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

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γεωργικά κτήρια και κατασκευές – περιφράξεις
30

Υδατοδεξαμενές
Γεωτρήσεις 25
Γεννήτριες, αντλίες (ηλεκτρικό) 20
Εξοπλισμός παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. σφυρόμυλος)

15
Θερμοκήπια
Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι (silo) και σχετικός εξοπλισμός
Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα κατεργασίας εδάφους (άροτρα, καλλιεργητές, 
φρέζες κλπ)
Αγροτικά αυτοκίνητα

12
Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα
Γεννήτριες, αντλίες (πετρέλαιο, βενζίνη)
Ελκυστήρες
Ρυμούλκες κάθε είδους
Κτηνοτροφικά στέγαστρα θερμοκηπιακού τύπου

10Λοιπές επενδύσεις
Ταινίες μεταφοράς ζωοτροφών
Αμελκτικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός (π.χ. παγολεκάνες)

8

Αρδευτικά συστήματα
Ενσιρωδιανομείς (αυτοκινούμενοι και παρελκομενοι)
Κοπροδιανομείς (αυτοκινούμενοι και παρελκόμενοι)
Κυψέλες μελισσών
Παρελκόμενα φυτοπροστασίας
Χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, χορτοδετικά 
Εξοπλισμός διαχείρισης λυμάτων

5
Στρώματα ατομικών θέσεων αγελάδων

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

ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

11.1 Δικαιολογητικά αίτησης ενίσχυσης
Στο υπόψη Παράρτημα καταγράφονται σε μορφή πίνακα τα τυπικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προ−

ϋποθέσεις επιλεξιμότητας του δικαιούχου, της γεωργικής του εκμετάλλευσης και των αιτούμενων επενδύσεων. 
Τα δικαιολογητικά αυτά δεν αντικαθίστανται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκτός αν δια−
φορετικά ορίζεται στο υπόψη Παράρτημα.

Επιπλέον, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης ορί−
ζονται τα δικαιολογητικά που δύνανται να αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
καθώς και τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά.

Η αίτηση ενίσχυσης συνοδεύεται με εκείνα τα τυπικά δικαιολογητικά που κατά περίπτωση δικαιούχου, γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης και επενδύσεων τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. 

Με ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας είναι δυνατή η 
προσκόμιση δικαιολογητικών διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο παρόν Παράρτημα εφόσον τεκμηριώνεται 
η νομοθεσία βάση της οποίας το προσκομιζόμενο δικαιολογητικό τεκμηριώνει την σχετική προϋπόθεση επιλε−
ξιμότητας.
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11.2 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συνδυασμού φυσικού προσώπου και 
γεωργικής εκμετάλλευσης

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
 Περίπτωση 1η: Γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού

1 Νόμιμης κατοχής και 
αξιοποίησης

2.1 Έτος Απογραφής:
Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης στην 
υφιστάμενη κατάσταση,
ή, εφόσον το έτος απογραφής δεν τεκμηριώνεται η ελάχιστη ένταση εργασίας:
2.2 Μέσος Ορός:
Απογραφικά δελτία αξιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης των τριών 
τελευταίων ετών. 

2 Ελάχιστης έντασης 
εργασίας

3

Κοινοτικών προτύπων 
υφιστά−μενων πάγιων 
εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού

3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις 
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης 
αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.

4 Στοιχείων ταυτότητας 
και ηλικίας δικαιούχου

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, ή άδεια παραμονής ή άλλο σχετικό 
αποδεικτικό έγγραφο για δυνητικούς δικαιούχος που δεν έχουν την ελληνική 
υπηκοότητα

5

Ιδιότητας του 
γεωργού και αρχηγού 
της εκμετάλλευσης 
στο πρόσωπο του 
δικαιούχου

5.1 Γενική περίπτωση:
α) Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
β) Αντίγραφα των διαθέσιμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των 
αντίστοιχων εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται 
φορολογική δήλωση.
5.2 Ειδική περίπτωση: μικροεπαγγελματίας:
α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού ταμείου στην οποία βεβαιώνεται η 
επαγγελματική ιδιότητα του δυνητικού δικαιούχου.
β) Αντίγραφα των διαθέσιμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των 
αντίστοιχων εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται 
φορολογική δήλωση.
γ) Βεβαίωση του μόνιμου της κατοικίας.
5.3 Ειδική περίπτωση: Εισοδήματα που έχουν διακοπεί:
Σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

