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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμ. 88/5-6-2014  
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ 
 

 
Αφού έλαβε υπόψη του:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν σήμερα, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής, 
κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3877/20-9-2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 80/14270/31-1-2014 (ΦΕΚ 327/Β/13-2-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τελών, 
προσδιορισμός των δαπανών και των αποζημιώσεων που καλύπτονται από αυτά, καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων ΕΛ.Γ.Α.» 

5. Τη με αριθμ. πρωτ.  36599/29-11-96 έκθεση που υπέβαλε στο Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. η ειδική τεχνική 
επιτροπή που συστήθηκε με την απόφαση αριθμ. 88/24-10-96 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., 

6. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών των αντιχαλαζικών διχτυών, καθώς και τα πρακτικά, που 
συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 15275/7-11-2002 Απόφαση του 
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., 

7. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών που υπέβαλε στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. για τις 
εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών και τις συνδυαστικές εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών και 
αντιβροχικών μεμβρανών, καθώς και τα πρακτικά, που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, που 
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4432/4-4-2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 198/17-4-2012) Απόφαση του 
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., 

8. Τις σημερινές ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας σε μέσα ενεργητικής προστασίας που επιχορηγεί ο 
ΕΛ.Γ.Α.,  

9. Ότι: α) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ύψους πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ και β) για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον  
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 
για το έτος 2014, ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ με τα στοιχεία Κ.Λ. 64.90.000, 

10. Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 4302/10-4-2014, 4427/10-4-2014 και 
4428/10-4-2014. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 89/2-6-2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Μελετών και Εφαρμογών του 
ΕΛ.Γ.Α., 

12. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του. 
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
I.  Καθορίζει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών 
καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2014 ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός του προγράμματος 
 

Η επιχορήγηση επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις, που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών 
στην παραγωγή των καλλιεργειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. 

  
Άρθρο 2 
Μέτρα 

 
Μέτρο 1. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των 
καλλιεργειών από τον παγετό.  
 
Μέτρο 2. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιεργειών από το χαλάζι. 
 
Μέτρο 3. Αγορά και εγκατάσταση συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το 
χαλάζι και τη βροχή.  

 
Άρθρο 3 

Δικαιούχοι προγράμματος 
 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την 
επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του 
Αγίου Όρους. Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010. 
 

Άρθρο 4 
Πεδίο εφαρμογής και επιλέξιμες καλλιέργειες κατά μέτρο προληπτικής δράσης 

 
Μέτρο 1: Στο μέτρο υπάγεται η εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, στις Περιφερειακές Ενότητες 
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα και 
τα ακτινίδια με  κύρια καλλιέργεια τα εσπεριδοειδή και ειδικό όρο ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στις 
περιπτώσεις συγκαλλιέργειας το 60%. 
 
Μέτρο 2: Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας. Οι επιλέξιμες 
καλλιέργειες είναι τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακτινίδια, η άμπελος και η ροδιά. Δεν είναι 
επιλέξιμη η συγκαλλιέργεια στις περιπτώσεις των ακτινιδιών, της αμπέλου και της ροδιάς, όπου η 
καλλιέργεια θα είναι αμιγής.  
 
Μέτρο 3: Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας και οι επιλέξιμες 
καλλιέργειες είναι η κερασιά και η άμπελος. 
 

Άρθρο 5 
Ποσοστό επιχορήγησης 

 
Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους 
εγκατάστασης. 
Ειδικά για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών το ποσοστό ανέρχεται σε 75% με τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 3. 
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Άρθρο 6 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ανά κατηγορία δικαιούχων 

 
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΕΕ) ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης 
ένταξης στο πρόγραμμα πριν την έναρξη υποβολής της ΑΕΕ, γίνεται δεκτή προσωρινά η ΑΕΕ του 
προηγούμενου έτους, με την υποχρέωση προσκόμισης της ΑΕΕ του τρέχοντος έτους  
2. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από τη βάση δεδομένων 
ΑΕΕ)  
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθή και θα διατηρήσουν την 
καλλιέργεια, όσο χρόνο υποχρεούνται κατά μέτρο, να φυλάσσουν, ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν 
σε πλήρη ετοιμότητα και να θέτουν σε λειτουργία την εγκατάσταση, όπως προβλέπεται από την 
Απόφαση, για την οποία επιχορηγούνται από τον ΕΛΓΑ 
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων  
τουλάχιστον 13ετούς διάρκειας για τα μέτρα 2 και 3 και τουλάχιστον 21ετούς διάρκειας για το μέτρο 1, 
από την ημερομηνία της αίτησης, με βεβαίωση μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Τα παραπάνω 
ισχύουν και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που εμφανίζονται στην ΑΕΕ, ως μεικτή ιδιοκτησία 
5. Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ, στις περιπτώσεις όπου το υπό ένταξη αγροτεμάχιο εμφανίζει 
ιδιοκτησιακό καθεστώς επικαρπίας 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ εν ισχύ στη φάση υποβολής της αίτησης και επανυποβολή 
νέας με δίμηνη τουλάχιστον ισχύ κατά την  παραλαβή της εγκατάστασης 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου κατοχής 
αγροτεμαχίου, ιδιοκτητών σε περίπτωση μισθώσεως του αγροτεμαχίου και ψιλών κύριων σε 
περίπτωση επικαρπίας του αγροτεμαχίου, ότι συναινούν για την εγκατάσταση του μέσου ενεργητικής 
προστασίας στο αγροτεμάχιο 
8. ΟΜΟΡΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ. Στις περιπτώσεις αίτησης για το μέτρο 1, ο αιτών οφείλει, όπου απαιτείται, να 
συγκεντρώσει και να προσκομίσει από τους όμορους ιδιοκτήτες που επωφελούνται του μέτρου, όλα τα παραπάνω 
εκτός της φορολογικής ενημερότητας. Επίσης απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση των ομόρων, ότι συναινούν για την  
εγκατάσταση στο αγροτεμάχιο του αιτούντος 
9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 20 € ανά φάκελο  
στον ειδικό λογαριασμό είσπραξης τελών του ΕΛΓΑ.   
 
