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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Το Ν. 1790/1988 (Α’ 134), όπως ισχύει.  

2. Το Ν. 2342/1995 (Α’ 208) «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και 

αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τα άρθρα 13 έως 29 του Ν. 2637/98 (Α΄ 200) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)», όπως 

τροποποιημένος ισχύει. 

4. Το Ν. 3874/2010 (Α’ 151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το άρθρο 65 του Ν. 

4389 (Α΄94) όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Το Ν. 3877/2010 (Α’ 160) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α' 210) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις 

συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - οργάνωση 

της εποπτείας του κράτους. 

7. Το Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και 

άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2. 

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

9. Το  Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (Α΄ 

138). 

10. Το    Π.Δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργείων …..» (Α΄ 114). 

11. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

12. Την 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & 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 

ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125).  

13. Την 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)» (Β΄ 794). 

14. Την 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 

Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (Β΄ 2538). 

15. Την 24944/20-09-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών 

Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 
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16. Την 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)» (Β΄ 794). 

17. Την 104/7056/21-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Εθνικές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 

κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.   

18. Την 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας  2014- 2020» (Β’ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά. 

19. Την 2323/2016 (Β’ 3290) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως ενδιάμεσου φορέα 

Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά. 

20. Την 3189/2017 (Β’ 4739) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για 

τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε 

προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών 

φυσικών καταστροφών των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών 

συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που 

έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη 

καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347/20.12.13). 

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 

165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 

485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

μεταβατικών διατάξεων. (ΕΕ L 227/31.7.2014). 

5. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά 

με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 

227/31.07.2014). 

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 

227/31.07.2014). 

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 

όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 

πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014). 

8. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για 

την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για 

στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

Γ.   Το με αριθμ. πρωτ.   1015/30-03-2018 έγγραφο της ΕΥΔ-ΠΑΑ για τη σύμφωνη γνώμη 

της. 

Δ.   Το με αριθμ. πρωτ.   1918/20-06-2018 έγγραφο της ΕΥΔ-ΠΑΑ για τη σύμφωνη γνώμη 

της. 

Ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού   

Προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Την τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. 4882/11-04-2018 Πρόσκλησης για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1 

«Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 
πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών 
συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 όπως ισχύει, ως εξής:  

 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
 

1. Την τροποποίηση των  σημείων 1.9.2.β και γ  της Πρόσκλησης ως εξής: 
 

β)  Στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, προσδιορίζεται 

η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ορισμένων επενδυτικών δαπανών (αγορά υλικών και κόστος 

εγκατάστασης). Το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων σε καμία περίπτωση δεν 

υπερβαίνει την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη του Παραρτήματος 2 για τις επενδυτικές δαπάνες 

που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% 

πλέον του συνόλου των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών.  

γ) Κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης η εμπορική αξία των 

επενδυτικών δαπανών και κατ’ επέκταση το εύλογο κόστος τους προσδιορίζεται από τη 

σύγκριση τριών (3) προσφορών που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση στήριξης. Οι 

προσφορές αναφέρονται σε κάθε διακριτή επί μέρους εγκατάσταση, προέρχονται από 

διαφορετικούς προμηθευτές, ανεξάρτητους μεταξύ τους, είναι συγκρίσιμες και 

ανταγωνιστικές. Ως συγκρίσιμες αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά την ίδια δαπάνη και 

περιγράφουν με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τα προσφερόμενα είδη και ως ανταγωνιστικές 

αντανακλούν τις πραγματικές τιμές της αγοράς (πχ μετά την αφαίρεση των συνηθισμένων 

εκπτώσεων και προσφορών). Για το σκοπό αυτό οι προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές 

της επόμενης περίπτωσης. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 

προδιαγραφών της επόμενης περίπτωσης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη 

διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του άρθρου 6. Για τις γενικές 

δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών.  

 

2. Την τροποποίηση του σημείου 5.1.α   της Πρόσκλησης ως εξής: 
 

α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν 

αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. 

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την 31/07/2018 . 

 

3. Την τροποποίηση του σημείου 5.2.ι   της Πρόσκλησης ως εξής: 
 

ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον 

δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών, (δηλαδή 20-08-2018), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο 

αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την 
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επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης 

απορρίπτεται. 

 

 

4. Την τροποποίηση του σημείου 6.2.1   της Πρόσκλησης ως εξής: 
6.2.1. Επιτόπια επίσκεψη 

Σκοπός της επιτόπιας επίσκεψης είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.9.3 

που δύνανται να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης και κάθε άλλης 

ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και εγκατάστασης ενεργητικής 

προστασίας. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να επαληθευθεί το είδος της 

καλλιέργειας και η ασφαλιζόμενη αξία της για το έτος 2017 συγκριτικά με τη Αίτηση Ενιαίας 

Ενίσχυσης του δικαιούχου  στο ΟΣΔΕ του 2017.  

 
5. Την προσθήκη της κατωτέρω σημείωσης μετά τον Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος 2  της 

Πρόσκλησης. 
 

Σημείωση: Στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται, όπου προβλέπεται, 
κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15 – 25 % επί 
της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η 
αναφερόμενη δαπάνη, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη του ανωτέρω Πίνακα 2.1 της 
επενδυτικής πρότασης απομειώνεται στο 80%.  
 
