΑΟΚ 

βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα  

και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές. Η λειτουργικότητα εγκρίνεται από το 

αρμόδιο, για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης, τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής. 
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4. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή εθνικές 

προδιαγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις 

συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. 

5. Στην περίπτωση αμελκτικών εγκαταστάσεων αιγοπροβατοτροφίας ή βοοτροφίας σε στέγαστρα από 

σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τολ), ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει και βεβαίωση του 

προμηθευτή του αμελκτικού συγκροτήματος για τις βέλτιστες διαστάσεις του αμελκτηρίου. Στην 

περίπτωση εγκαταστάσεων για πρόβατα ή αίγες σε συμβατικά κτίρια, οι ενδεικνυόμενες κατά 

περίπτωση διαστάσεις των αμελκτηρίων παρουσιάζονται στους πίνακες 4.1 και 4.2 του Παραρτήματος 

4 της ΥΑ. Επισημαίνεται ότι οι ενδεικνυόμενες διαστάσεις των αμελκτηρίων προβατίνων/αιγών 

αφορούν αποκλειστικά συμβατικά κτίρια και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικά 

στέγαστρα από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τολ). 

6. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα πιο πάνω δικαιολογητικά: 

α) Η τεχνική έκθεση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον συντάκτη της αίτησης 

στήριξης και πρέπει να προσδιορίζει την περιοχή στην οποία θα χωροθετηθεί η επένδυση, την 

υφιστάμενη και την μελλοντική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, όπως επίσης να περιγράφει 

συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης, αυτή που θα 

προκύψει μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την παραγωγική διαδικασία. Στην 

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

προδιαγραφές, περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργικότητα και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων 

στην δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και αναφέρονται οι βιβλιογραφικές ή άλλες πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

β) Ο Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, πρέπει 

να είναι υπογεγραμμένος και σφραγισμένος από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, τον υποψήφιο 

δικαιούχο και τον πολιτικό μηχανικό ή άλλο κατά τον νόμο αρμόδιο επαγγελματία και σ’ αυτόν να 

αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την εγκατάσταση κοινοτικά πρότυπα και εθνικές προδιαγραφές 

και εκείνα που αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση. 

γ) Ο Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένος και σφραγισμένος από τον συντάκτη της αίτησης στήριξης, το δυνητικό δικαιούχο και 

τον πολιτικό μηχανικό ή άλλο κατά τον νόμο αρμόδιο επαγγελματία, και σ’ αυτόν να αναγράφονται τα 

βασικά δεδομένα λειτουργικότητας της εγκατάστασης και τα οποία αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά 

σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση. 

δ) Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και 

αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές των εγκαταστάσεων) με την 

διάταξη του εξοπλισμού. 

7. Το αρμόδιο, για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης, τμήμα της ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και 

εφόσον τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εγκρίνει την τεχνική έκθεση, τα 

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

αιτούντα για επανυποβολή, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να διορθωθεί 

ώστε τελικά να τεκμηριώνει την συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. Από την 

υποχρέωση της έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων εξαιρούνται εγκαταστάσεις για τις οποίες 

υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές όπως αυτά ισχύουν 

κάθε φορά. 

8. Ειδικά για την τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής, διευκρινίζεται ότι: 
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α) Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ’ αδιαιρέτου, απαιτούνται τα αντίγραφα των 

μισθωτηρίων συμβολαίων ή/και των παραχωρητηρίων από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες προς τον 

υποψήφιο δικαιούχο. 

β) Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ’ αδιαιρέτου πάνω στο οποίο υπάρχουν συστεγαζόμενες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται έγγραφο σύστασης κάθετης ή/και οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στην 

περίπτωση που δεν υφίσταται, η σχετική προϋπόθεση εκπληρώνεται με την προσκόμιση ιδιωτικού 

συμφωνητικού βέβαιης ημερομηνίας. 

γ) Σε περιπτώσεις επικαρπίας, απαιτείται να έχει ρητά οριστεί στη σύμβαση σύστασης πως η  

επικαρπία μπορεί να κληρονομηθεί μετά τον θάνατο του επικαρπωτή. 

δ) Σε περιπτώσεις παραχώρησης, το παραχωρητήριο προκειμένου να γίνει δεκτό από τα εμπλεκόμενα 

στις διαδικασίες όργανα πρέπει να αναφέρει: 

i. Το σκοπό της παραχώρησης, 

ii. Τη διάρκεια της παραχώρησης, 

iii. Τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης. 

 
Πίνακας 2. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων σε εξοπλισμό 

προϋπολογισμού άνω των 1.000 ευρώ που ενσωματώνονται σε γεωργικές εγκαταστάσεις. 
 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

Δ1 

 

 

Νόμιμη 

κατοχή και 

χωροθέτηση 

Ιδιόκτητο ακίνητο 
Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

Μισθωμένο 

ακίνητο 

Αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 

ετών. 

