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ΘΔΜΑ:      « ΔΝΗΥΤΔΗ Δ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 211 ΚΑΗ 212  

                (ΔΞΗΧΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ) ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 2 ΣΟΤ  

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Α.Α) 2007-2013 » 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε (Δ.Α) είλαη ζπλερηδφκελν Πξφγξακκα πνπ ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνβιέπεηαη   απφ   ηνλ Κνηλνηηθφ Καλ. 1698/2005. 

Με βάζε ην πξφγξακκα απηφ ρνξεγνχληαη εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο, κφληκνπο θαηνίθνπο 

ησλ Οξεηλψλ θαη Μεηνλεθηηθψλ Πεξηνρψλ θαζψο θαη ζηνπο θηελνηξφθνπο πνπ κεηαθηλνχλ     

ηα πνίκληά ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πεληάκελν / έηνο. 

Ζ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο έρεη σο ζηφρν: 

 ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηηο 

πεξηνρέο απηέο, 

 ηε βειηίσζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εηζνδεκαηηθώλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη 

κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ησλ ινηπώλ πεξηνρώλ, 

 ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο, 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνπίνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε ελόο ειάρηζηνπ νξίνπ πιεζπζκνύ 

ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ.  

 

Δηδηθφηεξα ν Οδεγφο εθαξκνγήο αθνξά ηα αθφινπζα Μέηξα:  

 

 

Η.  ΜΔΣΡΟ 211 (ΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 

Γηθαηνύρνη (Παιαηνί θαη Νένη). 

 

ην Μέηξν εληάζζνληαη Άλδξεο θαη Γπλαίθεο νη νπνίνη πιεξνχλ  ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

– Δίλαη κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή νηθηζκνχ ησλ Οξεηλψλ 

πεξηνρψλ. 
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– Οη θάηνηθνη ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη εθφζνλ                         

είλαη κεηαθηλνχκελνη θηελνηξφθνη θαη κεηαθηλνχλ ηα πνίκληά ηνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) Μνλάδσλ Μεγάισλ Εώσλ (Μ.Μ.Ε), γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη εθφζνλ θαιχπηνπλ θαη 

ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφγξακκα. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην δηάζηεκα απηφ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλ/μεο θαη Σξνθίκσλ κπνξεί λα γίλεη ηέζζεξηο (4) κήλεο. 

– Δίλαη Γεσξγνί θαη Αξρεγνί Γεσξγηθήο Δθκεηάιιεπζεο φπσο νη έλλνηεο θαζνξίδνληαη             

ζηηο απνθάζεηο εθαξκνγήο. 

– Καηέρνπλ θαη αμηνπνηνχλ κε απηναπαζρφιεζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, 

ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Έθηαζεο ζηηο κεηνλεθηηθέο 

θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθηάξηα (Ha) είθνζη ( 20) 

ζηξέκκαηα Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Έθηαζεο κε Υαξηνγξαθηθή Αλαθνξά 

(εληνπηζκφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζην ράξηε). 

– Δίλαη ελήιηθα άηνκα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ απνζπξζεί απφ 

ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή ιφγσ αλαπεξίαο  ή 

γηα άιινπο ιφγνπο. 

– Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εμσαγξνηηθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη εηεζίσο ην 150% 

ηνπ Δηζνδήκαηνο Αλαθνξάο. 

– Καη’εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ Γαζεξγάηεο, 

Αιηεξγάηεο, Δξγάηεο γεο, Μηθξνεπαγγεικαηίεο, κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο, πιεζπζκνχ κέρξη 2000 θαηνίθσλ (ηειεπηαία επίζεκε απνγξαθή), εθφζνλ 

πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαλνληθνχο 

δηθαηνχρνπο. Όζνη επηθαινχληαη ηελ ηδηφηεηα απηή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ 

βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή απφζπαζκα απφ ηελ ΔΛΣΑΣ  φπνπ ζα θαίλεηαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ Γηακεξίζκαηνο. 
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ΗΗ.  ΜΔΣΡΟ 212 (ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ (Παιαηνί θαη Νένη). 

