
χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

9 18 18.500 €     20.800 €     20.957 €     23.257 €     50 + 15
12 12 21.000 €     22.500 €     22.725 €     24.750 €     35 + 15
12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     60 + 15
15 30 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
16 32 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
18 18 24.400 €     26.700 €     26.200 €     28.500 €     50 + 15

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     60 + 15
15 30 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
16 32 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
18 18 24.400 €     26.700 €     26.200 €     28.500 €     50 + 15
18 36 28.000 €     32.600 €     29.900 €     34.500 €     100 +20
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     60 + 15

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     60 + 15
15 30 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
16 32 25.250 €     29.800 €     28.500 €     32.500 €     75 + 20
18 18 24.400 €     26.700 €     26.200 €     28.500 €     50 + 15
18 36 28.000 €     32.600 €     29.900 €     34.500 €     100 +20
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     96 + 20
30 30 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     75 + 20
32 32 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     75 + 20

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 251 έως 300 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  
κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Εμβαδό 
αμελκτηρίου + 
Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

ΘέσειςΑμελκτικές 
Μονάδες

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

ΘέσειςΑμελκτικές 
Μονάδες

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Εμβαδό 
αμελκτηρίου + 
Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  
κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Εμβαδό 
αμελκτηρίου + 
Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

ΘέσειςΑμελκτικές 
Μονάδες

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 201 έως 250 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 145 έως 200 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  
κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)



ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
18 36 28.000 €     32.600 €     29.900 €     34.500 €     -- 100 + 20
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20
30 30 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
32 32 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
36 36 42.000 €     46.600 €     43.900 €     48.500 €     -- 100 +20

12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
24 24 -- -- -- --     47.000 € 40 + 20
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 20
30 30 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
32 32 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
36 36 42.000 €     46.600 €     43.900 €     48.500 €     -- 100 + 20
48 48 50.000 €     50.000 €     50.000 €     50.000 €     -- 96 + 20

12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20

κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Εμβαδό αμελκτηρίου 
+ Εμβαδό χώρου 

γάλακτος
Κυκλική

Εμβαδό αμελκτηρίου 
+ Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 401 έως 500 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

Κυκλική

κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 301 έως 400 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:



ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

24 24 -- -- -- --     47.000 € 40 + 20
30 30 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
32 32 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
30 30 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
32 32 34.500 €     38.300 €     37.500 €     41.500 €     -- 75 + 20
36 36 42.000 €     46.600 €     43.900 €     48.500 €     -- 100 +20
48 48 50.000 €     50.000 €     50.000 €     50.000 €     -- 96 + 20

18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

24 24 -- -- -- --     47.000 € 40 + 20
30 30 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
32 32 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
36 36 42.000 €     46.600 €     43.900 €     48.500 €     -- 100 +20
48 48 50.000 €     50.000 €     50.000 €     50.000 €     -- 96 + 20

12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15
18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20

Κυκλική

Κυκλική

κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Εμβαδό αμελκτηρίου 
+ Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής
και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 501 έως 550 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  
κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Εμβαδό αμελκτηρίου 
+ Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 551 έως 600 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ



ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

30 30 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
32 32 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
36 36 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
48 48 50.000 €     50.000 €     50.000 €     50.000 €     -- 96 + 20

18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
24 24 -- -- -- --     47.000 € 40 + 20
12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20

χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

 χωρίς αυτ. 
διατροφή

με αυτ. 
διατροφή

48 48 -- -- -- --     50.000 € 100 + 20

18 18 -- -- -- --     38.000 € 36 + 20
24 24 -- -- -- --     47.000 € 40 + 20
30 30 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
32 32 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
36 36 -- -- -- --     50.000 € 64 + 20
12 24 22.500 €     25.450 €     25.950 €     28.950 €     -- 60 + 15
24 24 28.000 €     30.950 €     31.550 €     34.500 €     -- 60 + 15
24 48 34.500 €     40.400 €     41.400 €     47.500 €     -- 96 + 20

Κυκλική
Εμβαδό αμελκτηρίου 

+ Εμβαδό χώρου 
γάλακτος

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

Κυκλική

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ 601 έως 800 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Εμβαδό αμελκτηρίου 
+ Εμβαδό χώρου 

γάλακτος

Αμελκτικές 
Μονάδες Θέσεις

Παγίδα Παλινδρομική Παγίδα Γρήγορης Εξόδου

με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής
και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  

κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 801 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
με τις αντίστοιχες ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά τύπο μηχανής

και τα αντίστοιχα ανώτατα επιλέξιμα εμβαδά για την  
κατασκευή ή διαμόρφωση αμελκτηρίου + χώρου γάλακτος (παγολεκάνης)

Επιπλέον, για τα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας:



Επένδυση Ανώτατη επιλέξιμη τιμή ανά τ.μ.

