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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.   1870
1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/

Β/2010) υπουργικής απόφασης σχετικά με τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενί−
σχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων 
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργι−
κές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

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

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε 
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10).

1.5. Της αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002», όπως ισχύει 
κάθε φορά.

1.6. Της αριθ. 282966/9−7−2007 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.7. Της αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέ−
σπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του 
ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8. Της αριθ. 9828/21−10−08 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης αρ−
μοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην Ειδική 
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των μέτρων 
της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9. Της αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρωσης 
για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από 
το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.10. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/09) «Καθορισμός 
και ανακατανομή των Υπουργείων».

1.11. Της αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέ−
τρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 
και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 
4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 
2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.12. Της αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοινή 
Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγρο−
τική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά 
τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρο−
νισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμ−
ματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013» 
όπως ισχύει κάθε φορά.

1.13. Της αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υπο−
βολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

1.14. Της αριθ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ 388/Β/2010) 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών 
δενδροκηπευτικών καλλιεργειών, και λοιπών δραστηρι−
οτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής Γεωργι−
κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανό−
νων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους 
κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. 
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των 
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/
Β/2010) απόφασή μας, που αφορά στις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυν−
ση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο 
πλαίσιο της κοινής Υπουργικής απόφασης 4985/21−6−
2010 που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 
121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 
2007−2013» [εφεξής ΠΑΑ] της Δ΄ Προγραμματικής Πε−
ριόδου, ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 5 της ΥΑ 11308/16−11−2010 

(ΦΕΚ 1964/Β/2010)

Αντικαθιστούμε το άρθρο 5: «Δικαιούχοι προϋποθέσεις 
επιλογής» ως εξής:

«1. Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν γε−
ωργοί, φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι 
και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) γεωργική εκμετάλλευση, β) συστεγαζόμενη γεωργική 
εκμετάλλευση, και γ) γεωργική εκμετάλλευση συνεργα−
σίας. Τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατη−
γορίες: α) γεωργός, και β) νέος γεωργός. Τα μη φυσικά 
πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) ατομικές 
επιχειρήσεις και β) νομικά πρόσωπα του εμπορικού 
δικαίου. Μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται 
στήριξη στους ακόλουθους συνδυασμούς προσώπων 
και γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει 
σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρό−
σωπο Νέο Γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει 
σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επι−
χείρηση.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρό−
σωπο.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε υπό σύσταση 
νομικό πρόσωπο.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως 
συσταθέντος νομικού προσώπου.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση 
νομικού προσώπου.

3. Οι πιο πάνω συνδυασμοί προσώπων και γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για να τύχουν στήριξης από το παρόν 
καθεστώς ενισχύσεων, πέραν των γενικών προϋποθέσε−
ων του άρθρου 6 της ΚΥΑ, πρέπει να πληρούν και τις 
ειδικές προϋποθέσεις του Παραρτήματος 1 το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

4. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
άρθρου 13 της ΚΥΑ είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευ−
ση των δυνητικών δικαιούχων και των προϋποθέσεων 
επιλογής τους, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο 
του καθεστώτος.

5. Δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το καθεστώς 
ομάδες/οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο 
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 όπως ισχύει κάθε 
φορά.»

Άρθρο 2
Συμπλήρωση του άρθρου 15 της ΥΑ 11308/16−11−2010 

(ΦΕΚ 1964/Β/2010)

Συμπληρώνουμε το άρθρο 15: «Δικαιούχοι προϋποθέ−
σεις επιλογής» με επιπλέον παραγράφους, ως εξής:

«6. Στην περίπτωση που την ημερομηνία της υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης η ιδιοκτησία του ακινήτου ανήκει 
σε συγγενείς του δυνητικού δικαιούχου και μέχρι 2ου 
βαθμού, η μεταβίβαση της νόμιμης κατοχής (ιδιοκτησία 
ή μίσθωση) δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο 
μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης πράξης.

