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Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.
131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199) και τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων στρατιωτικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137),
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθµιση του θεσµού των
Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό
των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών
επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποίηση µε το άρθρο 1 του Ν.
2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
3. Το Ν. 2860/2000 (251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
4. Τον Καν.(ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου (L161) «Περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά ταµεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου (L160) για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών, όπως
τροποποιήθηκε µε τον Καν (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει.
6. Τον Καν(ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση µεταβατικών
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από
τον Καν(ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου.

7. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της
γεωργίας (2000/C28/02).
8. Τον Κανονισµό Ε.Κ 1685/2000 της Επιτροπής (L 193), όπως τροποποιήθηκε από
τον Καν. 448/2004 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. Ε.Κ
1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των
ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία και ισχύει.
9. Τον Καν. (Ε.Κ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τον Καν. 2355/2002 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων.
10. Τον Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τη
διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που
χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
11. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της
υπαίθρου 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α.Α.Υ 2000-2006)», όπως έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφαση αριθµ. Ε(2001)845/06-04-2001 και ιδίως τον
Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ 2000-2006 µε τίτλο «Βελτίωση της
ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού».
12. Τον Καν.817/2004 της Επιτροπής σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες
εφαρµογής του Καν.1257/99 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(Ε.Γ.Τ.Π.Ε) όπως ισχύει.
13. Τον Καν.(ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L130) για τις δράσεις πληροφόρησης
και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη- µέλη σχετικά µε τις
παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων.
14. Την αριθµ. 262439/2342/23.3.05 (609/05) ΚΥΑ (ΦΕΚ 423/Β/1.4.2005)
«Καθεστώς ενισχύσεων του Άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. 2000-2006 σε ότι αφορά στη
βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού».
15. Την αριθµ. …….(Α.Π. 3171/21.4.2005)Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας &
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός ύψους
συνολικών και οικονοµικών ενισχύσεων (Νοµική ∆έσµευση ∆απάνης) έτους 2005 για
το πρόγραµµα «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού του
Άξονα 3 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Κατανέµουµε τις πιστώσεις της αριθµ.
(Α.Π. 3171/21.4.2005) κατά Περιφέρεια
και καθορίζουµε την περίοδο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και
τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών για το έτος 2005 ως
ακολούθως:
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Α. Κατανοµή πιστώσεων
εγκατάστασης (Μέτρο 3.1)

ανά

Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

για

πριµοδότηση

ΠΟΣΟ (σε ΕΥΡΩ)
18.060.000
2.635.000

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

6.565.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

8.300.000
4.990.000
11.695.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

9.550.000

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

5.155.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

πρώτης

150.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.315.000
5.885.000
1.490.000

ΚΡΗΤΗΣ

13.210.000

ΣΥΝΟΛΟ

90.000.000

Β. Κατανοµή πιστώσεων σε επίπεδο χώρας για τη χορήγηση χαµηλότοκων
δανείων για αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης (Μέτρο 3.2)
Κατανέµεται ποσό 200.000€ σε επίπεδο χώρας για χορήγηση χαµηλότοκων
δανείων µε σκοπό την αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης.
Γ. Περίοδος υποβολής και έγκρισης φακέλων υποψηφιότητας έτους 2005. Ως
περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 9.5.2005
έως 10.6.2005 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την 10.6.2005 περίοδος
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο ∆.

∆.

Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες έγκρισης

∆1. Πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης
1. ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του µέτρου δύναται να κριθούν νέες και νέοι (φυσικά πρόσωπα) στο
πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκµετάλλευση και
έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, το χρονικό διάστηµα
από 4.8.2004 έως και 10.6.2005.
β. Την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν
υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας των (έχουν γεννηθεί από τις
4.8.1965 και µετά).
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γ. Κατοικούν µόνιµα σε ορεινό ή µειονεκτικό ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό διαµέρισµα και
οικισµό, ή σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό διαµέρισµα κανονικής περιοχής µε πληθυσµό
µέχρι 50.000 κατοίκους και δε βρίσκεται στο νοµό Αττικής, µε εξαίρεση την τέως
επαρχία Τροιζηνίας και τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, Σπέτσες και Ύδρα.
δ. Είναι υπήκοοι κράτους- µέλους της ΕΕ.
ε. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα
από αυτές.
2. Γεωργική εκµετάλλευση
Η γεωργική εκµετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων
θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας.
β. Να έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον µισή (0,5) ΜΑΕ (1
ΜΑE = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
γ. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης να είναι ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε 10ετές
µισθωτήριο συµβόλαιο ή συνδυασµός αυτών.
δ. Τα αγροτεµάχια να είναι ίσα ή µεγαλύτερα των 500τµ, µε εξαίρεση τα νησιά του
Αιγαίου Πελάγους, πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας.
ε. Τα εξ’ αδιαιρέτου αγροτεµάχια και τα αγροτεµάχια που προέρχονται από µίσθωση
µεταξύ συγγενών γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ
609/05 (άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4).
στ. Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και όλες οι διαδικασίες
µεταβίβασης του θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ
609/05 (άρθρο 3 παράγραφος 5).
Η εκµετάλλευση αυτή γίνεται αποδεκτή (υφιστάµενη κατάσταση) ανεξάρτητα
κατηγοριών, κλάδου και µεθόδων παραγωγής (σταβλικές εγκαταστάσεις, φυτεύσεις
παρελθόντων ετών κλπ).
3. Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι
1. ∆εν είναι επιλέξιµοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να
κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:
α. Τα νοµικά πρόσωπα.
β. Όσοι δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους- µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούµενων στοιχείων µε τα επίσηµα
στοιχεία του Κράτους και λοιπών ∆ηµοσίων Υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των