6

Ιδιότητας του αρχηγού 
της εκμετάλλευσης 
στο πρόσωπο του 
δικαιούχου στην 
περίπτωση «Κοινής 
Οικογενειακής 
Εκμετάλλευσης»

Πέραν του εκκαθαριστικού σημειώματος του δυνητικού δικαιούχου του έτους 
απογραφής που έτσι και αλλιώς προσκομίζεται για την τεκμηρίωση της 
ιδιότητας του γεωργού, προσκομίζονται και
α) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορείας του έτους 
απογραφής από το οποίο να προκύπτει για τον σύζυγο του δυνητικού 
δικαιούχου εισόδημα από «Γεωργικές Επιχειρήσεις»,
β) Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης 
του συζύγου του δυνητικού δικαιούχου. 
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της αρχηγίας στην περίπτωση που στην 
αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται το σύνολο των μεγεθών που ανήκουν στον 
σύζυγο του δυνητικού δικαιούχου, ή
δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της κατοχής στην περίπτωση που στην 
αίτηση ενίσχυσης περιγράφεται μέρος των μεγεθών που ανήκουν στον σύζυγο 
του δυνητικού δικαιούχου, και
ε) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, τόσο του δυνητικού 
δικαιούχου όσο και του συζύγου του, στις οποίες θα αναφέρεται η υποχρέωση 
δήλωσης των μεταβιβαζόμενων μεγεθών στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
και στα υποχρεωτικά αρχεία του πρωτογενούς τομέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ (π.χ. 
μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων) το αργότερο πριν την υποβολή του 
πρώτου αιτήματος πληρωμής (καταβολής της ενίσχυσης).

7 Ιδιωτικής συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων, ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παράγραφος 5.
Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
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8 Υπόλοιπων 
προϋποθέσεων

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι 
ο δυνητικός δικαιούχος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του Παραρτήματος 3, 
παράγραφος 3.17, στοιχεία στ΄ έως και η΄.

Περίπτωση 2η: Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου Γεωργού

−−

Προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας 
φυσικών προσώπων 
και γεωργικής 
εκμετάλλευσης 

Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αφορούν τα Φυσικά Πρόσωπα γεωργοί 
(δικαιολογητικά 1ης περίπτωσης)

9
Οριοθέτησης και 
σαφούς καταγραφής 
παγίων στοιχείων

α)  Σχεδιάγραμμα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του δυνητικού δικαιούχου και 
συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των 
εγκαταστάσεων και των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση 
και με το σχεδιάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις.
β)  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η εκμετάλλευση 
στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης θα 
έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και 
οριοθετημένα.

10

Λειτουργικής 
αυτοτέλειας στην 
ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του 
Σχεδίου Βελτίωσης

Περίπτωση 3η: Γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου νέου γεωργού

1 Νόμιμης Κατοχής και 
Αξιοποίησης Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης

7 Ιδιωτικής Συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παράγραφος 5.
Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Περίπτωση 4η: Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου νέου γεωργού

1 Νόμιμης Κατοχής και 
Αξιοποίησης Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης 

7 Ιδιωτικής Συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παράγραφος 5.
Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

9
Οριοθέτησης και 
σαφούς καταγραφής 
παγίων στοιχείων

α)  Σχεδιάγραμμα κάλυψης και κατόψεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
όπου οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις του δυνητικού δικαιούχου και 
συγχρόνως στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης γίνεται αναλυτική αναφορά των 
εγκαταστάσεων και των εν γένει παγίων του δυνητικού δικαιούχου σε σχέση 
και με το σχεδιάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις.
β)  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η εκμετάλλευση 
στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης θα 
έχει λειτουργική αυτοτέλεια και πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και 
οριοθετημένα.

