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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,  23/2/2009 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  

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

 Α.Π.: 2541 

                         (ΦΕΚ  484 /Β΄/17.3.2009) 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

Προς: Ως Π.Δ. 

 

 

Μονάδα Α’ 

  

Ταχ. Δ/νση:         Λεωφ. Αθηνών 54-56   

Ταχ. Κωδ.:          104 41 (ΑΘΗΝΑ)   

Πληροφορίες: Β. Γιαγός   

Τηλ: 210-5275231, Fax:  210-5275268   

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των άρθρων 17 και 18 της 

αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ  και λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων του  

Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» το ΠΑΑ 2007-2013» 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και 

ειδικότερα του άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας». 

2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 

24. 

3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 
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της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13. 

4. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση 

του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013. 

5. Την υπ΄ αριθ. 9828/21.10.2008 Υπουργική 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 και 

αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 324005/09-09-08 ΚΥΑ.  

6. Tην υπ. αριθμ. 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. 

7. Την αριθμ. πρωτ. 17371/αριθμ. αποφ. 704/20.11.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2497/Β/2008) 

«Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 

1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» και 

ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 18 και την παράγραφο 4 του άρθρου 35. 

8. Την αριθμ. πρωτ. 1421/27.1.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγός Συμπλήρωσης 

Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας». 

9. Την αριθμ. πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «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 2009». 

10. Τα υπ΄ αριθ.  8242/23-1-009 και  19058/12-02-09  έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τα άρθρα 17 και 18 της αριθμ. πρωτ. 17371/αριθμ. αποφ. 704/20.11.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2497/Β/2008) τροποποιούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

άρθρου 18 της ΚΥΑ ως ακολούθως: 

 

1. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 17 τροποποιούνται ως εξής: 

«1. Ένα αντίγραφο του φακέλου υποψηφιότητας (το πρωτότυπο) συνοδευόμενο από το 

δελτίο αξιολόγησης – εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ/νση 

Γεωργίας) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλεται στη Δ/νση Γεωργικής 

Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας εντός του επομένου μήνα από την υποβολή της 

αίτησης ενίσχυσης . 

 

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας διενεργείται σε δύο 

επίπεδα: 

 

α)  Εισηγητική Αξιολόγηση σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

β)  Τελική Αξιολόγηση από Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 

3.Η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

πραγματοποιείται από υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ/νση 

Γεωργίας) που ορίζονται με απόφαση του προϊστάμενου της. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

ολοκληρώνεται εντός του επομένου μήνα από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η 

εισηγητική αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) αφορά σε κάθε φάκελο και ακολούθως κάθε 

φάκελος προωθείται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. 
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4. Ειδικά κατά την πρώτη αξιολόγηση της πρώτης περιόδου  (έτους 2009), η 

αξιολόγηση των φακέλων που θα υποβληθούν μέχρι 15/4/2009 θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέχρι 30/4/2009». 

 

2.Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η πρώτη σύγκλιση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής 

του Μέτρου (έτος 2009) θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2009. Οι Επιτροπές θα 

γνωμοδοτήσουν για τις αιτήσεις ενίσχυσης των υποψηφίων που θα υποβληθούν μέχρι 

15/4/2009 και οι οποίες θα έχουν αξιολογηθεί σε επίπεδο Ν. Α. μέχρι 30/4/2009.» 

 

Β. Ορίζουμε τις ακόλουθες λεπτομέρειες εφαρμογής: 

 

1. Εξαιρούμε προσωρινά (σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 

704/2008) τους υποψήφιους Νέους Γεωργούς από την υποχρέωση υποβολής της Ενιαίας 

Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 2009 με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας 

για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – 

φακέλων υποψηφιότητας, ήτοι 16-02-09 και έως την ημερομηνία έναρξης υποδοχής των 

δηλώσεων έτους 2009 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ημερομηνία αυτή 

θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες – φορείς εφαρμογής του Μέτρου.  

Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν με το φάκελο υποψηφιότητας 

αντίγραφα των αναγκαίων αποδεικτικών κατοχής ή ενοικίασης των αγροτεμαχίων της 

εκμετάλλευσης που θα δηλώσουν στο Ο.Σ.Δ.Ε. για το έτος 2009, να συμπληρώσουν στον 

πίνακα 1 και 2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου στη στήλη «Χαρτογραφικό Υπόβαθρο 

(ΟΣΔΕ)» - εφόσον είναι εφικτό - τον 13ψήφιο κωδικό των αγροτεμαχίων και να 

προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού, το αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης 

Εκμετάλλευσης αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων στους 

φορείς καταχώρησης ή/ και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή από 

τους υποψηφίους της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 2009 είναι υποχρεωτική 

για την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισής τους στο πρόγραμμα. Συνεπώς η 
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διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εξελίσσεται με τα διαθέσιμα στοιχεία της αίτησης 

ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας και να ολοκληρώνεται με τη διασταύρωση της 

υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με τα στοιχεία της Ενιαίας 

Δήλωσης Εκμετάλλευσης, μόλις αυτή υποβληθεί από τον υποψήφιο Νέο Γεωργό. 

 

2. Η εγγραφή κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων της οικείας Δ.Α.Α. ή η χρήση κατά το παρελθόν φοροαπαλλαγής  

βάσει του ν. 634/1977 ή του ν. 2520/1998  προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση εφόσον η 

γεωργική εκμετάλλευση που κατείχε ο υποψήφιος ήταν μεγέθους σε εργασία >=0,5 

ΜΑΕ.  

 

3. Νέος Γεωργός κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης με νεόφυτες (μη παραγωγικές) 

μόνιμες φυτείες δύναται να αποδείξει την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης με 

τεκμηρίωση των πραγματικών απαιτήσεων σε εργασία της εκμετάλλευσης >=0,5 ΜΑΕ ή 

< 0,5 ΜΑΕ. 

 

4. Για την εγκατάσταση από Νέο Γεωργό μονίμων φυτειών απαιτούνται τουλάχιστον 

10ετη μισθωτήρια (συμβολαιογραφικές πράξεις μίσθωσης νομίμως μεταγεγραμμένες στο 

Υποθηκοφυλακείο) εκτός εάν η παραγωγική ζωή της φυτείας είναι μικρότερη.  

 

5. Εφόσον οι εκτάσεις που αναφέρονται στα μισθωτήρια και στα συμβόλαια 

ιδιοκτησίας διαφέρουν από τις εκτάσεις της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, στην 

υφιστάμενη κατάσταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου αναγράφονται οι επιλέξιμες 

εκτάσεις της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. 

 

6. Η υποβολή αντίγραφου βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή της τελευταίας μεταβολής στο 

Μητρώο γίνεται με αντίγραφο επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή της 

βεβαίωσης που έχει ο ενδιαφερόμενος. Αν την έχει χάσει μπορεί να ζητήσει 

επανεκτύπωση από τη ΔΟΥ. 

 

7. Το κριτήριο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου μεγέθους 
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τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ στην υφιστάμενη κατάσταση, 

πληρείται εφόσον έχει υποβληθεί Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει 

γεωργική εκμετάλλευση αντίστοιχου μεγέθους και έχει ήδη εγκατασταθεί μία 

τουλάχιστον καλλιέργεια ή εκτροφή ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Δεν επιτρέπεται η 

τροποποίηση καλλιεργειών και αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στην υφιστάμενη 

κατάσταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην αρχική Ενιαία Δήλωση 

Εκμετάλλευσης. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στην 

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης θεωρείται ως υφιστάμενη κατάσταση. 

 

8. Το μελισσοκομικό εργαστήριο του Νέου Γεωργού στην υφιστάμενη κατάσταση 

πρέπει να είναι χώρος υποστήριξης μελισσοκομικών εργασιών που θα επιτρέπει 

τουλάχιστον την πραγματοποίηση των βασικών εργασιών της εκμετάλλευσης και στον 

οποίο θα είναι εφικτό να τηρούνται ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας. Επίσης θα 

πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έναν τουλάχιστον μελιτοεξαγωγέα.  