 

ην Μέηξν εληάζζνληαη άλδξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

– Δίλαη κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

(Μεηνλεθηηθέο θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο ). 

– Οη θάηνηθνη ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη εθφζνλ έρνπλ           

ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαθηλνχκελνπ θηελνηξφθνπ θαη κεηαθηλνχλ ηα πνίκληά ηνπο, πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) Μνλάδσλ Μεγάισλ Εώσλ (Μ.Μ.Ε),  

γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο (Μεηνλεθηηθέο θαη 

κε Δηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο) θαη εθφζνλ θαιχπηνπλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην πξφγξακκα θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλ/μεο θαη Σξνθίκσλ. 

– Δίλαη γεσξγνί θαη αξρεγνί γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο φπσο νη έλλνηεο θαζνξίδνληαη     

ζηηο απνθάζεηο εθαξκνγήο. 

– Καηέρνπλ λφκηκα θαη αμηνπνηνχλ κε απηναπαζρφιεζε εληφο ησλ νξίσλ                                    

ησλ Μεηνλεθηηθψλ θαη κε Δηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρψλ, ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο 

Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθήο Έθηαζεο ζηηο Οξεηλέο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εθηάξηα (Ha)  Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Έθηαζεο κε Υαξηνγξαθηθή Αλαθνξά.   

– Δίλαη ελήιηθα άηνκα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ απνζπξζεί απφ 

ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή ιφγσ αλαπεξίαο. 

– Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εμσαγξνηηθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην 150%                     

ηνπ Δηζνδήκαηνο Αλαθνξάο. 

– Καη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηφλ λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ Γαζεξγάηεο, 

Αιηεξγάηεο, Δξγάηεο γεο, Μηθξνεπαγγεικαηίεο, κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο, πιεζπζκνχ κέρξη 2000 θαηνίθσλ (ηειεπηαία επίζεκε απνγξαθή), εθφζνλ 

πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη                  γηα ηνπο θαλνληθνχο 

δηθαηνχρνπο. Όζνη επηθαινχληαη ηελ ηδηφηεηα απηή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ 

βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή απφζπαζκα ηεο ΔΛΣΑΣ, φπνπ ζα θαίλεηαη ν πιεζπζκφο 

ηνπ Γηακεξίζκαηνο. 
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ΗΗΗ.  ΜΔΣΡΑ 211 ΚΑΗ 212 (ΟΡΔΗΝΔ & ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 

ΓΔΝ ΚΡΗΝΟΝΣΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ  

 

ηα Μέηξα 211 θαη 212 δελ θξίλνληαη δηθαηνχρνη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

– Όζνη δηψθνληαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα. Ζ δηάηαμε απηή αθνξά ηνπο ηδίνπο θαη ηα κέιε 

ηεο νηθνγελείαο ησλ εθφζνλ έρνπλ νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε     

θαη ην πξφγξακκα. 

– Όζνη έρνπλ θξηζεί έλνρνη ή έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπο πνηληθή δίσμε ή έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε δίσμε θαη ε θαηαδίθε. 

– Παξαγσγνί πνπ είραλ απνθιεηζζεί απφ ην πξφγξακκα εμ αηηίαο ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

χκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξ. 1, εδάθην α΄1 ηνπ Ν. 4043/2012 ( ΦΔΚ 25/Α ), 

παξαγξάθεηαη ην αμηφπνηλν θαη παχεη ε δίσμε ησλ πηαηζκάησλ θαη πιεκκειεκάησλ πνπ 

έρνπλ ηειεζζεί κέρξη 31-12-2011 θαη θαηά ησλ νπνίσλ ν λφκνο απεηιεί πνηλή θπιάθηζεο 

κέρξη έλα έηνο ή ρξεκαηηθή πνηλή ή θαη ηηο δχν πνηλέο. χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 2 ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ, νη δηθνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο ηίζεληαη ζην 