10

Λειτουργικής 
αυτοτέλειας στην 
ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του 
επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης
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11.3 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας νομικού προσώπου και γεωργικής 
εκμετάλλευσης

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Περίπτωση 1η: Γεωργική εκμετάλλευση νομικού προσώπου

1 Νόμιμης Κατοχής και 
Αξιοποίησης

2.1 Έτος Απογραφής:
Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη 
κατάσταση,

ή εφόσον το έτος απογραφής δεν τεκμηριώνεται η ελάχιστη ένταση εργασίας:

2.2 Μέσος Ορός:
Απογραφικά δελτία αξιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης των τριών τελευταίων 
ετών. 

2 Ελαχίστης έντασης 
εργασίας

3

Κοινοτικών προτύπων 
υφιστάμενων πάγιων 
εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού

3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης αρμόδιας 
υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.

12 Σύστασης και Νόμιμης 
εκπροσώπησης

12.1 Ανώνυμες Εταιρίες [ΑΕ] 
α) ΦΕΚ σύστασης.

β) ΦΕΚ τελευταίου καταστατικού στο οποίο να αναφέρονται ο ισχύον σκοπός, 
έδρα, επωνυμία, μετοχική σύνθεση κλπ υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο ο οποίος επιπροσθέτως θα δηλώνει ότι τα αναφερόμενα στο 
καταστατικό είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Στην περίπτωση που στο ΦΕΚ δεν αναφέρονται τα πιο πάνω προσκομίζεται και 
κωδικοποιημένο καταστατικό.

γ) ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης εκπροσώπησης

12.2 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης [ΕΠΕ]:
α) ΦΕΚ σύστασης 

β) ΦΕΚ τελευταίου καταστατικού στο οποίο να αναφέρονται ο ισχύον σκοπός, 
έδρα, επωνυμία, εταιρική σύνθεση κλπ υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή ο 
οποίος επιπροσθέτως θα δηλώνει ότι τα αναφερόμενα στο καταστατικό είναι 
σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
που στο ΦΕΚ δεν αναφέρονται τα πιο πάνω προσκομίζεται και κωδικοποιημένο 
καταστατικό

γ) ΦΕΚ διορισμού διαχειριστή, εφόσον διορίζεται και άλλος εκτός από αυτόν που 
προβλέπεται στο καταστατικό.

12.3 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης νόμιμα δημοσιευμένο,

β) Τελευταίο συμφωνητικό στο οποίο να αναφέρονται ο ισχύον σκοπός, έδρα, 
επωνυμία, μετοχική σύνθεση κλπ υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή ο οποίος 
επιπροσθέτως θα δηλώνει ότι τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό είναι ακόμα 
σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που 
στο τελευταίο συμφωνητικό δεν αναφέρονται τα πιο πάνω προσκομίζεται και 
κωδικοποιημένο συμφωνητικό ή όλες οι τροποποιήσεις τους.

γ) Επίσημο έγγραφο ορισμού του/των διαχειριστή/των της εταιρείας, εφόσον δεν 
προσδιορίζεται/ζονται στο συμφωνητικό.

13

Ελάχιστη διάρκεια 10 
χρόνια την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης 

Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης.

Στην περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται, προσκομίζεται Υπεύ−θυνη Δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυν−ητικός δικαιούχος δηλώνει ότι θα 
προβεί σε παράταση της διάρ−κειας το αργότερο μέχρι την υποβολή της πρώτης 
αίτησης πληρωμής.

14
Μετοχική/εταιρική 
σύνθεση και ιδιότητας των 
μετόχων/εταίρων

α) Η μετοχική/εταιρική σύνθεση ελέγχεται από τα δικαιολογη−τικά σύστασης

β) Λοιπά δικαιολογητικά ανάλογα την ιδιότητα των μετόχων (γεωργός / νέος 
γεωργός)
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15
Αποδοχής υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης στο 
καθεστώς

14.1 Ανώνυμες Εταιρίες [ΑΕ] και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης [ΕΠΕ]:
Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή κατά περίπτωση προσώπου 
με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για την υποβολή αίτησης 
ενίσχυσης στο καθεστώς. Στο σχετικό έγγραφο θα γίνεται μνεία του Μέτρου 121 
και του προϋπολογισμού μέχρι του οποίου δύναται να φτάσει ο προϋπολογισμός 
της αίτησης ενίσχυσης.

