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∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005»
Με την υπαρθ. 3334/25-04-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
τροφίµων, δηµοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στα καθεστώτα των µέτρων του
άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. 2000-2006 «Βελτίωση της ηλικιακής
σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσµού για το έτος 2005», στην οποία περιλαµβάνονται
τα παρακάτω:
Α. Κατανοµή πιστώσεων
Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 8.300.000 (Ευρώ)
για την πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης (Μέτρο 3.1)
Για τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων για αντιµετώπιση δαπανών πρώτης
εγκατάστασης κατανέµεται ποσό 200.000€ σε επίπεδο χώρας(Μέτρο 3.2) .
Β. Περίοδος υποβολής και έγκρισης φακέλων υποψηφιότητας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιών από
9.5.2005 έως 10.6.2005
Γ. ∆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, 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).
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.
δ. Είναι υπήκοοι κράτους- µέλους της ΕΕ.
ε. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα
από αυτές.
∆. Γεωργική εκµετάλλευση
Η γεωργική εκµετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων θα
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον µισή (0,5) ΜΑΕ (1
ΜΑE = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

β. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης να είναι ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε 10ετές
µισθωτήριο συµβόλαιο ή συνδυασµός αυτών.
γ. Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
Ε. ∆εσµευτικοί στόχοι.
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. Εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταµείου Ασφάλισης.
β. Απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας.
γ. Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού.
δ. ∆ηµιουργία οικονοµικά βιώσιµης εκµετάλλευσης .
ε. Επίτευξη των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον, καθώς και την
υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΣΤ. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
Για µια 10ετία τουλάχιστον από την ηµεροµηνία ένταξης στο πρόγραµµα, οι δικαιούχοι
υποχρεούνται :
α. Να τηρούν τουλάχιστον απλοποιηµένη λογιστική.
β. Να παραµείνουν στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους.
γ. Να διατηρήσουν τουλάχιστον το επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας της
εκµετάλλευσής τους, για το οποίο ενισχύθηκαν.
Ζ. 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€
Η. 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:
α) Από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β) Από τη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
γ) Από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
(www.minagric.gr)
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 Νοµαρχίας).
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση των υποβαλλόµενων σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στοιχείων.
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Θ. Πορεία φακέλου υποψηφιότητας
Οι αρµόδιες για την παραλαβή του φακέλου 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.
Στην συνέχεια οι φάκελοι θα αξιολογηθούν από δύο αξιολογητές σε επίπεδο
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας το αργότερο µέχρι 15.7.2005.
Οι αξιολογήσεις θα κριθούν από τις Γνωµοδοτική Επιτροπή που θα συσταθεί σε
επίπεδο Περιφέρειας µε απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αποστέλλει την κατάταξη µε τους φακέλους των υποψηφίων
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων που είναι και ο τελικός δικαιούχος και
οι αποφάσεις έγκρισης, αφού υπογραφούν από τον Υπουργό, αποστέλλονται στον
ενδιαφερόµενο για την υπογραφή της σύµβασης
Ι. ∆ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:
α) Η πρώτη δόση χορηγείται άµεσα και εφόσον γίνει αποδεκτή η απόφαση έγκρισης.
β) 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.
Κ. 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.
Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπο υλικό (Αναλυτική
προκήρυξη, οδηγό εφαρµογής, φάκελο υποψηφιότητας) από:
α) Τη ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας, Φαρσάλων 148, Λάρισα – τηλ:
2410/670511-28, fax: 2410/670184, e-mail: perifagr@otenet.gr.
β) Από τις ∆/νσεις Αγρ. Αν/ξης ή Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
Περιφέρεις Θεσσαλίας.
γ) Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων:
http://www.minagric.gr/
δ) Από την ιστοσελίδα της ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας:
http://www.dgapeth.gr/dga.asp
Λάρισα /05/2005
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