ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ Ε.Ε & Γ.∆
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆.
ΤΜΗΜΑ ∆΄
`
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2
Τ.Κ.:
101 76, Αθήνα
Πληροφορίες Ρ. Τάτση,
Τηλ.:
212-4135

ΘΕΜΑ :

Αθήνα, 23 - 7-2002
Αριθ. Πρωτ: 277771/5064
Προς τις Περιφέρειες Κράτους
-Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
Περιφερειών
- ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης
Εδρες τους

«∆ιαβίβαση της αρίθµ. 277755/5028/02. απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας »

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αριθµ 277755/5028/22-07-02 απόφαση του κ.
Υπουργού Γεωργίας σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση - πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού
πληθυσµού και παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την άµεση δηµοσιοποίησή της
στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και τους λοιπούς φορείς, για ενηµέρωση του αγροτικού
πληθυσµού και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 9 της αριθµ 448/01 ΚΥΑ.
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝ.

ΚΟΛΥΡΗΣ

Αθήνα, 22 / 7 / 2002
Αριθµ. Πρωτ:
277755/5028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ Ε.Ε & Γ.∆
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆.
ΤΜΗΜΑ ∆΄

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

Πληροφορίες: Γ. Φίλος
Τηλέφωνο : 2124082

ΘΕΜΑ: « ∆ηµοσιοποίηση – πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στα καθεστώτα των µέτρων του άξονα
προτεραιότητας 3 του ΕΠΑΑΥ 2000-2006
«Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσµού για το έτος
2002».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
(ΦΕΚ 137/85 τεύχος Α ), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92
(ΦΕΚ 38/97) τεύχος Α).
2. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/2000 τεύχος Α) «περί διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες
διατάξεις ».
3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
υπαίθρου 2000-2006 » - Άξονας 3 Μέτρα 3.1 και 3.2
4. Την αριθµ. 4481/16-8-2001 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και
Γεωργίας για την υλοποίηση του προγράµµατος « Βελτίωση της ηλικιακής
σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις
αντίστοιχές της 460/2001 και 473/2002.
5. Την αριθµ. 462/20-12-2001 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας &
Οικονοµικών και Γεωργίας «Καθορισµός ύψους συνολικών οικονοµικών
ενισχύσεων ( Νοµική ∆έσµευση ∆απάνης ) έτους 2002 για το πρόγραµµα
βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού του Άξονα 3 του Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006».
6. Τον ΚΑΝ 1763/2001 (L 239) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.
Κατανέµουµε τις πιστώσεις της αριθµ. 462/20-12-2001 Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας κατά περιφέρεια και καθορίζουµε
την περίοδο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και τους λοιπούς όρους και
προϋποθέσεις έγκρισης αυτών ως ακολούθως:

Α.

Κατανοµή πιστώσεων ανά Περιφέρεια για πριµοδότηση πρώτης
εγκατάστασης (Μέτρο 3.1)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής Μακεδονίας
∆υτικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Θεσσαλίας
Ηπείρου
∆υτικής Ελλάδος
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Αττικής
Ιονίων Νήσων
Νήσων Βορείου Αιγαίου
Νήσων Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
Σύνολο

Β.

ΠΟΣΟ

(σε ΕΥΡΩ)

9.650.000
2.950.000
5.200.000
4.900.000
5.000.000
4.600.000
7.500.000
6.000.000
448.819
2.400.000
4.000.000
1.500.000
6.200.000
60.348.819

Κατανοµή πιστώσεων σε επίπεδο χώρας για την χορήγηση χαµηλότοκων
δανείων για αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης (Μέτρο 3.2)

Κατανέµεται ποσό 200.000 ΕΥΡΩ σε επίπεδο χώρας για χορήγηση χαµηλότοκων
δανείων µε σκοπό την αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης
Γ.

Περίοδος υποβολής και έγκρισης φακέλων υποψηφιότητας έτους 2002.

Ως περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από
25/7/2002 έως 20/08/2002 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την 20/08/2002
περίοδος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο ∆.

∆.

Όροι- προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες έγκρισης

∆1

Πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του µέτρου δύναται να κριθούν νέες και νέοι στο πρόσωπο των
οποίων συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκµετάλλευση
σαν γεωργοί ή αρχηγοί αυτής το χρονικό διάστηµα από 15/10/2001 έως και
20/8/2002. Η εκµετάλλευση αυτή γίνεται αποδεκτή (υφιστάµενη κατάσταση)
ανεξάρτητα µεγέθους, κατηγοριών, κλάδων και µεθόδων παραγωγής (σταβλικές
εγκαταστάσεις, φυτεύσεις παρελθόντων ετών κλπ)
β. Την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης δεν είχαν υπερβεί
έτος της ηλικίας των .

