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1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προϋπόθεση 1η: Πληρότητα Φακέλου

ΑΞ

Για να αξιολογηθεί ένας φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να φθάσει στη γνωµοδοτική
επιτροπή πλήρης.
Με τον όρο πλήρης φάκελος νοείται ο φάκελος ο οποίος περιέχει:
α) όλα τα πεδία της αίτησης, του σχεδίου δράσης, της υπεύθυνης δήλωσης και των
παραρτηµάτων I, IIΙ, III, και ΙV, που αφορούν τον ενδιαφερόµενο, είναι συµπληρωµένα µε
ευκρίνεια
β) το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 10 της 448/2001 ΚΥΑ. Σηµειώνεται
ότι η δυνατότητα επιστροφής του φακέλου στον υποψήφιο για συµπλήρωσή του υπάρχει µόνο
από τον ΟΤΑ.
γ) τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ενδεχόµενα ζητήσει το Υπουργείο Γεωργίας, η Περιφέρεια ή
η ∆ιεύθυνση Γεωργίας στα πλαίσια της αξιολόγησης. Οι ιδιώτες αξιολογητές δύναται να
ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά, µόνο µέσω των ανωτέρω φορέων
δ) την γνωµοδότηση του ΟΤΑ (Φύλλο Αξιολόγησης)

Προϋπόθεση 2η: Τόπος Μόνιµης Κατοικίας

39

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος:
• Ορεινής ή µειονεκτικής περιοχής (∆ηµοτικού / Κοινοτικού διαµερίσµατος) ή
• Λοιπών περιοχών, ∆ηµοτικού / Κοινοτικού διαµερίσµατος πληθυσµού µέχρι 50.000
κατοίκων.
• ∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι κάτοικοι ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων
του Ν. Αττικής µε εξαίρεση την τέως επαρχία Τροιζηνίας, τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα,
Πόρο, Σπέτσες και Ύδρα, και τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους.
Επισηµαίνεται ότι κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες της µια κατοικίες και σε
καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της µόνιµης κατοικίας και της διαµονής.
Το µόνιµο της κατοικίας το βεβαιώνει ο ∆ήµαρχος του ΟΤΑ, ενώ αποδεικτικό αποτελεί και το
Φύλλο Αξιολόγησης του ΟΤΑ. Σε περίπτωση αµφιβολιών ή καταγγελίας το µόνιµο της κατοικίας
συνεκτιµάται και από άλλα στοιχεία, όπως αποδείξεις οργανισµών κοινής ωφέλειας, φοίτηση
παιδιών, έδρα απασχόλησης αιτούντος - συζύγου, φορολογική δήλωση κλπ. Η ύπαρξη
οικογενειακής µερίδας και η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό
στοιχείο και θα πρέπει να συνεκτιµηθεί και µε τα άλλα στοιχεία.
Η µειονεκτικότητα και ο πληθυσµός του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος επηρεάζουν την
βαθµολογία και το ύψος της ενίσχυσης.

Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ

Προϋπόθεση 3η: Νόµιµη κατοχή γεωργικής εκµετάλλευσης
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι νόµιµος κάτοχος γεωργικής έκτασης
έστω και µικρής.
α) ∆εν µπορεί να κριθεί δικαιούχος ο κάτοχος γεωργικής έκτασης, η οποία βρίσκεται σε
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, λόγω υποχρεώσεων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών.
β) Με τον όρο νόµιµη κατοχή νοείται:
• Η ιδιοκτησία, η οποία αποδεικνύεται µε τίτλους κυριότητας νοµίµως µετεγγεγραµµένους και
µπορεί να προέλθει από αγορά, αποδοχή κληρονοµιάς κλπ., πλην χρησικτησίας.
• Η χρηµατοδοτική µίσθωση αγροτικών εκτάσεων.
• Η µίσθωση ή αγροληψία εφόσον έχουν διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών και έχουν
συναφθεί µε συµβολαιογραφική πράξη νοµίµως µετεγγεγραµµένη και είναι στο όνοµα του
αιτούντος.
• Η νόµιµη είσοδος σε δηµοτικό ή κοινοτικό βοσκότοπο, η οποία αποδεικνύεται από τις
ετήσιες καταστάσεις (Ν. 1080/80, όπως ισχύει κάθε φορά)
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Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ

γ) δεν γίνονται αποδεκτές µισθώσεις:
• Από σύζυγο σε σύζυγο
• Από παιδί σε πατέρα
δ) Γίνονται αποδεκτές µισθώσεις υπό όρους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Από ενεργό γεωργό (δηλαδή γεωργό ο οποίος δεν έχει αποχωρήσει από τη ενεργό
επαγγελµατική δραστηριότητα λόγω συνταξιοδότησης ή αναπηρίας 67% και άνω) µόνο στη
περίπτωση κατά την οποία ο εκµισθωτής υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η εναποµένουσα
σ’ αυτόν εκµετάλλευση είναι βιώσιµη.
ου
• Από µη γεωργούς (π.χ. επαγγελµατίες, συνταξιούχους) συγγενείς µέχρι και 2 βαθµού µόνο
στην περίπτωση κατά την οποία το τµήµα που µεταβιβάζεται δηµιουργεί στην υφιστάµενη
κατάσταση (Παράρτηµα ΙΙΙ) βιώσιµη κατάσταση. Στην περίπτωση µεταβίβασης ολόκληρης
της εκµετάλλευσης, δεν υφίσταται ο ανωτέρω περιορισµός.
ε) Στην υφιστάµενη κατάσταση γίνονται αποδεκτές όλες οι νόµιµες καλλιέργειες ή εκτροφές
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι προωθούµενες.
στ)Στην µελλοντική κατάσταση γίνονται δεκτές αυξήσεις της παραγωγής µόνο σε παραγωγές
που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά. Τέτοιες παραγωγές είναι:
 φυτική παραγωγή: τα βιολογικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ, τα προωθούµενα είδη, όπως
ορίζονται στην απόφαση λεπτοµερειών για τα σχέδια βελτίωσης.
 Ζωική Παραγωγή: Όπως ορίζονται για την εφαρµογή των σχεδίων βελτίωσης
ζ) οι µόνιµες φυτείες δύνανται να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν µόνο σε ιδιόκτητες εκτάσεις.
η) Για την ποιµενική αιγοπροβατοτροφία – βοοτροφία θα πρέπει να εξασφαλίζονται βοσκότοποι
σύµφωνα µε την σχέση: 1 Ζωική Μονάδα (ΖΜ) = 10 στρέµµατα βοσκότοπος
(διευκρίνιση: ένα ενήλικο αιγοπρόβατο = 0,15 ΖΜ
ένα ενήλικο βοοειδές =1 ΖΜ)
Οι βοσκότοποι εφόσον είναι ιδιωτικοί θα πρέπει να κατέχονται νόµιµα (ιδιόκτητοι ή
µισθωµένοι) ενώ στις περιπτώσεις κοινόχρηστων βοσκοτόπων µε ευθύνη του δικαιούχου θα
πρέπει να εξασφαλίζεται κατ’ έτος η απαιτούµενη έκταση.
Σε κάθε περίπτωση η είσοδος στο βοσκότοπο θα πρέπει να είναι νόµιµη
θ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος νέος γεωργός στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει
επιλέξει προβλέπει και επενδύσεις µε σχέδιο βελτίωσης, θα πρέπει να έχει κατά νου, ότι η
ένταξή του στο παρόν µέτρο δεν συνεπάγεται και έγκριση των επενδύσεων αυτών. Για τη
χρηµατοδότηση των επενδύσεων ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο βελτίωσης, το
οποίο θα αξιολογηθεί µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην 451/2001 ΚΥΑ. Το σχέδιο
βελτίωσης µπορεί να υποβληθεί αµέσως µετά την έγκριση ένταξης στο παρόν πρόγραµµα και
η µη αποδοχή του δεν αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για τη µη επίτευξη των στόχων του
σχεδίου δράσης.

