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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
(Το Παράρτημα 9 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ − ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κατά κατηγορία επενδύσεων

9.1 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σταβλικών – μελισσοκομικών εγκαταστάσεων

Πίνακας 6. Κτίρια συμβατικής κατασκευής (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
(€/m2 κτιρίου) (€/ζώο)

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού 220 3.200/αγελάδα
Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων 210 3.600/αγελάδα
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς 
ατομικές θέσεις, σε στρωμνή 180 3.300/αγελάδα

Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 210 1.700/αγελάδα
Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα 180 1.550/μοσχάρι
Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια 
κ.λπ.) 210 1.850/μοσχάρι

Αιγοπροβατοστάσια 210 580/προβατο − 
αίγα

Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών 190 140/αρνί − κατσίκι
Χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης 230 5.300/χοιρομητέρα
Χοιροστάσια αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα 230 260/θέση χοίρου
Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση) 230 3.250/χοιρομητέρα
Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία 210 −−−−−−
 − Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες −−−−−− 15/όρνιθα
 − Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης −−−−−− 60/τ.μ. θαλάμου
 − Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας −−−−−− 4,5/θέση πουλιού
 − Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτόματες φωλιές −−−−−− 61/τ.μ θαλάμου
 − Εξοπλισμός Ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές −−−−−− 60/τ.μ θαλάμου
 − Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης) −−−−−− 180/κονικλομητέρα
Αποθήκη 210 −−−−−−
Αρμεκτήριο 380 −−−−−−
Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού 360 −−−−−−
Υπόστεγα σανών 110 −−−−−−
Πίστες ενσίρωσης 22 −−−−−−
Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας 380 −−−−−−
Περίφραξη 19 €/μέτρο −−−−−−

Πίνακας 7. Κτίρια από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τόλ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€/m2 κτιρίου) (€/ζώο)

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού 
60 2.100 /αγελάδα
100 2.140/αγελάδα
120 2.160/αγελάδα

Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων 
60 1.960/αγελάδα
100 2.000/αγελάδα
120 2.020/αγελαδα

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς 
ατομικές θέσεις, σε στρωμνή

60 1.920/αγελάδα
100 1.960/αγελαδα
120 1.980/αγελαδφα
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Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής
60 1720/αγελάδα
100 760/αγελαδα
120 780/αγελαδα

Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα
60 600/μοσχάρι
100 640/μοσχάρι
120 660/μοσχαρι

Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα 
(κανάλια κ.λπ.)

60 630/μοσχάρι
100 670/μοσχαρι
120 690/μοσχαρι

Αιγοπροβατοστάσια
60 275/προβατο − αίγα
100 350/προβατο − αίγα
120 390/προβατο − αίγα

Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών
60 100/αρνί − κατσίκι
100 110/αρνι − κατσίκι
120 120/αρνι − κατσίκι

Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία
80 −−−−−−
120 −−−−−−
160 −−−−−−

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€/m2 κτιρίου) (€/ζώο)

Αποθήκη
50 −−−−−−
90 −−−−−−
110 −−−−−−

Αρμεκτήριο
150 −−−−−−
200 −−−−−−
250 −−−−−−

Υπόστεγα σανών
45 −−−−−−

−−−−−−
−−−−−−

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6 και 7:

α) Τα κτίρια κατασκευασμένα από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τολ) πρέπει να φέρουν μόνωση και ανοίγματα 
αερισμού στην οροφή. Η ύπαρξη συνεχούς ανοίγματος στην οροφή, δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση των 
κινητών στεγάστρων, καθώς και των στεγάστρων κλειστού τύπου, στα οποία το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο, 
(σύστημα δροσισμού με ψυχροπάνελ κλπ), με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ανοίγματα, ώστε να εξα−
σφαλίζεται ο αερισμός θέρους σε περίπτωση ανάγκης.

Τα κτίρια αυτά ενισχύονται εφόσον προσκομίζεται εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για την εξασφάλιση 
των καταλλήλων συνθηκών για την καλή διαβίωση των ζώων καθώς επίσης και έγκριση του συγκεκριμένου τύπου 
από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών (ΚΕΓΚ) ή άλλο φορέα που θα ορίζεται από το ΥπΑΑΤ.

β) Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά m2 κτιρίου, περιλαμβάνει και ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
παράθυρα, μονώσεις, σχάρες δαπέδων όπου απαιτείται κ.λπ. Δεν περιλαμβάνει την οικοδομική άδεια.