το 40ο

γ. Κατοικούν µόνιµα σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό διαµέρισµα το οποίο δεν έχει
πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων και δεν βρίσκεται στον Ν. Αττικής µε
εξαίρεση την τέως Επαρχία Τροιζηνίας και τα Νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα,
Πόρο , Σπέτσες . Ύδρα .
δ. Αναλαµβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης
θα πρέπει :
- να αποκτήσουν κύριο ταµείο ασφάλισης τον Ο.Γ.Α
- να συµπληρώσουν την επαγγελµατική τους
ικανότητα
παρακολουθώντας µαθήµατα που διοργανώνει το Υπ. Γεωργίας
διάρκειας 150-300 ωρών ανάλογα µε την περίπτωση .
- να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού
δηλαδή να αντλούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους
εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες ( γεωργία , κτηνοτροφία )
και να µη πραγµατοποιούν πάνω από 115 ηµεροµίσθια ετησίως σε
εξωγεωργικούς τοµείς ή τουλάχιστον την ιδιότητα του κατά κύρια
απασχόληση αγρότη δηλαδή να αντλούν τουλάχιστον το 50% του
εισοδήµατός τους από αγροτικές δραστηριότητες ( γεωργία ,
Αγροτουρισµός , αλιεία , δάση , περιβάλλον ) υπό τον όρο ότι
τουλάχιστον το 25% προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες και
δεν πραγµατοποιούν άνω των 115 ηµεροµισθίων ετησίως σε
εξωγεωργικούς τοµείς .
- να δηµιουργήσουν γεωργική εκµετάλλευση ελάχιστου µεγέθους 0,5-1
Μ.Α,Ε η οποία θα πρέπει να αποδίδει γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα
τουλάχιστον 5.870 ΕΥΡΩ.
Για τουλάχιστον µία 10ετία θα πρέπει :
να τηρούν τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.
να τηρούν απλοποιηµένη λογιστική.
να διατηρούν τουλάχιστον την εκµετάλλευσή τους στο επίπεδο οικονοµικής
βιωσιµότητας που ενισχύθηκε.

-

-

να παραµείνουν στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους τουλάχιστον ως µερικής
απασχόλησης γεωργοί.
να µην εµπλακούν µε ενέργειες που έχουν σχέση µε κατοχή, εµπορία, διάθεση
ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε
βάρος του ∆ηµοσίου.
να υποβάλλουν κατ’ έτος στον φορέα παρακολούθησης τα δικαιολογητικά που
θα τους ζητούνται.
να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους.
να δέχονται την διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνουν µε στοιχεία άλλων
υπηρεσιών περιλαµβανοµένου και του ΤΑΧΙS.

∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι την παρούσα περίοδο (2002) έστω και αν πληρούν
τις παραπάνω προϋποθέσεις οι κατηγορίες υποψηφίων που:



∆εν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το συνολικό Οικογενειακό τους εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου, ανήλικου
τέκνου) υπερβαίνει τα 17608 ΕΥΡΩ. ή το ατοµικό τους εξωαγροτικό εισόδηµα τα
5870 ΕΥΡΩ.
 Είναι συνταξιούχοι ως άµεσα ασφαλισµένοι από οποιοδήποτε Ταµείο Εσωτερικού
ή Εξωτερικού.
 Υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους.
 Εκτίουν ποινή φυλάκισης ή εκκρεµεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια,
κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του
περιβάλλοντος ή δεν έχει παρέλθει 5ετία από έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για
τα αδικήµατα αυτά.
 Ο-η σύζυγος των οποίων ο έτερος των συζύγων είτε είναι κατά κύρια
απασχόληση γεωργός, είτε κατέχει γεωργική εκµετάλλευση την οποία
λειτουργούσε ή από την οποία ελάµβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε
αρχηγούς γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
ε.
Υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις µε βάση την κατανοµή του Πίνακα Α΄της
παρούσας.
Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης υπολογίζεται µε βάση τις παραµέτρους:
απασχόληση στην εκµετάλλευση (ατοµική-συζύγου)
τόπος µόνιµης κατοικίας (ορεινή-µειονεκτική-κανονική)
οικονοµική βιωσιµότητα της Γεωργικής Εκµετάλλευσης βάση του παρακάτω
πίνακα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (στην Κ.Υ.Α. Αρ. 448/2001)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ποσά σε ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Οικογενειακή Προσφορά
Εργασίας στην
Εκµετάλλευση

2 Τόπος Μόνιµης Κατοικίας

Οικονοµική Βιωσιµότητα
3
Γεωργικής Εκµετάλλευσης

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

∆ικαιούχος Μόνος

6.000

4.000

3.000

∆ικαιούχος µε Σύζυγο Βοηθό

8.000

6.000

5.000

Μικρό νησί πληθυσµού µέχρι
3100 κατοίκων

9.000

-

-

∆ηµοτικό/Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα
πληθυσµού µέχρι 2000
κατοίκων

