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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

(Το Παράρτημα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Για την εφαρμογή του καθεστώτος γίνονται δεκτοί οι πιο κάτω συνδυασμοί επενδύσεων και στόχων του άρθρου 
4 της κοινής υπουργικής απόφασης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ 5
Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1
Προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα καλής διαβίωσης 2
Ανέγερση – επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες 
υφίστανται κοινοτικά πρότυπα καλής διαβίωσης

2

Εγκατάσταση συστήματος μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και 
φυτοπροστασίας

8, 3, 4

Μετατροπή υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμβατικής 
εκτροφής σε εγκαταστάσεις βιολογικής ή πιστοποιούμενης κατά AGRO 
εκτροφής

8

Αντικατάσταση παλαιών ελκυστήρων με νέους σύγχρονους Φάσης ΙΙΙA ή 
μεταγενέστερη 

4, 6

Βελτίωση συστημάτων αερισμού – δροσισμού – θέρμανσης σε 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

2

Βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς (μόνωση) κτιρίων 4, 5

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποκομιδής 
των αποβλήτων προς τους χώρους επεξεργασίας τους

2,3,6

Εισαγωγή εξοπλισμού «γεωργίας ακριβείας» 4, 5, 7, 8, 10
Εισαγωγή γεωργικών παρελκομένων πολυμηχανημάτων 4, 5, 7
Εισαγωγή επενδυτικών δαπανών εξοικονόμισης ύδατος 4
Εισαγωγή μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργα−λείων για την προσαρμογή 
της εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης 

9

Κωδικοί στόχων:
1. για τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει 

για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
2. για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,
3. για την προστασία της δημόσιας υγείας,
4. για την προστασία του εδάφους, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης 

των κλιματικών αλλαγών,
5. για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου 

του αζώτου,
6. για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,
7. για την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],
8. για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
9. για τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης όπως απορρέει ως απαίτηση από 

τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά,
10. για τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης,
11. για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή 

της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,