4

στοιχείων του Εθνικού Κτηµατολογίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, του Φορολογικού (TAXIS) του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας κλπ.
δ. Οι µόνιµοι ή µε σύµβαση υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆.,
Στρατιωτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι, βουλευτές, ελεύθεροι επαγγελµατίες, εργολάβοι,
βιοτέχνες κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισµένου χρόνου
εξετάζονται (ηµεροµίσθια, µισθός, περίοδος και διάρκεια σύµβασης κλπ) ανά
περίπτωση.
Επιτρέπεται η περιστασιακή απασχόληση σε χρόνο που το είδος της
καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει και το σύνολο της εργασίας
που προσφέρεται εντός και εκτός της εκµετάλλευσης δεν υπερβαίνει τις 1750 ώρες
ετησίως (1 ΜΑΕ).
ε. Όσοι λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο
του 67%.
στ. Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων
τέκνων από όλες τις πηγές) πάνω από το 150% του εισοδήµατος
αναφοράς(22.500,00€). Υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των διαθέσιµων στοιχείων
των τριών τελευταίων ετών.
ζ. Όσοι έχουν ατοµικό εξωγεωργικό εισόδηµα πάνω από το 50% του εισοδήµατος
αναφοράς (7.500,00€). Υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των διαθέσιµων στοιχείων
των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούµενων των εισοδηµάτων που αντιστοιχούν σε
επάγγελµα, απασχόληση ή πηγή που επίσηµα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο
εξεταζόµενο έτος.
η. Όσοι εκ των οποίων ο/ η σύζυγος είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε
είναι αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης, την οποία λειτουργούσε, είτε λάµβανε
ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά τα
προηγούµενα έτη.
θ. Οι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
ι. Οι µαθήτριες- µαθητές, σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές, για το
διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και κτήση του σχετικού τίτλου
σπουδών.
ια. Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεµεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια,
κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του
περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του ∆ηµοσίου ή δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήµατα αυτά.
4. Επίτευξη δεσµευτικών στόχων σχεδίου δράσης όσων ενταχθούν στο
πρόγραµµα.
Οι νέοι γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν τους δεσµευτικούς
στόχους του σχεδίου δράσης εντός ανώτατης προθεσµίας 3 ετών από την
ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. Οι δεσµευτικοί στόχοι του σχεδίου δράσης
αφορούν στα ακόλουθα:
α. Ένταξη στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελµατιών γεωργών, µε
εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταµείου Ασφάλισης.
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β. Απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, µε την
παρακολούθηση µαθηµάτων που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, συνολικής διάρκειας 150 ή 300 ωρών.
γ. Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί
τουλάχιστον το 50% του ατοµικού εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσης του και παράλληλα να µην αφιερώνει για
δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης πάνω από 50% του
συνολικού χρόνου απασχόλησης του κατά κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί
τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του εισοδήµατος από αγροτικές δραστηριότητες
(γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, αλιεία- πλην υπερπόντιαςδασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό
τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του εισοδήµατος προέρχεται από γεωργικέςκτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να µην αφιερώνει για δραστηριότητες
εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης χρόνο µεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου
απασχόλησης.
δ. ∆ηµιουργία οικονοµικά βιώσιµης εκµετάλλευσης ή κατ’ ελάχιστον διατήρηση του
επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης σε αυτό της εν δυνάµει
βιώσιµης, µε εξαίρεση τους κατοίκους των µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3.100
κατοίκων, για τους οποίους το κατώτατο ενισχυόµενο επίπεδο οικονοµικής
βιωσιµότητας ορίζεται αυτό της φθίνουσας µε δυνατότητα ανάκαµψης.
ε. Επίτευξη των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον, καθώς και
την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
στ. Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων µε τα ανωτέρω, αλλά και σε
σχέση µε τα λοιπά µεγέθη που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, βάσει του
οποίου οι υποψήφιοι δεσµεύονται, αξιολογούνται και τελικά κρίνονται ως δικαιούχοι
των ενισχύσεων.
5. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
Για µια 10ετία τουλάχιστον από την ηµεροµηνία ένταξης στο πρόγραµµα, οι
δικαιούχοι υποχρεούνται :
α. Να τηρούν τουλάχιστον απλοποιηµένη λογιστική για την παρακολούθηση των
παραγωγικών και οικονοµικών στοιχείων της εκµετάλλευσής τους από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραµµα.
β. Να παραµείνουν στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους.
γ. Να µην εµπλακούν σε ενέργειες που έχουν σχέση µε κατοχή, εµπορία, διάθεση
ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις
βάρος του ∆ηµοσίου.
δ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος στο φορέα παρακολούθησης τα δικαιολογητικά που θα
ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συµβατικών µακροχρόνιων
υποχρεώσεων(φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, ΟΓΑ κλπ).
ε. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν Εθνικά και
Κοινοτικά Όργανα, για τη διαπίστωση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας.
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στ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος στην αρµόδια ∆ΟΥ φορολογική δήλωση τουλάχιστον
από την ένταξή τους στο πρόγραµµα.
ζ. Να διατηρήσουν τουλάχιστον το επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας της
εκµετάλλευσής τους, για το οποίο ενισχύθηκαν, από την ηµεροµηνία επίτευξης του
δεσµευτικού στόχου.
η. Να διατηρήσουν τουλάχιστον την ιδιότητα του µερικής απασχόλησης γεωργού και
αρχηγού της εκµετάλλευσης, δηλαδή να αντλούν τουλάχιστον το 25% του
εισοδήµατός τους από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να µην αφιερώνουν
για δραστηριότητες εκτός της εκµετάλλευσης τους χρόνο µεγαλύτερο του 50% της
συνολικής τους απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσµίας ή της
ανώτατης ηµεροµηνίας επίτευξης των δεσµευτικών στόχων.
θ. Να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το περιβάλλον καθώς και την
υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
6. Ύψος ενίσχυσης
α. Η οικονοµική ενίσχυση πριµοδότησης της πρώτης εγκατάστασης καταβάλλεται σε
δύο ισόποσες δόσεις.
β. Το ανώτατο ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα µε την
περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά
κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
- Ορεινές περιοχές µέχρι 25.000€
- Μειονεκτικές περιοχές µέχρι 20.000€
- Κανονικές περιοχές µέχρι 15.000€
γ. Για τον ακριβή υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης της πριµοδότησης πρώτης
εγκατάστασης λαµβάνεται υπόψη συνδυασµός των ακόλουθων παραµετρικών
κριτηρίων:
- Μέγεθος της εκµετάλλευσης σε απαιτούµενη εργασία (συνολικές ΜΑΕ) στην
υφιστάµενη κατάσταση.
- Κατηγορία περιοχής τόπου µόνιµης κατοικίας, σε συνάρτηση µε τα δηµογραφικά
(πληθυσµιακά) χαρακτηριστικά της, όπως αυτά καθορίζονται από τα διαθέσιµα
επίσηµα στοιχεία της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσµού και κατοικιών της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος µε πλήρη στοιχεία σε επίπεδο
∆ηµοτικού/ Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος ή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στο αντίστοιχο επίπεδο λεπτοµέρειας.
- Επίπεδο Οικονοµικής Βιωσιµότητας σε συνάρτηση µε την κατεύθυνση παραγωγής
της συνολικής εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση.
δ. Το Μέτρο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τµήµα Προσανατολισµού)