Υ∆

Εφόσον για την αξιοποίηση της εκµετάλλευσης θα βοηθήσει και η (ο) σύζυγος, αυτό προϋποθέτει
εκ µέρους της (του) βούληση για ανάληψη των µακροχρόνιων δεσµεύσεων, ηλικία κάτω των 40
ετών και µη µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση ή συνταξιοδότηση.
Απαραίτητο ∆ικαιολογητικό: Υπεύθυνη ∆ήλωση Συζύγου Βοηθού

Προϋπόθεση 4η: Ενήλικο άτοµο, φερεγγυότητα, πλήρης δικαιοπρακτική
ικανότητα
Υ∆

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι ενήλικο άτοµο, µε φερεγγυότητα και πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα.
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Ηµεροµηνία Πρώτης Εγκατάστασης
Μεταφέρεται η ηµεροµηνία όπως έχει υπολογισθεί από την συνεκτίµηση των στοιχείων
του Παραρτήµατος IV (ερωτηµατολόγιο)
63
π.χ.

15

10

2001

ΗΜΕΡ

ΜΗΝ

ΕΤΟΣ

Προϋπόθεση 5η: Εγκατάσταση το αργότερο 12 µήνες πριν την ένταξη

ΑΞ

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το χρονικό διάστηµα µεταξύ της
ηµεροµηνίας εγκατάστασης και της ηµεροµηνίας ανάληψης της δέσµευσης να µην
υπερβεί τους 12 µήνες.
Παράδειγµα Υπολογισµού:
HMEΡ
ΜΗΝ
ΕΤΟΣ
Ηµεροµηνία Λήψης Απόφασης:

15

10

2002

Ηµεροµηνία Πρώτης Εγκατάστασης:

15

10

2001

∆ιαφορά:

0

0

1

Προϋπόθεση 6η: Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ένταξη
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος δεν θα πρέπει την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης
ο
ένταξης να έχει υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας του.
ο

Παράδειγµα Υπολογισµού:
HMEΡ

1 Παράδειγµα
ΜΗΝ

ΕΤΟΣ

Ηµ. Λήψης Απόφασης:

15

10

2002

Ηµ. γέννησης:

16

10

1962

Ηλικία:

29

11

39

ο

δύναται να κριθεί δικαιούχος γιατί δεν έχει συµπληρώσει το 40 έτος ηλικίας
ΑΞ

ο

Παράδειγµα Υπολογισµού:

2 Παράδειγµα
ΜΗΝ

ΕΤΟΣ

15

10

2002

15

10

1962

00

00

40

HMEΡ
Ηµ. Λήψης Απόφασης:
Ηµ. γέννησης:
Ηλικία (διαφορά):

ο

δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος γιατί έχει συµπληρώσει το 40 έτος ηλικίας
Σηµειώνεται ότι η ηλικία του / της συζύγου υπολογίζεται µόνο στην περίπτωση που
δηλωθεί βοηθός.
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο:
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου
επισήµου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία.
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Προϋπόθεση 7η: Άνω όριο ατοµικού εξωγεωργικού εισοδήµατος
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το ατοµικό εξωγεωργικό του
εισόδηµα, το εξεταζόµενο έτος να µην υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ (2.000.000
δρχ). Σαν εξεταζόµενο έτος λαµβάνεται το έτος λήψης της απόφασης ένταξης (τα
εισοδήµατα αντλούνται από τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήµατος των τριών
τελευταίων διαθέσιµων ετών και από τον µέσο όρο (Μ.Ο.) της τριετίας αφαιρούνται τα
εισοδήµατα που αντιστοιχούν σε επάγγελµα / απασχόληση / πηγή που επίσηµα έχει
διακοπεί και δεν υφίσταται το εξεταζόµενο έτος.
π.χ.
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

Μ.Ο.

Εισόδηµα από
πηγή που δεν
υφίσταται
πλέον

1999

2000

2001

Χ

2002

2002

6.000

6.200

5.800

6.000

3.000

3.000

ΑΞ
Εξωγεωργικό
Εισόδηµα

Εξωγεωργικό
εισόδηµα
εξεταζόµενου
έτους

Επισηµαίνεται ότι στον φάκελο υποψηφιότητας θα υπάρχουν τα ακόλουθα
παραστατικά:
• Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών
• Αποδεικτικό διακοπής επαγγέλµατος ή άλλο επίσηµο ισοδύναµο έγγραφο που να
δικαιολογεί την µείωση του εισοδήµατος από συγκεκριµένη πηγή.