Παραχωρημένο 

ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

 

 

 

Δ2 

Συμμόρφωση 

με κοινοτικά 

πρότυπα 

ή/και με 

εθνικές 

προδιαγραφές 

Για επενδύσεις σε 

εξοπλισμό που 

ενσωματώνεται 

εντός του χώρου 

σταβλισμού των 

ζώων 

α)Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και 

Προδιαγραφών 

β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού 

γ) Τεχνική έκθεση 

 

 

 

 

Δ4 

 

 

 

Εύλογο 

κόστος 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

Για επενδύσεις με 

προϋπολογισμό 

άνω των 25.000 

ευρώ ή 

επενδύσεις 

καινοτομίας 

 

 

 

Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) 

 

Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 2. 

Για τη νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση και για τη συμμόρφωση με κοινοτικά πρότυπα ή/και με εθνικές 

προδιαγραφές, ισχύουν οι διευκρινίσεις – επεξηγήσεις του Πίνακα 1. 
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Πίνακας 3. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς και 

εγκατάστασης πολυετών φυτειών. 
 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 
 

Δ1 

 

 

 

 

 

Νόμιμη 

κατοχή και 

χωροθέτηση 

Ιδιόκτητο ακίνητο 
Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

Μισθωμένο 

ακίνητο 

Αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 

ετών. 

Παραχωρημένο 

ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

Ειδική 

περίπτωση: 

Εγκατάσταση στο 

δασικό τμήμα της 

εκμετάλλευσης 

 

 
Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης. 

 
Δ4 

Εύλογο 

κόστος 

υλοποίησης 

Γενική 

περίπτωση 

 
Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

Δ6 
Περιορισμοί 

φύτευσης 

Περιορισμοί 

Παραγωγής [ΚΟΑ] 
Άδεια φύτευσης  για νέες φυτεύσεις και όχι για εκρίζωση-φύτευση. 

 
Πίνακας 4. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων περίφραξης. 

 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1 

 

 

 

 

 

 

 
Νόμιμη κατοχή 

και χωροθέτηση 

Ιδιόκτητο ακίνητο 
Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

Μισθωμένο 

ακίνητο 

Αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 

12 ετών. 

Παραχωρημένο 

ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

Ειδική περίπτωση: 

Εγκατάσταση στο 

δασικό τμήμα της 

εκμετάλλευσης 

 
 

Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης 

Γενική περίπτωση 
Τοπογραφικό διάγραμμα με επισήμανση των προς περίφραξη 

πλευρών το οποίο συνοδεύεται με οδογραφικό σκαρίφημα 

 
Δ3 

Λειτουργικότητας 

και        

Δυναμικότητας 

 
Γενική περίπτωση 

Τεχνική έκθεση για την συσχέτιση του μήκους και της κατασκευής 

της περίφραξης με τις εγκαταστάσεις ή τις φυτείες της 

εκμετάλλευσης για τις οποίες προορίζεται  στην ολοκλήρωση. 



41  

Πίνακας 5. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς γεωργικού 

ελκυστήρα και ανθοκομικού / μελισσοκομικού φορτηγού. 
 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λειτουργικότητας 

και        

Δυναμικότητας 

 
Για επενδύσεις αγοράς 

ΦΙΧ ανθοκομικού 

Τεχνική έκθεση για τη συσχέτιση της δυναμικότητας ή του 

μεγέθους ή της ποσότητας της αιτούμενης  επένδυσης,  με 

την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης στην 

ολοκλήρωση. 

 

 

Για την τεκμηρίωση 

ιπποδύναμης του 

ελκυστήρα 

α) Εκτύπωση από το λογισμικό Teres στο οποίο να 

εμφανίζονται, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της 

εκμετάλλευσης, το σύνολο των καλλιεργειών (είδος –  

έκταση) της μελλοντικής κατάστασης και η υπολογιζόμενη 

ιπποδύναμη ή 

β) Αιτιολόγηση της ιπποδύναμης με βάση τον πίνακα του 

παραρτήματος 3 της ΥΑ. 

Ειδική περίπτωση 

βοοτροφικές η 

αιγοπροβατοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις που 

κατέχουν μη 

αυτοκινούμενο 

ενσιρωδιανομέα 

(Τεκμηρίωση 

ιπποδύναμης ελκυστήρα 

έως 100 hp) 

α) Αντίγραφο βιβλίου παγίων της εκμετάλλευσης που να 

περιγράφεται ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ή παραστατικό 

κτήσης του. 

β) Φωτογραφία του αριθμού σειράς. 