Κατασκευή ή επέκταση χώρου για την εγκατάσταση του αμελκτηρίου.  
Επιλέξτε αυτή την επένδυση αν ο χώρος που θα κατασκευάσετε θα χτιστεί από την αρχή. Δεν 
μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα αυτήν την επένδυση με την επόμενη επένδυση 
"Ανακατασκευή (διαμόρφωση) χώρου για την εγκατάσταση του αμελκτηρίου"

110 €

Ανακατασκευή (διαμόρφωση) χώρου για την εγκατάσταση του αμελκτηρίου. 
Επιλέξτε αυτήν την επένδυση αν υπάρχει ήδη κάποιος χώρος τον οποίο θα διαμορφώσετε σε 
αμελκτήριο. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να είναι η διαμόρφωση κάποιας 
υπάρχουσας αποθήκης σε χώρο άμελξης ή ακόμα και η διαμόρφωση ενός μέρους του ήδη 
υπάρχοντος στάβλου. Αν ο χώρος που θα διαμορφωθεί είναι μέρος του στάβλου θα πρέπει 
να χωρίζεται από αυτόν με τοιχίο ύψους τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Δεν μπορείτε να επιλέξετε 
ταυτόχρονα αυτήν την επένδυση με την προηγούμενη επένδυση "Κατασκευή χώρου για την 
εγκατάσταση του αμελκτηρίου"

55 €

Κατασκευή χώρου γάλακτος (παγολεκάνης) και μηχανημάτων. 
Επιλέξτε αυτή την επένδυση αν ο χώρος που θα κατασκευάσετε θα χτιστεί από την αρχή. Δεν 
μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα αυτήν την επένδυση με την επόμενη επένδυση 
"Ανακατασκευή (διαμόρφωση) χώρου γάλακτος (παγολεκάνης) και μηχανημάτων"

110 €

Ανακατασκευή (διαμόρφωση) χώρου γάλακτος (παγολεκάνης) και 
μηχανημάτων. 
Επιλέξτε αυτήν την επένδυση αν υπάρχει ήδη κάποιος χώρος τον οποίο θα διαμορφώσετε σε 
χώρο γάλακτος. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να είναι η διαμόρφωση κάποιας 
υπάρχουσας αποθήκης σε χώρο γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος γάλακτος που θα 
διαμορφωθεί ή κατασκευαστεί δεν πρέπει να επικοινωνεί με άλλους χώρους παρά μόνο με 
εσωτερική πόρτα που κλείνει εντελώς ή/και με εξωτερική πόρτα. Δεν μπορείτε να επιλέξετε 
ταυτόχρονα αυτήν την επένδυση με την προηγούμενη επένδυση "Κατασκευή (διαμόρφωση) 
χώρου γάλακτος (παγολεκάνης) και μηχανημάτων"

55 €

Κατασκευή μικρού WC μέχρι 5 τ.μ. 110 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για το WC, το ανώτατο επιλέξιμο εμβαδό είναι τα 5 τ.μ.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το ανώτατο επιτρεπόμενο (επιλέξιμο) μέγεθος για κατασκευή ή διαμόρφωση χώρου αμελκτηρίου καθώς και το ανώτατο επιτρεπτό
(επιλέξιμο) μέγεθος για την κατασκευή ή διαμόρφωση χώρου γάλακτος βρίσκονται στον πίνακα με τις ανώτατες δυναμικότητες και
τιμές των μηχανών άμελξης, και συγκεκριμένα στην τελευταία στήλη. Το πρώτο νούμερο της τελευταίας στήλης αφορά στο
ανώτατο (και προτεινόμενο αλλά όχι υποχρεωτικό) μέγεθος του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί η μηχανή άμελξης. Το δεύτερο
νούμερο (μετά το "+" ) αφορά στο ανώτατο (και προτεινόμενο αλλά όχι υποχρεωτικό) μέγεθος της αίθουσας στην οποία θα
τοποθετηθεί η παγολεκάνη.