7. Στην περίπτωση που την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μικρότερη 
της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρούσας, η 
επέκταση της διάρκειας μίσθωσης δύναται να πραγμα−
τοποιηθεί το αργότερο μέχρι την αποδοχή της ατομικής 
απόφασης πράξης.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 33 της ΥΑ 11308/16−11−2010 

(ΦΕΚ 1964/Β/2010)

Τροποποιούμε την περίπτωση δ΄) του άρθρου 33: «Πλη−
ρότητα αίτησης ενίσχυσης», ως εξής:

«δ) Είναι υπογεγραμμένη από τον δυνητικό δικαιούχο 
και εφόσον προβλέπεται συντάκτης και από τον συντά−
κτη της αίτησης.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 35 της ΥΑ 11308/16−11−2010 

(ΦΕΚ 1964/Β/2010)

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 35 
«Τεκμηρίωση συμμόρφωσης κτηνοτροφικών εκμεταλ−
λεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προ−
διαγραφές», ως εξής:

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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«1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφι−
κών εκμεταλλεύσεων συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 
κοινοτικά πρότυπα εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης 
υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μό−
νιμης κατοικίας / έδρας του δυνητικού δικαιούχου, ή 
της Υπηρεσίας στην οποία θα μεταβιβαστεί η σχετική 
αρμοδιότητα μετά την εφαρμογή του Προγράμματος 
«Καλλικράτης».

Στην βεβαίωση θα αναγράφεται: «η εκμετάλλευση 
του … (όνομα – επώνυμο – όνομα πατέρα) …….. με κωδι−
κό ……… στην οποία εκτρέφονται … (αναγράφεται μόνο 
το είδος χωρίς τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων) 
…… τηρεί τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από την 
ζωοτεχνική και κτηνιατρική νομοθεσία αρχεία (π.χ. μη−
τρώο αιγοπροβάτων, μελισσοκομικό βιβλιάριο κ.λπ.) και 
οι σταβλικές τις εγκαταστάσεις πληρούν τα ισχύοντα 
κοινοτικά πρότυπα.»

Στην περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων συμμορφώνονται 
και με τις εθνικές προδιαγραφές, η έκφραση «πληρούν 
τα ισχύοντα πρότυπα» αντικαθίσταται από την έκφραση 
«πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και εθνικές προδια−
γραφές».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 35 
«Τεκμηρίωση συμμόρφωσης κτηνοτροφικών εκμεταλ−
λεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προ−
διαγραφές», ως εξής:

«3. Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκ−
μεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά 
πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, κατά την διαδι−
κασία αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, συμμορφώνονται 
με αυτά εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλονται 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 11 και 12.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του κεφαλαίου Β΄ «Εκμεταλλεύσεις που 
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος 3 

της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010)

1. Τροποποιούμε την περίπτωση 5α΄ της παραγράφου 
3.17 «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλ−
λευσης γεωργού», ως εξής:

«α) Είναι ενήλικο άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 
65ο έτος της ηλικίας του.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του κεφαλαίου Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις που 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος 3 

της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010)

1. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις 4 και 5γ΄ της παρα−
γράφου 3.21 «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής 
εκμετάλλευσης νομικού προσώπου» ως εξής:

«4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται 
στις υφιστάμενες πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρού−
νται από την προϋπόθεση αυτή, τα νομικά πρόσωπα 
των οποίων το μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ 
ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του Νέου Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφά−
λαιο Α΄ «Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος.

5γ) Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανή−
κει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
Νέου Γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο 

Α΄ «Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος ή/και σε 
φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατομικού 
τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που 
ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και δεν 
πραγματοποιούν περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε 
εξωγεωργικούς τομείς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 
3ετίας.»

2. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις 4 και 5γ΄ της παρα−
γράφου 3.22.1 «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής 
εκμετάλλευσης συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος 
νομικού προσώπου» ως εξής:

«4) Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ημερομηνία 
αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης τα 
κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις υφιστάμενες 
πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποι−
ούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρούνται από την 
προϋπόθεση αυτή, τα νομικά πρόσωπα των οποίων το 
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου σε 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γε−
ωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α΄ «Ορι−
σμοί» του παρόντος παραρτήματος.

5γ) Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανή−
κει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
Νέου Γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο 
Α΄ «Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος ή/και σε 
φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατομικού 
τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που 
ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και δεν 
πραγματοποιούν περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε 
εξωγεωργικούς τομείς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 
3ετίας.»

3. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις 4 και 5γ΄ της παρα−
γράφου 3.23.1 «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργι−
κής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νομικού 
προσώπου» ως εξής:

«4) Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ημερομηνία 
αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης τα 
κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις υφιστάμενες 
πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποι−
ούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρούνται από την 
προϋπόθεση αυτή, τα νομικά πρόσωπα των οποίων το 
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου σε 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γε−
ωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α΄ «Ορι−
σμοί» του παρόντος παραρτήματος.