(ΕΓΤΠΕ-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (στην ΚΥΑ 609/2005)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ποσά σε €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Μέγεθος
της
εκµετάλλευσης
σε
εργασία
(υφιστάµενη)

1.

Τόπος µόνιµης
κατοικίας

2.

Οικονοµική
Βιωσιµότητα
Γεωργικής
Εκµετάλλευσης
(Μελλοντική)

3.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Από 0,5 ΜΑΕ – 0,99
ΜΑΕ

6.000

4.000

3.000

Από 1 ΜΑΕ
και άνω

8.000

6.000

5.000

9.000

-

-

8.000

7.000

4.000

6.000

5.000

3.000

4.000

3.000

1.000

2.000

1.000

0

8.000

7.000

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

Μικρό
νησί
πληθυσµού
µέχρι
3.100 κατοίκων
∆/Κ
∆ιαµέρισµα
πληθυσµού
µέχρι
2.000 κατοίκων
∆/Κ
∆ιαµέρισµα
πληθυσµού
20015000 κατοίκων
∆/Κ
∆ιαµέρισµα
πληθυσµού
500110000 κατοίκων
∆/Κ
∆ιαµέρισµα
πληθυσµού 10.001
και άνω κατοίκων
Βιώσιµη
Κτηνοτροφικής
Κατεύθυνσης
Όγκου
Εργασίας τουλάχιστον
1,5 ΜΑΕ

Βιώσιµη
Κτηνοτροφικής
Κατεύθυνσης 1-1,49
ΜΑΕ
Βιώσιµη φυτικής ή
µικτής κατεύθυνσης
(µελισσοκοµία κλπ)
Εν δυνάµει βιώσιµη

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ

3.000

2.000

2.000

25.000

20.000

15.000

7. Συµπλήρωση και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να
ετοιµάσουν φάκελο υποψηφιότητας. Έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν:
•
•
•