αξρείν κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ή δεκφζηνπ θαηήγνξνπ. Καηά ζπλέπεηα νη 

παξαγσγνί πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο θαη πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αλαζηνιή 

πιεξσκήο ησλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

Δίηε απφζπαζκα απφθαζεο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ πθ΄ φξνλ παχζε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ, είηε βεβαίσζε – πξάμε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε ππφζεζε έρεη ηεζεί ζην αξρείν. Ζ 

βεβαίσζε απηή κπνξεί αλαιφγσο ηεο πξαθηηθήο θάζε Δηζαγγειίαο λα ηίζεηαη θαη επί 

αληηγξάθνπ ηνπ πξψηνπ θχιινπ ηεο δηθνγξαθίαο. 

– Οη άκεζα ζπληαμηνδνηνχκελνη απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ ηακείν, εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ  αζρέησο χςνπο εμσαγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζρέζεσο εμσαγξνηηθνχ θαη 

αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο.      

      Οη έκκεζα ζπληαμηνδνηνχκελνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα εθφζνλ πιεξνχλ 

θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο. 

– Όζνη έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 67%. 
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– Όζνη έρνπλ κφληκε εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε εμαξηεκέλε ή κε ή είλαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. Ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη άιιεο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ππάιιεινη, εξγάηεο, θ.ι.π) γηα λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη                   

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο ζα πξέπεη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο  

λα κελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξα απφ 140 εκεξνκίζζηα.                      

Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έκπνξνη, βηνηέρλεο, εξγνιάβνη, θ.ι.π δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ 

δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, επίζεο, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ 

απαζρφιεζήο ηνπο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί  

ν ρξφλνο ηεο εμσγεσξγηθήο ηνπο απαζρφιεζεο, εμεηάδεηαη κφλν ην χςνο ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο. 

– ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπδχγσλ κφλνλ ν έλαο εθ ησλ δχν δχλαηαη λα εληαρζεί                  

ζην πξφγξακκα. 

 

ΗV. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.   

     ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ. 

 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά  

ην ρξφλν θαη αθνξά παιαηνχο θαη λένπο δηθαηνχρνπο πνπ θαηέρνπλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα. 

Ζ δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ                      

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δ.Τ.Γ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(Π.Α.Α),  ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ θαη ηηο Δ.Α.. 

Ζ Γεκφζηα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο αγξφηεο                 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Μέηξα 211 θαη 212 (Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε),               

κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ έληαμεο /πιεξσκήο. 

– ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη : 

– Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο. 

– Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

– Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 
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– Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαζψο 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη κέρξη  ηελ ηειηθή έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ. 

– Οη ππεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιακβάλνπλ                 

ην έληππν πιηθφ. 

– Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ή           

ζα πξέπεη λα ηα ππνβάιινπλ φηαλ ηνπο δεηεζνχλ. 

– Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ έληαμεο /πιεξσκήο. 

– Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο εθφζνλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

 

V. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΣΑΞΖ / ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Οη αηηήζεηο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ηαπηόρξνλα κε ηελ Δληαία Γήισζε 

Δθκ/ζεο ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηηο νηθείεο Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλ/ζκψλ (Δ.Α.). 

Μεηά ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο απφ ηηο Δ.Α. ην έλα αληίγξαθν ηεο αίηεζεο                        

κε ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ηνπ 

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., έλα αληίγξαθν παξακέλεη ζηηο Δ.Α. θαη έλα αληίγξαθν επηζηξέθεηαη ζηνλ 

αηηνχληα. 

 

 

VI. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

– Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο  

– Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

– Φνξνινγηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηηο απνθάζεηο εθαξκνγήο. 

– Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ή θνξέα εθφζνλ ππάξρεη εμσαγξνηηθή απαζρφιεζε    

(ζ’ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ) ή εθφζνλ ππάξρεη ζχληαμε ην είδνο         

ηεο ζχληαμεο πνπ ιακβάλεη ν-ε αηηψλ-νχζα. 

