ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(στην Κ.Υ.Α. αρ.532 /2003)

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρµογή των Καθεστώτων Ενίσχυσης στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις ισχύουν οι ορισµοί και
εννοιολογικοί προσδιορισµοί που ακολουθούν.

1.

Γεωργός

1.1

Γεωργός για την εφαρµογή της παρούσας νοείται το πρόσωπο, που είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής
εκµετάλλευσης, εφόσον:
(ι)

Έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατοµικού του
εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής του,
καθώς και

(ii)

Το πρόσωπο, το οποίο ανεξαρτήτως ταµείου αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του
εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής του
εκµετάλλευσης και δεν πραγµατοποιεί περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια ετησίως σε εξωγεωργικούς τοµείς.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και για την εφαρµογή της παρούσας δύνανται να θεωρηθούν γεωργοί:
Þ

Οι νέοι γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ που δεν έχουν συµπληρώσει τριετία
από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης, ανεξαρτήτως εισοδηµάτων.

Þ

Αγρεργάτες, ∆ασεργάτες, Αλλιεργάτες, Μικροεπαγγελµατίες µόνιµοι κάτοικοι ∆ηµοτικών ή
Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή ορεινών οικισµών κατά την έννοια
της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει, πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή µικρών νησιών
πληθυσµού µέχρι 3100 κατοίκων (τελευταία επίσηµη απογραφή) ανεξαρτήτως ταµείου, εφόσον
αντλούν τουλάχιστον το 25% του ατοµικού τους εισοδήµατος από γεωργικές
δραστηριότητες.
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1.2

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού, κατά περίπτωση φυσικού προσώπου γίνεται ως ακολούθως:
Α.

Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ:

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού για τους ασφαλισµένους

στον ΟΓΑ γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως
δηλώνονται κατά πηγή στη Φορολογική ∆ήλωση (µέσος όρος των διαθεσίµων στοιχείων της
τελευταίας τριετίας).
Β.

∆ασεργάτες, Μικροεπαγγελµατίες κ.λ.π.: Σε ότι αφορά τα εισοδήµατα όπως και ανωτέρω. Σε ότι
αφορά την απασχόληση, από βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταµείου που να βεβαιώνει την
ιδιότητα, χωρίς να εξετάζεται ο αριθµός των ηµεροµισθίων. Σε ότι αφορά το µόνιµο της κατοικίας,
από την πιστοποίηση του ΟΤΑ.

Γ.

Νέοι Γεωργοί: Οι νέοι γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, οι οποίοι δεν έχουν
συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης, θεωρούνται γεωργοί
χωρίς κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό.

∆.

Λοιπές Περιπτώσεις Γεωργών µη Ασφαλισµένων στον ΟΓΑ.: Σε ότι αφορά τη σύγκριση των
εισοδηµάτων τους όπως και στην περίπτωση Α, ενώ σε ότι αφορά την εξωγεωργική απασχόληση
από τον µέσο όρο των ηµεροµισθίων των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως
εµφανίζονται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταµείου ή φορέα εργασίας.

2.

Γεωργική Εκµετάλλευση

Γεωργική εκµετάλλευση νοείται η µονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των
κλάδων της γεωργίας υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης πλην της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
περιλαµβάνονται η διακίνηση, µεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, µεταποίηση, χονδρική και
λιανική πώληση αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η εκµετάλλευση.

3.

Νόµιµη Κατοχή Γεωργικής Εκµετάλλευσης

Με τον όρο νόµιµη κατοχή νοείται:
Ø

Ιδιοκτησία, η οποία µπορεί να προέλθει µε όλους τους νόµιµους τρόπους, όπως αγορά, γονική
παροχή, αποδοχή κληρονοµιάς, δωρεάς κλπ.

Ø

Η χρηµατοδοτική µίσθωση αγροτικών εκτάσεων
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Ø

Η επίµορτος αγροληψία εφόσον κατά περίπτωση είχε συναφθεί µε συµβολαιογραφική πράξη.