 
Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
 
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ με ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

Άρθρο 7 
Πρόσθετοι όροι 

 
Για όλα τα μέτρα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την ένταξη των καλλιεργειών στο 
πρόγραμμα: 
α.  Οι επιλέξιμες κατά μέτρο καλλιέργειες θα πρέπει να καλύπτουν το 90% τουλάχιστον της υπό ένταξη 
έκτασης του αγροτεμαχίου. 
β. Οι επιλέξιμες κατά μέτρο καλλιέργειες θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή 
των εγκαταστάσεων, να είναι σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ομοιόμορφης ανάπτυξης για τα 
ίδιου έτους φύτευσης δενδρύλλια και να μη παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 
10% στο σύνολο της καλλιέργειας. 
γ.  Στο επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης  περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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    1. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης νέων υλικών, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα Ι  
(για το μέτρο 1) και Παράρτημα ΙΙ (για τα μέτρα 2 και 3). 
    2. Η αμοιβή της εργασίας σε τρίτους καθορίζεται για το μέτρο 2 σε ποσοστό 20% και για το μέτρο 3 
σε ποσοστό 15% αντίστοιχα, επί του επιλέξιμου κόστους και μόνο για νέες εγκαταστάσεις. Σε 
περίπτωση μη προσκόμισης παραστατικών για αμοιβή εργασίας, το κόστος εγκατάστασης θα 
απομειώνεται ποσοστιαία αναλογικά κατά μέτρο.  
δ. 1. Στο κόστος εγκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  
    2. Από το καταβλητέο ποσό της επιχορήγησης παρακρατείται χαρτόσημο με συντελεστή 3,6%. 
 

Άρθρο 8 
Πιστοποιητικά εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας 

 
1. Πιστοποιητικά ανεμομεικτών: Για την υπαγωγή στο μέτρο 1, ως καινούργιοι θεωρούνται οι 
αντιπαγετικοί ανεμιστήρες για τους οποίους προσκομίζεται βεβαίωση εγκεκριμένων μετρήσεων από 
Κρατικό ή Ιδιωτικό εργαστήριο ή Βεβαίωση του υπεύθυνου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ) του 
εργοστασίου κατασκευής, που πιστοποιεί, ότι έχει δοκιμαστεί ο τύπος του αγορασθέντος αντιπαγετικού 
ανεμιστήρα επί του αγρού (έλεγχος λειτουργικότητας του μηχανήματος) και ότι είναι σύμφωνος με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΕΛ.Γ.Α., όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα απόφαση.Επίσης 
απαιτούνται: 
α. Ονομαστική  Βεβαίωση του υπεύθυνου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ)   του εργοστασίου 
κατασκευής που θα πιστοποιεί ότι ο έλικας έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΕΛ.Γ.Α.  ή με αντίστοιχη ονομαστική  πιστοποίηση  του κατασκευαστή Αεροναυπηγού προμηθευτή. 
β. Εγγύηση καλής λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής για μεν τα ηλεκτρικά μέρη (αυτοματισμός, 
ρελέ, θερμόμετρο, μοτέρ) τα δύο (2) έτη, για δε τα υπόλοιπα ( Βάση, Πυλώνας, Έλικας) τα είκοσι (20) 
έτη. 
γ. Πιστοποίηση της βάσης στήριξης του ανεμομείκτη από  υπεύθυνο πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο 
μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ του εργοστασίου κατασκευής του ανεμιστήρα. 
 
2. Πιστοποιητικά αντιχαλαζικών και συνδυαστικών εγκαταστάσεων: 
 
α. Τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι αντιβροχικές μεμβράνες πρέπει να συνοδεύονται από ονομαστική 
γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, από την οποία προκύπτει ότι έχουν τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, που αναφέρονται στην παραγρ. 2 και 3 του παραρτήματος II της 
παρούσας Απόφασης. 
 
β. Τα συρματόσχοινα ή σύρματα πρέπει να συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση του 
εργοστασίου παραγωγής τους ή άλλου επίσημου φορέα, από την οποία προκύπτει ότι έχουν τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.5 του παραρτήματος II της 
παρούσας Απόφασης. 
 
γ. Η αντοχή των στύλων υποστύλωσης.  
γ1. Τσιμεντοπάσσαλοι 
 Για τη χρησιμοποίηση στύλων ελάχιστων διαστάσεων 9 x 9,5 ή 8 x 8,5 ή 7 x 7,5 απαιτείται 
πιστοποίηση της αντοχής τους από πιστοποιημένο εργαστήριο. Απαιτούμενη δοκιμή είναι η αντοχή σε 
κάμψη, η οποία θα γίνεται, για το ομοιόμορφο του αποτελέσματος και δυνατότητα σύγκρισης, σε 
αμφιέρειστο δοκό ανοίγματος στηριγμάτων 2,0 m ή πρόβολο μήκους 0,5 m. 
Τα απαιτούμενα αποτελέσματα θα καταγράφονται σε πίνακα ως ακολούθως: 
 
Πίνακας 1. Αντοχή στύλων στο μέγιστο φορτίο θραύσης και την κυβική αντοχή σκυροδέματος 
 

Μέγιστο Φορτίο θραύσης Ρ (KN) Τύπος 
δοκιμίου 9 x 9,5 8 x 8,5 7 x 7,5 

Κυβική Αντοχή 
Σκυροδέματος (MPa) 

Πρόβολος 5,4 4,1 3,2 
Αμφιέρειστος 

δοκός 5,4 4,1 3,2 
≥ 25 MPa 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ι: Η ελάχιστη κυβική αντοχή του σκυροδέματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των  25 
Mpa. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη μέτρηση αντοχής γίνεται μόνο από το εργοστάσιο κατασκευής 
των τσιμεντοπασσάλων.  
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΙ: Τύποι δοκιμίου 
 
      Αμφιέρειστος δοκός                                                         Πρόβολος 
 
                    ↓Ρ                                                                                                  ↓Ρ 
     -------------------------                                                        ╡------------------------ 
     ̂                            ̂                
     ←        2,0 m      →                                                          ←       0,5 m     → 
 
Η πιστοποίηση θα είναι ονομαστική για κάθε επιχορηγούμενο και θα αναφέρεται στις προδιαγραφές 
των στύλων που παραδόθηκαν για τοποθέτηση. 
 
γ2. Μεταλλικοί πάσσαλοι 
Οποιασδήποτε μορφής μεταλλικοί στύλοι υποστύλωσης είναι αποδεκτοί, εφόσον έχουν από 
πιστοποιημένο εργαστήριο πιστοποίηση ισοδύναμης αντοχής με τις αποδεκτές χυτές σιδερογωνιές, 
όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (60x60x6 mm, 50x50x5 mm, 40x40x4 mm). 
 
γ3. Ξύλινοι πάσσαλοι 
Αποδεκτοί θεωρούνται οι περιγραφόμενοι πάσσαλοι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ με πιστοποίηση από το 
εργοστάσιο κατασκευής ή πιστοποιημένο εργαστήριο.  
 