•

Από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Από τη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών
του ΕΓΤΠΕ-Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
Λεωφόρος Αθηνών 54-56.
Από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
(www.minagric.gr)
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Ο φάκελος υποψηφιότητας για να είναι έγκυρος θα πρέπει:
α. Να έχει τη µορφή και τον τύπο του παραρτήµατος της αριθµ. 609/2005 ΚΥΑ.
β. Να αποδίδει µε ευκρίνεια την υφιστάµενη και τη µελλοντική κατάσταση του
υποψηφίου και της εκµετάλλευσης, τη στρατηγική επίτευξης των δεσµευτικών
στόχων, τη συµβατότητα των δράσεων µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των διαφόρων δράσεων και τη συµβατότητα των
δράσεων και ενεργειών µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.
γ. Να συντάσσεται και να υπογράφεται από Γεωτεχνικό διαπιστευµένο από το
ΓΕΩΤΕΕ.
δ. Να είναι πλήρης.
Πλήρης φάκελος νοείται ο φάκελος που περιέχει :
- Όλα τα πεδία της αίτησης, του σχεδίου δράσης, της υπεύθυνης δήλωσης και των
παραρτηµάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV που αφορούν στον ενδιαφερόµενο συµπληρωµένα µε
ευκρίνεια.
Επικυρωµένο αντίγραφο δύο (2) όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή επικυρωµένο
αντίγραφο του ∆ιαβατηρίου ή άλλου επίσηµου εγγράφου που να αποδεικνύει την
ηλικία, υπηκοότητα κλπ.
- Τίτλοι ιδιοκτησίας νοµίµως µετεγγεγραµµένοι.
- Μισθωτήρια 10ετούς τουλάχιστον διάρκειας, νοµίµως µετεγγεγραµµένα.
- ∆εκαετής νόµιµη παραχώρηση χρήσης του εξ αδιαρέτου ποσοστού από
συνιδιοκτήτες εκτάσεων.
- Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων στους κοινοτικούς βοσκότοπους.
- Βεβαίωση ποσόστωσης ή δικαιωµάτων καλλιέργειας, όπου απαιτείται.
- Απόφαση οριστικής ένταξης ή προέγκριση στην περίπτωση δηµιουργίας της
εκµετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.
- Τιµολόγιο Πώλησης ή ∆ελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για
την αγορά του ζωικού κεφαλαίου ή µελισσοσµηνών.
- Ιδιωτικό συµφωνητικό για την αγορά ζώων ή µελισσοσµηνών από άλλο
κτηνοτρόφο ή µελισσοκόµο θεωρηµένο από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ.
- Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή ζωικού κεφαλαίου ή µελισσοσµηνών εφόσον η
παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρηµένο από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
της ΝΑ.
- Βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ, από την οποία προκύπτει η
ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου ή των µελισσοσµηνών που µεταβιβάζονται, εφόσον
δεν έχουν θεωρηθεί τα δικαιολογητικά µεταβίβασης από την ίδια για βεβαία
χρονολογία, αληθές περιεχόµενο και γνήσιο υπογραφής των συµβαλλοµένων.
- Επικυρωµένο αντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου υποψηφίου.
- Επικυρωµένο αντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου παραχωρούντα, από όπου θα
φαίνεται η σχετική µείωση.
- Αντίγραφα ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών
ετών (και του/ της συζύγου εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων
στην τριετία).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόµενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης
είναι αληθές και ίδιο µε το υποβληθέν στη ∆ΟΥ αντίγραφο, εφόσον τα αντίγραφα που
υποβάλλονται δεν είναι επικυρωµένα από τη ∆ΟΥ.
- Αντίγραφα ∆ηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόµενων µεταβολών και των δύο
συζύγων).
- Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών και των δύο
συζύγων.
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- Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των δύο
συζύγων, υπεύθυνη δήλωση προς την οικεία ∆ΟΥ στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν
έχουν υποβληθεί δηλώσεις.
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση ∆ηµάρχου ή Κοινοτάρχη για το µόνιµο της κατοικίας του υποψηφίου.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α ή Β του υποψηφίου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκµισθωτή, εφόσον είναι γεωργός, για τη βιωσιµότητα του
εναποµένοντος κλπ.
- Αποδεικτικά στοιχεία µεταβίβασης του συνόλου της οικογενειακής γεωργικής
εκµετάλλευσης του εκµισθωτή (Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου ή Ε9 εκµισθωτή)
- ∆ικαιολογητικά και παραστατικά που αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούµενου
επαγγέλµατος του υποψηφίου.
- ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστηµα
απασχόλησης για εποχιακή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µε ηµεροµίσθιο
αµειβόµενη εργασία του υποψηφίου.
- Αποδεικτικά στοιχεία της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης.
- Στοιχεία καταγραφής στο ελαιοκοµικό ή αµπελουργικό Μητρώο.
- Αντίγραφο εγγράφου διαπίστευσης του συντάκτη στο ΓΕΩΤΕΕ.
- Αντίγραφο ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη.
- Κάθε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό που αφορά στον υποψήφιο ή στην
εκµετάλλευσή του.
Από τα δικαιολογητικά αυτά οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν αυτά που τους