6. Την τροποποίηση του σημείου Α.1 του Παραρτήματος 4  της Πρόσκλησης ως εξής: 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παραγωγοί, στην επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών για εγκαταστάσεις 

αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών και 

αντιβροχικών μεμβρανών, καθώς και αντιβροχικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους τις εδαφολογικές ιδιαιτερότητες, το μέγεθος του αγροτεμαχίου, την κλίση του 

αγροτεμάχιου, τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον προσανατολισμό της 

φύτευσης ως προς την κατεύθυνση των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων με πρόβλεψη 

αντοχής σε ταχύτητα ανέμου εως 75 km/ώρα  (9 beaufort), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

που επηρεάζει την στατικότητα των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται: 

α)  Η συνολική κάλυψη της καλλιέργειας για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της 

παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και  θάμνων από τον κίνδυνο της 

χαλαζόπτωσης ή και της βροχής, 

β)  Ανεξαρτησία του χώρου εγκατάστασης ώστε να μην παρακωλύεται η εγκατάσταση από 

όμορες ιδιοκτησίες, αλλά ούτε και να παρακωλύει τυχόν εγκαταστάσεις σε όμορες 

ιδιοκτησίες, 

γ)  Ανετη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών μηχανημάτων, για την 

εκτέλεση των γεωργικών εργασιών μέσα στον χώρο της εγκατάστασης, 

δ)   Ακεραιότητα της κατασκευής σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας από  -15ο έως 50οC, 

ε) Η στατικότητα της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα φορτία που ασκούνται σε 

αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του βάρους της καλλιέργειας χωρίς να γίνεται υπέρβαση 

των ορίων αντοχής των υλικών,  

στ) Τεχνική πρόβλεψη αποφόρτισης του χαλαζιού σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, 
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η)  Ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή αγκύρωση της εγκατάστασης, που προϋποθέτει την 

τοποθέτηση περιφερειακά ισχυρών στύλων, καθώς όλες οι δυνάμεις μεταφέρονται σε 

αυτούς.  

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, αφορούν τις ελάχιστες 

αποδεκτές διατομές των στύλων της εγκατάστασης και δεν συνιστούν πρόταση επιλογής, 

καθώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, που 

αναφέρονται εισαγωγικά, του εκάστοτε αγροτεμαχίου. Κάθε υποβαλλόμενη αίτηση για την 

προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι ή την βροχόπτωση ή συνδυαστικά και για τους 

δυο κινδύνους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω: 

 Σχηματική απεικόνιση επί του σχεδίου, όπως προκύπτει από τον ορθοφωτοχάρτη του 

επιλέξιμου αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ 2017), των σημείων τοποθέτησης των στύλων και 

των αγκυρίων και περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων της εγκατάστασης. Για 

την απλή αντικατάσταση προστατευτικού μέσου δεν απαιτείται σχηματική απεικόνιση. 

 Προς τούτο θα προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης υποχρεωτικά τα 

ακόλουθα: σχετική βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο τεχνικό μελετητή για 

κάθε εγκατάσταση που περιγράφεται στον Πίνακα 1 του παρόντος Παραρτήματος. 

Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του 

αναφερόμενου Πίνακα 1, θα υποβάλλεται φάκελος στατικής μελέτης με 

υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου μηχανικού  καθώς  απαιτείται και η ευθύνη 

επίβλεψης καλής εκτέλεσης. Oι αναφερόμενες μελέτες αποτελούν επιλέξιμες 

δαπάνες στο παρόν πρόγραμμα. Για την απλή αντικατάσταση του προστατευτικού 

μέσου δεν απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση 

του δικαιούχου για την ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης. 

Η βεβαίωση στατικής επάρκειας απαιτείται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης για το υποβαλλόμενο σχέδιο όσο και κατά την υποβολή της αίτησης 

πληρωμής για το υλοποιημένο έργο και ενέχει την έννοια ανάληψης ευθύνης για την 

επενδυτική τεχνική πρόταση. Όσο αφορά την τεχνική μελέτη απαιτείται κατά την 

υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής 

εκτέλεσης αυτής. 

Η επιλέξιμη έκταση αντιβροχικής μεμβράνης είναι ίση με την έκταση της καλυπτόμενης 

καλλιέργειας, ενώ του αντιχαλαζικού διχτυού, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα, για κάθε 

στρέμμα καλλιέργειας που προστατεύεται, είναι ανάλογη της καλλιέργειας και ορίζεται ως 

εξής:  

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (m2) 

Αμπέλου 1.000,00 

Μηλοειδών – πυρηνοκάρπων 1.100,00 

Ακτινιδιάς 1.200,00 

Ροδιάς 1.200,00 

 

 

Τέλος η ελάχιστη έκταση κάθε αυτοτελούς εγκατάστασης ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα, 

ενώ για τις συνδυαστικές και τις αντιβροχικές ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κάθε αυτόνομη 

εγκατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 στρέμματα.   
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7. Τη διαγραφή  του σημείου Ε του Παραρτήματος 4.Β  της Πρόσκλησης και την 

αναπροσαρμογή της αρίθμησης των υπόλοιπων σημείων.  

8. Την τροποποίηση του σημείου Γ του Παραρτήματος 6 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας 

φυσικού προσώπου της Πρόσκλησης, ως εξής: 

 

Τόπος μόνιμης κατοικίας 
φυσικού προσώπου  

Φορολογική Δήλωση τελευταίου έτους   Χ  

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 

 

                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 
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