
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημερομηνία:  5-11-2014 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Αριθ. πρωτ.: 22109 

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  &  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

 ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ Β1           

Ταχ. Διεύθυνση  : Λ. Αθηνών 54-56 

Ταχ. Κωδ.          : 104 41, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες      : Κ. Πανοπούλου 

Τηλέφωνο          : 210 5275230 

Fax                    : 210 5275268 

 

 

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων 

              Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

                                 Έδρες τους 

 

ΚΟΙΝ.: 1.Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές 

                 Περιφερειών        Έδρες τους 

              2. O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

    Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

      Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας 

                Δομοκού  5   Τ.Κ. 104 45 Αθήνα 

 

Θέμα: «Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Πράξης μετά από ανάκληση απόφασης κατάταξης στην 

κατηγορία των «Επιλαχόντων» στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 

ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2
ης

 προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014» 

Σχετικό: Αρ. 26984/19-12-2013 Υ.Α. «2
η
 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Στα πλαίσια της 2
ης

 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 έτους 2014 του 

ΠΑΑ 2007-2013, καθορίζεται το «Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Πράξης» για τους υποψήφιους 

νέους γεωργούς του Μέτρου 112 που είχαν καταταχθεί στην κατηγορία των «επιλαχόντων», το οποίο 

και επισυνάπτεται.   

 Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω Απόφαση Έγκρισης Πράξης προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής 

απόφασης κατάταξης στην κατηγορία των «Επιλαχόντων» και αναφέρεται ότι η εν λόγω απόφαση 

ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης. Οι χρονικές προθεσμίες επίτευξης 

των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τήρησης των Συμβατικών Μακροχρόνιων 

Υποχρεώσεων Δικαιούχων, οι οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 υπολογίζονται από την 

ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης, θα υπολογισθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 

σχετικής ανακληθείσας αρχικής απόφασης.   

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η προθεσμία αποδοχής της απόφασης έγκρισης πράξης από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η  μειώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης 

της εν λόγω απόφασης στο/στη δικαιούχο καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί ο κανόνας του  

Ν+2. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της 2
ης

 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του 

Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, το παρόν έγγραφο καθώς και άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

http://www.agrotikianaptixi.gr/ - Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" - 2
η
 Πρόσκληση – 

“ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ’’ – “ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ’’. 

                                                                                                          Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδρα , ημερομηνία 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ………… Αρ. Πρωτ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

………………………………………………… 

 

Ταχ. Δ/νση:   

Ταχ. Κώδικας:   

Έδρα :  

Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Fax:  

e-mail:   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 112  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013(ΠΑΑ)  

(2
η 

Πρόσκληση – Έτος 2014) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ…………………… 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την αρ. πρωτ. 17371/αριθμός απόφασης 704/20-11-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2497/Β’/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 

1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Την αρ. πρωτ.  9828/21-10-2008  (ΦΕΚ 2226/B’/2008) Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

(Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το 

Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα 

σύμφωνα με την παράγραφο 13
α
 του άρθρου 7 του Ν. 3840/2010 και αναδιαρθρώθηκε με την αρ. 

πρωτ. 135073/03-02-2011 (ΦΕΚ 315/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

3. Tην αρ. πρωτ. 11283/9-12-2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008) ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. 

Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007.  

4. Την αρ. πρωτ. 26984/19-12-2013 (ΦΕΚ 3255/Β’/20-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «2
η 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων 

υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 

Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του 

Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την αρ. πρωτ. 26983/19-12-2013 (ΦΕΚ 3254/Β’/20-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού 

Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2
η
 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων 

Γεωργών» του Άξονα  1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013»  

6. Την αρ. πρωτ. 1221/20-1-2014 Απόφαση «Ένταξη της πράξης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 

2014», του Μέτρου 112 στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 

2007 – 2013)» όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Την αίτηση ενίσχυσης και το φάκελο υποψηφιότητας Νέου/ας Γεωργού με κωδικό αριθμό 

………………………………. που υπεβλήθη στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ……………………..……… για την 
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ένταξη στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007 - 2013 της Δ’ 

Προγραμματικής Περιόδου, στα πλαίσια της 2
ης

 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 

2014, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

8. Τα πορίσματα της τελικής αξιολόγησης του τελικού αξιολογητή που ορίστηκε με την αρ. 

………………… Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

……………………………………..……… 

9. Την αρ. πρωτ. ……………………………. Απόφαση κατάταξης στην κατηγορία των 

«Επιλαχόντων».  

10. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων …………………….. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ……………………….  

11. Ότι με την αποδοχή της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους …………………………… σε βάρος 

της ΣΑΕ 082/8 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του εγκεκριμένου 

Προϋπολογισμού της ανωτέρω πράξης και ιδιαίτερα του έργου με Κ.Α.: 2014ΣΕ08280012 αυτής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

1. Ανακαλούμε την με αρ. πρωτ.  ……/…-….-…….. Απόφαση Κατάταξης στην κατηγορία των 

«Επιλαχόντων» του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007 - 2013. 

2. Εγκρίνουμε την ένταξη στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 

2007 - 2013 της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, του/της Νέου/ας Γεωργού, εφεξής 

αποκαλούμενου/ης ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, με τα κάτωθι στοιχεία:  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΥ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Δ.Κ. ή Τ.Κ.  

 

3. Με την ένταξή του στο πρόγραμμα ο/η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ αναλαμβάνει: (α) τις συμβατικές 

υποχρεώσεις του Άρθρου 2, που αφορούν στην υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου με 

δεσμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη της γεωργικής του/της εκμετάλλευσης και την 

επαγγελματική του/της εξέλιξη και (β) τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του Άρθρου 3, σύμφωνα με 

το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Άρθρο 2) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Άρθρο 3) 
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4. Για τη στήριξη του έργου που αναλαμβάνει ο/η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ και με τους όρους της παρούσας 

απόφασης, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ……………………….. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

…………………………………………………….….. θα του χορηγήσει οικονομική ενίσχυση 

πρώτης εγκατάστασης συνολικού ύψους …….…………………….…... € η οποία θα καταβληθεί σε 

τρεις, το πολύ, δόσεις. 

5. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων 

………........ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………………………... και του/της 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. Η αποδοχή της από τον/την ενδιαφερόμενο/η θα πρέπει να γίνει εγγράφως στη 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας………………………………………………… εντός 15 ημερολογιακών ημερών από 

την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της παρούσας απόφασης στο/στη δικαιούχο. Σε 

περίπτωση που ο/η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ δεν αποδεχθεί την παρούσα απόφαση έγκρισης πράξης 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αυτή θα ανακαλείται.   

6. Εφόσον ο/η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ δεν επιθυμεί πλέον την ένταξή του, πρέπει να το δηλώσει 

εγγράφως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας ………………………………….. εντός 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση σε 

αυτόν/αυτή της παρούσας απόφασης.  

7. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασής μας                         

(....../…-…-2014). 

 

Άρθρο 2 - Συμβατικές Υποχρεώσεις Δικαιούχου 

Ο/Η Δικαιούχος αναλαμβάνει,  τις παρακάτω συμβατικές υποχρεώσεις:  

8. Να είναι μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, που κατατάσσεται στην κατηγορία 

περιοχής/πληθυσμού ………………………………………………………………., από την οποία να 

έχει δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης στη γεωργική του/της εκμετάλλευση. 

9. Να υλοποιήσει Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της γεωργικής του/της εκμετάλλευσης και 

την επαγγελματική του/της εξέλιξη, με καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης την 

………………………, προκειμένου να επιτύχει τους παρακάτω δεσμευτικούς στόχους:  

 

Κατ’ έτος (και ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 10ετίας, ήτοι έως το έτος ………...): 

 

9.1. Να υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη 

ενιαίας ενίσχυσης. 

9.2. Να διατηρεί τουλάχιστον το ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (0,5 ΜΑΕ) της 

γεωργικής του/της εκμετάλλευσης.  

 

9.3. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση.  

 

Εντός χρονικής περιόδου 36 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, ήτοι  

έως .…………………….….....: 

 

9.4. Εφόσον ο/η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 ΠΑΑ 

(Επενδυτικό Σχέδιο) με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του/της Σχέδιο, να έχει συμμορφωθεί εντός 36 μηνών 

από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης με τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα 

αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί.   

 

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία 

της απόφασης έγκρισης πράξης, ήτοι έως ……..…………………….....: 

 

9.5. Να εγγραφεί με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατόπιν της οριστικής 
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εγγραφής, ο/η δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει διαρκώς τα Μητρώα για τις μεταβολές, μέχρι 

τη λήξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

9.6. Να ενταχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με εγγραφή 

του/της στον ΟΓΑ ως κύριου ταμείου ασφάλισής του/της.  