«γ) Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γε−
ωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α΄«Ορισμοί» 
του παρόντος παραρτήματος ή/και σε φυσικά πρόσωπα 
που αντλούν το 35% του ατομικού τους εισοδήματος 
από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα 
όρια της εκμετάλλευσής τους και δεν πραγματοποιούν 
περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε εξωγεωργικούς 
τομείς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 3ετίας.»

Άρθρο 7
Συμπλήρωση του Κεφαλαίου Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις που 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος 3 

της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010).

1. Συμπληρώνουμε το κεφάλαιο Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις που 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα» με επιπλέον παράγραφο 
3.24: «Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής 
εκμετάλλευσης ατομικής επιχείρησης», ως εξής:

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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«3.24 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργι−
κής εκμετάλλευσης ατομικής επιχείρησης.

Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επι−
χείρηση για να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος, την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και 
το τρέχον ημερολογιακό έτος της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3ετία 
μέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 1 ΜΑΕ,

3) Τεκμηριώνει με το υποβαλλόμενο επενδυτικό Σχέδιο 
Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ. Δεν απαιτείται η τεκμηρίω−
ση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις περιπτώσεις 
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρμογής σε νε−
οεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα» και «μετεγκατάστασης 
σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατά−
στασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περι−
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά την έννοια 
του Παραρτήματος 2

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται 
στις υφιστάμενες πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίησή της.

5) Κατέχεται νόμιμα από ατομική επιχείρηση που:
α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, που:
i) είναι ενήλικο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει 

το 65ο έτος της ηλικίας του,
ii) αντλεί το 35% του ατομικού του εισοδήματος από 

γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια 
της εκμετάλλευσής του και δεν πραγματοποιεί περισ−
σότερα από 115 ημερομίσθια σε εξωγεωργικούς τομείς, 
υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 3ετίας.

iii) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποι−
οδήποτε ασφαλιστικό ταμείο του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, και

iv) δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία και 
διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή 
του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δημοσίου 
ή έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά και μέχρι 
παρέλευσης τριετίας από την έκτιση της ποινής του.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο,
δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική δια−

χείριση, εκκαθάριση κλπ,
ε) έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την άσκηση 

της γεωργίας,
στ) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για 

την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ζ) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της 
ΚΥΑ, και

η) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή 
δεν έχει παρέλθει τριετία από την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση Μέτρων Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 για την 
«Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής» όπως 
ισχύει κάθε φορά.

2. Συμπληρώνουμε το Κεφάλαιο Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις 
που ανήκουν σε μη φυσικά πρόσωπα» με επιπλέον πα−
ράγραφο 3.25: «Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
γεωργικής εκμετάλλευσης ατομικής επιχείρησης Νέου 
Γεωργού», ως εξής:

«3.25 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργι−
κής εκμετάλλευσης ατομικής επιχείρησης Νέου Γεωρ−
γού.

Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επι−
χείρηση Νέου Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο 
κεφάλαιο Α΄«Ορισμοί» για να αποτελέσει αντικείμενο 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ημερομη−
νία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί 
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότη−
τας:

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και 
το τρέχον ημερολογιακό έτος της Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος,

3) Τεκμηριώνει με το υποβαλλόμενο επενδυτικό Σχέδιο 
Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας 2 ΜΑΕ. Δεν απαιτείται η τεκμηρίω−
ση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις περιπτώσεις 
επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρμογής σε νε−
οεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα» και «μετεγκατάστασης 
σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατά−
στασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περι−
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας» κατά την έννοια 
του Παραρτήματος 2.

5) Κατέχεται νόμιμα από ατομική επιχείρηση που:
α) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο πού έχει την ιδιότητα 

του Νέου Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφά−
λαιο Α΄«Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο,
δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική δια−

χείριση, εκκαθάριση κλπ,
ε) έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την άσκηση 

της γεωργίας,
στ) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για 

την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ζ) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της 
ΚΥΑ, και

η) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή 
δεν έχει παρέλθει τριετία από την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση Μέτρων Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 για την 
«Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής» όπως 
ισχύει κάθε φορά.

3. Συμπληρώνουμε το Κεφάλαιο Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις 
που ανήκουν σε μη φυσικά πρόσωπα» με επιπλέον πα−
ράγραφο 3.26: «Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
γεωργικής εκμετάλλευσης υπό σύσταση νομικού προ−
σώπου», ως εξής:

3.26 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικής 
εκμετάλλευσης υπό σύσταση νομικού προσώπου.

