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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,    23-6-2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ            Αριθ. Πρωτ.: 249448 
                 &   ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΣΝΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΜΗΤΡΩΩΝ  
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ:  Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή 

αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)    
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 

Δικαίου » (ΦΕΚ Α΄34) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του 

Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α΄70), το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄101), το 

άρθρο 31 του Ν. 2076/92 και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95, όπως ισχύει 

σήμερα.  

2. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί οργανώσεως των 

διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της 

Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές  Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 

οργανωτικών θεμάτων» . 

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

4. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α /́1998) περί «Σύστασης 

Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος 

ισχύει. 

5. Το Νόμο  3851/2010 (Α΄85) και ιδιαίτερα το άρθρο 15.  

6. Το άρθρο 1 του Νόμου 2332/1995 (Α΄181) 
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7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

214/Α΄/2009). 

8. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ221/Α /́2009) «Καθορισμός και Ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).                

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7-10-2009 «Αλλαγή 

τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/2009). 

10. Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 

Οικονομικών» (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009). 

11.  Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 247016/5365/11.6.2003 απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 245883/16.1.2006 

απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

12. Την ανάγκη άμεσου ορισμού των κριτηρίων καθορισμού των επαγγελματιών 

αγροτών οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήματα για επενδύσεις στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας κατά προτεραιότητα  

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος 

τους ελληνικού δημοσίου  

                                          

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Καθορίζουμε τα κριτήρια ορισμού επαγγελματιών αγροτών για τις ανάγκες του 

άρθρου 15 παράγραφος 6β του νόμου 3851/2010 (Α΄85) καθώς και τη διαδικασία 

υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Επαγγελματίες αγρότες 

1. Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, άνδρας ή 

γυναίκα, που πληροί τις προϋποθέσεις  του άρθρου 1 παρ. 4 εδάφιο τρίτο του 

Ν. 2332/1995 (Α΄181). 

2. Ειδικά για το έτος 2010 ως επαγγελματίες αγρότες ορίζονται όσοι έχουν 

κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου 
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Οικονομικών και του ΟΓΑ, ότι ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την 

αγροτική. Για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος δεν 

προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα του φυσικού 

προσώπου τα εισοδήματα που παρατίθενται στην παράγραφο 1 (Γ) με τίτλο 

«ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ Ή 

ΕΞΩΑΓΡΟΤΙΚΑ» της ισχύουσας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 247016/5365/11.6.2003 

απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 

245883/16.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ως και το εισόδημα που πιθανόν να προκύψει από τυχόν πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ προς τρίτους. Για  την εφαρμογή 

της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαιροποιήσει 

έγκαιρα το σχετικό αρχείο του αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία από το 

Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, οι οποίοι θέλουν, από το 2011 και μετά,  να 

κριθούν ως επαγγελματίες αγρότες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της 

παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγμα 1) μαζί με τα 

προβλεπόμενα, από το άρθρο 1 του Ν. 2332/1995, δικαιολογητικά.  

Η καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται δια μέσω των πυλών 

εισαγωγής όπως αυτές ορίζονται κατ έτος ή απευθείας από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους. 

Ειδικότερα, για το έτος 2010 εξαιρούνται της υποβολής ηλεκτρονικής 

αίτησης οι επαγγελματίες αγρότες που έχουν κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με 

βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΓΑ, ότι ασκούν ως 

κύρια δραστηριότητα την αγροτική κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 

2 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 3  

Έλεγχος των κριτηρίων  

 

Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται μηχανογραφικός 

έλεγχος των στοιχείων και εκτυπώνεται το υπόδειγμα 1 στο οποίο εκτός από 

την ημερομηνία καταχώρισης  και τον αριθμό πρωτοκόλλου εκτυπώνεται και 

η προσωρινή κατάταξη του ενδιαφερόμενου στους επαγγελματίες αγρότες ή 

όχι. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί, συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο 

του εντύπου, εκτυπώνεται και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Το έντυπο 

του διοικητικού ελέγχου της ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί την προσωρινή 

βεβαίωση για την κατάταξη του υποψηφίου στους επαγγελματίες αγρότες και 

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την υποβολή αίτησης κατά 

προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

σταθμό ΑΠΕ. Η επαλήθευση των δικαιολογητικών θα γίνει κατά την στιγμή 

της αξιολόγησης του φακέλου για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της συμμετοχής του γεωργικού 