από έως
Μηχανή μη αυτοκαθαριζόμενη 

(μέγιστος αριθμός μηχανών ανά 
δυναμικότητα μονάδας)

Ανώτατη επιλέξιμη 
τιμή μηχανής Σύνολο

145 166 1 3.500 €                      3.500 €                
167 333 2 3.500 €                      7.000 €                
334 501 3 3.500 €                      10.500 €              
502 668 4 3.500 €                      14.000 €              
668 χωρίς όριο 5 3.500 €                      17.500 €              

από έως
Μηχανή αυτοκαθαριζόμενη 
(μηχανές ανά δυναμικότητα 

μονάδας)

Ανώτατη επιλέξιμη 
τιμή μηχανής Σύνολο

145 233 1 7.000 €                      7.000 €                
234 467 2 7.000 €                      14.000 €              
468 701 3 7.000 €                      21.000 €              
702 χωρίς όριο 4 7.000 €                      28.000 €              

Παράδειγμα
Υποψήφιος που θέλει να επιλέξει μηχανή γαλουχίας και έχει 460 πρόβατα μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 μηχανές γαλουχίας, μη
αυτοκαθαριζόμενες ή μέχρι 2 αυτοκαθαριζόμενες. Έχει όμως το δικαίωμα να επιλέξει και λιγότερες από το ανώτατο
υπολογιζόμενο όριο.

ΓΑΛΟΥΧΙΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

Οι μηχανές γαλουχίας δουλεύουν με σκόνη γάλακτος και δίνουν τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να απομακρύνει τα αρνιά
από την προβατίνα πολύ γρήγορα ή και αμέσως. Μια μηχανή "μη αυτοκαθαριζόμενη" επαρκεί για το τάισμα 200 έως 250
αρνιών περίπου. Μια μηχανή γαλουχίας "αυτοκαθαριζόμενη" επαρκεί για περίπου 300 με 350 αρνιά.

Δυναμικότητα μονάδας σε αιγοπρόβατα

Δυναμικότητα μονάδας σε αιγοπρόβατα



Λίτρα
Ανώτατο επιλέξιμο όριο φυσικού 

αντικειμένου σε λίτρα:

Ανώτατη επιλέξιμη τιμή 
(αθροιστικά για όλες τις 

επιλεγμένες παγολεκάνες)

Χωρητικότητα 
παγολεκάνης

Ανώτατη 
επιλέξιμη τιμή 
παγολεκάνης

(1) (2) (3) (4) (5) (Α) (Β)

από έως 150 - 200             1.400 € 

145 158 300 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 300 λίτρων                                 1.800 € 201 - 300             1.800 € 

159 210 400 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 400 λίτρων                                 2.300 € 301 - 400             2.300 € 

211 263 500 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 500 λίτρων                                 2.750 € 401 - 500             2.750 € 

264 316 600 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 600 λίτρων                                 3.150 € 501 - 600             3.150 € 

317 368 700 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 700 λίτρων                                 3.550 € 601 - 700             3.550 € 

369 421 800 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 800 λίτρων                                 3.830 € 701 - 800             3.830 € 

422 473 900 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 900 λίτρων                                 4.100 € 801 - 900             4.100 € 

474+ 1000 μέχρι 2 παγολεκάνες μέγιστης 
συνολικής χωρητικότητας 1000                                 4.300 € 901 - 1000             4.300 € 

α. Μία παγολεκάνη με χωρητικότητα μέχρι 800 λίτρα. (π.χ. 650 λίτρα ή 800 λίτρα αλλά όχι 850 λίτρα)
β. Δύο παγολεκανες με χωρητικότητα 400 λίτρα η κάθε μία.
γ. Δύο παγολεκάνες, η μία με χωρητικότητα 200 λίτρα και η άλλη 600 λίτρα.
δ. Δύο παγολεκάνες, η μία με χωρητικότητα 200 λίτρα και η άλλη με χωρητικότητα 500 λίτρα.

Αιγοπρόβατα 
εκμετάλλευσης

Κατά την αγορά παγολεκάνης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στην κατανάλωση ρεύματος καθώς για
μια μεγάλη περίοδο του έτους η παγολεκάνη πρέπει να δουλεύει συνεχώς. 

Αν η εκμετάλλευσή σας δικαιολογεί μεγάλη δυναμικότητα (χωρητικότητα σε λίτρα) τότε, και εφόσον το κρίνετε
απαραίτητο, μπορείτε να προμηθευτείτε μέχρι 2 παγολεκάνες, αρκεί η συνολική τους χωρητικότητα να μην
υπερβαίνει τα λίτρα της τρίτης στήλης του πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε παγολεκάνη ή
παγολεκάνες με άθροισμα χωρητικότητας μικρότερο από το ανώτατο που περιγράφεται στην τέταρτη στήλη. 