3.26.1 Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε υπό σύ−
σταση νομικό πρόσωπο για να αποτελέσει αντικείμενο 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί 

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότη−
τας:

1) Να προέρχεται από τον μετασχηματισμό εκμετάλ−
λευσης που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, όπως αυτές 
ορίζονται στο κεφάλαιο Β΄ «Εκμεταλλεύσεις που ανή−
κουν σε φυσικά πρόσωπα», σε εκμετάλλευση που ανήκει 
σε νομικό πρόσωπο, και

2) Να πληροί κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στην πε−
ρίπτωση 3.23 «Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
γεωργικής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση 
νομικού προσώπου» του κεφαλαίου Γ΄ «Εκμεταλλεύσεις 
που ανήκουν σε μη φυσικά πρόσωπα» του παρόντος 
παραρτήματος.

3.26.1 Η σύσταση του νομικού προσώπου θα πρέπει να 
έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την αποδοχή 
της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

Άρθρο 8
Τροποποίηση του κεφαλαίου Α΄ «Κατά κατηγορία 

επενδύσεων» του Παραρτήματος 9
της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010).

1. Τροποποιούμε τον πίνακα 13: «Πολυετείς φυτείες 
(ρεαλιστικό κόστος)» της παραγράφου 9.6 «Ρεαλιστικό 
κόστος εγκατάστασης υλοποίησης επενδυτικών δα−

πανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών», διαγράφο−
ντας όλες τις περιπτώσεις ρεαλιστικού κόστους που 
αναφέρονται στην εγκατάσταση πολυετών φυτειών με 
την μέθοδο της πυκνής φύτευσης. Συνεπάγεται ότι στις 
περιπτώσεις εγκατάστασης φυτειών που δεν αντιμε−
τωπίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά βάσει της 
με αριθ. πρτ. 269135/24−03−2010 (ΦΕΚ 388/Β/2010), όπως 
ισχύει κάθε φορά, με την μέθοδο της πυκνής φύτευσης η 
τεκμηρίωση του ρεαλιστικού κόστους επιτυγχάνεται με 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 
3 του άρθρου 21 «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι 
για τις δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης 
πολυετών φυτειών».

Άρθρο 9
Τροποποίηση του Παραρτήματος 11

της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010).

Διαγράφουμε τα δικαιολογητικά της περίπτωσης με 
α/α 41: «Τεκμηρίωση νόμιμης κατοχής για ακίνητα ιδιο−
κτησίας του συζύγου του δυνητικού δικαιούχου» στους 
πίνακες του Παραρτήματος 11: «Τυπικά δικαιολογητικά 
αίτησης ενίσχυσης». Ως εκ τούτου διαγράφεται το ακό−
λουθο κείμενο (α/α 41):

41 Νόμιμης κατοχής 
για ακίνητα ιδιο−
κτησίας του συζύ−
γου 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 καταβληθεί−
σας.

Άρθρο 10
Συμπλήρωση του Παραρτήματος 11

της ΥΑ 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010).

1. Συμπληρώνουμε τα δικαιολογητικά της περίπτωσης με α/α 40: «Τεκμηρίωση νόμιμης κατοχής» στους πίνακες 
του Παραρτήματος 11: «Τυπικά δικαιολογητικά αίτησης ενίσχυσης», ως εξής:

α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

40 Νόμιμης κατοχής Ειδική περίπτωση: Ακίνητο ιδιοκτησίας συγγενούς έως 2ου βαθμού:
Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για το «ιδιόκτητο ακίνητο» και 
επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του δυνητικού δικαιούχου 
στην οποία θα δηλώνεται η πρόθεση του απόκτησης της νόμιμης κατοχής (ιδιοκτησία 
ή μίσθωση) το αργότερο στην αποδοχή της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης.
Ειδική περίπτωση: Μισθωμένο ακίνητο διάρκειας μικρότερης της προβλεπόμενης:
Προσκομίζεται το αντίγραφο του συμβολαίου μίσθωσης και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται η 
πρόθεση επέκτασης της μίσθωσης το αργότερο στην αποδοχή της ατομικής απόφασης 
ένταξης πράξης.

2. Συμπληρώνουμε τα δικαιολογητικά της παραγράφου 11.3 «Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας μη φυσικού προσώπου και γεωργικής εκμετάλλευσης» του Παραρτήματος 11: «Τυπικά δικαιολο−
γητικά αίτησης ενίσχυσης» ως εξής:

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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α/α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Περίπτωση 4η: Γεωργική εκμετάλλευση ατομικής
επιχείρησης

1 Νόμιμης Κατοχής 
και Αξιοποίησης

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

2 Ελαχίστης έντα−
σης εργασίας

3 Κοινοτικών προ−
τύπων 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.
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4 Στοιχείων ταυτό−
τητας και ηλικίας 
δικαιούχου

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

14 Εισοδήματος Αντίγραφα των διαθέσιμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των αντίστοιχων εκ−
καθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

Απασχόλησης Με ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου και μόνο στην περίπτωση που απασχολείται και 
σε εξωγεωργικούς τομείς

8 Υπόλοιπων προϋ−
ποθέσεων

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο δυ−
νητικός δικαιούχος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του Παραρτήματος 3, παράγραφος 
3.24, περιπτώσεις 5iii και 5iv΄.