14.2 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες:
Έγγραφο των εταίρων με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία για την 
υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο καθεστώς. Στο σχετικό έγγραφο θα γίνεται μνεία 
του Μέτρου 121 και του προϋπολογισμού μέχρι του οποίου δύναται να φτάσει ο 
προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης.

16
Φορολογικής / 
ασφαλιστικής 
ενημερότητας

Αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

17

Μη τέλεσης υπό 
πτώχευση, λύσης, 
αναγκαστική διαχείρισης 
κλπ

Πρόσφατο αντίγραφο περί μη πτώχευσης, λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ. 

18 Άσκησης της γεωργίας Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης (ελέγχεται ο σκοπός).

19

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

18.1 Εισόδημα νομικού προσώπου αποκλειστικά από την αξιοποίηση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης:
Προσκομίζεται οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. Ε3 των διαθέσιμων 
στοιχείων της τελευταίας 3ετίας στο οποίο συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας ο 
σχετικός με τα γεωργικά εισοδήματα).

18.2 Εισόδημα νομικού προσώπου από περισσότερους τομείς της οικονομίας:
Η ευθύνη της τεκμηρίωσης βαραίνει τον δυνητικό δικαιούχο και βασίζεται 
στα δικαιολογητικά και στοιχεία που τηρούνται βάση του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων [ΚΒΣ]

20
Τουλάχιστον μίας 
πλήρους δωδεκάμηνης 
διαχειριστικής περιόδου

Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο έχει κλείσει μία 
πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο

21 Ιδιωτικής συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων από τους μετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 
παράγραφος 6.

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για 
πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

22 Μη επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός 
δικαιούχος δηλώνει ότι στην εταιρεία της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή 
διαχειριστής δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή έχει παρέλθει 3ετία 
από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. 
(ΕΚ) 1782/2003 όπως ισχύει κάθε φορά.

Περίπτωση 2η: Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου

23
Συγχώνευση 
επιλέξιμων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Η τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των υφιστάμενων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής, στην 
εκμετάλλευση συνεργασίας του νομικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον 
δυνητικό δικαιούχο.
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24

Νόμιμης κατοχής 
και Αξιοποίησης 
της εκμετάλλευσης 
συνεργασίας

Περίπτωση 1: Το νομικό πρόσωπο αξιοποιεί την γεωργική εκμετάλλευση κατά την 
έννοια του Παραρτήματος 3:
Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης νομικού 
προσώπου

Περίπτωση 2: Το νομικό πρόσωπο δεν αξιοποιεί ακόμα την γεωργική εκμετάλλευση 
κατά την έννοια του Παραρτήματος 3:
α) Απογραφικά δελτία υφιστάμενης κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
από τις οποίες δημιουργήθηκα η εκμετάλλευση συνεργασίας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός 
δικαιούχος δηλώνει ότι τα μεγέθη που δηλώνονται στο επενδυτικό Σχέδιο 
Βελτίωσης για την νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης 
του νομικού προσώπου θα δηλωθούν στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα 
λοιπά αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν 
την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης.

25 Ελαχίστης έντασης 
εργασίας

3

Κοινοτικών προτύπων 
υφιστάμενων πάγιων 
εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού

3.1 Σταβλικές εγκαταστάσεις
Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής ή άλλης αρμόδιας 
υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 35, παράγραφος 1.

12 Σύστασης και Νόμιμης 
εκπροσώπησης

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

13 Ελάχιστης διάρκειας

14
Μετοχική/εταιρική 
σύνθεση και ιδιότητας των 
μετόχων/εταίρων

15
Αποδοχής υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης στο 
καθεστώς

17 Άσκησης της γεωργίας

26

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

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός 
δικαιούχος δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος 
ή διαχειριστής γνωρίζει την προϋπόθεση άντλησης του 50% των εισοδημάτων 
της επιχείρησης από την γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπολογιζόμενα ως 
μέσος όρος 3ετίας

27
Δεν έχει κλείσει μία πλήρη 
δωδεκάμηνη διαχειριστική 
περίοδο

Αντίγραφο Ε3 στο οποίο να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κλείσει μία 
πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο

21 Ιδιωτικής συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων από τους μετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 
παράγραφος 6.