 

9. Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, φυτώρια και θερμοκήπια υποψήφιων Νέων 

Γεωργών θα πρέπει να έχουν αυτονομία και να αποτελούνται από διακριτούς χώρους. 

(Δεν επιτρέπεται η μερική μεταβίβαση της εκμετάλλευσης – συστέγαση με άλλη 

εκμετάλλευση). 

 

10. Η άσκηση αλιευτικού επαγγέλματος / ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους καθιστά μη 

επιλέξιμο τον υποψήφιο στο πρόγραμμα. Απαιτείται διακοπή. 

 

11. Η εκδήλωση στο φάκελο υποψηφιότητας Νέου Γεωργού της πρόθεσης πρόσβασης 

στα άλλα Μέτρα του Π.Α.Α. και ειδικότερα στο Μέτρο 1.2.1 (Σχέδια Βελτίωσης) και η 

μη υποβολή στη συνέχεια αίτησης ενίσχυσης στα άλλα Μέτρα, ενέχει συνέπειες για το 

Νέο Γεωργό, εφόσον από την παράληψή του αυτή αδυνατεί να υλοποιήσει το 

Επιχειρηματικό του Σχέδιο, ή δεν πραγματοποιεί τη δέσμευσή του για υλοποίηση 

επενδύσεων άνω των 50.000 € για τις οποίες βαθμολογήθηκε.  

 

12. Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου 
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λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος σε εργασία της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Ως ημερομηνία  πρώτης εγκατάστασης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η 

οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση φτάνει η ξεπερνά σε μέγεθος απαιτήσεων σε 

εργασία τις 0,5 ΜΑΕ. 

 

13. Οι φορολογικές δηλώσεις τριετίας που απαιτούνται να υποβληθούν κατά το έτος 

2009 και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του συνολικού 

οικογενειακού και του εξωεγωργικού εισοδήματος είναι αυτές των οικονομικών ετών 

2006-2007-2008. Εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχει 

υποβληθεί και φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2009, ο υποψήφιος υποχρεούται 

να υποβάλλει αντίγραφο και αυτής. 

 

14. Δεν γίνονται δεκτές καλλιέργειες δασικών ειδών. Πρόσθετα η ένταξη του υποψήφιου 

ή του/της συζύγου σε πρόγραμμα δάσωσης με την ιδιότητα του γεωργού καθιστά τον 

υποψήφιο μη επιλέξιμο στο μέτρο 1.1.2. του ΠΑΑ. 

 

15. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους 

σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση, ανεξάρτητα από 

τυχόν εκ των υστέρων τροποποιήσεις της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης που 

αφορούν στο μέγεθος σε εργασία της εκμετάλλευσης. 

 

16. Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που 

αφορούν στα δηλωθέντα γεωργικά εισοδήματα και στη διεύθυνση κατοικίας. Είναι 

υποχρεωτική η υποβολή όλων των αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών). 

 

 

Γ. Οι Περιφέρειες και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των 

φορέων, του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων της περιοχής ευθύνης τους, 

χωρίς διακρίσεις.  
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 Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

            ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

              

           Σ.  ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. ΝΑ Κράτους Δ/νσεις Αγροτικής  Ανάπτυξης – Έδρες τους 

2. Περιφέρειες Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους 

3. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές  Περιφερειών– Έδρες τους 

 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφεία κ. Υφυπουργών 

3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 

4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

5. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. 

6. Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής 

7. Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 

8. Γενική Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας 

9. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής  

10. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης 

11. Δ/νση Οικονομική 

12. Δ/νση Νομοπαρασκευαστικού Έργου & Νομικών Υποθέσεων 

13. ΑΤΕ – Δ/νση Συμβουλευτικών Εργασιών 

14. ΠΑΣΕΓΕΣ 

15. ΟΠΕΚΕΠΕ – Αχαρνών 364 

16. Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2007 - 2013 

17. ΓΕΩΤΕΕ, Ελ. Βενιζέλου 64, 54 631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