γ) Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά ζώο περάν των κτιριακών περιλαμβάνει την δαπάνη εγκατάστασης επε−
ξεργασίας αποβλήτων, την περίφραξη, και τον εξοπλισμό. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται αποκλειστικά ο 
συμβατικός εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. θέσεις ανάπαυσης αγελάδων –
κρεβάτια – αμελκτική μηχανή, κάγκελα, ταΐστρες, ποτίστρες κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται ο λοιπός εξοπλισμός όπως, 
εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ζωοτροφών (π.χ. χαρμανιέρα, σφυρόμυλος, κοχλίες, σιλό κλπ) και διανομής του 
σιτηρεσίου (π.χ. ενσιρωδιανομέας) κλπ.

δ) Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξάνεται:
i)  Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 

ΕΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά έως:
− 10% ανά m2 κτιρίου, και έως
 − 5% ανά ζώο.
ii) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε περιοχές που ισχύουν ειδικοί αρχιτεκτονικοί όροι 

και εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την υποχρέωση εφαρμογής τους:
 1)  Χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρ−
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μόδιου επαγγελματία, έως:
− 10% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 5% ανά ζώο.
2) Με προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου 

επαγγελματία, έως:
− 20% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 10% ανά ζώο.
iii) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις 

νήσους Κρήτη και Εύβοια:
1) Χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου 

επαγγελματία, έως:
− 15% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 8% ανά ζώο.
2) Με προσκόμιση: α) προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου 

επαγγελματία, και β) τεκμηρίωση της αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης, έως:
− 30% ανά m2 κτιρίου, και έως
− 16% ανά ζώο.
iv) Στις σταβλικές εγκαταστάσεις συμβατικής κατασκευής έως 20 €/ m2 κτιρίου στην περίπτωση τοποθέτησης 

πάνελ πολυουρεθάνης πάχους min 3 εκατοστών.
ε)Στα κτίρια από σκελετό θερμοκηπίου η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά €/m2 αφορά τον τρόπο κατασκευής 

και συγκεκριμένα:
− η πρώτη τιμή αφορά κατασκευή με σωλήνες, χοντρό πλαστικό και μόνωση
− η δεύτερη τιμή αφορά κατασκευή με σωλήνες, και πάνελ πολυουρεθάνης πάχους min 3 εκατοστών, και
− η τρίτη τιμή αφορά κατασκευή με ΙΡΕ ή κοιλοδοκούς και πάνελ πολυουρεθάνης πάχους min 3 εκατοστών.
στ) Η επιλέξιμη δαπάνη κατασκευής στάβλων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής δεν περιλαμ−

βάνει τις εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών μετά τις 120 ημέρες.
ζ) Στα χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης συμπεριλαμβάνονται και τα παχυντήρια.
η) Σε στάβλους αγελάδων που κατασκευάζονται με την μορφή «σταβλουπόστεγων», δηλαδή υπόστεγων χωρίς 

περιμετρικούς τοίχους, οι ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες μειώνονται στο 60% ανά m2 κτιρίου και στο 50% ανά 
ζώο, εκτός και αν με την αίτηση ενίσχυσης προσκομιστούν προμετρήσεις και προϋπολογισμοί πολιτικού μηχανικού 
ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.

9.2 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων

Πίνακας 8. Θερμοκήπια (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΥΠΟΣ Α: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΑΠΛΟ

ΤΥΠΟΣ Β: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ

ΤΥΠΟΣ Γ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΟΞΩΤΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 17.500 €/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 19.280 €/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 20.310 €/στρ
ΤΥΠΟΣ Δ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και 

ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 20.900 €/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 24.120 €/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 27.846 €/στρ
ΤΥΠΟΣ Ε: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και 

ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟ 3 ΜΕΤΡΑ έως και 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 22.878 €/στρ
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 28.260 €/στρ
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 29.340 €/στρ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΤ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και 

ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 25.254 €/στρ
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 30.330 €/στρ
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 33.228 €/στρ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ) κλπ
Ανοίγματα (παράθυρα) οροφής αυτόματα 27 €/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πλαστικό 22,5 €/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυεστέρα 39,6 €/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυκαρβονικό 46,8 €/τρέχον μέτρο
Διπλό (φουσκωτό) πλαστικό οροφής 1.500 €/στρ
Διπλό άνοιγμα (παράθυρο) οροφής 1.800 €/στρ

Πίνακας 9. Εξοπλισμός θερμοκηπίων (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Κεφαλή (αμμοσυλλέκτης, φίλτρο, λιπασματοδιανομέας κ.λ.π.) 1.050 €
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα για κηπευτικά 1.050 €/στρ.
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα για γλαστράκια 1.250 €/στρ.
Σύστημα άρδευσης για θερμοκήπια από επάνω με ψεκασμό στο στρέμμα 650 €/στρ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ − ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Επιδαπέδια θέρμανση λεβητοστάσιο με κατανομή το στρέμμα 19.550 €/στρ.
Αεροθέρμανση 5.750 €/στρ.
Σταθερό ψεκαστηκό με αεροσυμπιεστή το στρέμμα 1.400 €/στρ.
Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου, θερμοκρασίας κλπ/στρέμμα 1.400 €/στρ.
Ανεμιστήρες για δυναμικό αερισμό συνολικής δυναμικότητας γύρω στις 165.000 μ3/
ωρα το στρέμμα 3.000 €/στρ.