Ø

Η µίσθωση η αγροληψία, εφόσον κατά περίπτωση είχε συναφθεί µε έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας. Ειδικά στις περιπτώσεις µίσθωσης άνω των 9 ετών απαιτείται συµβολαιογραφική
πράξη νοµίµως µεταγεγραµµένη.

4.

Αρχηγός Γεωργικής Εκµετάλλευσης

Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
και είναι νοµικά (αστική ευθύνη) και οικονοµικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της
(αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης)
Στην περίπτωση εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος.
Η νοµική ευθύνη αναφέρεται στη νόµιµη κατοχή της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τους ορισµούς.
Η οικονοµική ευθύνη αναφέρεται στην διαχείριση της γεωργικής εκµετάλλευσης και αποδεικνύεται µε την έκδοση
στο όνοµα και αριθµό φορολογικού µητρώου του αρχηγού της όλων των παραστατικών που αφορούν την
εκµετάλλευση, όπως: µισθωτήρια, τιµολόγια αγοράς εφοδίων, πώλησης προϊόντων, είσπραξη ενισχύσεων,
συναλλαγές µε πιστωτικά ιδρύµατα, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.
Σε κάθε µορφής εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας µόνο αρχηγός. Μεταβίβαση της αρχηγίας µεταξύ προσώπων
δύναται να γίνει αποδεκτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µεταβίβασης της αρχηγίας από σύζυγο σε σύζυγο για
την ένταξη στο µέτρο της εφάπαξ πριµοδότησης πρώτης εγκατάστασης και εκείνη από νέο ή νεοεισερχόµενο
γεωργό σε άλλο γεωργό.
5.

Μόνιµη Κατοικία

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Α.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της
κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του.
Κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από µία µόνιµες κατοικίες. Υπό την έννοια αυτή δεν θα
πρέπει να ταυτίζονται και να συγχέονται οι έννοιες της µόνιµης κατοικίας και διαµονής.
Μόνιµη κατοικία είναι η µόνιµη εγκατάσταση ενός ατόµου και της οικογενείας του σ’ ένα τόπο µε πρόθεση να το
χρησιµοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και οικονοµικής του δραστηριότητας. Η
πρόθεση συµπεραίνεται µετά από την αντικειµενική εκτίµηση της συνολικής συµπεριφοράς του ατόµου και της
οικογένειας του. Π.χ. δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί µόνιµος κάτοικος ενός τόπου το πρόσωπο που µετακινείται
σ’ αυτόν απ’ άλλον για την αξιοποίηση της εκµετάλλευσής του, έστω και αν η µετακίνησή του είναι καθηµερινή.
∆ιαµονή είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ’ έναν τόπο.
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Το µόνιµο της κατοικίας το βεβαιώνει ο ∆ήµαρχος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας. Ωστόσο σε
περιπτώσεις αµφιβολιών ή καταγγελίας το µόνιµο της κατοικίας θα εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης θα το
φέρει ο ενδιαφερόµενος (αποδείξεις οργανισµών κοινής ωφέλειας, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής
δήλωσης, κ.λ.π.)
Επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής µερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται
κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη µόνιµης κατοικίας.
6.

Ευρύτερη Περιοχή του Τόπου Κατοικίας

Ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα καθηµερινής
πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης.
Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια του νοµού κατοικίας και των όµορών του.
7.

Μετακινούµενος Κτηνοτρόφος

Με τον όρο µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι νοούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, ανεξαρτήτως τόπου µόνιµης
κατοικίας, µετακινούνται σε βοσκότοπους ορεινών ή µειονεκτικών περιοχών για διάστηµα τουλάχιστον 5 µηνών
µε το ποίµνιο τους, που πρέπει να αποτελείται από 5 τουλάχιστον ζωϊκές µονάδες.
8.