3. Έλεγχος προδιαγραφών 
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικής επαλήθευσης των πιστοποιητικών, όταν το κρίνει 
απαραίτητο. 
 

Άρθρο 9 
Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία του μέτρου 1 

 
1. Ελάχιστη έκταση κάλυψης: 
α. Για εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεμιστήρα ισχύος 30 Hp, η απαιτούμενη ελάχιστη έκταση είναι 16 
στρέμματα, με δυνατότητα  συμπλήρωσης των 16 στρ. του αιτούντος, με την ένταξη έως δύο (2) 
ομόρων ιδιοκτησιών.  
β. Για εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεμιστήρα ισχύος 40 Hp η ελάχιστη έκταση κάλυψης είναι 19,9 στρ., 
χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης της ελάχιστης έκτασης κάλυψης με όμορες ιδιοκτησίες. 
γ. Για εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεμιστήρα ισχύος 50 Hp η ελάχιστη έκταση κάλυψης είναι 22,5 στρ., 
χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης της ελάχιστης έκτασης κάλυψης με όμορες ιδιοκτησίες. 
δ. Τα ως άνω περιγραφόμενα όρια ελάχιστης έκτασης μπορούν να γίνονται αποδεκτά με απόκλιση έως 
10%. 
 
2. Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης: Ως επιλέξιμο για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρείται το 
κόστος για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτροκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων με τον 
κινητήρα πάνω στον πυλώνα. 
Το επιλέξιμο κόστος του μέτρου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά ανάλογα με την 
ισχύ του αντιπαγετικού ανεμιστήρα. 
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Πίνακας 2.  Ηλεκτροκίνητοι Ανεμιστήρες 
 

Ισχύς (ΗΡ) Κόστος Εγκατάστασης 
(ποσά σε €) 

50 13.900,00 
40 12.300,00 
30 10.800,00 

 
3. Καταγραφικός μηχανισμός: Στους ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες πρέπει να γίνει κατάλληλη 
προσθήκη στον πίνακα αυτοματισμού, καταγραφικού μηχανισμού, που θα περιέχει στοιχεία ιδιοκτήτη 
και γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) x και y, με δυνατότητα καταγραφής ενδείξεων 
θερμοκρασίας, κατάστασης ετοιμότητας του ανεμιστήρα, καθώς και χρόνου λειτουργίας του, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών κατά την διάρκεια του χρόνου προστασίας, όπως αυτό 
ορίζεται από τον κανονισμό ασφάλισης για την περιοχή και την καλλιέργεια. Ο μηχανισμός θα φέρει 
προσαρμοσμένη θύρα USB, για άντληση των στοιχείων της καταγραφής από τον  ΕΛ.Γ.Α. 
Ο μηχανισμός καταγραφής θα είναι ασφαλισμένος από τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις και μόνον ο 
ΕΛ.Γ.Α.  θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ανεμιστήρα.  

 
 

Άρθρο 10 
Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία του μέτρου 2 

 
1. Ελάχιστη και μέγιστη έκταση αγροτεμαχίου και αυτοτελούς εγκατάστασης: Ως ελάχιστη έκταση 
αγροτεμαχίου και αυτοτελούς εγκατάστασης, για όλες τις καλλιέργειες ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναβαθμίδων, η ελάχιστη έκταση αυτοτελούς εγκατάστασης ορίζεται το 0,8 
του στρέμματος.  
Η μέγιστη έκταση της αυτοτελούς εγκατάστασης για την καλλιέργεια της αμπέλου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δώδεκα (12) στρέμματα, με το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 150 m και το μέγιστο 
πλάτος να μην υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην 
υπερβαίνει τα 12 στρέμματα). 
Η μέγιστη έκταση της αυτοτελούς εγκατάστασης για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα, με το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 250 m και το μέγιστο 
πλάτος να μην υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην 
υπερβαίνει τα 20 στρέμματα). 
 
2. Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης ανά είδος και διαμόρφωσης της καλλιέργειας 
 
2.1 Καλλιέργεια αμπέλου 
 
Νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
- για διαμόρφωση καλλιέργειας που απαιτεί πασσάλους υποστύλωσης από 3,8 m και πάνω, το 
επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.300,00 € ανά στρέμμα κάλυψης 
- για διαμόρφωση καλλιέργειας που απαιτεί πασσάλους υποστύλωσης 3 m, το επιλέξιμο κόστος 
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης 
 - για όλες τις καλλιέργειες με κατασκευές 3 ΤΑΦ, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 
1.800,00 € ανά στρέμμα κάλυψης. 
 
Υπάρχουσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Για καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη με τις τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές του 
ΕΛ.Γ.Α., ικανή να δεχτεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή έχει επιχορηγηθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα, το 
επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και 
περιλαμβάνει τις δαπάνες για αντιχαλαζικό δίχτυ, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα 
γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ειδικά το σχοινί πρόσδεσης για τα 3 Ταφ. 
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Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών  
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα 
επιχορηγούνται μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ.        

 
2.2 Καλλιέργειες μηλοειδών-πυρηνοκάρπων 
 
Νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
- για καλλιέργειες πυκνής φύτευσης με ελάχιστο αριθμό 250 δένδρων ανά στρέμμα, το επιλέξιμο κόστος 
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.700,00€ ανά στρέμμα κάλυψης.  
- για καλλιέργειες κανονικής φύτευσης με ελάχιστο αριθμό 60 δένδρων ανά στρέμμα, το επιλέξιμο 
κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.400,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.  
 
Υπάρχουσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Στις καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη, κατ’ ελάχιστον, με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της απόφασης 131/19-7-2012 του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α., ικανή να δεχτεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή έχει 
επιχορηγηθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι  του ποσού των 
550,00 € ανά στρέμμα κάλυψης. Το επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες για αντιχαλαζικό 
δίχτυ, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια και καπέλα πασσάλων.   
 
Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών  
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα 
επιχορηγούνται μέχρι 1.100 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ.   
      
2.3 Καλλιέργεια ακτινιδιάς 
 
Νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργεια ακτινιδιάς με διαμόρφωση «παλμέτα», το 
επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.400,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.  
 
Υπάρχουσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Στις καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη, κατ’ ελάχιστον, με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της απόφασης 131/19-7-2012 του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α., ικανή να δεχτεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή έχει 
επιχορηγηθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 
600,00 € ανά στρέμμα κάλυψης. Το επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες για αντιχαλαζικό 
δίχτυ, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια και καπέλα πασσάλων.   
 
Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών  
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα 
επιχορηγούνται μέχρι 1.200 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ.        
 
2.4 Καλλιέργεια ροδιάς 
 
Ειδικά για την καλλιέργεια της ροδιάς η φύτευση των δενδρυλλίων θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 
προ τριετίας και να προσκομίζεται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου των  νεαρών δενδρυλίων. 
Επισημαίνεται ότι αν η καλλιέργεια έχει δενδρύλλια διαφόρων ηλικιών, θα πρέπει τα δενδρύλλια να 
έχουν φυτευτεί πριν από τρία έτη τουλάχιστον, να είναι σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, να έχουν 
εισέλθει στο στάδιο της παραγωγής και να αποτελούν το 90% τουλάχιστον του συνόλου των 
δενδρυλλίων της καλλιέργειας. 
 
Νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργεια ροδιάς, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται 
μέχρι του ποσού των 2.100,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.  
                                       
Υπάρχουσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών 
Στις καλλιέργειες που διαθέτουν εγκατάσταση σύμφωνη με τις τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές του 
ΕΛΓΑ, ικανή να δεχτεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή έχει επιχορηγηθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα, το 
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επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 600,00 € ανά στρέμμα κάλυψης. Το επιλέξιμο 
κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες για αντιχαλαζικό δίχτυ, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, 
συρμάτινα γαντζάκια και καπέλα πασσάλων.   
 
Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών  
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα 
επιχορηγούνται μέχρι 1.200 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ.        
 
2.5 Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση αντικατάστασης του αντιχαλαζικού διχτυού είναι δυνατή μετά την 
πάροδο έξι  (6) χρόνων από την ημερομηνία της παραλαβής. 
 

Άρθρο 11 
Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία του μέτρου 3 

    
1. Ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου και μέγιστη έκταση αυτοτελούς εγκατάστασης: Ως ελάχιστη 
έκταση αγροτεμαχίου και αυτοτελούς εγκατάστασης, για όλες τις καλλιέργειες ορίζεται το ένα (1) 
στρέμμα.  
Ως μέγιστη έκταση αυτοτελούς εγκατάστασης, για όλες τις καλλιέργειες ορίζεται η έκταση των δώδεκα 
(12) στρεμμάτων, με  το μέγιστο μήκος να μην υπερβαίνει τα 150 m και το μέγιστο πλάτος να μην 
υπερβαίνει τα 100 m (με την προϋπόθεση ότι το γινόμενο των 2 διαστάσεων να μην υπερβαίνει τα 12 
στρέμματα). 
 
2. Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης ανά είδος και διαμόρφωσης της καλλιέργειας 
 
2.1 Καλλιέργεια κερασιάς 
 
Για νέες εγκαταστάσεις συστημάτων προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή 
Οι καλλιέργειες πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό 60 δένδρα ανά στρέμμα και το ανώτατο ύψος του 
κόστους εγκατάστασης καθορίζεται μέχρι το ποσό των 3.700,00 € ανά στρέμμα. 
 
Τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις  
Η επιχορήγηση μόνο αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσα εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών σε 
καλλιέργεια κερασιάς, γίνεται μόνο όταν η παραλαβή της εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκε στο 
παρελθόν, είναι σύμφωνη, κατ’ ελάχιστον, με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 131/19-07-2012 
Απόφασης του ΕΛΓΑ. 
Το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης. Το επιλέξιμο 
κόστος θα αφορά τη δαπάνη της προμήθειάς της, καθώς και τη δαπάνη για πλαστικά κλιπς ή 
αυτόματες πλακέτες, μεταλλικούς γάντζους ελαστικά σχοινιά και καπέλα πασσάλων. 
 
2.2 Καλλιέργεια αμπέλου 
 
Για νέες εγκαταστάσεις συστημάτων προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή 
Το ανώτατο ύψος του κόστους εγκατάστασης  καθορίζεται σε 3.300,00 € ανά στρέμμα. 
 
Τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
Εγκαταστάσεις που δεν περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, πληρούν όμως τις προδιαγραφές της 
απόφασης αυτής, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ (ως προς τον αριθμό στύλων ανά 
στρέμμα, το ύψος και τις διαστάσεις των στύλων, εξωτερικών και εσωτερικών), μπορούν να 
επιχορηγηθούν για την τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης. Το επιλέξιμο 
κόστος ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.500,00 € ανά στρέμμα κάλυψης και θα περιλαμβάνει τις 
δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες 
πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις 
και όρους: 
α) Η μέγιστη έκταση της αυτοτελούς εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) 
στρέμματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
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β) υπό την έννοια ένταξης στο μέτρο 3 εξαιρούνται ασφαλιστικής κάλυψης και για τα δύο ζημιογόνα 
αίτια (χαλάζι, βροχή) για περίοδο 6 ετών 
γ) συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση κατασκευαστή ή προμηθευτή για την επάρκεια της 
εγκατάστασης 
δ) συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του επιχορηγούμενου περί μη αναζήτησης ευθύνης από τον 
ΕΛ.Γ.Α., για την ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια εισοδήματος, σε 
περίπτωση κατάρρευσης και για διάστημα 6 ετών  
ε) η εξαίρεση από την ασφάλιση των 2 ζημιογόνων αιτίων (χαλάζι, βροχή) ισχύει απαρέγκλιτα για την 
περίοδο των 6 ετών ακόμα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης και  δεν ισχύουν σε 
αυτή την περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 9.  
 