Κούλινκγ το στρέμμα 9.000 €/στρ.
Παθητικό ηλιακό σύστημα 500 €/στρ
Δεξαμενή πετρελαίου 1000 λίτρα 350 €/τεμχ

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

Κομπιούτερ, αντλία, φίλτρο, δεξαμενές κ.λπ. (το πόσο αυτό προστίθεται μια φορά για 
θερμοκήπιο μέχρι 10 στρέμματα) 20.700 €

Άρδευση διανομή κατά στρέμμα 2.880 €/στρ.
Υπόστρωμα με περλίτη, πετροβάμβακα, κοκοσόιλ το στρέμμα 7.480 €/στρ.
Θειαφιστήρας με ατμό το τεμάχιο 1.400 €
Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (κλειστού κυκλώματος υδροπονίας) 6.330 €/στρ.
Δεξαμενή ανακύκλωσης και οξυγόνωσης θρεπτικού διαλύματος (εφάπαξ) 1.150 €

ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ

Από αλουμίνιο με θερμαινόμενο δάπεδο ( ηλ. αντιστάσεις ) και ηλεκτρικό πινάκα το 
τετρ. μέτρο 300 €/τμ

Μεταλλικός ανεμοθραύστης 4 μετρ. ύψος με δίχτυ το τρέχον μετρό 60 €/μ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Θερμοκουρτίνα οροφής επίπεδη το στρέμμα 10.000 €/στρ.
Θερμοκουρτίνα οροφής πυραμιδική το στρέμμα 11.000 €/στρ.
Σύστημα απολύμανσης εδάφους με ατμό 17.220 €
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9.3 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Πίνακας 10. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) πετρελαίου (ρεαλιστικό κόστος)

KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

8 2.700 20 5.600

9 3.000 21 5.600

10 3.300 22 5.600

11 3.550 23 5.600

12 3.800 24 5.600

KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

13 4.080 25 5.600

14 4.370 26 5.600

15 4.650 27 5.600

16 4.940 28 5.600

17 5.170 29 5.600

18 5.410 30 5.600

19 5.510

9.4 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων

Πίνακας 11. Αρδευτικά συστήματα (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Στάγδην αροτραίων καλ/γειών 176 €/στρ.
Στάγδην δένδρων κανονικής φύτευσης 221 €/στρ.
Στάγδην δένδρων πυκνής φύτευσης 301 €/στρ.
Στάγδην αμπελώνων 413 €/στρ.
Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου 266 €/στρ.
9.5  Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγγείων βελτιώσεων

Πίνακας 12. Έγγειες βελτιώσεις (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

Γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση 95 €/μ
Γεώτρηση με δοκιμαστική άντληση 120 €/μ
Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπέργειες ή υπόγειες (100−500 m3) 105 €/κμ
Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπέργειες ή υπόγειες (>500 m3) 75 €/κμ
Σωλήνες μεταφοράς νερού ταχείας σύνδεσης γαλβανιζέ 3’’ 6 μ. 3,3 €/μ.
Σωλήνες μεταφοράς νερού ταχείας σύνδεσης γαλβανιζέ 3,5’’ 6 μ. 4,4 €/μ.
Αναβαθμίδες 20 €/τμ ή 100 €/κμ
Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση 320 €/στρ.
Υποστράγγιση 6 €/μ
Ισοπέδωση 56 €/στρ.
Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών 10 €/μ
Περίφραξη βοσκοτόπων 5 €/μ
Ηλεκτροφόρος περίφραξη (αποκλειστικά για περίφραξη βοσκοτόπων) 20 €/μ
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9.6 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών

Πίνακας 13. Πολυετείς φυτείες (ρεαλιστικό κόστος)

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€/στρ.)
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€/στρ.)
Ακτινίδια σε ημικρεβατίνα − 

κρεβατίνα 664,00 Πορτοκαλιά − Λεμονιά 254,00

Ακτινίδια σε παλμέτα 548,00 Ροδακινιά σε κανονική 
φύτευση σε σχήμα κυπέλου 198,50