αφορούν.
Τόπος κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας:
Ο φάκελος υποψηφιότητας – αίτηση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα (1
πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (απαραίτητα σε cd
και αποκλειστικά στην ειδική φόρµα αρχείου EXCEL, η οποία διατίθεται από το
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
www.minagric.gr).
Ο φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί από 9.5.2005 µέχρι 10.6.2005 στο Γραφείο
Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής του τόπου µονίµου κατοικίας του υποψηφίου ή
απευθείας στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νση Γεωργίας της ΝΑ).
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση των υποβαλλόµενων
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στοιχείων.
9. Πορεία φακέλου υποψηφιότητας
α. Παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας
Οι αρµόδιες για την παραλαβή του φακέλου υπηρεσίες της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης καταχωρούν τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία
παραλαβής και συµπληρώνουν στο εξώφυλλο του φακέλου το όνοµα της οικείας
∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και τον
κωδικό της αίτησης. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού αίτησης (Α/Α αίτησης)
συµπληρώνονται µε ενιαία αρίθµηση των αιτήσεων κατά ∆/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης (0001, 0002 …κλπ)
Εν συνεχεία αποθηκεύουν σε συγκεκριµένο ηλεκτρονικό φάκελο σε τίτλο «Νέοι
Γεωργοί 2005/ ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης………..) κάθε αρχείο Excel που
βρίσκεται στο cd που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας και το οποίο αρχείο Excel
έχει ονοµαστεί µε το δεκαψήφιο κωδικό αίτησης του φακέλου υποψηφιότητας που
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αφορά. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού φακέλου σε cd πρέπει να διαβιβαστεί στην
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41
ΑΘΗΝΑ, το αργότερο µέχρι 17.6.2005.
β. Εισήγηση των υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού προβούν σε έλεγχο
πληρότητας του φακέλου και σε έλεγχο της δηλωθείσας ως υφιστάµενης κατάστασης
της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκτάσεις, καλλιέργειες, ζώα, αξιοποίηση της
εκµετάλλευσης κλπ) υποβάλλουν δύο αντίγραφα του φακέλου υποψηφιότητας στη
∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας (ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο) µέχρι 22.6.2005 µε σχετική εισήγηση (φύλλο ελέγχου πληρότητας
φακέλου υποψηφιότητας νέου γεωργού, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα).
γ. Αξιολόγηση των φακέλων από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από τις ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των
Περιφερειών .
Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν στις ∆/νσεις
Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών το αργότερο µέχρι 15.7.2005. Η αξιολόγηση
σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγµατοποιείται από υπαλλήλους της
οικείας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νση Γεωργίας), που ορίζονται µε απόφαση
του προϊστάµενου της.
Η αξιολόγηση σε επίπεδο Περιφέρειας πραγµατοποιείται από υπαλλήλους ης
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης, που ορίζονται µε απόφαση του προϊσταµένου της. Ως
αξιολογητές δύνανται να χρησιµοποιηθούν και υπάλληλοι των ΝΑ ευθύνης της
οικείας Περιφέρειας ή και εξωτερικοί αξιολογητές.
Οι αξιολογήσεις συνίστανται σε έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας,
αν πληρούνται στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου οι όροι και οι προϋποθέσεις
ένταξης, αν µε το προτεινόµενο Σχέδιο ∆ράσης επιτυγχάνονται οι στόχοι του
ενδιαφεροµένου, αν τηρούνται οι διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας
στον υπολογισµό του ύψους της ενίσχυσης και στη βαθµολόγηση του υποψηφίου µε
βάση τους συντελεστές βαρύτητας του παραρτήµατος.
Φάκελοι υποψηφιότητας που δεν εµφανίζουν πληρότητα, δεν αξιολογούνται
περαιτέρω.
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
(εις διπλούν) και τοποθετούνται στους φακέλους του υποψηφίου που βρίσκονται στη
∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Οι εισηγήσεις των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των ΝΑ και οι αξιολογήσεις των
παραπάνω υπηρεσιών τίθενται σε κρίση από εισηγητή-τές ενώπιον της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής, η οποία συστήνεται σε επίπεδο Περιφέρειας και η οποία,
λαµβάνοντας υπόψη τη βαθµολογία και το ύψος ενίσχυσης των εισηγήσεων των
αξιολογητών και των εισηγητών, προσδιορίζει τη βαθµολογία και το ύψος ενίσχυσης
για κάθε υποψήφιο, εξετάζει αν τηρήθηκαν οι όροι της εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας και µε βάση το όριο των διαθέσιµων κάθε φορά πιστώσεων και τη
βαθµολογία κατατάσσει τους υποψηφίους σε εν δυνάµει δικαιούχους (καλύπτονται
από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων και εντάσσονται στο πρόγραµµα), σε