Προϋπόθεση 8η: Άνω όριο συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα
(αιτούντος, συζύγου και ανηλίκων παιδιών) από όλες τις πηγές, να είναι µικρότερο των
17.608,22 ΕΥΡΩ (6.000.000 δρχ). Υπολογίζεται ως ο Μέσος Όρος των διαθέσιµων
στοιχείων των τριών τελευταίων ετών.
Παράδειγµα Υπολογισµού:
Υ∆
ΕΤΟΣ

ΑΙΤΩΝ

ΣΥΖΥΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1999

6.500

2.500

9.000

2000

7.000

3.000

10.000

2001

5.500

2.000

7.500

Μ.Ο.

8.833

Προϋπόθεση 9η: Περιορισµοί εξωγεωργικής απασχόλησης

Υ∆

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να µην ασκεί µόνιµη εξωγεωργική
απασχόληση εξαρτηµένη ή όχι και να µην πραγµατοποιεί σε εξωγεωργικούς
τοµείς περισσότερο από 115 ηµεροµίσθια. ∆ηλαδή δεν µπορούν να κριθούν
δικαιούχοι οι µόνιµοι ή οι µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ιδιωτικού ή του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, οι επαγγελµατίες, οι εργάτες, οι οποίοι πραγµατοποιούν
άνω των 115 ηµεροµισθίων ετησίως κλπ.
Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου εξετάζονται σε συνδυασµό µε τα εισοδήµατα και τον
χρόνο.
Αιτιολόγηση: Αποδεικτικό διακοπής και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή
του εργοδότη (µόνον στην περίπτωση εξωγεωργικής εργασίας).
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Προϋπόθεση 10η: ∆εσµευτικοί Στόχοι τριετούς Σχεδίου ∆ράσης

Υ∆

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να αναλάβει τη δέσµευση σε τρία (3) έτη
από την ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης να επιτύχει τους ακόλουθους
στόχους:
• Ελάχιστοι Υποχρεωτικοί Στόχοι:
- να αποκτήσει κύριο ταµείο ασφάλισης του ΟΓΑ
- να αποκτήσει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα
- να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή αγρότη
- να αποκτήσει η εκµετάλλευσή του τα ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντος, υγιεινής και
καλής διαβίωσης των ζώων
- να τηρεί του κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής
- να βελτιώσει το επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας της εκµετάλλευσής του σε σχέση
µε την υφιστάµενη κατάσταση σε εκείνο της φθίνουσας µε δυνατότητα ανάκαµψης
εφόσον είναι µόνιµος κάτοικος µικρού νησιού πληθυσµού µέχρι 3.100 κατοίκων και
στο επίπεδο της εν δυνάµει βιώσιµης εκµετάλλευσης, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Είναι αυτονόητο ότι οι παράµετροι που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση των
ανωτέρω επιπέδων είναι υποχρεωτικοί (ύψος οικογενειακού γεωργικού
εισοδήµατος, ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας)
• Προαιρετικοί Στόχοι οι οποίοι γίνονται υποχρεωτικοί εφόσον αναληφθούν
δεδοµένου ότι συµµετέχουν στην βαθµολογία και στον υπολογισµό του ύψους
ενίσχυσης:
- επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας ανώτερο του ελάχιστου αποδεκτού
- οι παράµετροι υπολογισµού του επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας
- το µέγεθος της εκµετάλλευσης σε ΜΑΕ και απασχόληση ανωτέρα των
υποχρεωτικών
- η κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης και ιδίως η κτηνοτροφική ή µικτή
- η παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας
- η ιδιόκτητη έκταση της εκµετάλλευσης
- η δηµιουργία εκµετάλλευσης µέσω του προγράµµατος της πρόωρης
συνταξιοδότησης
Η µη επίτευξη των στόχων που έχουν αναληφθεί αποτελεί αθέτηση των όρων του
η
προγράµµατος, η οποία συνεπάγεται απένταξη από το πρόγραµµα και επιστροφή της 1
δόσης σαν αχρεωστήτως καταβληθείσας.
Για τον υπολογισµό της καταληκτικής ηµεροµηνίας επίτευξης των δεσµευτικών στόχων
του σχεδίου δράσης προσθέτουµε στην ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης τον αριθµό
3.
Παράδειγµα Υπολογισµού:
HMEΡ
ΜΗΝ
ΕΤΟΣ
15

10

2001

00

00

+3

15

10

2004

Επισηµαίνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και
η
να ζητηθεί η 2 δόση.
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Επαγγελµατική Ικανότητα
Η απόκτηση επαγγελµατικής επάρκειας είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποτυπωθεί
στον σχετικό πίνακα σύµφωνα µε το παράδειγµα που ακολουθεί:
Παράδειγµα Συµπλήρωσης του Πίνακα:
Επιθυµητή
Κατεύθυνση
64

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Επιθυµητό Κέντρο
Εκπαίδευσης

Ώρες
Εκπαίδευσης

Ηµ. Εκπαίδευσης

ΜΕΣΣΑΡΑΣ

150

15/6/02

-//-

50

15/6/02

Επισηµαίνεται ότι από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κατέχοντες τίτλο σπουδών
γεωτεχνικού, Τεχνολόγου Γεωπονίας, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΕ, ΤΕΣ αναλόγου
κατεύθυνσης. Αναγράφονται ο τίτλος του πτυχίου, ειδικότητα και έτος απόκτησης.

Υ∆

Κύρια Απασχόληση
Μια από τις βασικές δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο νέος γεωργός στα πλαίσια του
σχεδίου δράσης είναι η απόκτηση µιας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το µισό
των συνολικών (ατοµικών) του εισοδηµάτων από γεωργικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκµετάλλευσης(φυτική / ζωική παραγωγή) και να µην
πραγµατοποιεί περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια σε εξωγεωργικούς τοµείς.
• Ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το µισό
των συνολικών (ατοµικών) του εισοδηµάτων από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργικές,
δασικές, αλιείας πλην υπερπόντιας, αγροτουρισµού, προστασίας του φυσικού χώρου)
υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήµατος αντλείται από
γεωργικές δραστηριότητες και να µην πραγµατοποιεί περισσότερα από
115
ηµεροµίσθια σε εξωγεωργικούς τοµείς.
Η απόδειξη της επίτευξης του στόχου θα γίνει σε ότι αφορά τα εισοδήµατα από την
φορολογική δήλωση και σε ότι αφορά την απασχόληση από την βεβαίωση του φορέα
(ασφαλιστικού ή εργοδότη) της εξωγεωργικής απασχόλησης.
∆είκτες εκµετάλλευσης
Πριν από την συµπλήρωση των πινάκων µε τους δείκτες θα πρέπει να
συµπληρωθούν οι πίνακες των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ (υφιστάµενη και µελλοντική
κατάσταση) και του Παραρτήµατος ΙΙΙ (εκτίµηση βιωσιµότητας). Σχετικές οδηγίες
δίνονται στα Κεφάλαια 2 και 3 του Οδηγού.