εισοδήματος στο συνολικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου ακολουθείται ο 

τρόπος υπολογισμού του παραρτήματος Ι. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 

 

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 
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Παράρτημα 1  
                                    

Εισόδημα αιτούντα/αιτούσας 
                                                                   
1 ΣΥΝΟΛΟ (Δηλωθέν Εισόδημα)   €                    

                       
2 Γεωργικές Επιχειρήσεις       €    

                     

Τα εισοδήματα από γεωργικές 
επιχειρήσεις θεωρούνται όλα γεωργικό 
εισόδημα    

                       
3 Εμπορικές Επιχειρήσεις       €    

                       

                     

Τα εισοδήματα από τις γεωργικές, 
δασικές, αγροτουριστικές, 
αγροτοβιοτεχνικές, αλιευτικές και 
ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες 
θεωρούνται γεωργικά    

                       
4 Μισθωτές Υπηρεσίες    €    

                     

Τα εισοδήματα από εργάτης γης, 
δασεργάτης, ιχθυεργάτης, αλιεργάτης, 
σμυριδεργάτης θεωρούνται γεωργικό 
εισόδημα    

5 Ακίνητα        €    
                       
                     

Τα εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 
15.000 € δεν θεωρούνται εξωγεωργικό 
εισόδημα     

6                          
    €    
  

Εισοδήματα (πλην επιδομάτων & 
ενοικίων) που δεν θεωρούνται 
εξωγεωργικά          

                     

Εισοδήματα (πλην επιδομάτων & 
ενοικίων) όπως π.χ. αποζημιώσεις 
αιρετών μελών διοίκησης δημοτικών 
αρχών ή οργανώσεων γεωργών δεν 
θεωρούνται εξωγεωργικά    

                                      
Εισοδήματα της συζύγου  

                       
7 Γεωργικές Επιχειρήσεις       €    

                     

Τα εισοδήματα από γεωργικές 
επιχειρήσεις θεωρούνται όλα γεωργικό 
εισόδημα    

                                       
                       
8 Εμπορικές Επιχειρήσεις       €    

                       

                     

Τα εισοδήματα από τις γεωργικές, 
δασικές, αγροτουριστικές, 
αγροτοβιοτεχνικές, αλιευτικες και 
ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες 
θεωρούνται γεωργικά    

                                       
                       
9 Μισθωτές Υπηρεσίες    €    

                     

Τα εισοδήματα από εργάτης γης, 
δασεργάτης, ιχθυεργάτης, αλιεργάτης, 
σμυριδεργάτης θεωρούνται γεωργικό 
εισόδημα    

                                                                        
    Προσδιορισμός ποσοστού γεωργικού εισοδήματος                   
                                       
10    Γεωργικό εισόδημα          (2+3+4+7+8+9)      €       
                                       
11    Εισόδημα που δεν θεωρείται εξωγεωργικό      (5+6)       €       
                                       
12    Ποσοστό γεωργικού εισοδήματος    (10/(1-11) )      %       
                                       
                                       
                                                                        



 6

ΕΝΤΥΠΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ (Υπόδειγμα 1)  

ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΠΕ  
                                      
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ:   
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:   ΑΡ. ΠΡΩΤ. - ΗΜ/ΝΙΑ:   

  
Α.Φ.Μ.:   ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:   
ΕΠΩΝΥΜΟ:   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:   
ΟΝΟΜΑ:   ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:   
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:   ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
                                      
                                      
Α. Υποβολή Αίτησης στο ΟΣΔΕ 2010           ΝΑΙ    ΟΧΙ     

                                      
   Έχει χαρακτηρισθεί επαγγελματίας αγρότης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ          ΝΑΙ    ΟΧΙ     
                                      
Β Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης         ΝΑΙ    ΟΧΙ     

                                      
   - Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ    ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ    ΑΛΛΟΣ    ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ     
                                      
Γ. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος 2009     ΝΑΙ    ΟΧΙ     

                                      
  Εισόδημα αιτούντα/αιτούσας όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα    
                                      
                                        
    Ακίνητα         €                      
                              
    Γεωργικές Επιχειρήσεις     €    €     

                    

Εισοδήματα (πλην επιδομάτων & 
ενοικίων) που δεν θεωρούνται 
εξωγεωργικά όπως π.χ. αποζημιώσεις 
αιρετών μελών διοίκησης            