Απασχόληση στη Γεωργική Απασχόληση

Απασχόληση στη γεωργική εκµετάλλευση νοείται η εργασία που προσφέρεται συστηµατικά από φυσικό
πρόσωπο στη γεωργική του εκµετάλλευση για την επίτευξη οικονοµικού αποτελέσµατος και µπορεί να είναι
φύσεως χειρωνακτικής, διοικητικής ή διαχειριστικής ή µε χρήση µηχανών.
Υπό την έννοια αυτή η προσφορά εργασίας σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις τρίτων δεν µπορεί να προσµετρηθεί
στη γεωργική εργασία της εκµετάλλευσης.
9.

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)

Για την µέτρηση της εργασίας χρησιµοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), που ορίζεται ως
ακολούθως:
1 (Μία) ΜΑΕ αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών που προσφέρεται, υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους σε όλους τους τοµείς
της οικονοµίας.
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που µπορεί να ληφθεί υπόψη στους
υπολογισµούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκµετάλλευσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 1.750
ώρες ετησίως.
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Υπό την έννοια αυτή τα πρόσωπα που έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, εξηρτηµένη ή µη, δεν µπορούν,
ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στην γεωργική τους
εκµετάλλευση. Τέτοιες περιπτώσεις προσώπων µπορεί να είναι υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., επαγγελµατίες
κλπ.
Περιπτώσεις µικροεπαγγελµατιών µόνιµων κατοίκων ορεινών µη τουριστικών, ∆ηµοτικών ή κοινοτικών
διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων εξετάζονται.
-

Υπολογισµός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία των εκµεταλλεύσεων

Ο υπολογισµός των απαιτούµενων ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης εκτελείται µε βάση τα
µεγέθη της και τους αντιστοίχους δείκτες που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό.
Οι ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης τους καταρτίζουν το αργότερο µέχρι την 31/12 κάθε έτους πίνακες µε
σχετικούς δείκτες. Οι πίνακες αυτοί το αργότερο µέχρι την 10 Ιανουαρίου του επόµενου έτους διαβιβάζονται στο
Υπουργείο Γεωργίας- ∆ιεύθυνση Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων για την ενοποίηση σε επίπεδο χώρας και
επικύρωση. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς και ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του έτους.
10.

Επαρκής Επαγγελµατική Ικανότητα

Επαρκής επαγγελµατική ικανότητα υφίσταται εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α.

Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα άνω των 3 ετών

β.

Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 ετών και βεβαίωση
παρακολούθησης µαθηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών

γ.

Βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών, αρµοδιότητας Υπουργείου
Γεωργίας

δ.

Απολυτήριο / Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ ∆ηµοσίου, αναλόγου κατεύθυνσης.

Η επαρκής επαγγελµατική ικανότητα θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία εξέτασης του φακέλου
υποψηφιότητας.
11.

Εµφανείς ∆απάνες

Είναι το άθροισµα όλων των δαπανών που καταβάλλει σε τρίτους η εκµετάλλευση, συν το σύνολο των
αποσβέσεων σε συγκεκριµένο οικονοµικό έτος.
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12.

Ενδιάµεση Κατανάλωση

Είναι το σύνολο των παραγωγικών δαπανών, εκτός από την αµοιβή της εργασίας (οικογενειακής και ξένης), το
ενοίκιο του εδάφους (ιδιοκτήτου και ενοικιαζόµενου), τους τόκους των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων), τις
αποσβέσεις.
13.

Τεκµαρτές ∆απάνες (ονοµάζονται και µη καταβαλλόµενες)

Είναι το µέρος των συνολικών παραγωγικών δαπανών της εκµετάλλευσης που δεν καταβάλλεται σε τρίτους.
Αυτές οι δαπάνες συµπεριλαµβάνουν περιλαµβάνουν τις αµοιβές των ίδιων συντελεστών παραγωγής που
χρησιµοποιεί η γεωργική εκµετάλλευση και είναι η αµοιβή της εργασίας του αρχηγού και των µελών της
οικογένειας, το ενοίκιο του ιδιόκτητου εδάφους, καθώς και οι τόκοι των ίδιων κεφαλαίων.
14.

Τελικά Προϊόντα

Είναι τα προϊόντα που παράγει η εκµετάλλευση µε σκοπό να τα διαθέσει στην αγορά.
15.

