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Για την εφαρμογή του καθεστώτος, πέραν των εν−
νοιολογικών προσδιορισμών του άρθρου 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης, ισχύουν και οι ορισμοί και εν−
νοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν: 

1) Ανέγερση εγκαταστάσεων: Εάν διαφορετικά δεν 
ορίζεται, νοείται η ίδρυση, αντικατάσταση, επέκταση και 
μετεγκατάσταση νέων σύγχρονων γεωργικών κτιρίων 
και κατασκευών.

2) Αντικατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευ−
ών: Νοείται η αντικατάσταση υφιστάμενων γεωργικών 
κτιρίων και κατασκευών με νέα σύγχρονα κτίρια και 
κατασκευές ίδιας δυναμικότητας, εφόσον:

α)  με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται:
− η δυναμικότητα των υφιστάμενων σταβλικών εγκα−

ταστάσεων, και
− ότι οι υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις κατα−

σκευάστηκαν πριν 30 χρόνια.
β)  με την αίτηση πληρωμής τεκμηριώνεται ότι:
− οι νέες σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις έχουν 

δυναμικότητα ίδια με εκείνη των υφιστάμενων, και
− οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν κατεδαφιστεί 

ή έχουν μετατραπεί (π.χ. μέσω μετατροπής τους σε 
αποθηκευτικούς χώρους) έτσι ώστε σε καμία περίπτωση 
να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδιαιτήματα 
του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης.

Τόσο η δυναμικότητα όσο και η χρονική στιγμή από−
κτησης της εγκατάστασης τεκμηριώνεται με κάθε σχε−
τικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης.

3) Δαπάνη: Όταν διαφορετικά δεν ορίζεται, νοείται η 
επιλέξιμη δαπάνη υλοποίησης μιας επένδυσης ή η ίδια 
η επένδυση.

4) Εκσυγχρονισμός: Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, νοείται η 
βελτίωση των υφιστάμενων μεγεθών της γεωργικής εκ−
μετάλλευσης χωρίς αύξηση της φυσικής δυναμικότητάς 
τους (π.χ. τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για σταβλι−
κές εγκαταστάσεις, αριθμός υπό κάλυψη στρεμμάτων 
προκειμένου για θερμοκήπια κλπ). Ωστόσο η παραγω−
γικότητα της εκμετάλλευσης δύναται να μεταβληθεί 
ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού αυτού (π.χ. στην 
περίπτωση σταβλικών εγκαταστάσεων κιλά παραγόμε−
νου γάλακτος/ζώο, στην περίπτωση θερμοκηπίων κιλά 
παραγόμενων προϊόντων/στρέμμα).

5) Επένδυση: Αναφέρεται στις δαπάνες που συγχρη−
ματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013.

6) Επιλέξιμος προϋπολογισμός: Νοείται ο προϋπολο−
γισμός επί του οποίου υπολογίζεται η ενίσχυση.

7) Έτος απογραφής: Βλέπε: «Υφιστάμενη κατάσταση 
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης».

8) Καθετοποίηση παραγωγής: Αφορά εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων που χωροθετούνται εντός της 
γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γεωργικών προϊό−
ντων που προέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% 
από πρώτη ύλη που παράγεται στην εκμετάλλευση του 
δυνητικού δικαιούχου. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων 

που χωροθετούνται σε νησιωτική περιοχή στην οποία 
δεν λειτουργούν άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται στο 50%.

9) Δικαιούχος στις περιοχές καπνοπαραγωγής: Ο 
γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης που, 
στις περιοχές καπνοπαραγωγής όπως ορίζονται στο 
ΠΑΑ, ενεργοποίησε εκτατικά δικαιώματα το έτος 2009 
προερχόμενα από καπνό με οποιαδήποτε καλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του καπνού και που 
του μειώνονται από το 2010 οι άμεσες ενισχύσεις λόγω 
της μεταρρύθμισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Κα−
πνού.

10) ΚΥΑ: Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε 
ΚΥΑ χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση, νοείται η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 724/10 (ΦΕΚ 1026/Β/010) «Καθε−
στώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός 
των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013».

11) Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων: Αφορά 
περίοδο 5 ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κατά την διάρκεια 
της οποίας ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του άρθρου 31 της κοινής υπουργικής απόφασης.

12) Μελλοντική κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου Βελ−
τίωσης: Χρονική περίοδος που αρχίζει με την δημοσι−
οποίηση των αποτελεσμάτων των α/βάθμιων ή/και των 
β/βάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών των άρθρων 18 και 
20 της κοινής υπουργικής απόφασης και ολοκληρώνεται 
με την εκπνοή των μακροχρονίων υποχρεώσεων του 
δικαιούχου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

13) Μετακινούμενος κτηνοτρόφος: Η έννοια του «μετα−
κινούμενου κτηνοτρόφου» έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 
5 της κοινής υπουργικής απόφασης.

14) Μετατροπή: Νοείται η μετατροπή υφιστάμενων 
μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης ώστε να προ−
σαρμοστούν σε αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας 
από συμβατική σε πιστοποιούμενη. Ειδικά στην περί−
πτωση θερμοκηπίων, η μετατροπή περιλαμβάνει και την 
εγκατάσταση συστημάτων υδροπονίας ή αεροπονίας 
σε συμβατικά θερμοκήπια.

Όταν η μετατροπή αυτή επιφέρει μείωση της πα−
ραγωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων μεγεθών 
της γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. την χωρητικότη−
τα του στάβλου σε ζωικό κεφάλαιο προκειμένου για 
σταβλικές εγκαταστάσεις), η μετατροπή αυτή δύναται 
να περιλαμβάνει και επενδύσεις επέκτασης μέχρι της 
αρχικής δυναμικότητας των υφιστάμενων μεγεθών της 
εκμετάλλευσης.

15) Μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιό−
τητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προ−
στασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας: 
Νοείται η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευ−
σης που διαθέτει άδεια λειτουργίας στην υφιστάμενης 
κατάσταση και εξαναγκάζεται σε τεκμηριωμένη μετε−
γκατάσταση για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας.

Η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγεί−
ας, τεκμηριώνεται: 

α) με βεβαίωση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας 
για την έκδοση αδειών λειτουργίας πτηνο−κτηνοτροφι−
κών εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται: i) ότι 
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η πτηνο−κτηνοτροφική εκμετάλλευση διαθέτει άδεια 
λειτουργίας, ii) η δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας 
και ii) η αδυναμία συνέχισης της εκμετάλλευσης για λό−
γους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας με συγκεκριμένη αιτιολόγηση, και

β) με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει καθ’ οποιοδή−
ποτε τρόπο αποζημιωθεί ή πρόκειται να αποζημιωθεί 
για την μετεγκατάσταση της πτηνο−κτηνοτροφικής του 
εκμετάλλευσης.

16) Μετεγκατάσταση: Νοείται κάθε περίπτωση μετε−
γκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που δεν 
περιλαμβάνεται στην περίπτωση της μετεγκατάστασης 
σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατάστα−
σης προκύπτει για λόγους της προστασίας του περι−
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

17) Μόνιμη κατοικία: Η έννοια της «μόνιμης κατοικίας» 
έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης.

18) Νέος γεωργός: Η έννοια του νέου γεωργού έχει 
ήδη οριστεί στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής από−
φασης.

19) Ολοκλήρωση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης: Ορί−
ζεται περίοδος διάρκειας ενός έτους η οποία συμπίπτει 
με το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο της ολο−
κλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης.

20) Ολοκλήρωση της υλοποίησης επενδυτικού Σχε−
δίου Βελτίωσης: Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της υλοποίησης του 
επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 24 της κοινής υπουργικής απόφασης.

21) Προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα: 
Νοείται η προσαρμογή των υφιστάμενων μεγεθών της 
γεωργικής εκμετάλλευσης σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά 
πρότυπα μέσω της υλοποίησης επενδύσεων που περι−
ορίζονται αυστηρά σε εκείνες τις επενδύσεις που είναι 
απολύτως αναγκαίες για τη σχετική προσαρμογή.