9.7. Να αποκτήσει ή να συμπληρώσει (εφόσον δεν διαθέτει ήδη) επαρκή επαγγελματική ικανότητα 

κατεύθυνσης ανάλογης με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, με την παρακολούθηση 

μαθημάτων διάρκειας 150 ωρών τουλάχιστον, που πραγματοποιείται από κέντρο κατάρτισης 

πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ. 

9.8. Στην περίπτωση της πτηνοκτηνοτροφίας, και εφόσον απαιτείται, να έχει αποκτήσει εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας, προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης της πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας.  

9.9. Να επιτύχει το δεσμευτικό στόχο του Εισοδήματος (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία) της 

τριετίας, ήτοι …………………………………….(€) Εισόδημα, όπως αυτό δηλώθηκε από το 

δικαιούχο στο 3
ο
 έτος του 5ετούς χρονοδιαγράμματος επίτευξης των κυρίων στόχων του 

Επιχειρηματικού του/της Σχεδίου.  

9.10. Να καταθέσει αίτηση πληρωμής 2
ης

 δόσης της ενίσχυσης στην αρμόδια Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

…………………………………………………………….., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά της παρ. 3, Άρθρο 27 της ΚΥΑ 704/2008, εντός καταληκτικής προθεσμίας 

τριών (3) ετών από την ημερομηνία  ισχύος της παρούσας απόφασης έγκρισης πράξης.  

 

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της  

απόφασης έγκρισης πράξης, ήτοι έως ……..…………………….......: 

 

9.11. Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκμετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 

Προσανατολισμός Παραγωγής   

Επίπεδο Εισοδήματος Εκμετάλλευσης 

(Α.Π.Α)* 
** 

Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική 

εκμετάλλευση άνω των 25.000€ 
 

 *Α.Π.Α: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  

 **Αναγράφεται το επίπεδο εισοδήματος του κριτηρίου 7 της βαθμολογίας 

 

9.12. Να επιτύχει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, αλλά και τα λοιπά μεγέθη που 

προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό του/της Σχέδιο, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και 

κρίθηκε η υποψηφιότητα του/της Δικαιούχου (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αναλυτικά 

δελτία βαθμολογίας κριτηρίων ένταξης και υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης, που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας). 

9.13. Να δημιουργήσει γεωργική εκμετάλλευση συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 

μεγαλύτερου της μίας (1) ΜΑΕ (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας, 1750 ώρες) και εισοδήματος 

μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά).   

9.14. Να βελτιώσει το εισόδημα της γεωργικής του εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον, σε 

σχέση με την υφιστάμενη, κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, κατάσταση.   

9.15. Να εγγραφεί με την ιδιότητα του σημείου 9.16 στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.  

9.16. Να αποκτήσει την ιδιότητα του/της κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί 

τουλάχιστον το 50% του ατομικού εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκεί στα 

όρια της εκμετάλλευσής του και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός των 

ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής 

του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη, δηλαδή να αντλεί 

τουλάχιστον το 50% του ατομικού εισοδήματός του από αγροτικές δραστηριότητες, υπό τον 
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όρο όμως ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές - 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της 

γεωργικής εκμετάλλευσής του χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης 

του. 

9.17. Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, εφόσον 

τον/την αφορά. 

9.18. Να καταθέσει αίτηση πληρωμής 3ης δόσης της ενίσχυσης στην αρμόδια Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

………………………………………………………, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά της παρ. 4, Άρθρο 27 της ΚΥΑ 704/2008, εντός καταληκτικής προθεσμίας 

πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης έγκρισης πράξης. 

 

Άρθρο 3 - Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχου 

10. Ο/Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ αναλαμβάνει, για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 

έγκρισής του/της στο Μέτρο, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την …………………………………., τις 

εξής υποχρεώσεις:  

11. Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές 

υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

12. Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του/της. 

13. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση. 

14. Να διατηρεί την ασφάλιση του ΟΓΑ. 

15. Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και 

οικονομικών στοιχείων της γεωργικής του/της εκμετάλλευσης από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης έγκρισης πράξης. 

16. Να διατηρεί τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής του εκμετάλλευσης, για το οποίο 

ενισχύθηκε, από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου. 

17. Να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με 

τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης. 

18. Να διατηρεί τουλάχιστον την ιδιότητα του/της μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της 

εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός του/της από γεωργικές 

δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της 

ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων.  