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά επιλεγμένη παγολεκάνη συγκεκριμένης δυναμικότητας περιγράφεται στις
στήλες (Α) και (Β) του πιν. 2. Στην περίπτωση όμως που επιλέξετε δύο παγολεκάνες, θα ενισχυθείτε για
επιλέξιμο κόστος που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της στήλης (5). Αν δηλαδή έχετε 370
πρόβατα και επιλέξετε μια παγολεκάνη των 500 λίτρων με τιμή 2.750 ευρώ και άλλη μία των 300 λίτρων με
τιμή 1.800 ευρώ, δεν θα ενισχυθείτε για το άθροισμα 2.750 + 1.800 = 4.550 ευρώ αλλά για 3.830 ευρώ που
είναι η ανώτατη επιλέξιμη τιμή για τη συγκεκριμένη δυναμικότητα των 370 προβάτων.

Παγολεκάνες χωρητικότητα μικρότερης των 150 λίτρων δεν είναι επιλέξιμες.

Τα ακόλουθα παραδείγματα αφορούν πιθανό αίτημα για προμήθεια παγολεκάνης ή παγολεκανών
από μια μονάδα 370 αιγοπροβάτων:

ΠΙΝ. 1: ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ
ΠΙΝ. 2: 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ



KVA ανώτατη επιλέξιμη τιμή
8 2.700 €                                            

9 3.000 €                                            

10 3.300 €                                            

11 3.550 €                                            

12 3.800 €                                            

13 4.080 €                                            

14 4.370 €                                            

15 4.650 €                                            

16 4.940 €                                            

17 5.170 €                                            

18 5.410 €                                            

19 5.510 €                                            

20 5.600 €                                            

21 5.600 €                                            

22 5.600 €                                            

23 5.600 €                                            

24 5.600 €                                            

25 5.600 €                                            

26 5.600 €                                            

27 5.600 €                                            

28 5.600 €                                            

29 5.600 €                                            

30 5.600 €                                            

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο διπλανός πίνακας αφορά στην αγορά γεννήτριας.
Η αριστερή στήλη είναι η στήλη της ισχύος της γεννήτριας και
είναι υπολογισμένη σε KVA και όχι σε ίππους. Οι τιμές στην
δεξιά στήλη αφορούν σε γεννήτριες που λειτουργούν με
πετρέλαιο και είναι οι ανώτατες τιμές για τις οποίες θα
ενισχυθείτε αν αγοράσετε γεννήτρια συγκεκριμένης ισχύος. Για
παράδειγμα, αν επιλέξετε γεννήτρια 18 kva και προσκομίσετε
τιμολόγιο π.χ. 7.000 ευρώ θα επιδοτηθείτε μόνο για 5.410 ευρώ.
(το ίδιο ισχύει για όλες τις επενδύσεις). Μετά την υπέρβαση των
20 kva, η ενίσχυση παύει να αυξάνεται. Γεννήτριες που
υπερβαίνουν τα 30 kva θα απορρίπτονται στο σύνολό τους. (δεν
είναι επιλέξιμες). Επίσης δεν είναι επιλέξιμες γεννήτριες που
λειτουργούν με βενζίνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην επιλογή της ισχύος της γεννήτριας πρέπει να
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή γιατί μια γεννήτρια που δεν θα
επαρκεί για τις ανάγκες σας, θα αποβεί άχρηστη. Αντίθετα μια
γεννήτρια υπερβολικής ισχύος θα σας οδηγήσει σε υπερβολικά
έξοδα για καύσιμα.



Επένδυση Ποσότητα Δυναμικότητα Τιμή

Παρασκευαστήριο ζωοτροφών αποτελούμενο από 
ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής 
δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.

μέχρι 1 συγκρότημα μέχρι 1 τόνο ανά ώρα μέχρι 10.000€

Αγορά και εγκατάσταση σιλό συνολικής (αθροιστικής) 
χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικών μέτρων. μέχρι 3 σιλό συνολικά μέχρι 40 κ.μ. μέχρι 250€/κμ

Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων  θερμοκηπιακού 
τύπου για ζωοτροφές. μέχρι 1 αποθήκη μέχρι 500 τ.μ. μέχρι 40€/τμ

Κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού. μέχρι 1 βιολογικό 
καθαρισμό μέχρι 8.000€

Αγορά πλατφόρμας για την εγκατάσταση σε αυτήν 
κινητής αμελκτικής μηχανής με 9 έως 24 αμελκτικές 
μονάδες και 12 έως 24 θέσεις.

μέχρι 1 πλατφόρμα

Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. μέχρι έναν ηλιακό 
θερμοσίφωνα μέχρι 1.500€

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέχρι 5.000€ για μηχανές 12 αμεκτικών 
μονάδων με 12 θέσεις.
Μέχρι 6.500€ για τις λοιπές μηχανές μέχρι 
24 θέσεων.

Ανώτατη Επιλέξιμη
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