    Ελευθέρια Επαγγέλματα     €                      
                                        
    Εμπορικές Επιχειρήσεις     €              
                     Μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση ΝΑΙ    ΟΧΙ       
    ΣΥΝΟΛΟ (Δηλωθέν Εισόδημα)   €                      
                                                                        
Ε. Υπεύθυνη Δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει   ΝΑΙ    ΟΧΙ     
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   υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος            
                                      
   -        
               ΝΑΙ     
    

Το γεωργικό εισόδημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού 
ατομικού εισοδήματος με βάση τα παραστατικά που προσκομίστηκαν 

           ΟΧΙ     
                                      
                                      
                                                                        
                                                                        
                                                                        
    Ø Εμπορικές επιχειρήσεις  ΝΑΙ    ΟΧΙ                        
                                         
      �               
       

Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 
Επιτηδευματιών (Ε3)  ΝΑΙ    ΟΧΙ         

                                          
      � Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία  ΝΑΙ    ΟΧΙ         
                                          
     � Δραστηριότητα (εμπορικής) επιχείρησης                        
     1. Γεωργική    3. Αγροβιοτεχνία     - Αν έχει επιλεγεί το 1 ή 2 ή 3 ή 4ή 5 ή 6           
      2. Δασική    4. Αγροτουρισμός     Ποσό από εμπορικές επιχειρήσεις   €       
      5.  Αλιεία   6.  Ιχθυοκαλιέργεια                         

    
Μικροεπαγγελματίας για κατοίκους 
κοινοτήτων με πληθυσμό <2.000 

 
ΝΑΙ    ΟΧΙ                        

                                                                        
                                                                        
    Ø Μισθωτές υπηρεσίες  ΝΑΙ    ΟΧΙ                        
                                          
       - Ιδιότητα:                              
        1. Δασεργάτης       3. Εργάτης γης              
        2. Αλιεργάτης/Ιχθυεργάτης       4. Σμυριδεργάτης              
                                          
        - Αριθμός ημερομισθίων Δασεργάτη/Αλιεργάτη-Ιχθυεργάτη/Εργάτη γης/Σμυριδεργάτη             
                                          
        - Μισθωτές υπηρεσίες 1 ή 2 ή 3 ή 4    €                 
                                          
                                                                        
                                      
  Εισόδημα συζύγου-     
                      ΑΦΜ                 
    Ακίνητα         €                                      
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                      � Δραστηριότητα (εμπορικής) επιχείρησης        
    Γεωργικές Επιχειρήσεις     €    1. Γεωργική    3. Αγροβιοτεχνία          
                      2. Δασική    4. Αγροτουρισμός          
    Εμπορικές Επιχειρήσεις    €    5.  Αλιεία   6.  Ιχθυοκαλιέργεια         
                      - Αν έχει επιλεγεί το 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6          
            Ποσό από εμπορικές επιχειρήσεις   €     
    Συνολικό δηλωθέν εισόδημα   €                                      
    Μισθωτές υπηρεσίες ως Δασεργάτης, Εργάτης γης, Αλιεργάτης/Ιχθυεργάτης, Σμυριδεργάτης  €     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
Θ. Αν ο/η αγρότης  συμμετέχει σε πρόγραμμα Νέων Γεωργών                   

                                      
   - Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών           ΝΑΙ    ΟΧΙ     
                                      
   - Ημερομηνία/ Αριθμός Απόφασης                                   
                                      
ΙΑ. Αν ο/η αγρότης  είναι διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης   
                             ΝΑΙ    ΟΧΙ     
                                      
                ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                 
      
      
 Αριθμός Πρωτοκόλλου /Ημερομηνία                
  ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ      
 Αποτέλεσμα κατάταξης Ναι/Όχι     

  

Τα αποτελέσματα της κατάταξης 
προκύπτουν με βάση το 
περιεχόμενο των  δικαιολογητικών 
που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος 
και καταχωρήθηκαν στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφορικό 
Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από εμένα 
ή από την πύλη εισαγωγής…..     

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Συμφωνώ με τα αποτελέσματα ηλεκτρονικού ελέγχου 
και δηλώνω ότι όλα τα δικαιολογητικά που 
προσκόμισα είναι έγκυρα. 
 
   

            
                                                                        

 