65

∆είκτης – Μέγεθος Γεωργικής Εκµετάλλευσης
Από τους Πίνακες των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ µεταφέρονται αντίστοιχα στην υφιστάµενη
και µελλοντική κατάσταση το γενικό σύνολο της στήλης Α4 για τις ιδιόκτητες εκτάσεις και
(µισθωµένα) το γενικό σύνολο της στήλης Β4 για τις µισθωµένες.

66

∆είκτης – Τρόπος ∆ηµιουργίας της Εκµετάλλευσης
Από τους πίνακες των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ µεταφέρονται αντίστοιχα τα αθροίσµατα των
εκτάσεων που έχουν ή θα αγοραστούν, τα αθροίσµατα των εκτάσεων που έχουν µισθωθεί
κλπ όπως δηλώνονται στις Στήλες Α6 και Β6 αντίστοιχα, µε ανάλυση σε ξηρικά και
αρδευόµενα.

67

∆είκτης – Συνολικό Μέγεθος της Εκµετάλλευσης σε ΜΑΕ
Από τους πίνακες των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ µεταφέρεται το άθροισµα των γενικών
συνόλων των Στηλών Α10, Β10, Γ10 και ∆10 στην υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση
αντίστοιχα.
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68

∆είκτης – Κατεύθυνση Γεωργικής Εκµετάλλευσης
 ΜΑΕ Ζωικής παραγωγής: µεταφέρεται το γενικό σύνολο της στήλης Γ10 των
Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα στην υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση.
 ΜΑΕ Φυτικής παραγωγής: Μεταφέρεται το άθροισµα των γενικών συνόλων των
στηλών Α10 και Β10 αντίστοιχα.
 ΜΑΕ Λοιπών Αγροτικών δραστηριοτήτων: Μεταφέρεται το γενικό σύνολο της
στήλης ∆10 των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ, στην υφιστάµενη και µελλοντική
κατάσταση αντίστοιχα.
Κατεύθυνση Γεωργικής Εκµετάλλευσης
 Φυτικής Παραγωγής: Εφόσον οι ΜΑΕ φυτικής παραγωγής υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 75 % του συνόλου.
 Ζωικής Παραγωγής: Εφόσον οι ΜΑΕ ζωικής παραγωγής υπερβαίνουν το 75%
του συνόλου.
 Μικτής Κατεύθυνσης: Σε κάθε άλλη περίπτωση

69

∆είκτης – Ποιότητα Παραγωγής
 ΜΑΕ συµβατικής καλλιέργειας µη προωθούµενων ειδών: Μεταφέρεται το
άθροισµα των µη προωθούµενων ειδών των στηλών Α11, Β11, Γ11
 ΜΑΕ συµβατικής καλλιέργειας προωθούµενων ειδών: Μεταφέρεται το
άθροισµα των προωθούµενων ειδών των στηλών Α11, Β11, Γ11
 ΜΑΕ πιστοποιούµενων προϊόντων ποιότητας: Μεταφέρεται το άθροισµα
των στηλών Α12, Β12 και Γ12

70

Οικογενειακή Εργασία και Συνολική Απασχόληση στην Εκµετάλλευση
Στον Πίνακα αυτό γίνεται καταγραφή της οικογενειακής και ξένης εργασίας για την
πλήρη αξιοποίηση της εκµετάλλευσης.
Τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης είναι πραγµατικά, ενώ για τα στοιχεία της
µελλοντικής κατάστασης γίνεται εκτίµηση µε βάση το µέγεθος της εκµετάλλευσης και την
στρατηγική που θα ακολουθηθεί.
Σηµειώνεται ότι κατά τους υπολογισµούς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
• Ότι κανένας δεν µπορεί να υπερβεί την 1 ΜΑΕ ετησίως για εργασία που προσφέρεται
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
• Ότι για τους υπολογισµούς λαµβάνονται οι ακόλουθες σχέσεις:
1 ΜΑΕ = 1750 ώρες / ετησίως
1 ηµεροµίσθιο = 7,5 ώρες ηµερησίως
• Ότι το σύνολο των ΜΑΕ για την αξιοποίηση της εκµετάλλευσης θα πρέπει να
συµφωνεί µε το σηµείο 67.

71

Η συµπλήρωση του πίνακα γίνεται µε µεταφορά στοιχείων του Παραρτήµατος ΙΙΙ για την
υφιστάµενη και µελλοντική κατάσταση (σηµεία Α4 και Β4 αντίστοιχα).

72

Η επίτευξη των ελαχίστων κριτηρίων περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των
ζώων όπως προαναφέρθηκε είναι υποχρεωτική.
Η επίτευξη τους ανεξαρτήτως µεγέθους εκµετάλλευσης µπορεί να γίνει είτε µέσω ενός
σχεδίου βελτίωσης (µε τους όρους που ορίζονται σ’ αυτό) είτε µε χαµηλότοκο δάνειο για
την αντιµετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης (εφόσον τηρηθούν διαδικασίες
και εγκριθεί) είτε µε άλλο τρόπο, π.χ. αυτοχρηµατοδότηση.
Για την πληρότητα του φακέλου συµπληρώστε/επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση.
Σηµειώνεται ότι η αρνητική απάντηση στην υφιστάµενη κατάσταση δεν έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην αξιολόγηση, έχει όµως στην µελλοντική.
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Προϋπόθεση 11η: Ανάληψη µακροχρονίων υποχρεώσεων για δέκα (10)
έτη
Οι υποψήφιοι για να κριθούν δικαιούχοι αναλαµβάνουν υποχρεωτικά για διάστηµα
τουλάχιστον 10 ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης τις δεσµεύσεις που αναφέρονται στο
σηµείο 13 της Υπεύθυνης ∆ήλωσης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία των δεσµεύσεων υπολογίζονται αν στο έτος της εκδόσεως
της απόφασης προστεθεί ο αριθµός 10.
Παράδειγµα Υπολογισµού:
ΗΜ
ΜΗΝ
ΕΤΟΣ
15