16 Φορολογικής / 
ασφαλιστικής 
ενημερότητας

Αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

17 Μη τέλεσης υπό 
πτώχευση, λύσης, 
αναγκαστική δια−
χείρισης κλπ

Πρόσφατο αντίγραφο περί μη πτώχευσης, λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.λπ.

18 Άσκησης της
γεωργίας

Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης (ελέγχεται ο κωδικός έναρξης επιτηδεύ−
ματος).

21 Ιδιωτικής συμμε−
τοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιμων κε−
φαλαίων 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 τρα−
πεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για πρό−
θεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

22 Μη επιβολής δι−
οικητικών κυρώ−
σεων 

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 διοικη−
τικών 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 5η: Γεωργική εκμετάλλευση ατομικής
επιχείρησης Νέου Γεωργού.

1 Νόμιμης Κατοχής 
και Αξιοποίησης

Απογραφικό δελτίο αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κα−
τάσταση.

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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16 Φορολογικής / 
ασφαλιστικής 
ενημερότητας

Αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

17 Μη τέλεσης υπό 
πτώχευση, λύσης, 
αναγκαστική δια−
χείρισης κλπ

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

18 Άσκησης της γε−
ωργίας

Ελέγχεται από τα δικαιολογητικά σύστασης (ελέγχεται ο κωδικός έναρξης επιτηδεύ−
ματος).

21 Ιδιωτικής συμμε−
τοχής

Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιμων κε−
φαλαίων 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 τρα−
πεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για πρό−
θεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

22 Μη επιβολής δι−
οικητικών κυρώ−
σεων 

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 διοικη−
τικών 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 6η: Γεωργική εκμετάλλευση
υπό σύσταση φυσικού προσώπου.

23 Ότι προέρχεται 
από εκμετάλλευ−
ση που ανήκει σε 
φυσικό πρόσωπο

Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 11.2 «Δικαιολογητικά που τεκμη−
ριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας συνδυασμού φυσικού προσώπου και γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης» ανάλογα του συνδυασμού φυσικού προσώπου και γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

28 Σύστασης, διάρ−
κειας και νόμιμης 
εκπροσώπησης

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 ενί−
σχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του ΠΑΑ και προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 
των ………… € μέσω του μετασχηματισμού υφιστάμενης εκμ/σης που ανήκει σε φυσικό 
πρόσωπο, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα, σε νομικό πρόσωπο, β) γνωρίζουν 
τις προϋποθέσεις περί i) σύστασης, ii) σκοπού (άσκηση γεωργίας), iii) ελάχιστης δι−
άρκειας, iv) ιδιότητας μετόχων (γεωργοί ή Νέοι Γεωργοί) και πλειοψηφίας μετοχικού 
κεφαλαίου σε γεωργούς ή/και σε Νέους Γεωργούς, και v) άντλησης του 50% των ει−
σοδημάτων του νομικού προσώπου από την γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας ως 
μέσος όρος 3ετίας, γ) τα μεγέθη που δηλώνονται στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης 
για την νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης θα δηλωθούν 
από το νομικό πρόσωπο 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 πρά−
ξης 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.

Μετοχική/εταιρι−
κή σύνθεση και 
ιδιότητας των 
μετόχων/εταίρων

Άσκησης της γε−
ωργίας

Άντλησης τουλά−
χιστον του 50% 
των συνολικών 
εισοδημάτων του 
από την άσκηση 
της γεωργίας

Αποδοχής υπο−
βολής αίτησης 
ενίσχυσης στο 
καθεστώς

Νόμιμης κατοχής 
και Αξιοποίησης 
της εκμετάλλευ−
σης συνεργασίας

Ιδιωτικής συμμε−
τοχής

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ
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21 Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου ή σχετική βεβαίωση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος 
ή κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιμων κεφα−
λαίων 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 τρα−
πεζικού δανεισμού, προσκομίζεται έγγραφο χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για πρό−
θεση δανειοδότησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) απόφασή μας.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, 

Ειδική Γραμματεία Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.
3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  

ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-0Τ