19. Να μην εμπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση με κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, 

ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του Δημοσίου. 

20. Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα 

για την διαπίστωση της τήρησης από μέρους του δικαιούχου της Εθνικής και Κοινοτικής 

νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 4 - Φορέας Εφαρμογής 

21. Φορέας εφαρμογής του Μέτρου είναι η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ………………………. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ……………………………………, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 4 της ΚΥΑ 704/2008. 

 

Άρθρο 5 – Φορέας Επίβλεψης 

22. Η επίβλεψη υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου του/της Δικαιούχου θα γίνεται από τη Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

…………………………………………………, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 25, 26, 27 

της ΚΥΑ 704/2008. 
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Άρθρο 6 – Φορέας Πληρωμών - Δημόσια Χρηματοδότηση και Τρόπος Καταβολής της 

23. Φορέας πληρωμών είναι ο Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. 

24. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει ο/η Δικαιούχος από την Δ/νση Αγροτικών 

Υποθέσεων …………………………………………. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

……………………………………… για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την 

ένταξή του/της στο Μέτρο, ανέρχεται στο ποσό των ………………………………..€.  

25. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Σε ότι αφορά το ποσοστό συνεισφοράς του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην επιλέξιμη Δημόσια 

Δαπάνη της πράξης, ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφοι 3 και 4 του Καν (ΕΕ) 

1698/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 

Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης  85% 

Περιοχές του στόχου σύγκλισης   95% 

Νήσοι Αιγαίου    95% 

Αποστολή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. είναι να συμβάλλει στην προαγωγή της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης 

σε ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο συμπληρωματικό προς τις πολιτικές για την αγορά και την 

εισοδηματική στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την πολιτική συνοχής και την κοινή 

αλιευτική πολιτική. Το Ε.Γ.Τ.Α.Α. στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη με στόχους: α) τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας μέσω της παροχής στήριξης για 

αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και καινοτομία β) τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω 

της παροχής στήριξης για τη διαχείριση της γης γ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας.  

26. Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε τρεις (3), το πολύ, δόσεις: 

26.1. Η 1
η
 δόση (70% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης)  θα χορηγηθεί στο/στη Δικαιούχο 

άμεσα μετά την αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης.  

26.2.Η 2
η
 δόση (15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης) δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο 

έτος από την έκδοση της απόφασης ένταξης του/της Δικαιούχου, εφόσον ο/η Δικαιούχος αποκτήσει 

τις προϋποθέσεις και εκπληρώσει τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού του Σχεδίου που 

απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα 

απόφαση έγκρισης πράξης.  

26.3.Η 3
η
 δόση (15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης) δύναται να χορηγηθεί εφόσον ο/η 

Δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων και επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών 

στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση 

έγκρισης πράξης. 

26.4.Η 2
η
 και 3

η
 δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με αίτηση πληρωμής ολοκλήρωσης 

πράξης, με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο/η 

δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου και έχει 

υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του/της στο 

Μέτρο. Η μη υποβολή αίτησης πληρωμής της 2
ης

 και 3
ης 

δόσης εντός των προβλεπομένων 

προθεσμιών (3 και 5 έτη αντίστοιχα), θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων, 

σύμφωνα με το Άρθρο 27, παρ. 7 της ΚΥΑ 704/2008 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις του Άρθρου 29, παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη υποβολής 

για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και μόνο εφόσον ο/η δικαιούχος έχει ήδη 

προβεί σε έγγραφη κοινοποίησή τους προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή προς το Φορέα Εφαρμογής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από τη στιγμή που ήταν σε θέση να πράξει αναλόγως, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, και 

ο Φορέας Εφαρμογής τα κρίνει ως επαρκή και αποδεκτά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναζητούνται 

τα ποσά που έχουν καταβληθεί.     

27. Για τη χορήγηση της 1
ης

 δόσης της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η υποβολή στη Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτησης πληρωμής του/της 

Δικαιούχου με έγγραφη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της 

Δ.Ο.Υ., όπως επίσης της Τράπεζας και του Αριθμού του προσωπικού Τραπεζικού Λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ) του/της Δικαιούχου, στον οποίον θα καταβάλλονται απευθείας οι χορηγούμενες ενισχύσεις. 
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Άρθρο 7 – Τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Οικειοθελής αποδέσμευση 

28. Στο/στη Δικαιούχο δίνεται η δυνατότητα υποβολής έως και δύο (2) αιτημάτων τροποποίησης του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου και ενός (1) αιτήματος τροποποίησης που να αφορά στη χορήγηση 

παράτασης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 24 της ΚΥΑ 704/2008.   