 
Τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
 
Οι εγκαταστάσεις που έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί για αντιχαλαζική προστασία από τον ΕΛ.Γ.Α., 
καθώς και οι υπάρχουσες που δεν επιχορηγήθηκαν και πληρούν όμως τις προδιαγραφές του μέτρου 2 
της τρέχουσας απόφασης, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ, μπορούν να επιχορηγηθούν 
για την τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης.  Το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι το ποσό των 
1.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης για τις επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις και θα περιλαμβάνει τις 
δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα 
γαντζάκια και ελαστικά σχοινιά. Για τις μη επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις, το επιλέξιμο κόστος 
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.500,00 € ανά στρέμμα κάλυψης και θα περιλαμβάνει τις δαπάνες για 
προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς, συρμάτινα γαντζάκια, 
καπέλα πασσάλων  και ελαστικά σχοινιά. Η επιχορήγηση θα καταβάλλεται υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις και όρους: 
α) Η μέγιστη έκταση της αυτοτελούς εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) 
στρέμματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
β) υπό την έννοια ένταξης στο μέτρο 3 εξαιρούνται ασφαλιστικής κάλυψης και για τα δύο ζημιογόνα 
αίτια (χαλάζι, βροχή) για περίοδο 6 ετών 
γ) συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του επιχορηγούμενου περί μη αναζήτησης ευθύνης από τον 
ΕΛ.Γ.Α., για την ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια εισοδήματος, σε 
περίπτωση κατάρρευσης για διάστημα 6 ετών 
 δ) η εξαίρεση από την ασφάλιση των 2 ζημιογόνων αιτίων (χαλάζι, βροχή) ισχύει απαρέγκλιτα για την 
περίοδο των 6 ετών ακόμα και σε   περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης και  δεν ισχύουν σε 
αυτή την περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 9.  
Η ανωτέρω περιγραφόμενη περίπτωση επιχορήγησης με το ποσό των 1.000,00 € ανά στρέμμα για την 
τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης σε επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις του μέτρου 2, μπορεί να 
εφαρμοσθεί μόνο για εγκαταστάσεις που είχαν επιχορηγηθεί την περίοδο που δεν προβλεπόταν 
επιχορήγηση εγκαταστάσεων του μέτρου 3 (δηλαδή για εγκαταστάσεις που επιχορηγηθήκαν βάσει των 
προβλεπομένων στην υπ’ αριθμ. 131/19-07-2012 Απόφαση του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. ή προγενέστερη 
αυτής).  
 
2.3 Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικής μεμβράνης 
ανά καλλιέργεια 
 
1. Αντιχαλαζικό δίχτυ: Όσον αφορά τα επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών 
ισχύουν τα κατωτέρω ανά καλλιέργεια: 
α) Κερασιά. Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και 
ταυτόχρονα επιχορηγούνται μέχρι 1.100 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικού διχτυού 
β) Άμπελος. Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και 
ταυτόχρονα επιχορηγούνται μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικού διχτυού 
 
2. Αντιβροχική μεμβράνη: Τα επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιβροχικής μεμβράνης 
καθορίζονται και για τις δυο καλλιέργειες στα 1.000 τ.μ. ανά στρέμμα. 
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2.4 Η επιχορήγηση αντικατάστασης της αντιβροχικής μεμβράνης είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι  
(6) χρόνων από την ημερομηνία της παραλαβής. 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 

Άρθρο 12 
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα 

 
Οι δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 6, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου βρίσκεται το προς προστασία 
αγροτεμάχιο. Την αίτηση ένταξης στο τρέχον πρόγραμμα, μπορούν να την υποβάλλουν οποιανδήποτε 
στιγμή ισχύος του τρέχοντος προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 19. Με την υποβολή της αίτησης, οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των 20 € ανά φάκελο, ως τέλη εκτίμησης 
επιτόπιου και διοικητικού ελέγχου επιχορήγησης.  
Η καταβολή των τελών εκτίμησης θα πιστοποιείται με την απόδειξη καταβολής τους στον ειδικό 
λογαριασμό είσπραξης τελών του ΕΛ.Γ.Α. Σε περίπτωση ανάκλησης του αιτήματος επιχορήγησης και 
πάντα πριν την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, αυτά θα επιστρέφονται.      
Σε περίπτωση φακέλων με ελλιπή δικαιολογητικά, ο δικαιούχος οφείλει  να τα προσκομίσει σε διάστημα 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν, σχετικού εγγράφου, που θα του 
αποσταλεί από το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αν οι αιτούντες δεν ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ο αρμόδιος υπάλληλος του 
Υποκαταστήματος τους ενημερώνει γραπτώς, ότι η αίτησή τους για ένταξη στο πρόγραμμα 
επιχορήγησης έχει απορριφθεί. 
Εφόσον ο αιτών προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ο αρμόδιος γεωπόνος του 
Υποκαταστήματος προβαίνει σε έλεγχο του αγροτεμαχίου, όπου πέραν των ελέγχων που διενεργεί, 
οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο, αναλυτικά, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του μέτρου 
που τον αφορά. Η αναλυτική ενημέρωση θα συνοδεύεται με τη χορήγηση στον ενδιαφερόμενο 
αντιγράφου του σχετικού παραρτήματος της παρούσας Απόφασης. Για την παραπάνω διαδικασία 
ενημέρωσης, ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνει 
ότι έλαβε γνώση για την απόφαση σχετικά με το μέτρο που τον ενδιαφέρει. 
Μετά την ολοκλήρωση της αναφερόμενης διαδικασίας, θα εκδίδεται ανά τακτά διαστήματα, Απόφαση 
έγκρισης δικαιούχων ένταξης στο πρόγραμμα από το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. και θα κοινοποιείται σχετικό 
ενημερωτικό έγγραφο σε κάθε δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θα μεσολαβεί από την 
υποβολή της αίτησης μέχρι την ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

 
Άρθρο 13 

Διαδικασία παραλαβής εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας και καταβολής της 
επιχορήγησης 

 
1. Απαραίτητα παραστατικά: Ο δικαιούχος επιχορήγησης οφείλει να ενημερώσει με αίτησή του τον 
ΕΛ.Γ.Α. για την πορεία των εργασιών εγκατάστασης των μέσων ενεργητικής προστασίας, προκειμένου 
η αρμόδια ομάδα παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α. να προβεί στην τμηματική ή οριστική παραλαβή της 
εγκατάστασης. Η αίτηση υποβάλλεται με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το τμήμα της 
εγκατάστασης για το οποίο ζητείται η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης ή το σύνολο της 
εγκατάστασης, σε περίπτωση οριστικής παραλαβής. Ειδικά, όταν πρόκειται για εγκατάσταση 
αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών, η εγκατάσταση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν 
έχουν τοποθετηθεί τα δίχτυα ή και οι μεμβράνες. Για την καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης, 
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους στα 
αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. 
 
Α. Εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς και Δελτία παροχής Υπηρεσιών για εργασίες που αφορούν δαπάνες 
εγκατάστασης, με αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 
συστήματος ενεργητικής προστασίας που επιχορηγείται. Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να 
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έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης 
ένταξης στο πρόγραμμα και μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της εγκατάστασης.  