10

2002

00

00

+10

15

10

2012

Υπεύθυνη ∆ήλωση

Προϋπόθεση 12η: Λοιπές κατηγορίες µη επιλέξιµων για ένταξη
υποψηφίων
∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις:
 Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή δεν έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές.
 Οι φοιτητές/φοιτήτριες, σπουδαστές/σπουδάστριες, µαθητές/µαθήτριες µέχρι την
ολοκλήρωση των σπουδών τους και την λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
 Οι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή
εξωτερικού. Οι έµµεσα συνταξιοδοτούµενοι εφόσον στο πρόσωπο τους
συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις δύνανται να κριθούν δικαιούχοι.
 Οι υπήκοοι κράτους που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Τα νοµικά πρόσωπα.
 Όσοι (όσες) εκτίουν ποινή φυλάκισης ή διώκονται για καλλιέργεια, εµπορία
διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή και καταστροφή περιβάλλοντος ή
εφόσον έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα αυτά δεν έχει περάσει πενταετία
από την έκτιση της ποινής.
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2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ –
Ο∆ΗΓΙΕΣ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.

A/A :

Αναγράφεται ο αύξων αριθµός του αγροτεµαχίου κλπ. Στην ίδια θέση µε τον ίδιο
αύξοντα αριθµό θα αναγράφεται και στην υφιστάµενη και στην µελλοντική
κατάσταση.

2.

Νοµός:

Αναγράφεται ο νοµός που βρίσκεται το µέγεθος (αγροτεµάχιο, έδρα εκτροφής,
αγροτουριστικό κατάλυµα).

3.

∆ήµος:

Ως ανωτέρω

∆ιευκρίνιση:

Για να ληφθούν υπόψη τα διάφορα µεγέθη της γεωργικής εκµετάλλευσης θα
πρέπει να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας,
δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης.

4.

Έκταση:

Αναγράφεται το µέγεθος του αγροτεµαχίου σε στρέµµατα .

5.

Τρόπος
απόκτησης:

Χρόνος
απόκτησης:

Αναγράφεται κατά περίπτωση ο τρόπος απόκτησης όπως «Αγορά», «Μίσθωση»
«Πρόωρη Συνταξιοδότηση», «Κληρονοµιά», «Καθολική διαδοχή*» κλπ.
*Καθολικός διάδοχος νοείται ο αποδέκτης του συνόλου προϋπάρχουσας
αγροτικής εκµετάλλευσης.
Αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία που
µεταβίβασης (συµβόλαιο, µισθωτήριο κλπ).

αναφέρεται

στο

αποδεικτικό

7.

Είδος
αξιοποίησης: Αναγράφεται κατά περίπτωση ο τρόπος αξιοποίησης π.χ. Ελιές ελαιοποιήσιµες,
σίτος µαλακός, Μήλα στάρκιν, καπνός Berlay, Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
κλπ.

8.

Μέθοδος
παραγωγής:

Αναγράφεται
κατά
περίπτωση
«βιολογικός»,
«ΠΟΠ»,
«Π.Γ.Ε.»,
«Ολοκληρωµένης παραγωγής» εφόσον για την παραγωγή του προϊόντος
ακολουθείται η αντίστοιχη µέθοδος και είναι πιστοποιηµένο από αναγνωρισµένο
Οργανισµό. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται η ένδειξη «Συµβατικό»

9.

Ποσόστωση: Θα συµπληρώνεται µε ένα ναι ή όχι όπου κατά περίπτωση προϊόντος
προβλέπεται η αναγκαιότητα ύπαρξής της π.χ. καπνό, αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής. Στην υφιστάµενη κατάσταση θα πρέπει να υφίστανται, ενώ
στην µελλοντική θα πρέπει να εξασφαλισθούν.

10.

ΜΑΕ:

Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες ετησίως)
Υπολογίζονται µε βάση τους δείκτες που εκδίδονται κάθε έτος για κάθε
καλλιέργεια και εκτροφή. Βρίσκονται στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας, στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας, στο Γραφείο
Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής και στον ΟΤΑ.
Πληροφορίες και βοήθεια παρέχονται από τον Γεωπόνο της περιοχής
10 = 11 + 12

11.

ΜΑΕ:

Συµβατικών καλλιεργειών ή συµβατικής ζωικής παραγωγής.

12.

ΜΑΕ:

Βιολογικών και λοιπών πιστοποιηµένων προϊόντων.

13.

∆ιάρκεια
Μίσθωσης:

π.χ. 10,15 έτη κλπ

14.

Αριθµός ζώων: π.χ. 20, 100

15.

Είδος:

π.χ. αγροτουρισµός, οικοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία.
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3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ο∆ΗΓΙΕΣ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Βασική προϋπόθεση για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού Σχεδίου δράσης αποτελεί η γνώση
του επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης στην υφιστάµενη κατάσταση και η
εκτίµηση του επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας στην µελλοντική κατάσταση. Η απόσταση που
χωρίζει αυτά τα δύο επίπεδα θα προσδιορίσει και την στρατηγική για την επίτευξη του στόχου.
2. Για τους κατοίκους των νησιών µε πληθυσµό µέχρι 3.100 κατοίκους, οι αποδεκτοί στόχοι οικονοµικής
βιωσιµότητας στην µελλοντική κατάσταση είναι:
Φθίνουσα µε δυνατότητα ανάκαµψης

, Εν δυνάµει βιώσιµη

και

Βιώσιµη

ενώ για όλες τις άλλες περιοχές οι αποδεκτοί στόχοι είναι:
Εν δυνάµει βιώσιµη

και

Βιώσιµη

3. Συµπλήρωση Πινάκων του Παραρτήµατος ΙΙΙ
α. Πίνακας Α1 (Εκτίµηση Ακαθάριστης Προσόδου στην Υφιστάµενη Κατάσταση)
Στήλη 2

Αναγράφουµε τους κλάδους παραγωγής όπως εµφανίζονται στο Παράρτηµα Ι, π.χ. σίτος
µαλακός, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, κλπ.