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για 
πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Περίπτωση 3η: Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου

23
Συγχώνευσης 
επιλέξιμων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 

Η τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των υφιστάμενων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που αξιοποιούνται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής, στην 
εκμετάλλευση συνεργασίας του νομικού προσώπου βαρύνει αποκλειστικά τον 
δυνητικό δικαιούχο.

25 Ελαχίστης έντασης 
εργασίας

α) Απογραφικά δελτία υφιστάμενης κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
από τις οποίες δημιουργήθηκε η εκμετάλλευση συνεργασίας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο δυνητικός 
δικαιούχος δηλώνει ότι τα μεγέθη που δηλώνονται στο επενδυτικό Σχέδιο 
Βελτίωσης για την νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης 
του νομικού προσώπου θα δηλωθούν στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και στα 
λοιπά αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν 
την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29935

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

28

Κοινοτικών προτύπων 
υφιστάμενων πάγιων 
εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία οι μέτοχοι/εταίροι 
κατά περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνουν ότι α) επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του ΠΑΑ και προϋπολογισμού μέχρι 
του ποσού των ………… €, β) γνωρίζουν τις προϋποθέσεις περί i) σύστασης, ii) σκοπού 
(άσκηση γεωργίας), iii) ελάχιστης διάρκειας, iv) ιδιότητας μετόχων (γεωργοί ή 
Νέοι Γεωργοί) και πλειοψηφίας μετοχικού κεφαλαίου σε γεωργούς ή/και σε Νέους 
Γεωργούς, και v) άντλησης του 50% των εισοδημάτων του νομικού προσώπου από 
την γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας ως μέσος όρος 3ετίας, γ) γνωρίζουν 
ότι τα υφιστάμενα μεγέθη της εκμετάλλευσης πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά 
πρότυπα που εφαρμόζονται σ’ αυτά, δ) τα μεγέθη που δηλώνονται στο επενδυτικό 
Σχέδιο Βελτίωσης για την νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης του νομικού προσώπου θα δηλωθούν στην Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης και στα λοιπά αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής ευθύνης 
του ΥπΑΑΤ το αργότερο πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης ενίσχυσης, και 
ε) αναλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής των όλων των δικαιολογητικών και 
στοιχείων απαραίτητων για την οριστική έγκριση πράξης το αργότερο μέχρι την 
αποδοχή της σχετικής πράξης.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που θα 
εκπροσωπήσει το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο έναντι του ΥπΑΑΤ.

Σύστασης, διάρκειας και 
νόμιμης εκπροσώπησης
Μετοχική/εταιρική 
σύνθεση και ιδιότητας των 
μετόχων/εταίρων
Άσκησης της γεωργίας
Άντλησης τουλάχιστον 
του 50% των συνολικών 
εισοδημάτων του από την 
άσκηση της γεωργίας
Αποδοχής υποβολής 
αίτησης ενίσχυσης στο 
καθεστώς
Νόμιμης κατοχής 
και Αξιοποίησης 
της εκμετάλλευσης 
συνεργασίας

21 Ιδιωτικής συμμετοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων από τους μετόχους/εταίρους ή/και Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 
παράγραφος 6.

Στην περίπτωση που για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνει χρήση 
τραπεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για 
πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
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11.4 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών ανέγερσης, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις

(περιλαμβάνει και τις περιφράξεις για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων)

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο, και

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

ή 

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας:

− 15 έτη προκειμένου για μετεγκατάσταση, επέκταση, ίδρυση

− 10 έτη προκειμένου για προσαρμογή εκσυγχρονισμό, μετατροπή
Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από 
τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 
σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον 
τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

41
Συμμόρφωσης με κοινοτικά 
πρότυπα ή/και εθνικές 
προδιαγραφές

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

Σταβλικές εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου:
Αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και βεβαίωση του 
κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη έγκρισης τύπου, του είδους και 
του μέγιστου αριθμού ζώων που δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου 
οι εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα.

Μελισσοκομία:
Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών, 
εγκεκριμένα σχέδια με διάταξη του εξοπλισμού και εγκεκριμένη Τεχνική 
Έκθεση. 