 
Β. Τα παραστατικά που απαιτούνται για τη δαπάνη εργασίας σε τρίτους πρέπει να έχουν εκδοθεί σε 
ημερομηνία χρονολογικά συμβατή με τα τιμολόγια και είναι τα προβλεπόμενα ανάλογα με την 
κατηγορία του δικαιούχου:  
α) απόδειξη παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε κατασκευαστή  
β) εργόσημα  
γ) αποδείξεις πληρωμής επαγγελματικών δαπανών, για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, σε 
περίπτωση αυτεπιστασίας 
δ) αποδείξεις πληρωμής με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
ε) αποδείξεις πληρωμής μετακλητού εργάτη, με αντίστοιχα δικαιολογητικά ασφάλισης. 
Τα παραπάνω ισχύουν για νέες εγκαταστάσεις των μέτρων 2 και 3. 
Για το μέτρο 2 δικαιολογείται για τη δαπάνη εργασίας ποσοστό επί του επιλέξιμου κόστους 
εγκατάστασης 20% και για το μέτρο 3, 15% αντίστοιχα. 
 
Γ. Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα με δίμηνη τουλάχιστον ισχύ 
 
Δ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου 
 
Ε. Υπεύθυνη Δήλωση (περί τήρησης των όρων και προδιαγραφών της απόφασης) 
 
ΣΤ. Τα προβλεπόμενα κατά μέτρο πιστοποιητικά εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας του άρθρου 
8 της παρούσας Απόφασης. 
 
2. Επιτόπιος έλεγχος – παραλαβή εγκαταστάσεων: Με την προσκόμιση των ανωτέρω 
παραστατικών από τον δικαιούχο, η ομάδα παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α, οφείλει να επισκεφθεί την 
εγκατάσταση, να εξετάσει αν έχουν τηρηθεί οι σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην 
απόφαση αυτή για τη συγκεκριμένη κατασκευή και να παραλάβουν το τμήμα ή το σύνολο του έργου. Το 
έργο παραλαμβάνεται τμηματικά, εφόσον έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 50% του συνολικού έργου 
(δηλαδή τοποθέτηση και στήριξη στύλων εγκατάστασης στο σύνολο της έκτασης). 
Η παραλαβή (τμηματική ή οριστική) των μέσων ενεργητικής προστασίας γίνεται από την ομάδα 
παραλαβής, που αποτελείται από τρία μέλη που ορίζονται με απόφαση του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α. 
Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση παραλαβής, που υπογράφεται από τα μέλη της ομάδας 
παραλαβής και στην οποία αναφέρεται ότι: 

- η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης αυτής. 
Στη Βεβαίωση παραλαβής καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης επιχορήγησης βάσει των 
προσκομισθέντων παραστατικών. 
  
Η παραλαβή των συστημάτων ενεργητικής προστασίας, που τυγχάνουν έγκριση επιχορήγησης, θα 
πραγματοποιείται μέχρι την παρέλευση ενός έτους από την σχετική Απόφαση ένταξης  των 
δικαιούχων στο πρόγραμμα από το  ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α.  
 
3. Διευκολύνσεις στον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης: 
α.  Ο ΕΛ.Γ.Α. δύναται  να καταβάλλει τμηματικά το ποσό της επιχορήγησης για τα μέτρα 2 και 3. Η 
τμηματική καταβολή πραγματοποιείται εφόσον έχει κατασκευαστεί τμήμα της εγκατάστασης που είναι 
τουλάχιστον ίσο με το 50% της συνολικής εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τιμολόγια 
αξίας που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της κατασκευής.  
 
β. Ο ΕΛ.Γ.Α δύναται να χορηγεί προκαταβολή που αντιστοιχεί μέχρι και στο 50% της επιχορήγησης, με 
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης αξίας. 
 
γ. Η καταβολή της επιχορήγησης που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, θα 
γίνεται στους ίδιους τους δικαιούχους ή στην Τράπεζα, σε περίπτωση που η επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. 
έχει εκχωρηθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Τράπεζα, με πράξη εκχώρησης, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στον ΕΛ.Γ.Α. με δικαστικό κλητήρα. 
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4. Καταβολή επιχορήγησης – Ένσταση από δικαιούχο επί του ύψους του καταβαλλόμενου 
ποσού.  Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου.  
Στον δικαιούχο κοινοποιείται η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής, όπου αναγράφεται το ύψος της 
εγκριθείσας επιχορήγησης ανά αγροτεμάχιο. Στον κριθέντα μη επιχορηγούμενο κοινοποιείται η 
βεβαίωση απόρριψης της εγκατάστασης και μη καταβολής επιχορήγησης.  
Σε περίπτωση διαφωνίας του επί της βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής, ο αιτών έχει δικαίωμα 
υποβολής ένστασης στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., σε διάστημα 20 ημερών από την 
παραλαβή του σχετικού διαβιβαστικού. Τα τέλη εξέτασης της ένστασης είναι 20 €. Η υποβαλλόμενη 
ένσταση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, όπως αυτή θα ορίζεται με απόφαση του Αντιπροέδρου του 
ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής θα είναι οριστικό. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ 
 

Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις  δικαιούχων επιχορήγησης 

 
Με την καταβολή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις κάτωθι 
υποχρεώσεις: 
 
1. Συντήρηση και διατήρηση των μέσων ενεργητικής προστασίας σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2342/95, οι επιχορηγούμενοι, υποχρεούνται να τα φυλάσσουν, 
ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και να τα θέτουν σε λειτουργία, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο, στα πλαίσια του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν.  
α. Η συντήρηση των αντιπαγετικών ανεμιστήρων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ειδικά 
τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών και πάντοτε με επιμέλεια, ώστε τα συστήματα αυτά να 
βρίσκονται συνεχώς σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. προκειμένου να τα θέτουν σε λειτουργία όταν 
αυτό είναι αναγκαίο.   
β. Στις εγκαταστάσεις του μέτρου 2 και 3 οι επιχορηγούμενοι φέρουν ακέραια την ευθύνη για την 
προστασία των καλλιεργειών από τα πρώτα ευαίσθητα βλαστικά στάδια καθώς και για την προστασία 
των εγκαταστάσεων από φυσικά φαινόμενα κατά την περίοδο ληθάργου των καλλιεργειών.  
 
2. Διάρκεια υποχρέωσης διατήρησης της εγκατάστασης 
- για τους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, από την 
ημερομηνία παραλαβής τους 
 
- για τις νέες εγκαταστάσεις  αντιχαλαζικών διχτυών καθώς και τη συνδυαστική εγκατάσταση 
αντιβροχικών μεμβρανών και αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργεια κερασιάς και αμπέλου, χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία της παραλαβής τους.  
 
- για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως περιγράφονται στα μέτρα 2 και 3, που επιχορηγούνται μόνο 
για αντιχαλαζικά δίχτυα ή και αντιβροχικές μεμβράνες,  χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την 
ημερομηνία της παραλαβής τους. 
 