γ) Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) για την τεκμηρίωση της 

απαιτούμενης ισχύος για την χρήση του ενσιρωδιανομέα. 

Στην περίπτωση που στο ίδιο prospectus αναφέρονται 

περισσότερα του ενός μηχανήματα, πρέπει να 

καταδεικνύεται το μηχάνημα που υπάρχει στην 

εκμετάλλευση. 

 

Δ4 
Εύλογο κόστος 

υλοποίησης 

 

Γενική περίπτωση 
α. Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

β. Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) 

 

 

 

 

Δ7 

 

 

 

 

Απλή 

αντικατάσταση 

 
Ύπαρξη παλαιότερου 

ελκυστήρα στην 

εκμετάλλευση 

α. Βεβαίωση της ΥΕΒ για τους ελκυστήρες τους οποίους 

κατέχει ο δικαιούχος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η 

ημερομηνία απογραφής, η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 

και η ιπποδύναμη. 

β. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας αυτού. 

Ύπαρξη παλαιότερου 

οχήματος στην 

εκμετάλλευση 

Σύμφωνα με το σχετικό πεδίο απογραφής στο 

επιχειρηματικό σχέδιο 
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Πίνακας 6. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς λοιπού 

εξοπλισμού και μηχανημάτων προϋπολογισμού άνω των 1.000 ευρώ που δεν 

ενσωματώνονται σε γεωργικές εγκαταστάσεις. 
 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3 

 

 

 

 

 

 
 

Λειτουργικότητας 

και        

Δυναμικότητας 

 

 

 

Για επενδύσεις αγοράς 

παρελκόμενων και 

αναρτώμενων 

μηχανημάτων 

ελκυστήρα 

Τεχνικά φυλλάδια ή/και βεβαίωση του προμηθευτή, με τα 

οποία τεκμηριώνεται: 

α) Η συμμόρφωση του αιτούμενου εξοπλισμού 

φυτοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Ε8/1831/3976/21-04- 

2015 (ΦΕΚ 671 Β 2015). 

β) Η συμμόρφωση των ρυμουλκούμενων με τις βασικές 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του 

ΠΔ 238/94 (Α΄135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων 

ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων. 

Για επενδύσεις σε 

εξοπλισμό 

μετεωρολογικών 

προειδοποιήσεων 

 
 

Μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού 

 

 

 
Δ4 

 

 

Εύλογο κόστος 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

Για επενδύσεις με 

προϋπολογισμό άνω 

των 25.000 ευρώ ή 

επενδύσεις 

καινοτομίας 

 

 
Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) 

 
 

Δ7 

 
Απλή 

αντικατάσταση 

Ύπαρξη εξοπλισμού/ 

μηχανήματος για την 

ίδια χρήση στην 

εκμετάλλευση. 

 
Σύμφωνα με το σχετικό πεδίο απογραφής στο επιχειρηματικό 

σχέδιο 

 

Πίνακας 7. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων που συμβάλλουν στη 

χρήση ΑΠΕ. 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

Δ1 

 

 

 

Νόμιμη κατοχή 

και χωροθέτηση 

Γενική 

περίπτωση 

Τοπογραφικό διάγραμμα με διάταξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

το οποίο συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρίφημα. Ενδεχόμενη 

περίφραξη πρέπει να επισημαίνεται. 

Ιδιόκτητο 

ακίνητο 

Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

Μισθωμένο 

ακίνητο 

Αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 

ετών. 
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  Παραχωρημένο 

ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

Ειδική 

περίπτωση: 

Εγκατάσταση 

στο δασικό 

τμήμα της 

εκμετάλλευσης 

 

 

 

Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης 

 
Δ3 

Λειτουργικότητας 

και        

Δυναμικότητας 

Γενική 

περίπτωση 

Μελέτη ενεργειακών αναγκών με την οποία τεκμηριώνεται η 

καταλληλότητα και η δυναμικότητα του αιτούμενου συστήματος 

 

 

 

 

 

Δ4 

 

 

 

 

 

Εύλογο κόστος 

υλοποίησης 

Γενική 

περίπτωση 
Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

Για επενδύσεις 

με        

προϋπολογισμό 

άνω των 25.000 

ευρώ 

 

 
Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) 

Αυτόνομα 

συστήματα ΑΠΕ 

 

Προσφορά σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ 

 

 

 

Δ7 

 

 

 

Απλή 

αντικατάσταση 

Ύπαρξη 

παλαιότερου 

εξοπλισμού/ 

εγκαταστάσεω

ν για την χρήση 

ΑΠΕ στην 

εκμετάλλευση. 

 

 

 

Σύμφωνα με το σχετικό πεδίο απογραφής στο επιχειρηματικό σχέδιο 

 

Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 7. 