42

Λειτουργικότητας
(αφορά εγκαταστάσεις για 
τις οποίες δεν υφίστανται 
κοινοτικά πρότυπα ή εθνικές 
προδιαγραφές)

Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας, εγκεκριμένα 
αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και εγκεκριμένη Τεχνική 
Έκθεση.

43 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης

Γενική περίπτωση:
Σύμφωνα με τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του Παραρτήματος 9

Ειδική περίπτωση: Ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές (υπέρβαση του 
10% και έως 20%): 
α) Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας

β) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί

Ειδική περίπτωση: Νησιωτική Χώρα (υπέρβαση του 15% και έως 30%):
α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υπέρβασης

β) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί

Ειδική περίπτωση: Μετεγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμοί, μετατροπές:
α) Προσμετρήσεις και προϋπολογισμοί
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11.5 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς 

και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Ελκυστήρας

44 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13

45
Τεχνικών Προδιαγραφών 

(για αξία > 25.000 € ή νέας 
τεχνολογίας)

Prospectus

46
Της ισχύος

(>100 Ηp και >85 Hp για 
δενδροκομικούς)

Τεχνική έκθεση υπολογισμού ιπποδύναμης

47 Ύπαρξης υφιστάμενου 
Βεβαίωση ΥΕΒ για τους ελκυστήρες που κατέχει η εκμετάλλευση. 

Στην βεβαίωση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αναγράφεται η ημερομηνία 
απογραφής και η ιπποδύναμη σε ίππους.

Περίπτωση 2η: Λοιπά μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός που δεν ενσωματώνονται ή δεν τοποθετούνται 
εντός κτιρίων και κατασκευών αξίας > 1.000 €

44 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.

45
Τεχνικών Προδιαγραφών 

(για αξία > 25.000 € ή νέας 
τεχνολογίας)

Prospectus

Περίπτωση 3η: Λοιπά μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός που ενσωματώνονται ή τοποθετούνται εντός 
κτιρίων και κατασκευών αξίας > 1.000 €

40

Νόμιμης κατοχής του 
ακινήτου επί του οποίου 

ενσωματώνεται ή 
τοποθετείται ο εξοπλισμός

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών.

Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από 
τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 
σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον 

τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

44 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.

45
Τεχνικών Προδιαγραφών 

(για αξία > 25.000 € ή νέας 
τεχνολογίας)

Prospectus
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 4η: Εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας

48 Σκοπιμότητα της επένδυσης Σχετική μελέτη

44
Ρεαλιστικού κόστους 

υλοποίησης (για δαπάνη > 
1000 ευρώ)

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.

45 Τεχνικών Προδιαγραφών 
Prospectus

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.
Περίπτωση 5η: Ψεκαστικά μηχανήματα

42
Συμμόρφωσης με κοινοτικά 

πρότυπα ή/και εθνικές 
προδιαγραφές Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13 και επιπλέον 

βεβαιώνεται η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761
44

Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης (για δαπάνη > 

1000 ευρώ)

45
Τεχνικών Προδιαγραφών 

(για αξία > 25.000 € ή νέας 
τεχνολογίας)

Prospectus

Περίπτωση 6η: Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καθετοποίησης της παραγωγής αξίας > 1.000 ευρω

40

Νόμιμης κατοχής του 
ακινήτου επί του οποίου 

ενσωματώνεται ή 
τοποθετείται ο εξοπλισμός

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών.

Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 

παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από 
τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 
σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον 

τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

52 Κάλυψης των αναγκών της 
εκμετάλλευσης 

Μελέτη προσδιορισμού της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης 
σε σχέση με την δυναμικότητα του εξοπλισμού καθετοποίησης της 

παραγωγής

44 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.

45 Τεχνικών Προδιαγραφών
Prospectus

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.
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11.6 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και 
εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Περίπτωση 1η: Δαπάνες προμήθειας αρδευτικών συστημάτων

49 Βέλτιστη διαχείριση 
αρδευτικού νερού Μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού νερού.

44
Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης (για δαπάνη > 
1000 ευρώ)

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13.