Σύνολο Παραγωγικών ∆απανών

Είναι τι άθροισµα των δαπανών όλων των συντελεστών παραγωγής ιδίων και ξένων που απαιτούνται για να
παραχθεί ένα γεωργικό προϊόν.
16.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Εκµετάλλευσης

Είναι το άθροισµα των ακαθάριστων αξιών όλων των τελικών προϊόντων της εκµετάλλευσης σε συγκεκριµένο
οικονοµικό έτος και η αύξηση της αξίας του φυτικού της κεφαλαίου από την παραγωγική της δραστηριότητα.
Περιλαµβάνει επίσης τη µεταβολή της αξίας του ζωικού κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των τιµών), στο
συγκεκριµένο οικονοµικό έτος.
17.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Προϊόντος

Αποτελείται από την αξία του προϊόντος κατά το µέρος που πωλήθηκε, κατά το µέρος που αυτοκαταναλώθηκε,
που ιδιο-χρησιµοποιήθηκε και που παρέµεινε στην αποθήκη της εκµετάλλευσης στο τέλος του συγκεκριµένου
οικονοµικού έτους.
Ειδικά η ακαθάριστη αξία παραγωγής κρέατος, µε βάση τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία του προγράµµατος
R.I.C.A., υπολογίζεται ως σύνολο της αξίας των πωλήσεων, της αυτοκατανάλωσης και των παροχών σε είδος,
καθώς και τις µεταβολές της αξίας του ζωικού κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των τιµών), µείον το σύνολο της
αξίας των αγορασθέντων ζώων.
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18.

Ακαθάριστη Πρόσοδος Εκµετάλλευσης

Είναι το άθροισµα των ακαθάριστων προσόδων όλων των τελικών προϊόντων εκµετάλλευσης σε συγκεκριµένο
οικονοµικό έτος. Περιλαµβάνει και την αύξηση της αξίας του φυτικού κεφαλαίου, από την παραγωγική
δραστηριότητα καθώς και την µεταβολή της αξίας ζωικού κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των τιµών). Από το
παραπάνω άθροισµα αφαιρούνται τυχόν επιβαρύνσεις της εκµετάλλευσης λόγω σχετικών φόρων και τελών
(π.χ. ΦΠΑ, φόροι εγγείου κεφαλαίου κλπ).
19.

Ακαθάριστη Πρόσοδος Προϊόντος

Αποτελείται από την αξία του προϊόντος κατά το µέρος που πωλήθηκε, που αυτοκαταναλώθηκε, που
ιδιοχρησιµοποιήθηκε, που παρέµεινε στην αποθήκη της εκµετάλλευσης στο τέλος του συγκεκριµένου
οικονοµικού έτους, καθώς και από το σύνολο των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων που εισέπραξε ο
παραγωγός, για την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος.
20.

Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδηµα (ΟΓΕ)

Είναι το άθροισµα του οικονοµικού αποτελέσµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης (κέρδος ή ζηµιά), για
συγκεκριµένο οικονοµικό έτος συν τις αµοιβές όλων των συντελεστών παραγωγής που ανήκουν στον αρχηγό
και στα µέλη της οικογένειας και χρησιµοποιούνται στη γεωργική εκµετάλλευση (τεκµαρτές, δαπάνες
εκµετάλλευσης).
Προσδιορίζεται επίσης, αν από την ακαθάριστη πρόσοδο της εκµετάλλευσης αφαιρεθούν όλες οι εµφανείς
δαπάνες.
Το ΟΓΕ αποτελεί την βασική παράµετρο για την εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της γεωργικής
εκµετάλλευσης φυσικών προσώπων, τόσο στην υφιστάµενη όσο και στη µελλοντική κατάσταση.

21.

Επίπεδα Οικονοµικής Βιωσιµότητας των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Φυσικών Προσώπων.