3. Διάρκεια υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) 
Στο διάστημα που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι επιχορηγηθέντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν κάθε έτος ΔΚΕ για τις καλλιέργειες που υπάρχουν στα αγροτεμάχια, όπου έχουν 
εγκατασταθεί τα μέσα ενεργητικής προστασίας και να εξοφλούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 
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4. Χρονικό διάστημα εξαίρεσης καταβολής αποζημώσεων   
Στο διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι υπαχθέντες στα μέτρα 2 
και 3 εμπίπτουν στην εξαίρεση καταβολής αποζημιώσεων του Οργανισμού για τα αντίστοιχα ζημιογόνα 
αίτια (χαλάζι, βροχή). 
Για τους υπαγόμενους στο Μέτρο 1 (αντιπαγετικοί ανεμιστήρες), ισχύει η εξαίρεση καταβολής 
αποζημιώσεων του Οργανισμού, εφόσον το ζημιογόνο αίτιο εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας του 
μέσου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση καταβολής αποζημιώσεων για παγετό, είναι η λειτουργία του 
ανεμιστήρα στην περίοδο παγετού, που θα διαπιστώνεται από το καταγραφικό μηχάνημα. 
Οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις παραγωγών που ο ΕΛ.Γ.Α. έχει υλοποιήσει, 
με ίδιες δαπάνες σε αγροτεμάχιά τους, πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής μέσων ενεργητικής 
προστασίας.  
5. Μετακίνηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων 
 Στην περίπτωση των αντιπαγετικών ανεμιστήρων και εντός της χρονικής διάρκειας των 20 ετών από 
την ημερομηνία παραλαβής του μέσου, οι επιχορηγηθέντες, δεν μπορούν να προβαίνουν σε 
μετακινήσεις αυτών από την αρχική θέση εγκατάστασής τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας όπως π.χ. ολική καταστροφή των καλλιεργειών από πυρκαγιά, επιδημική ασθένεια, δημιουργία 
οικισμού, κατασκευή μεγάλου εργοστασίου, γηπέδου, σχολείου, νεκροταφείου, αλλαγής ιδιοκτησίας 
λόγω πώλησης ή κληρονομιάς κ.λ.π. Η μετακίνηση σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη και 
δαπάνες του δικαιούχου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΕΛ.Γ.Α. Επιπλέον δεν μπορούν να 
μεταβιβάζουν την κυριότητα, νομή και κατοχή ή να προχωρούν στην πώληση ολοκλήρων ή τμημάτων 
αυτών (π.χ. πυλώνα, κινητήρα κ.λ.π.) σε τρίτους (ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας θεωρείται 
αναπόσπαστο κομμάτι του αγροτεμαχίου). 
 
6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξ αιτίας βλάβης οφειλόμενης στη ΔΕΗ, ο κάτοχος του 
αντιπαγετικού ανεμιστήρα θα πρέπει να προσκομίσει στον ΕΛΓΑ, έγγραφο της ΔΕΗ, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται ότι η βλάβη, αφενός μεν οφειλόταν στη ΔΕΗ και αφετέρου θα δηλώνεται η χρονική 
περίοδος του εν λόγω περιστατικού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προστατευμένες από τον εν λόγω 
Ανεμιστήρα καλλιέργειες, δεν δικαιούνται αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α, σε περίπτωση ζημιάς από 
παγετό.   
 
7. Η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των μέσων Ενεργητικής Προστασίας, 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας, λόγω πώλησης, μίσθωσης, θανάτου, δωρεάς 
ή κληρονομιάς του αγροτεμαχίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα συστήματα Ενεργητικής 
Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, από τις ανωτέρω, οι υποχρεώσεις των 
επιχορηγηθέντων έναντι του Οργανισμού (υπόλοιπο χρονικό διάστημα διατήρησης του μέσου και της 
καλλιέργειας και υποβολής ΔΚΕ) μεταβιβάζονται στο νέο κάτοχο ή ιδιοκτήτη και ο ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει να 
ενημερώνεται για τη μεταβίβαση.    
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις στο συμβολαιογραφικό έγγραφο εμπεριέχεται ρητή αναφορά για τη 
μεταβίβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων στον νέο κάτοχο ή ιδιοκτήτη. 
8. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών 
επιχορηγήσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά: 

 Αίτηση προς το αντίστοιχο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. 
 Ληξιαρχική  Πράξη  θανάτου  
 Πιστοποιητικό  πλησιέστερων  συγγενών  (από  τον  Δήμο) 
 Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, μη αποποίησης και μη 

προσβολής  του κληρονομικού δικαιώματος 
 Φωτοτυπία  Διαθήκης  
 Φωτοτυπία  Αποδοχή κληρονομιάς 
 Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός κληρονόμων οι λοιποί συγκληρονόμοι  θα 

πρέπει  να προσκομίσουν  Υπεύθυνες Δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής   
σύμφωνα με  τις  οποίες θα παρέχουν σε έναν εκ των κληρονόμων το  δικαίωμα  είσπραξης  
της  οικονομικής  επιχορήγησης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

 Υπεύθυνη Δήλωση του κληρονόμου για την ανάληψη των μακροχρόνιων υποχρεώσεών του, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 

 Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς, Α.Φ.Μ. και Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας 
κληρονόμου. 
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9. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάρρευσης ή ζημίας στοιχείων των εγκαταστάσεων των 
μέτρων 2 και 3, που έχουν παραληφθεί και βρίσκονται εντός της διάρκειας ισχύος των 
υποχρεώσεων, από έντονα φυσικά φαινόμενα (ανεμοθύελλα, χιονοπτώσεις), που 
διαπιστώνονται από επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία ή επιτόπιους ελέγχους ή άλλα δεδομένα, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης δολιοφθοράς ή αμέλειας συντήρησης των εγκαταστάσεων, η 
προβλεπόμενη εξαίρεση καταβολής αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α. για τα προβλεπόμενα αίτια ζημιάς 
(χαλάζι, βροχοπτώσεις), παύει να ισχύει, για όσο διάστημα η εγκατάσταση δεν μπορεί να φέρει τα 
προστατευτικά μέσα (αντιχαλαζικό δίχτυ, αντιβροχική μεμβράνη).  
Στις ως άνω περιπτώσεις το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. δύναται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης να 
εντάσσει άμεσα στο πρόγραμμα τους ζημιωθέντες παραγωγούς. Θα ακολουθεί η διαδικασία 
παραλαβής, μετά την αποκατάσταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας Απόφασης. 
Στους παραπάνω θα καταβάλλεται το ποσό της αξίας των ζημιωθέντων στοιχείων των εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου και μέχρι του ύψους 
του προβλεπόμενου επιλέξιμου κόστους σε περίπτωση ολικής καταστροφής της εγκατάστασης. Το 
ύψος του καταβαλλομένου ποσού θα καθορίζεται μετά από επιτόπια αξιολόγηση της τριμελούς 
επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 4 και σύμφωνα με την τιμολόγηση των στοιχείων της 
εγκατάστασης βάσει της υπ’ αριθμ. 131/19-07-2012 Απόφασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. 
Στην ως άνω πρόβλεψη μπορούν να υπαχθούν ζημιωθέντες παραγωγοί ανεξαρτήτως έτους ζημιάς, 
εξαιρουμένων όσων έχουν προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης εναντίον του Οργανισμού. 
  
10. Σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εγκαταστάσεων των μέτρων 2 και 3 από 
φορέα υλοποίησης έργου δημοσίου συμφέροντος,  ο ΕΛ.Γ.Α. δύναται να διεκδικεί, από τους 
δικαιούχους καταβολής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αποζημίωση μέχρι του ποσού της αρχικής 
επιχορήγησης αφαιρουμένων των αποσβέσεων.  
 
11. Τοποθέτηση πινακίδας με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α.  
Σε εμφανές σημείο του αντιπαγετικού ανεμιστήρα, θα πρέπει να τοποθετείται μεταλλική  πινακίδα 
(διαστάσεων 50x70 cm τουλάχιστον), στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του ΕΛΓΑ, αρίθμηση του 
εν λόγω ανεμιστήρα, η οποία έχει προσδιορισθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., το έτος παραλαβής της 
εγκατάστασης, το είδος και ο τύπος του κινητήρα, καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) 
x και y. Ομοίως, στο αγροτεμάχιο που επιχορηγήθηκε με αντιχαλαζικά δίχτυα ή με συνδυασμό 
αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικής μεμβράνης, θα πρέπει να τοποθετείται μεταλλική πινακίδα 
(διαστάσεων 50x70 cm τουλάχιστον), στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του ΕΛ.Γ.Α., το έτος 
παραλαβής της εγκατάστασης, το μέτρο επιχορήγησης καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 
87) x και y, που θα ληφθούν από εσωτερικό σημείο του αγροτεμαχίου. 
 
12. Έλεγχοι: Οι επιχορηγηθέντες από τον ΕΛ.Γ.Α., για μέσα Ενεργητικής Προστασίας, αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα τη διενέργεια ελέγχων από εκπροσώπους του ΕΛ.Γ.Α., προς διαπίστωση της τήρησης 
των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, όπως επίσης και 
ελέγχους επαλήθευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων της εγκατάστασης. Το κόστος 
των τελευταίων αναγραφόμενων ελέγχων, που θα γίνονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια θα 
εντάσσεται στο προϋπολογιζόμενο κόστος της Ενεργητικής Προστασίας. 

 
 

Άρθρο 15 
Κυρώσεις επί των δικαιούχων επιχορήγησης για αθέτηση των υποχρεώσεών τους 

 
Στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις ο ΕΛ.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 παρ. 2,3 και 4 και 
15 παρ. 4 του Ν. 3877/2010, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις κοινοποιώντας το σύνολο της 
επιχορήγησης που καταβλήθηκε προς είσπραξη, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα επιχορήγηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 2362/1995 ή την οριστική απένταξη από μελλοντικά αιτήματα 
ένταξης σε μέτρα Ενεργητικής Προστασίας. 
 
1. Ψευδή στοιχεία φακέλου: Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στοιχεία του φακέλου είναι ψευδή από 
δόλο του αιτούντος, με στόχο την παραπλάνηση του Οργανισμού  
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2. Μεταβολή χρήσης της εγκατάστασης: Σε περίπτωση που το επιχορηγούμενο μέσο Ενεργητικής 
Προστασίας δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε. 
 
3. Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του επιχορηγούμενου, όπως 
αυτές απορρέουν από την παρούσα Απόφαση. 
 
4. Μη ολοκλήρωση έργου: Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός της προβλεπόμενης από 
την παρούσα Απόφαση προθεσμίας, ενώ έχει γίνει τμηματική παραλαβή και έχει καταβληθεί 
προκαταβολή επιχορήγησης, πλην των περιπτώσεων αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας . 
 
5. Από τις προβλέψεις του άρθρου 14, παρ. 9  περί κατάρρευσης των εγκαταστάσεων, εξαιρούνται οι 
επιχορηγούμενοι, που διαπιστώνεται έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο, ότι τα πιστοποιητικά των υλικών 
των εγκαταστάσεων δεν είναι αληθή. Περί του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου επί των 
προδιαγραφών των υλικών, από πιστοποιημένο εργαστήριο, αποστέλλεται σχετική βεβαίωση στον 
επιχορηγούμενο. 
 

Άρθρο 16 
 

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. δύναται, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης, να αποφασίζει σύμμετρες 
περικοπές σε οποιαδήποτε φάση ισχύος της Απόφασης. Τα κριτήρια σύμμετρων ή ασύμμετρων 
περικοπών στα πλαίσια της ως άνω Απόφασης θα είναι η οικονομική ανταποδοτικότητα κατά μέτρο και 
κατά καλλιέργεια, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων των αιτούντων, τα στατιστικά στοιχεία καταβολής 
αποζημιώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα από τα ζημιογόνα αίτια (χαλάζι και βροχή), η σύγκριση της 
προστιθέμενης αξίας, ειδικά εξαγώγιμων προϊόντων από τις επιλέξιμες καλλιέργειες. 
 

Άρθρο 17 
 

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος στους χώρους που 
είναι εγκατεστημένα τα μέσα ενεργητικής προστασίας.  
 

 
Άρθρο 18 

 
Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. δύναται να εξετάζει και να εγκρίνει την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για 
εφαρμογή μέσων Ενεργητικής Προστασίας προκειμένου να τα εντάξει στο πρόγραμμα επιχορήγησης 
μέσων ενεργητικής προστασίας, πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα Απόφαση. Δύναται επίσης 
να εκδίδει διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού. 
 
 

Άρθρο 19 
 
Η παρούσα ισχύει από την έγκρισή της από το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α. και δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης 
στο πρόγραμμα έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
 
II.    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να επικυρώσει τα πρακτικά για την Απόφαση αυτή. 
 
 
 
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                             Η  Γραμματέας του Δ.Σ.  
 
 
 
            Βασίλειος Έξαρχος                                                                   Δέσποινα  Δεμελή 