8.000

7.000

4.000

∆ηµοτικό / Κοινοτικό
διαµέρισµα µέχρι 2001-5000
κατοίκων

6.000

5.000

3.000

∆ηµοτικό / Κοινοτικό
διαµέρισµα 5001 - 10000
κατοίκων

4.000

3.000

1.000

∆ηµοτικό / Κοινοτικό
διαµέρισµα πληθυσµού 10001
και άνω κατοίκων

2.000

1.000

-

Βιώσιµη Μικτή ή
Κτηνοτροφικής κατεύθυνσης
Όγκου Εργασίας τουλάχιστον
1,5 ΜΑΕ

8.000

7.000

6.000

Βιώσιµη Μικτή ή
Κτηνοτροφικής Κατεύθυνσης 11,49 MAE

6.000

5.000

5.000

Βιώσιµη µη υπαγόµενη σε καµία
των ανωτέρω δύο περιπτώσεων

5.000

4.000

4.000

Εν δυνάµει βιώσιµη

3.000

2.000

2.000

25.000

20.000

15.000

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ

Συµπλήρωση και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας (νέα έντυπα)
Ο φάκελος υποψηφιότητας είναι καινούργιος (δεν ισχύει ο παλιός).
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να ετοιµάσουν
φάκελο υποψηφιότητας. Έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να προµηθευτούν :
• από τους ∆ήµους ή τις Κοινότητες που διαµένουν.
• Από την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
• Από την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
• Από το Υπουργείο Γεωργίας ∆/νση Προγρ/µού και Γ. ∆..
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ερωτηµατολόγιο-Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων
Επικυρωµένο αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου ή άλλου
ανάλογου επίσηµου εγγράφου.
• Τίτλους νόµιµης κατοχής.
• Επικυρωµένα αντίγραφα φορολογικών ∆ηλώσεων των τριών τελευταίων ετών
(Ε1, Ε3, Ε9).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκµισθωτή.
• Αποδεικτικά στοιχεία πρώτης εγκατάστασης
• ∆ικαιολογητικά διακοπής επαγγέλµατος (εφόσον υπάρχουν)
•
•
•
•

Τόπος κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας
Ο φάκελος υποψηφιότητας – αίτηση υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα
καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (ειδική φόρµα αρχείου EXCEL η οποία διατίθεται
από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Γεωργίας). Ο φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί
µέχρι 20 – 08 – 2002 στο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα της µόνιµης κατοικίας.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση των υποβαλλοµένων σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στοιχείων.
Πορεία φακέλου υποψηφιότητας
α.

Εισήγηση των Υπηρεσιών του ∆ήµου

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου / Κοινότητας αφού ελέγξουν την πληρότητα του
φακέλου υποψηφιότητας και την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων υποβάλλουν το
αργότερο µέχρι την 6/09/2002 µε σχετική εισήγηση ένα αντίγραφο του φακέλου στην
∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νση Γεωργίας) της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και δύο αντίγραφα στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας.
β.
Αξιολόγηση των φακέλων από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν. Α. και
της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης των Γ.Γ. Περιφερειών.
Η αξιολόγηση συνίσταται σε έλεγχο της πληρότητας των δηλούµενων
στοιχείων, των στόχων της συµβατότητας των προτεινόµενων ενεργειών και δράσεων,
τον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης και στη βαθµολόγηση του υποψήφιου µε βάση
τους συντελεστές βαρύτητας του παραρτήµατος.

Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί στη ∆/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης το αργότερο µέχρι την 03/09/2002.
Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί και εξωτερικός Αξιολογητής.
γ.

Γνωµοδοτική Επιτροπή

Η εισήγηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και οι αξιολογήσεις των παραπάνω
υπηρεσιών τίθενται σε κρίση ενώπιον γνωµοδοτικής επιτροπής η οποία συστήνεται σε
επίπεδο Περιφέρειας και αποφαίνεται οριστικά για τους υποψήφιους κατατάσσοντάς
τους µε βάση την βαθµολογία που συγκέντρωσαν και τις διαθέσιµες πιστώσεις σε εν
δυνάµει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόµενους.
Οι αποφάσεις της γνωµοδοτικής Επιτροπής θα πρέπει να έχουν ληφθεί το
αργότερο µέχρι την 11/10/2002. Τα τεχνικά ∆ελτία για τους ενδυνάµει δικαιούχους και
τα πρακτικά της γνωµοδοτικής Επιτροπής µε µέριµνα της ∆/νσης Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει να διαβιβαστούν στην ∆/νση Προγραµµατισµού
του Υπουργείου Γεωργίας το αργότερο µέχρι την 14/10/2002 η οποία µε την σειρά της
θα εισηγηθεί στην Αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
δ.