21.1 ∆είκτες
Για την κατάδειξη της Οικονοµικής Βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων χρησιµοποιούνται κυρίως οι
ακόλουθοι δείκτες:
Ø

Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδηµα (ΟΓΕ) ανά Χρησιµοποιούµενη Μονάδα Οικογενειακή Εργασίας

Ø

Χρησιµοποιούµενη Οικογενειακή Εργασία στην εκµετάλλευση µετρούµενη σε Μ.Α.Ε. (Μονάδες
Ανθρώπινης Εργασίας)
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21.2 Κατηγορίες γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Με βάση τους παραπάνω δείκτες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες
καθορίζουν τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας:
α.

Εκµεταλλεύσεις βιώσιµες
Μια γεωργική εκµετάλλευση νοείται βιώσιµη, εφόσον αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή
Μ.Α.Ε. µεγαλύτερο του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί τουλάχιστον (1) µία Μ.Α.Ε.
οικογενειακής εργασίας.
Οι βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε βάση το ποσοστό συµµετοχής των επιδοτήσεων (άµεσες
ενισχύσεις προϊόντων, αντισταθµιστικές πληρωµές, κλπ.) στο σχηµατισµό του ΟΓΕ διακρίνονται σε δύο
επίπεδα, τα ακόλουθα:
α.1

Bιώσιµες ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (1ο Επίπεδο)
Βιώσιµη ανταγωνιστική νοείται η εκµετάλλευση, στην οποία οι επιδοτήσεις συµµετέχουν
µέχρι ποσοστό 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ.

α.2

Bιώσιµες µη ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (2ο Επίπεδο)
Βιώσιµη µη ανταγωνιστική νοείται η γεωργική εκµετάλλευση, στην οποία οι επιδοτήσεις
συµµετέχουν, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ.

β.

Εκµεταλλεύσεις εν δυνάµει βιώσιµες ( 3ο Επίπεδο)
Οι εν δυνάµει βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις ανάλογα µε το ύψος του ΟΓΕ και το µέγεθος των
οικογενειακών Μ.Α.Ε. που χρησιµοποιούν διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
β.1

Σ’ αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία από 0,5 έως 0.99 Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν
ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., πάνω από το 100% του εισοδήµατος
αναφοράς, και

β.2

Σ’ αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία µεγαλύτερη ή ίση της 1 Μ.Α.Ε., αλλά
αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., µεταξύ του 50% και του 100% του
εισοδήµατος αναφοράς.

Στόχος των εν δυνάµει βιώσιµων εκµεταλλεύσεων είναι η βελτίωση ενός τουλάχιστον δείκτη που
παρουσιάζει υστέρηση διατηρώντας τον άλλο δείκτη σταθερό, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα κριτήρια των
βιώσιµων εκµεταλλεύσεων.
γ.

Φθίνουσες εκµεταλλεύσεις µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης (4ο Επίπεδο)
Φθίνουσα γεωργική εκµετάλλευση µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης, νοείται η εκµετάλλευση εφόσον
εµφανίζεται σε µία από τις ακόλουθες υποκατηγορίες:
γ.1

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή ΜΑΕ µεταξύ του 50% και 100% του
εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί από 0.5-0.99 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

γ.2

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας πάνω από το 100% του
εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί λιγότερες των 0.5 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

γ.3

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας µικρότερο του 50% του
εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί περισσότερες της 1 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.
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δ.

Μικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις (5ο Επίπεδο)
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που δεν πληρούν κριτήρια κανενός
από τα προηγούµενα επίπεδα.
Οι εκµεταλλεύσεις του οικονοµικού αυτού επιπέδου δεν µπορούν να ενισχυθούν για παραγωγικές
επενδύσεις στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης (Καν. 445/02).

ε.

Μη βιώσιµες οικονοµικά γεωργικές εκµεταλλεύσεις (6ο Επίπεδο)
Μη βιώσιµη γεωργική εκµετάλλευση, ανεξάρτητα µεγέθους και δεικτών, εφόσον βρίσκεται σε
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, λόγω υποχρεώσεων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών και δεν έχει ξεκινήσει η
διαδικασία εξυγίανσής της.
Οι εκµεταλλεύσεις του οικονοµικού αυτού επιπέδου δεν µπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός
Σχεδίου Βελτίωσης.

22.