Αμυγδαλιά 154,00 Ροδακινιά σε κανονική 
φύτευση σε σχήμα παλμέτας 658,00

Αχλαδιά σε κανονική φύτευση 
και ελεύθερο σχήμα 266,00 Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/

πων κανον φύτ. και σε κύπ. 200,00

Αχλαδιά σε κανονική φύτευση 
και παλμέτα 656,00 Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/

πων κανον. φύτ. και.σε παλμ. 687,00

Αχλαδιά σε πυκνή φύτευση και 
παλμέτα 760,00 Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/

πων πυκνής φύτ. και σε κύπ. 229,00

Βατόμουρα 822,00 Σπαράγγια 640,00

Βερικοκιά 170,00 Σταφύλια επιτραπέζια σε 
υποστηριγμένα σχήματα 474,00

Βυσσινιά 186,00 Σταφύλια επιτραπέζια σε 
κύπελλο 140,00

Γαρύφαλλα θερμοκηπίου 4.949,00 Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου 15.342,00
Δαμασκηνιά κανονικής 
φύτευσης και σε σχήμα 

κυπέλλου
198,50 Φουντουκιές 195,00

Δαμασκηνιά κανονικής 
φύτευσης σε παλμέτα 661,00 Φιστικιές 231,00

Ελιά πυκνής φύτευσης και 
χαμηλού σχήματος 135,00 Φράουλα 430,00

Ελιά σε παραδοσιακούς 
ελαιώνες 99,00 Ρίγανη 89,00

Ζέρμπερα 13.251,00 Τσάι του βουνού 88,00

Καρυδιά σε σπορόφυτα 170,00 Θυμάρι 91,00

Καρυδιά σε εμβολιασμένο 
υποκείμενο 200,00 Λεβάντα 534,00

Καστανιά καλλιεργούμενη 
(όχι η αυτοφυής) 145,00 Κυδωνιά 437,00

Κερασιά σε παλμέτα 670,00 Λωτός 156,00

Κερασιά σε ελεύθερο σχήμα 195,00 Κορομηλιά 186,00

Κρόκος 152,00 Μανταρινιά 254,00

Μηλιά σε κανονική φύτευση σε 
σχήμα κυπέλλου 246,00 Μηλιά σε πυκνή φύτευση σε 

σχήμα παλμέτας 687,00

Νεκταρίνια σε κανονική φύτευση 
σε σχήμα Κυπέλλου 198,50

ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Φοινικοειδή 2.640,00 Κωνοφόρα 3.374,00
Λοιποί θάμνοι 1.736,00
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κατά κλάδο παραγωγής

9.7 Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εξοπλισμού αιγοπρο−βατοτροφίας

Πίνακας 14. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό κόστος)

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παγίδα παλινδρομική Παγίδα γρήγορης εξόδου
ΚυκλικήΧωρίς αυτ. 

διατροφή
Με αυτ. 

διατροφή
Χωρίς αυτ. 
διατροφή

Με αυτ. 
διατροφή

9 18 18.500 € 20.800 € 20.957 € 23.257 € −

12 12 21.000 € 22.500 € 22.725 € 24.750 € −

12 24 22.500 € 25.450 € 25.950 € 28.950 € −

15 30 25.250 € 29.800 € 28.500 € 32.500 € −

16 32 25.250 € 29.800 € 28.500 € 32.500 € −

18 18 24.400 € 26.700 € 26.200 € 28.500 € 38.000 €

18 36 28.000 € 32.600 € 29.900 € 34.500 € −

24 24 28.000 € 30.950 € 31.550 € 34.500 € 47.000 €

24 48 34.500 € 40.400 € 41.400 € 47.500 € −

30 30 34.500 € 38.300 € 37.500 € 41.500 € 50.000 €

32 32 34.500 € 38.300 € 37.500 € 41.500 € 50.000 €

36 36 42.000 € 46.600 € 43.900 € 48.500 € 50.000 €

48 48 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € −

Πίνακας 15. Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό κόστος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΞΙΑ 

(ευρώ/μηχανή)

Μη αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας 3.500

Αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας 7.000

Πίνακας 16. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων (ρεαλιστικό κόστος)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ

Ανώτατη επιλέξιμη τιμή 
παγολεκάνης

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ

Ανώτατη επιλέξιμη τιμή 
παγολεκάνης

150 − 200 1.400 € 601 − 700 3.550 €

201 − 300 1.800 € 701 − 800 3.830 €

301 − 400 2.300 € 801 − 900  4.100 €

401 − 500 2.750 € 901 − 1000 4.300 €

501 − 600 3.150 €