45

Τεχνικών Προδιαγραφών 

(για αξία > 25.000 € 

ή νέας τεχνολογίας)

Prospectus

Περίπτωση 2η: Δαπάνες εγκατάστασης, υδατοδεξαμενών και προμήθειας μικρών έργων μεταφοράς νερού

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών.

Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό 
από τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: 
α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και 
γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

44
Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης (για δαπάνη > 
1000 ευρώ)

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

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

50 Δυνατότητα ενίσχυσης για 
επενδύσεις της κατηγορίας. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία 
ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης με την 
χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
[ΑΠΕ] για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσής του, 

ή

εφόσον κατέχει, την εγκατεστημένη ισχύ.

40

Νόμιμη Κατοχή

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

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 15 
ετών

Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει 
δεκτό από τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει 
να αναφέρει: α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια 
της παραχώρησης και γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης 
της παραχώρησης.

52 Κάλυψη των αναγκών της 
εκμετάλλευσης

Μελέτη προσδιορισμού των αναγκών της εκμετάλλευσης σε 
ΑΠΕ

44 Ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης 
(για δαπάνη > 1.000 ευρώ)

Προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 13. 
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται 
οπωσδήποτε η ισχύς του συστήματος που πρόκειται να 
εγκατασταθεί.

45 Τεχνικών Προδιαγραφών 
Prospectus

ΠΡΟΣΟΧΗ: προσκομίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως δαπάνης.
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11.8 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών εγγείων βελτιώσεων:

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 1η: Δαπάνες ανάπλασης εδαφών, έργων στραγγίσεων, υποστραγγίσεων και ισοπεδώσεων, 

αναβαθμίδες, υδατοδεξαμενές ύδρευσης ζώων.

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών
Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από 
τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 
σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον 
τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

44 Ρεαλιστικού κόστους 
υλοποίησης

Προσμετρήσεις και προϋπολογισμός

Περίπτωση 2η: Δαπάνες γεωτρήσεων

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών.
Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό 
από τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: 
α) τον σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και 
γ) τον τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.





α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Περίπτωση 3η: Περιφράξεις

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο
β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση βαρών.
Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 έτη
Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την 
παραχώρηση του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από 
τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον 
σκοπό της παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον 
τρόπο παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.

41

Νόμιμης κατοχής για 
ακίνητα ιδιοκτησίας του 
συζύγου του δυνητικού 
δικαιούχου

Επιπλέον των δικαιολογητικών της νόμιμης κατοχής, και:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία ο 
σύζυγος του δυνητικού δικαιούχου δηλώνει την παραχώρηση του 
ακινήτου, το ακίνητο και τον λόγο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 στην οποία ο 
δυνητικός δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το ΥπΑΑΤ δεν έχει 
καμία ευθύνη για πιθανά προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς με αποτέλεσμα την μη καταβολή της ενίσχυσης 
ή και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσας. 

53 Χωροθέτηση περίφραξης Τοπογραφικό διάγραμμα με επισήμανση των προς περίφραξη πλευρών 
το οποίο συνοδεύεται με οδογραφικό σκαρίφημα

54 Δυνατότητας περίφραξης 

Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης στην περίπτωση που η 
περίφραξη θα γίνει στο δασικό κομμάτι της εκμετάλλευσης ή 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί προσκόμισης της 
σχετικής πράξης το αργότερο στην υποβολή της αίτησης πληρωμής 
στην οποία ο δικαιούχος αιτείται την ενίσχυση της επένδυσης.

11.9 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών αγοράς, μεταφοράς και 

εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

40 Νόμιμης κατοχής

Ιδιόκτητο ακίνητο:
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας μεταγραμμένο

β) Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με 
πιστοποιητικό βαρών και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
στην περίπτωση βαρών.

Μισθωμένο ακίνητο:
Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης μεταγραμμένο διάρκειας 10 ετών

Παραχωρημένο ακίνητο:
Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την παραχώρηση 
του ακινήτου. Το έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτό από τα εμπλεκόμενα 
στις διαδικασίες όργανα θα πρέπει να αναφέρει: α) τον σκοπό της 
παραχώρησης, β) την διάρκεια της παραχώρησης και γ) τον τρόπο 
παράτασης – ανανέωσης της παραχώρησης.
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