επιλαχόντες (πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των
διαθέσιµων πιστώσεων) και σε απορριπτόµενους (δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
ένταξης). Η γνωµοδοτική επιτροπή συνεδριάζει παρουσία και των τριών µελών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
45/Α/9.3.1999).
Οι αποφάσεις της γνωµοδοτικής επιτροπής θα πρέπει να έχουν ληφθεί το
αργότερο µέχρι 29.7.2005.
Ο πρωτότυπος φάκελος και τα πρακτικά της
γνωµοδοτικής επιτροπής, µε µέριµνα της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της
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Περιφέρειας θα πρέπει να διαβιβαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων, το αργότερο µέχρι 2.8.2005, η οποία µε τη σειρά της θα
εισηγηθεί στην Αρχή ∆ιαχείρισης του ΕΠ.
10. Απόφαση Ένταξης- Αποδοχή.
Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης καθώς και ο πίνακας των επιλαχόντων
σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης του ανά Περιφέρεια θα εκδοθεί από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή από εξουσιοδοτηµένο όργανο.
Οι ενδιαφερόµενοι µε τη λήψη της απόφασης ένταξης υποχρεούνται εντός 30
εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας επίδοσης της απόφασης να
επιστρέψουν µε συστηµένη επιστολή συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη σχετική
αποδοχή της απόφασης ένταξης- σύµβαση.
Εάν η επίδοση δεν καταστεί δυνατή, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός 30
εργάσιµων ηµερών από τη θυροκόλληση των σχετικών αποτελεσµάτων στο οικείο
Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης να αναζητήσει την αποδοχή ένταξής του από τη
∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ της περιοχής του ή από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων
Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π). Υποχρέωση επιστροφής της σχετικής σύµβασης
έχουν και όσοι δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα δηλώνοντας και
υπογράφοντας ότι δεν αποδέχονται τους όρους ένταξης.
11. ∆ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:
 Η πρώτη δόση χορηγείται άµεσα και εφόσον γίνει αποδεκτή η απόφαση
έγκρισης και
 Η δεύτερη δόση θα χορηγηθεί από το επόµενο έτος (2006) και εφόσον ο
ενδιαφερόµενος αποδεδειγµένα εκτελέσει το σχέδιο δράσης και επιτύχει τους
συµβατικούς του στόχους. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση θα καταβάλλεται
µέσω του προσωπικού λογαριασµού του δικαιούχου χωρίς καµία
παρακράτηση.
12. Επίβλεψη υλοποίησης- πιστοποίηση
Η επίβλεψη υλοποίησης και η πιστοποίηση και παραλαβή φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης που συστήνεται σε επίπεδο
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
∆2. Χαµηλότοκο δάνειο για την αντιµετώπιση των δαπανών πρώτης
εγκατάστασης
1. ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του µέτρου µπορεί να κριθούν οι δικαιούχοι της πριµοδότησης πρώτης
εγκατάστασης οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας των την
ηµεροµηνία εξέτασης του φακέλου από τη γνωµοδοτική επιτροπή και δεν έχει
παρέλθει τριετία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
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2. Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης επιτοκίου µε τους ακόλουθους
όρους:
 ∆ιάρκεια επιδότησης µέχρι 6 έτη.
 Ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 80% στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές
και 60% στις πεδινές περιοχές.
 Κεφαλαιοποιηµένη αξία της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβεί τα 10.000€
3. ∆ιαδικασίες ένταξης και περιεχόµενο φακέλου υποψηφιότητας
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να
υποβληθούν από την 9.5.2005
έως 10.6.2005 στο Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης της περιοχής του τόπου της µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου ή
απευθείας στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νση Γεωργίας της ΝΑ).
Η πορεία και το χρονοδιάγραµµα εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας είναι η ίδια
που ισχύει για το καθεστώς πριµοδότησης πρώτης εγκατάστασης.
Ο φάκελος υποψηφιότητας για να είναι πλήρης θα πρέπει να περιέχει:
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Συνοπτική µελέτη από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα των
ενεργειών που προγραµµατίζονται και οι οποίες µπορεί να είναι µικρές
παρεµβάσεις που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την κανονική
λειτουργία της εκµετάλλευσης, καθώς και παρεµβάσεις για την
προσαρµογή της εκµετάλλευσης στα ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντος,
υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
 Βεβαίωση της τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης των συγκεκριµένων
δαπανών.
 Επικυρωµένη φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνοµικής του Ταυτότητας ή
άλλου επίσηµου εγγράφου που να προσδιορίζει την ηλικία.
 Επικυρωµένα αντίγραφα ∆ηλώσεων Φορολογίας εισοδήµατος των τριών
τελευταίων ετών µε τα εκκαθαριστικά τους σηµειώµατα.
ΙΙΙ. Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων
1, Γεωργοί που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των
ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος, πέραν των κατά νόµο προβλεποµένων:
α. Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
β. Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους
εντόκως ως αχρωστήτως καταβληθείσες.
γ. Αποκλείονται για διάστηµα έως 10 ετών από κάθε µορφή ενισχύσεων
Προσανατολισµού.
2. Γεωργοί που αθετούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο υλοποίησης
του σχεδίου δράσης, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή επιθυµούν να
επιστρέψουν οικειοθελώς την καταβληθείσα ενίσχυση:
α. Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
β. Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους
εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
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3. Γεωργοί που αθετούν τις µακροχρόνιες συµβατικές τους υποχρεώσεις, µετά την
περίοδο υλοποίησης του σχεδίου δράσης και µέχρι τη συµπλήρωση της 10ετίας,
χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας.
α. Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
β. Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται
εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συµπλήρωση της δεκαετίας.
4. Οι επιπτώσεις, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται άµεσα µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή από το εξουσιοδοτηµένο όργανο,
µετά από πρόταση της ΕΥ Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π ή
της εξουσιοδοτηµένη υπηρεσίας.
IV. Συµπληρωµατικές πληροφορίες
1. Η αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος και η διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην µε αριθµ. 609/2005 ΚΥΑ. Εκτός των
ενδεικτικώς αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι
µετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρµογής του προγράµµατος.
2. Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσµευτικές.
3. Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών θα χρησιµοποιούνται οι δείκτες των
∆/νσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών που χρησιµοποιούνται µέχρι
σήµερα από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των ΝΑ.
4. Ως εισόδηµα Αναφοράς ισχύει το εισόδηµα της αριθµ. 316179/16061/26.11.04
ΥΑ (15.000,00€)
IV. ∆ηµοσιοποίηση από τις Περιφέρειες και τις ΝΑ.
- Οι Γεν. Γραµµατείς των Περιφερειών και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν
να δηµοσιοποιήσουν την παρούσα απόφαση σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
και τους φορείς της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους (∆ήµους, Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, Συνεταιρισµούς, ΓΕΩΤΕΕ κλπ).
- Όλες οι ενέργειες δηµοσιοποίησης θα πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερώς και
να αποστέλλονται και στον Τελικό ∆ικαιούχο.
- Η παρούσα απόφαση να θυροκολληθεί στην έδρα του Τελικού ∆ικαιούχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. ΝΑ Κράτους ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
2. Περιφέρειες ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ. Υφυπουργού
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κου ∆. Παπαγιαννίδη
5. ∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων ∆ενδρ/κής
6. ∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγ. Καλλιέργειας
7. ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
8. ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
9. ∆/νση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής
10. ∆/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
11. ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.
12. ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
13. ∆/νση Αξιοποίησης Εγγ/κών Έργων & Μηχ. Εξοπλισµού
14. ∆/νση Αγροτικών Συν/σµών και Εποπτευοµένων Οργανισµών
15. ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών
16. ∆/νση Πληροφορικής
17. ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης
18. ∆/νση Οικονοµική
19. ∆/νση Νοµοπαρασκευαστικού Έργου & Νοµικών Υποθέσεων
20. ∆/νση Υγείας Ζώων
21. ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
22. ΑΤΕ – ∆/νση Συµβουλευτικών Εργασιών
23. ΠΑΣΕΓΕΣ
24. ΕΛΓΑ
25. ΕΘΙΑΓΕ
26. ΚΕΓΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στην Α.Γ.Σ.Τ.Ο. – 101 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
27. ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας
28. ∆/νση Υδατ/γειών και Εσωτερικών Υδάτων
29. ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος
30. ∆/νση Έρευνας-Μυλλέρου 1
31. ∆/νση Α.Ο.Ο.
32. ΟΠΕΚΕΠΕ – Αχαρνών 364
33. ∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠΑΑΑΥ, Λ. Αθηνών 58
34. ∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠΑΑ, Λ. Αθηνών 58
35. ΕΥ Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π- Λ. Αθηνών 54-56
36. ΓΕΩΤΕΕ, Ελ. Βενιζέλου 64, 54 631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
37. ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΜΕΣΟΚΩΜΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62 100
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