Απόφαση ένταξης – Αποδοχή

Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης θα εκδοθεί από τον Υπουργό Γεωργίας ή από
εξουσιοδοτηµένο όργανο. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο
και θα πρέπει να γίνει εγγράφως αποδεκτή από αυτόν το αργότερο σε 30 εργάσιµες
ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας επίδοσης της σχετικής απόφασης στον
δικαιούχο.
∆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 (2003) 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.
Επίβλεψη υλοποίησης - πιστοποίηση
Η επίβλεψη υλοποίησης και η πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού και
οικονοµικού περιεχοµένου γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης που συστήνεται
σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

∆2

Χαµηλότοκο δάνειο για την αντιµετώπιση των δαπανών πρώτης
εγκατάστασης

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν 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 την γνωµοδοτική επιτροπή και δεν έχει
παρέλθει τριετία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται µε την µορφή επιδότησης επιτοκίου µε τους ακόλουθους όρους:
• ∆ιάρκεια επιδότησης µέχρι 6 έτη
• Ποσοστό επιδότησης του επιτοκίου 80% στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές
και 60% στις πεδινές περιοχές
• Κεφαλοποιηµένη αξία της ενίσχυσης στην διάρκεια των 6 ετών µέχρι 10.000
ΕΥΡΩ.
∆ιαδικασίες ένταξης και περιεχόµενο φακέλου υποψηφιότητας
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να
υποβληθούν από την 25 – 07 - 2002 έως 20 – 08 - 2002 στον Καποδιστριακό ∆ήµο /
Κοινότητα του τόπου της µόνιµης κατοικίας.
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:





ΙΙ.

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 Τράπεζας του ενδιαφεροµένου για πρόθεση δανειοδότησης.
Επικυρωµένο αντίγραφο ∆ηλώσεων Φορολογίας εισοδήµατος των τριών
τελευταίων ετών.
Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

Οι γεωργοί που αθετούν τους όρους και προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραµµα
απεντάσσονται από αυτό ως ακολούθως:
1. Γεωργοί που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των ενισχύσεων
του παρόντος καθεστώτος, πέραν των κατά νόµο προβλεποµένων:
α)
β)
γ)

Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό
τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Αποκλείονται για διάστηµα 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 ανώτερης βίας:
α)
β)

Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό
τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

3. Γεωργοί που αθετούν τις µακροχρόνιες συµβατικές τους υποχρεώσεις, µετά την
περίοδο υλοποίησης του σχεδίου δράσης και µέχρι τη συµπλήρωση της 10ετίας
χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις ανώτερης βίας:

α)
β)

Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
Από το σύνολο των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί επιστρέφουν
εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συµπλήρωση της
δεκαετίας.

4. Οι επιπτώσεις, σε κάθε περίπτωση επιβάλλονται άµεσα µε απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, µετά από πρόταση της ∆/νσης Προγρ/σµού και Γ.∆. ή της
εξουσιοδοτηµένης Υπηρεσίας.

IV.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
1. Η Αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος και η διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην µε αριθµ. 448/01 Κ.Υ.Α. και στις
αριθµ. 460/2001 και 473/2002 τροποποιητικές της, στον οδηγό εφαρµογής και
στο φάκελο υποψηφιότητας τα οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προµηθευτούν από :
-

Τον Καποδιστριακό ∆ήµο / Κοινότητα του τόπου της µόνιµης
κατοικίας τους.
Τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ( ∆/νση Γεωργίας ) της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Τη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Το Υπουργείο Γεωργίας, ∆/νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών
∆ιαρθρώσεων – Αχαρνών 5.
Στη διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας στο διαδικτυακό τόπο
www.minagric.gr.

2. Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσµευτικές.
Οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες που αναφέρονται στον οδηγό εφαρµογής παύουν να
ισχύουν.
3. Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών θα χρησιµοποιούνται οι δείκτες που
χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επικυρωµένοι από τη ∆/νση Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

V.

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)
VI. Ο φάκελος υποψηφιότητας για την βελτίωση της Ηλικιακής Σύνθεσης του
Αγροτικού Πληθυσµού είναι διαθέσιµος στο δικτυακό τόπο του Υπ. Γεωργίας
(www.minagric.gr).
VII. Η παρούσα απόφαση να θυροκολληθεί στο Κεντρικό Κατάστηµα του Υπουργείου
Γεωργίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ∆ΡΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών – Εδρες τους
2. ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων –
Εδρες τους

Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή κ. Παπασταµατίου
ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας 16 Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
ΓΕΩΤΕΕ
∆ιαχειριστική Αρχή Υπουργείου Γεωργίας