Στήλη 3

Αναγράφουµε την συνολική ποσότητα σε στρέµµατα, ζώα, κλπ του κλάδου παραγωγής, π.χ. αν
στο Παράρτηµα Ι έχουµε τρία αγροτεµάχια µε µαλακό σιτάρι 20 στρ., 30 στρ. και 50 στρ.
αντίστοιχα, στη στήλη 3, στη γραµµή σίτος µαλακός θα γράψουµε 100 στρ.

Στήλη 4

Αναγράφουµε την µέση στρεµµατική απόδοση, την µέση απόδοση ανά ζώο, κλπ, όπως
περιλαµβάνεται στους δείκτες της ∆/νσης Γεωργίας. (Πληροφορίες για το θέµα αυτό µπορεί ο κάθε
ενδιαφερόµενος να αντλήσει από τους τοπικούς Γεωπόνους).

Στήλη 5

Αναγράφουµε το γινόµενο των στηλών 3 και 4.

Στήλη 6

Αναγράφουµε την µέση τιµή ανά κιλό (ΕΥΡΩ/Kgr), όπως περιέχεται στους δείκτες της ∆/νσης
Γεωργίας.

Στήλη 7

Αναγράφουµε το γινόµενο των στηλών 5 και 6 (Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής).

Στήλη 8

Αναγράφουµε το άθροισµα των άµεσων επιδοτήσεων (επιλέξιµα, σκληρό σιτάρι, κλπ.) και της
εξισωτικής αποζηµίωσης, κατά κλάδο παραγωγής (συνολικά).

Στήλη 9

Αναγράφουµε το άθροισµα των στηλών 7 και 8.

Ακαθάριστη
Πρόσοδος
Εκµετάλλευσης

Αναγράφουµε το άθροισµα των ποσών της στήλης 9, π.χ. 8.000 ΕΥΡΩ.

β. Πίνακας Α2 (Εκτίµηση Οικογενειακού Γεωργικού Εισοδήµατος)
Η θέση 2 συµπληρώνεται µε την Ακαθάριστη Πρόσοδο της εκµετάλλευσης όπως υπολογίσθηκε στον
Πίνακα Α1, π.χ. 8.000 ΕΥΡΩ.
Η θέση 3 (α%) συµπληρώνεται µε ένα συντελεστή που λαµβάνει τιµές από 40% έως και 60%. Ο
ανωτέρω δείκτης λαµβάνει την κατώτατη τιµή (40%), όταν πάνω από το 50% της απαιτούµενης
εργασίας είναι ξένη και πάνω από το 50% των εκτάσεων µισθωµένες, ενώ αυξάνει κατά 2,0% όταν ο
καθένας από τους παραπάνω δείκτες µειώνεται κατά 10%, κάτω του ανώτερου ορίου (50%).
π.χ.
 εφόσον η ξένη εργασία είναι πάνω από 50% και οι µισθωµένες εκτάσεις είναι 30%, ο
συντελεστής θα είναι 44%
 εφόσον το σύνολο της εργασίας είναι οικογενειακή (100%) και το σύνολο της έκτασης ιδιόκτητο
(100%) ο συντελεστής θα είναι 60%
Η θέση 1 συµπληρώνεται µε το γινόµενο της Ακαθαρίστου προσόδου της εκµετάλλευσης επί τον
συντελεστή, π.χ. 8.000 x 44% = 3.520 ΕΥΡΩ.
γ. Πίνακας Α3
Το γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα υπολογίζεται σαν το πηλίκο της διαίρεσης του Γεωργικού
Οικογενειακού Εισοδήµατος (Πίνακας Α2) δια των ΜΑΕ Οικογενειακής Εργασίας της γεωργικής
εκµετάλλευσης (υφιστάµενη κατάσταση) του σηµείου 70 της Αίτησης, π.χ. 3.520 : 0,8 = 4.400
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δ. Πίνακας Α4
Ο Πίνακας συµπληρώνεται µε την κατάλληλη ένδειξη (βάσει των ακόλουθων οδηγιών) και στη συνέχεια
η ένδειξη µεταφέρεται και στο σηµείο 71 της Αίτησης.
ΒΙΩΣΙΜΗ

Εφόσον:

οι
χρησιµοποιούµενες
ΜΑΕ
οικογενειακής
εργασίας είναι µία (1) ή περισσότερες και το
οικογενειακό
γεωργικό
εισόδηµα
ανά
χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας
είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 11.738,81 ΕΥΡΩ

ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗ

Εφόσον:

οι χρησιµοποιούµενες ΜΑΕ οικογενειακής
εργασίας είναι µία ή περισσότερες, και το
οικογενειακό γεωργικό εισόδηµα ανά
χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας
κυµαίνεται µεταξύ των 5.869,41 ΕΥΡΩ και των
11.738,81 ΕΥΡΩ
ή
οι χρησιµοποιούµενες ΜΑΕ οικογενειακής
εργασίας κυµαίνονται µεταξύ των ορίων 0,5 ΜΑΕ
έως 0,99 ΜΑΕ και το οικογενειακό γεωργικό
εισόδηµα ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ
οικογενειακής εργασίας είναι µεγαλύτερο ή ίσο
των 11.738,81 ΕΥΡΩ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Εφόσον:

οι
χρησιµοποιούµενες
ΜΑΕ
οικογενειακής
εργασίας κυµαίνονται µεταξύ των ορίων 0,5 ΜΑΕ
έως 0,99 ΜΑΕ και το οικογενειακό γεωργικό
εισόδηµα κυµαίνεται ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ
οικογενειακής εργασίας κυµαίνεται µεταξύ των
5.869,41 ΕΥΡΩ και των 11.738,81 ΕΥΡΩ

ΜΙΚΡΗ

Εφόσον:

η εκµετάλλευση δεν υπάγεται σε καµία των
προηγούµενων περιπτώσεων

Με βάση τα ανωτέρω, γεωργική εκµετάλλευση µε οικογενειακή εργασία 0,8 ΜΑΕ και οικογενειακό
γεωργικό εισόδηµα 4.400 ΕΥΡΩ κατατάσσεται στην κατηγορία των µικρών και στα σηµεία Α του
Παραρτήµατος ΙΙΙ και 71 (Υφιστάµενη κατάσταση) αναγράφουµε/επιλέγουµε την ένδειξη ΜΙΚΡΗ .
Οι Πίνακες Β1, Β2, Β3 και Β4 (Μελλοντική Κατάσταση) συµπληρώνονται αντίστοιχα.
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4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Η ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης αποτελεί σηµείο αναφοράς για το µέτρο, αφού µε
βάση αυτήν υπολογίζεται :
♦

Το 12µηνο διάστηµα για ένταξη στο µέτρο

♦

Η 3ετία για τον υπολογισµό της καταληκτικής ηµεροµηνίας υπολογισµού της επίτευξης των
στόχων της 3ετίας

♦

Τα αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης στην περίπτωση επενδύσεων

Η χορήγηση του χαµηλότοκου δανείου για την αντιµετώπιση των δαπανών πρώτης
εγκατάστασης
2. Επειδή δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος τρόπος, π.χ. υποχρέωση έναρξης γεωργικού επαγγέλµατος,
ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας αυτής υπολογίζεται από την συνεκτίµηση ορισµένων
πραγµατικών περιστατικών, που χαρακτηρίζουν κυρίως τις έννοιες γεωργός και αρχηγός, τα
οποία αφορούν τόσο τον υποψήφιο όσο και την (τον) σύζυγο.
Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότερα στοιχεία και σε βάθος χρόνου ελεγχθούν τόσο το
αποτέλεσµα θα είναι ακριβέστερο
♦

3. Στο παράρτηµα IV παρατίθενται, υπό µορφή ερωτηµατολογίου, ορισµένα από τα στοιχεία αυτά, η
συνεκτίµηση των οποίων µπορεί να ακολουθήσει τους παρακάτω ενδεχόµενα κατά σειρά
κανόνες:
i. Η υποβολή στο παρελθόν αιτήµατος για ένταξη σε πρόγραµµα προσανατολισµού και
διαρθρώσεων µε επίκληση των ιδιοτήτων του γεωργού και αρχηγού γεωργικής
εκµετάλλευσης, π.χ. σχέδιο βελτίωσης, εξισωτική αποζηµίωση, αποκατάσταση ζηµιών
κλπ., µπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο εγκατάστασης. Εξαιρούνται οι
περιπτώσει, κατά τις οποίες το αίτηµα είχε απορριφθεί, επειδή δεν συνέτρεχαν οι
παραπάνω ιδιότητες.
ii. Η φοροαπαλλαγή για αγορά περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκµετάλλευσης
µπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, εφόσον η φοροαπαλλαγή έγινε µε επίκληση
της ιδιότητας του γεωργού και µε την ανάληψη της δέσµευσης για τήρησή της
τουλάχιστον για 15 έτη.
iii. Το αυτό µε το προηγούµενο ισχύει και για τα ωφελήµατα του Ν.2520/97, καθώς και µε
την έκδοση αδείας αγροτικού αυτοκινήτου και πωλητού λαϊκών αγορών.
iv. Οι άµεσες ενισχύσεις, δηλαδή ενισχύσεις σε προϊόντα (λάδι, βαµβάκι, κλπ.), σε
πρόσωπα που ασκούσαν αποδεδειγµένα αποκλειστικά εξωγεωργική απασχόληση δεν
αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο. Στις λοιπές περιπτώσεις οι άµεσες ενισχύσεις
συνεξετάζονται µε άλλα στοιχεία, όπως η φορολογική δήλωση (σχέση γεωργικού –
εξωγεωργικού εισοδήµατος), η ύπαρξη καρτέλας στην ΑΤΕ, η ύπαρξη στοιχείων που
χαρακτηρίζουν την οικονοµική και νοµική διαχείριση της εκµετάλλευσης, κ.λ.π. Η
ύπαρξη µέρους ή του συνόλου απ’ αυτά µπορεί να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για το
προσδιορισµό της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης.
v. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις ύπαρξης µισθωτηρίων, παραστατικών πώλησης–αγοράς προϊόντων, κ.λ.π.
vi. Οι ηµεροµηνίες διακοπής εξωγεωργικής απασχόλησης και η έναρξη αγροτικού
επαγγέλµατος µπορούν επίσης να αποτελέσουν ηµεροµηνίες εγκατάστασης.
vii. Σηµειώνεται ότι επειδή η αρχηγία της γεωργικής εκµετάλλευσης στα πλαίσια εφαρµογής
του παρόντος µέτρου δεν µεταβιβάζεται στον άλλο των συζύγων, δικαιούχος του
µέτρου µπορεί να κριθεί µόνο ο πρώτος (εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις) και σε καµία περίπτωση ο δεύτερος, έστω και κι αν στην πορεία
αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων. Ο δεύτερος των συζύγων µπορεί να
δηλωθεί µόνον ως βοηθός, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
4. Για την πληρότητα του φακέλου η τελική επιλογή της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης πρέπει
υποχρεωτικά να αιτιολογείται.
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5 ΚΟΙΝΟΤΙΚ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΠ (µονοψήφιος)
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠ (διψήφιος)
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠ (τριψήφιος)
ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΟΠ (τετραψήφιος)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΟΠ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/377/ΕΟΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 94/376/ΕΚ, 96/393/ΕΚ ΚΑΙ 1999/725/ΕΚ.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Μεγάλες Καλλιέργειες
13.Καλλιέργεια σιτηρών, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών
131.Καλλιέργεια σιτηρών (πλην ρυζιού), ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών
132.Καλλιέργεια ρυζιού
133.Συνδυασµός καλλιεργειών σιτηρών, ελαιούχων/πρωτεϊνούχων φυτών και ρυζιού
14. Μεγάλες Καλλιέργειες Γενικού Τύπου
141.Καλλιέργειες σκαλιστικών φυτών (Πατάτες, ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά σκαλιστικά φυτά)
142.Συνδυασµός καλλιεργειών σκαλιστικών φυτών και σιτηρών
143.Καλλιέργειες λαχανικών στο ύπαιθρο (Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες υπαίθρου)
144.∆ιάφορες αροτραίες καλλιέργειες
1441.Καπνός
1442.Βαµβάκι
1443.Συνδυασµός διαφόρων αροτραίων καλλιεργειών
2.Καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων
20.Καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων
201.Kαλλιέργεια κηπευτικών
2011. Κηπευτικά υπαίθρου
2012. Κηπευτικά θερµοκηπίου
2013.Συνδυασµός κηπευτικών υπαίθρου και θερµοκηπίου
202.Ανθοκοµία και Καλλιέργεια Καλλωπιστικών Φυτών
2021.Υπαίθρια Ανθοκοµία και καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών
2022. Ανθοκοµία και καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών στο θερµοκήπιο
2023.Συνδυασµός καλλιεργειών υπαίθρου και θερµοκηπίου ανθέων και καλλωπιστικών φυτών
203.∆ιάφορες καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων
2031.Κηπευτικά και άνθη υπαίθρου
2032.Κηπευτικά και άνθη θερµοκηπίου
2033.Καλλιέργειες µανιταριών.
2034.Συνδυασµός καλλιεργειών κηπευτικών και ανθέων
3.Μόνιµες Φυτείες
31.Αµπελουργία
311.Αµπελώνες παραγωγής οίνου ποιότητας
312.Αµπελώνες παραγωγής οίνου κοινού
313.Αµπελώνες συνδυασµένης παραγωγής οίνου (ποιότητας και κοινού)
314.Αµπελώνες παραγωγής σταφυλιών
3141.Αµπελώνες παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών
3142.Παραγωγή σταφίδων
3143.Μικτές αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις
32.Καρποφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή
321.Καλλιέργεια καρποφόρων δένδρων πλην εσπεριδοειδών
3211.Παραγωγή οπωρών (πλην εσπεριδοειδών)
3212.Παραγωγή ξηρών καρπών
3213.Συνδυασµός παραγωγής οπωρών (πλην εσπεριδοειδών) και ξηρών καρπών
322.Εσπεριδοειδή
323.Συνδυασµός καρποφόρων δένδρων και εσπεριδοειδών
33.Ελαιοκοµία
330.Ελαιοκοµία
34.Συνδυασµός µονίµων φυτειών
340.Συνδυασµός µονίµων φυτειών
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6.Πολυκαλλιέργειες
60.Πολυκαλλιέργειες
601.Συνδυασµός κηπευτικών, ανθέων και µονίµων φυτειών
602.Συνδυασµός µεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και ανθέων
603.Συνδυασµός µεγάλης καλλιέργειας και αµπελουργίας
604.Συνδυασµός µεγάλων καλλιεργειών και µονίµων φυτειών
605.Πολυκαλλιέργεια – µε κατεύθυνση αροτραίες καλλιέργειες
606.Πολυκαλλιέργεια – µε κατεύθυνση κηπευτικά-άνθη ή µόνιµες φυτείες
6061.Πολυκαλλιέργεια – κατεύθυνση κηπευτικά-άνθη
6062.Πολυκαλλιέργεια – κατεύθυνση µόνιµες φυτείες

ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4.Εκτροφή χορτοφάγων ζώων
41.Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
411.Γαλακτοπαραγωγή
412.Γάλα & εκτροφή βοοειδών
42.Βοοειδή – Εκτροφή και κρεατοπαραγωγή
421.Βοοειδή – κατεύθυνση εκτροφή
422.Βοοειδή - κατεύθυνση πάχυνση
43.Βοοειδή – Συνδυασµός γαλακτοπαραγωγής, εκτροφής και κρεατοπαραγωγής
431.Γαλακτοκοµία σε συνδυασµό µε εκτροφή-πάχυνση.
432.Εκτροφή-πάχυνση σε συνδυασµό µε γαλακτοπαραγωγή
44.Αιγοπροβατοτροφία και εκτροφή άλλων χορτοφάγων
441.Προβατοτροφία
442.Συνδυασµός προβατοτροφίας και βοοτροφίας
443.Αιγοτροφία
444.Εκτροφή διαφόρων χορτοφάγων
5.Εκτροφή καρποφάγων ζώων
50.Εκτροφή καρποφάγων ζώων
501.Χοιροτροφία
5011.Εκτροφή χοίρων
5012.Πάχυνση χοίρων
5013.Συνδυασµένη εκτροφή και πάχυνση χοίρων
502.Πτηνοτροφία
5021. Παραγωγή αυγών (ωοτόκες όρνιθες)
5022. Πουλερικά κρεατοπαραγωγής.
5023. Πουλερικά µικτής κατεύθυνσης
503.Συνδυασµός εκτροφών καρποφάγων
5031.Συνδυασµός χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας
5032.Συνδυασµός χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και εκτροφής άλλων καρποφάγων
7.Συνδυασµός εκτροφών
71.Συνδυασµός εκτροφών – κατεύθυνση χορτοφάγα
711.Συνδυασµός εκτροφών – γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση
712.Συνδυασµός εκτροφών – κυρίως µη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα
72.Συνδυασµός εκτροφών – κατεύθυνση καρποφάγα
721.Συνδυασµός εκτροφών – καρποφάγα και βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
722.Συνδυασµός εκτροφών – καρποφάγων και µη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα
723.Συνδυασµός εκτροφών – καρποφάγων και µικτή εκτροφή διαφόρων ζώων

ΜΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
8.Μικτής φυτικής-ζωικής κατεύθυνσης
81.Μεγάλες καλλιέργειες και εκτροφή χορτοφάγων
811.Μεγάλες καλλιέργειες και βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
812.Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και µεγάλες καλλιέργειες
813.Μεγάλες καλλιέργειες και εκτροφές µη γαλακτοπαραγωγικών χορτοφάγων
814.Εκτροφές µη γαλακτοπαραγωγικών χορτοφάγων και µεγάλες καλλιέργειες
82.∆ιάφοροι συνδυασµοί καλλιεργειών και εκτροφών
821.Μεγάλες καλλιέργειες και καρποφάγα
822.Μόνιµες φυτείες και χορτοφάγα
823.∆ιάφοροι συνδυασµοί καλλιεργειών και εκτροφών
8231.Μελισσοκοµία.
8232.∆ιάφορες µικτές εκµεταλλεύσεις
9.Αταξινόµητες εκµεταλλεύσεις

Πριµοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων
Γεωργών 2000-2006

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

14

Πριµοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων
Γεωργών 2000-2006

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

15