Κριτήρια Τήρησης Ελαχίστων Προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το Περιβάλλον

Μια εκµετάλλευση νοείται ότι πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, εφόσον:

22.1 Είναι πτηνο-κτηνοτροφική εκµετάλλευση και έχει τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της στη
συγκεκριµένη θέση. Η ανωτέρω δυνατότητα αποδεικνύεται εφόσον η πτηνο-κτηνοτροφική εκµετάλλευση
διαθέτει τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προβλέπονται στην ΚΥΑ ΥΙβ/2000 ΦΕΚ 343Β. Ειδικότερα, ο
όρος ‹‹ οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντος››
πληρούται εφόσον κατά περίπτωση δυναµικότητας της µονάδας τηρούνται τα ακόλουθα:
i.

Μονάδες ∆υναµικότητας άνω των τριών (3) Ισοδυνάµων.
Þ

Εφόσον η Μονάδα διαθέτει άδεια ίδρυσης ή και άδεια λειτουργίας και δεν
προβλέπεται έκδοση νέας λόγω αύξησης της δυναµικότητας ή άλλου
λόγου, τότε στο στάδιο της έγκρισης του Σ.Β. θα πρέπει να προσκοµίζονται:
- Η άδεια ίδρυσης, ή και
- Η άδεια λειτουργίας
- Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Þ

Εφόσον προβλέπεται για τη µονάδα έκδοση νέας άδειας λόγω αύξησης
δυναµικότητας ή άλλου λόγου (π.χ. ίδρυση νέας µονάδας), τότε θα πρέπει
προσκοµίζονται:
Άδεια Ίδρυσης, κατά το χρόνο έγκρισης του ΣΒ η οποία θα αφορά τη µελλοντική
δυναµικότητα της µονάδας.

ii.

Άδεια λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο χορήγησης της
τελευταίας δόσης της ενίσχυσης του ΣΒ.

Για Μονάδες ∆υναµικότητας µέχρι τριών (3) Ισοδυνάµων
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Þ
iii.

Σχετική Απόφαση του οικείου Νοµάρχη, η οποία θα προσκοµίζεται κατά το χρόνο έγκρισης
του ΣΒ.

Για Μονάδες Εκτροφής Οικόσιτων Ζώων και Πτηνών
Þ

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τον οικείο
Νοµάρχη.

22.2. Μετά την έγκριση του Σ.Β. τηρεί τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως ισχύουν κάθε φορά.

23.

Τήρηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Υγιεινής και Καλής ∆ιαβίωσης των Ζώων

Όπως ορίζονται στην µε αριθ. 244331/07.03.02 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτή ισχύει κάθε
φορά.

24.

Ανωτέρα βία

Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν µπορεί να
προβλέψει και να προλάβει το επιζήµιο γεγονός.
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν τα εξής περιστατικά:
Þ

Ο θάνατος του δικαιούχου

Þ

Η µόνιµη ή και προσωρινή για µεγάλο διάστηµα ανικανότητα του δικαιούχου να ασκήσει την
επαγγελµατική του δραστηριότητα

Þ

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση της περιούσίας του δικαιούχου, για λόγους ∆ηµόσιου συµφέροντος,
υπό τον όρο ότι αυτή δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί την ηµεροµηνία ανάληψης της δέσµευσης
(υπογραφή σύµβασης)

Þ

Η σοβαρή φυσική καταστροφή (σεισµοί, πυρκαγιές, έκτακτες θεοµηνίες µη συνηθισµένες στην
περιοχή), που επηρεάζουν σηµαντική έκταση εκµετάλλευσης

Þ

Η απροσδόκητη καταστροφή (σεισµοί, πυρκαγιές, έκτακτες θεοµηνίες µη συνηθισµένες στην
περιοχή), των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Þ

Η εµφάνιση επιζωοτίας που θίγει το µεγαλύτερο µέρος ή το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.

Οι περιπτώσεις ανώτερης βίας εξετάζονται µόνο στην περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις υποβληθούν στον
Τελικό ∆ικαιούχο εγγράφως το αργότερο εντός διαστήµατος που ορίζεται στον Καν. 445/02.
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