1. Για την νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση ισχύουν οι διευκρινίσεις - επεξηγήσεις του Πίνακα 1. 

2. Περιεχόμενα ενεργειακής μελέτης: 

2.1. Προσδιορισμός ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης : 

2.1.1 .Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται: α) η καταγραφή της ισχύος του 

χρησιμοποιούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διάρκειας χρήσης αυτού σε 

ετήσια βάση και επιπλέον η εκτίμηση των ετησίων καταναλώσεων της εκμετάλλευσης και β) 

η κατάθεση αποδεικτικών ετήσιας κατανάλωσης μέσω του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 

(π.χ ΔΕΗ), εφόσον υπάρχουν. 

2.1.2 .Για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας απαιτείται: α) η καταγραφή της ισχύος του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, της διάρκειας χρήσης αυτού σε ετήσια βάση και επιπλέον η 

εκτίμηση των ετησίων καταναλώσεων της εκμετάλλευσης και β) η κατάθεση αποδεικτικών 

ετήσιας κατανάλωσης μέσω τιμολογίων προμήθειας καυσίμου, εφόσον υπάρχουν. 

2.2. Τεκμηριωμένη εκτίμηση δυναμικού (αφορά μόνο τα συστήματα ΑΠΕ) αναφορικά με τη θέση 

ενδιαφέροντος και την καταλληλότητα της διαθέσιμης επιφάνειας εγκατάστασης, μέσω της 

χρήσης υπολογιστικών εργαλείων όπως: PVGIS και RETSCREEΝ 
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2.3. Διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 

εκμετάλλευσης η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών ανά τμήμα 

του εξοπλισμού με την υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών φυλλαδίων. 

2.4. Εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας του προτεινόμενου συστήματος και του ποσοστού κάλυψης 

των ενεργειακών αναγκών με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και εκτίμηση της αποδοτικότητας 

της επένδυσης υποκατάστασης (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης) 

3. Στις επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός και οι σχετικές 

κτιριακές κ.λπ. κατασκευές. 

 

Πίνακας 8. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων διαχείρισης αποβλήτων. 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ- 

ΤΗΤΑΣ 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

Δ1 

 

 

 

 

 

Νόμιμη κατοχή 

και χωροθέτηση 

 
Γενική περίπτωση 

Τοπογραφικό διάγραμμα με διάταξη εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού το οποίο συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρίφημα. 

Ενδεχόμενη περίφραξη πρέπει να επισημαίνεται. 

Ιδιόκτητο ακίνητο 
Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο 

Υποθηκοφυλακείο. 

Μισθωμένο 

ακίνητο 

Αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 

12 ετών. 

Παραχωρημένο 

ακίνητο 

Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

 
Δ3 

Λειτουργικότητας 

και        

Δυναμικότητας 

 
Γενική περίπτωση 

Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων με την οποία τεκμηριώνεται η 

καταλληλότητα και η δυναμικότητα του αιτούμενου συστήματος. 

 

 

 
Δ4 

 

 

Εύλογο κόστος 

υλοποίησης 

Γενική περίπτωση Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

Για επενδύσεις με 

προϋπολογισμό 

άνω των 25.000 

ευρώ 

 
 

Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) 

 

Διευκρινίσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 8. 

1. Για τη νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση ισχύουν οι διευκρινίσεις-επεξηγήσεις του Πίνακα 1. 

2. Περιεχόμενα μελέτης διαχείρισης αποβλήτων. 

2.1. Περιγραφή του είδους, της δυναμικότητας και της κατάταξης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 

αναφορικά  με  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση,  με  βάση  την  Υ.Α  1958/2012  (ΦΕΚ  21      Β΄) 

«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες» σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄). 

2.2. Καταγραφή του τύπου, της ποσότητας, της προέλευσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών (αν 

υπάρχουν σχετικά στοιχεία) των αποβλήτων που παράγονται στην εκμετάλλευση ανά μονάδα 

ζωικού κεφαλαίου (kg αποβλήτων/ΜΖΚ) και τα οποία πρόκειται να επεξεργαστούν μέσω του 

προτεινόμενου συστήματος επεξεργασίας για το οποίο αιτείται ο επενδυτής. 



45  

2.3. Περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας. 

2.4. Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου διαχείρισης αποβλήτων που πρόκειται να εφαρμοστεί με 

ειδική αναφορά στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, πιθανή 

αξιοποίηση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων. 

2.5. Διαστασιολόγηση και εκτίμηση της απόδοσης του προτεινόμενου συστήματος επεξεργασίας των 

παραγόμενων αποβλήτων και εκτίμηση (κατά το δυνατόν) των αντίστοιχων ποιοτικών τους 

χαρακτηριστικών μετά την επεξεργασία. 