29. Στο/στη Δικαιούχο δίνεται, επίσης, η δυνατότητα αποδέσμευσης από το Πρόγραμμα, με οικειοθελή 

επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 29 της ΚΥΑ 

704/2008.    

 

Άρθρο 8 – Κυρώσεις 

30. Σε περίπτωση που από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η Δικαιούχος έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή 

στοιχεία, ή σε περίπτωση που ο/η Δικαιούχος αθετήσει τις συμβατικές και μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις, ή δεν υποβάλλει αίτηση πληρωμής της δεύτερης και τρίτης δόσης εντός των 

προβλεπομένων προθεσμιών (3 και 5 έτη αντίστοιχα), τότε θα επιβληθούν, με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Αγροτικών 

Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι προβλεπόμενες κυρώσεις (Άρθρα 27, 29 της ΚΥΑ 

704/2008). 

 

Άρθρο 9 – Ενστάσεις 

31. Ο/Η Δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της παρούσας απόφασης εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 20 εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσής της σε αυτόν/αυτή, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 21 της ΚΥΑ 704/2008. 

 

Άρθρο 10 – Ανάκληση – Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης πράξης 

32. Η παρούσα απόφαση έγκρισης πράξης ανακαλείται ή τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα Άρθρα 23 & 24 της ΚΥΑ 704/2008.  

33. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του έτους 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του/της Δικαιούχου προκύψει ότι δεν πληρούνται είτε τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίου, η 

παρούσα απόφαση έγκρισης θα ανακληθεί και θα εκδοθεί, μετά από εισήγηση της Δ/νσης 

Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απόφαση απόρριψης του/της Δικαιούχου. 

 

 
 
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

 
 
 

 

 

 

 

Συνημμένα 

1. Αποδεικτικό Παραλαβής - Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Πράξης – Σύμβαση. 

2. Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας Κριτηρίων Ένταξης και Υπολογισμού Ύψους Ενίσχυσης. 

3. Αίτηση Πληρωμής της 1
ης

 δόσης της Ενίσχυσης. 
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Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια 

 

1. Δικαιούχος  

 

 

 

 

 

 

 

2. Περιφερειακή Ενότητα…………………………… – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

…………………………. 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών για Κοινοποίηση 

 

1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας……………………………………………… 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ……………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ………………………….. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 (ΠΑΑ) 

ΜΕΤΡΟ 112  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 

ΕΤΟΣ 2014 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:             /      -   -2014 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  

ΔΗΜΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:  

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΑΔΤ Ή ΔΙΑΒ.:  

 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Τόπος μόνιμης κατοικίας 

(Δημοτική ή Τοπική) 

Δ.Κ. ή Τ.Κ. μέχρι 10.000   

Δ.Κ. ή Τ.Κ 10.001 – 50.000   

Δ.Κ. ή Τ.Κ 50.001 και άνω   

2 

Επίπεδο επαγγελματικής 

εκπαίδευσης                             

(υφιστάμενη Κατάσταση) 

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ  γεωτεχνικής  κατεύθυνσης   

Απολυτήριο ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ(Δημοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ ζωικής 

κατεύθυνσης    

3 

Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης από διαδοχή Πρόωρης Συνταξιοδότησης, με οριστική 

παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκμετάλλευσης του παραχωρούντος                                           

(υφιστάμενη κατάσταση)   

4 

Ποσοστό εισοδήματος που 

προέρχεται από ιδιόκτητη 

γεωργική γη και ζώα                                                         

(υφιστάμενη κατάσταση) 

50,00% και άνω του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης 

προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο   

30,00%  - 49,99% του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης 

προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο   

10,00% - 29,99% του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης 

προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο   

5 

Μέγεθος της γεωργικής                              

εκμετάλλευσης σε εργασία                            

(υφιστάμενη κατάσταση) 

Από 1,20 ΜΑΕ και άνω   

Από 1,00 ΜΑΕ- 1,19 ΜΑΕ   

Από 0,80 ΜΑΕ- 0,99 ΜΑΕ   

6 

Επίπεδο του εισοδήματος της 

γεωργικής εκμετάλλευσης                                                   

(υφιστάμενη κατάσταση) 

Εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης άνω του 75% του 

εισοδήματος αναφοράς   

Εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από 50,00% έως 74,99% 

του εισοδήματος αναφοράς   

7 

Επίπεδο εισοδήματος της 

γεωργικής εκμετάλλευσης                                                 

(μελλοντική κατάσταση) 

Εισόδημα  μεγέθους  άνω του 120,00% του εισοδήματος αναφοράς    

Εισόδημα μεγέθους 100,00% έως 120,00% του εισοδήματος 

αναφοράς   

Εισόδημα μεγέθους 80,00% έως 99,99% του εισοδήματος 

αναφοράς   

8 Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση άνω των 25.000 €  
  

9 

Προσανατολισμός παραγωγής 

της γεωργικής εκμετάλλευσης                              

(μελλοντική κατάσταση) 

Κτηνοτροφική   

Φυτική    

     Μικτή (μελισσοκομία κλπ)   

10 Βαθμολογία για Νομούς καλλιέργειας βαμβακιού, καπνού   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:  
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας 

Ορεινή   

Μειονεκτική   

Λοιπές Περιοχές   

2 

Προσανατολισμός παραγωγής της 

εκμετάλλευσης στη μελλοντική 

κατάσταση 

Κτηνοτροφική   

Φυτική   

Μικτή - Μελισσοκομία   

3 

Επίπεδο εισοδήματος της 

εκμετάλλευσης στη μελλοντική 

κατάσταση 

> από το 120% του Εισοδήματος 

Αναφοράς 
  

80% - 120% του Εισοδήματος 

Αναφοράς 
  

ΣΥΝΟΛΟ  
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  1 

ΑΠΟ:    

 

 

Τηλ:  

Κιν : 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

………………………………….. 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 - 2013 

 

Ο/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Δ.Κ. ή Τ.Κ.  

 

Α. Δηλώνω ότι παρέλαβα την υπ’ αριθμ.            -     /   /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 112 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 

2013» (ΠΑΑ) που μου αποστείλατε και σας γνωρίζω ότι, αφού έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται 

σε αυτήν και το γεγονός ότι αυτή επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων …………. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  …………………………………………. και εμού ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, αποδέχομαι την 

ένταξή μου στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με τους όρους της απόφασης 

έγκρισης πράξης. 

 

Β. Δηλώνω ότι τα στοιχεία του προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου μου και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είναι:  

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):          

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  

 

Γ. Δηλώνω ότι τα στοιχεία του προσωπικού μου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα κατατίθενται απευθείας από τη 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ………………………. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

……………………………………………………………. οι οικονομικές ενισχύσεις είναι: 

  

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):  

Τράπεζα:  

 

Δ. Επισυνάπτω φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου μου. 

   

                                                                                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………….. 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ………………………………………………. υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας  

……................................ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ …………………….………….), 

βεβαιώνω ότι ο/η νέος/νέα γεωργός ……………………………………………………………………… παρέλαβε σήμερα 

…………………........................ την υπ’ αριθμ.           -     /   /2014 απόφαση έγκρισης πράξης. 

Ο/Η Βεβαιών 

 

 

(υπογραφή) 
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Ο 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  (Ε_1) 

 

ΠΡΟΣ: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ……………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ …………………….. 

……………………., ΤΚ……… 

 

 

ΘΕΜΑ:  Κατάθεση αίτησης για χορήγηση πληρωμής 1
ης

 δόσης που αφορά το Μέτρο 1.1.2. 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Π.Α.Α. 2007-2013» 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:   

Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην 

χορήγηση πληρωμής της 1
ης

 Δόσης όπως 

ορίζεται στις οικείες αποφάσεις εφαρμογής του 

μέτρου 1.1.2. ¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨ του 

Π.Α.Α. 2007-2013 και την Ατομική Απόφαση 

Ένταξής μου. 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 

ΤΗΛ.: 

FAX : 

Ε-mail: 

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΙΒΑΝ :  

Τραπεζικό Ίδρυμα Λογαριασμού :  

 

 

 Ο δικαιούχος 

  

  

  

Ημερομηνία: ........................................................ 

 (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) 

 

  

                                        

 

 
 

ΑΔΑ: Ω87ΤΒ-6ΘΑ


		2014-11-05T12:58:36+0200
	Athens