Όταν η προσαρμογή αυτή επιφέρει μείωση της παρα−
γωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων μεγεθών της 
γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. τη χωρητικότητα του 
στάβλου σε ζωικό κεφάλαιο προκειμένου για σταβλι−
κές εγκαταστάσεις), η προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα 
κοινοτικά πρότυπα δύναται να περιλαμβάνει και επενδύ−
σεις επέκτασης μέχρι της αρχικής δυναμικότητας των 
υφιστάμενων μεγεθών της εκμετάλλευσης.

22) Συνολικός προϋπολογισμός: Νοείται ο προϋπο−
λογισμός [π/υ] υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης που αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος με την 
αίτηση ενίσχυσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί 
να είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ίσος με τον επιλέ−
ξιμο προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή υπολογίζε−
ται επί του συνολικού προϋπολογισμού και όχι επί του 
επιλέξιμου.

23) Υφιστάμενη κατάσταση επενδυτικού Σχεδίου 
Βελτίωσης ή έτος απογραφής: Εκτός αν διαφορετικά 
ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
περίοδος διάρκειας ενός έτους η οποία συμπίπτει με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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(Το Παράρτημα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ορισμοί

3.1 Γεωργική εκμετάλλευση
3.1.1 Γεωργική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παρα−

γωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων 
των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας υπό ενιαία 
διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης πλην της πρωτογενούς γεωργικής/
κτηνοτροφικής παραγωγής, περιλαμβάνονται η διακί−
νηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, 
μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά 
των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση.

Για τις ανάγκες της παρούσας αναγνωρίζονται επι−
πλέον 3 ειδικές μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
α) κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, β) συ−
στεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση και γ) γεωργική 
εκμετάλλευση συνεργασίας. Οι σχετικές έννοιες ορίζο−
νται στην συνέχεια.

3.1.2 Δεν θεωρούνται γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πα−
ρόν καθεστώς ενισχύσεων, οι ακόλουθες κατηγορίες 
εκμεταλλεύσεων:

α) Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, Δασικές, Πα−
ραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτικές, υδατο−
καλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου. 

β) Τα εκτροφεία αλόγων ιππασίας και ιπποδρομιών 
και η έκταση που χρησιμοποιείται για την άσκησή τους, 
εφόσον παράλληλα δεν αναπτύσσεται και η δραστηρι−
ότητα της αναπαραγωγής. 

γ) Τα κυνοκομεία. 
3.2 Αξιοποίηση γεωργικής εκμετάλλευσης
Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται αξιοποίηση 

γεωργικής εκμετάλλευσης η καλλιέργεια των νομίμως 
κατεχόμενων αγροτεμαχίων ή/και η εκτροφή του νομί−
μως κατεχόμενου ζωικού κεφαλαίου.

Εφόσον εκπληρώνεται η προαναφερθείσα προϋπόθε−
ση, στην αξιοποίηση περιλαμβάνεται η αγρανάπαυση 
και οι τυχόν δραστηριότητες διακίνησης, μεταφοράς, 
τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταποίησης, 
χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προ−
ϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση.

Η αξιοποίηση των μεγεθών της γεωργικής εκμετάλ−
λευσης τεκμηριώνεται:

α) μέσω της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δή−
λωση ΟΣΔΕ), για τα μεγέθη για τα οποία υφίσταται η 
υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία Δήλωσης Εκμε−
τάλλευσης, ή/και

β) μέσω του φορολογικού εντύπου Ε1, για τα μεγέθη 
για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους 
στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Διευκρινιστικά προς τα αναγραφόμενα στην Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης και στο έντυπο Ε1 δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν τα αρχεία της πρωτογενούς παραγω−
γής ευθύνης του ΥπΑΑΤ (π.χ. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο 
για τα μελισσοσμήνη που αναγράφονται στο Ε1) ή άλλο 
σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης.