– Βεβαίσζε θνξέα γηα ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ (πνιπηεθλίαο, αλεξγίαο θ.ι.π) 

– Δθφζνλ ππάξρνπλ εηζνδήκαηα απφ αγξνηνπξηζκφ, αγξνηνβηνηερλία (LEADER, 

OΠΑΑΥ θ.ι.π) απφθαζε έληαμεο ζην πξφγξακκα. 
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– Οη κεηαθηλνχκελνη θηελνηξφθνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ άδεηα κεηαθίλεζεο ή       

ηε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θηεληαηξείνπ  απ’ φπνπ  έγηλε  ε κεηαθίλεζε πξνο ηνλ ζεξηλφ 

βνζθφηνπν θαη αληίζηξνθα. 

– Οη λένη γεσξγνί ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ απφθαζε έληαμεο θαζψο θαη ην πξάζηλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθφζνλ ππάξρεη. 

– Οη δηάδνρνη πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο βεβαίσζε απφ ηελ Α.Σ.Δ φπνπ ζα θαίλεηαη            

ε εκεξνκελία νξηζκνχ ηνπ σο δηθαηνχρνπ, δηαδφρνπ. 

– Οη Γαζεξγάηεο, Αιηεξγάηεο, Δξγάηεο γεο, κηθξνεπαγγεικαηίεο πνπ είλαη κφληκνη 

θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο  πιεζπζκνχ κέρξη 2000 θαηνίθσλ, βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ή Φνξέα φπνπ ζ’ απνδεηθλχεηαη ε ηδηφηεηά ησλ θαζψο θαη 

βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή απφζπαζκα απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, φπνπ ζα θαίλεηαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ Γηακεξίζκαηνο. 

– Οη κε αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, Βεβαίσζε Σακείνπ ή Φνξέα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

εκεξνκηζζίσλ ζε εμσαγξνηηθνχο ηνκείο. 

– Παξαζηαηηθά θαηνρήο ηεο εθκ/ζεο ή απμήζεψο ηεο φπνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη 

δηθαηνινγεηηθά δηαθνπήο θαη δηαδνρήο πξηλ ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο, φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

– Οηνλδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί ή ζα πξνβιέπεηαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

– Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά αιιά νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ 

θάζε θνξά ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε θαη ηηο δηαηάμεηο  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

VII. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΞΖ / ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ. 

 

Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ  πνπ είλαη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληάζζεη 

θαηαζηάζεηο δηθαηνχρσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζηε 

Γ/λζε Πξνγξ/ζκνχ θαη Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δ.Τ.Γ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α) 

γηα ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ε Γ/λζε Πξνγξακ/ζκνχ θαη Γ.Γ  

πξνβαίλεη ζε έθδνζε Απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο / Γηθαηνχρσλ ηελ νπνία θνηλνπνηεί          

ζην θνξέα πινπνίεζεο, δειαδή ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.  

VIII. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ 211 & 212 

 

 

 

 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγνχληαη νη παξαγσγνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία      

ζην πξψην θξηηήξην θη αλ απηή ζπκπίπηεη, ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη νχησ θαζεμήο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ Βαθμολογία 

1 
Πνζνζηό γεωξγηθνύ 
εηζνδήκαηνο 

Από 85% - 100%           250 

Από 70% - 84,99%           200 

Από 50% - 69,99%           150 

Από 35% - 49,99%             50 

Από 25% - 34,99%             10 

2 
Δηήζην νηθνγελεηαθό 
εμωαγξνηηθό εηζόδεκα 

Χωξίο εμωαγξνηηθό εηζόδεκα            200 

Από 0,01 - 2.500,00 €            150 

Από 2.500,01 - 5.000,00 €            100 

Από 5.000,01 - 10.000,00 €              50  

Από 10.000,01 – 22.500,00 €              10 

3 
Τξόπνο αμηνπνίεζεο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο  

Με 30 ΜΜΕ έωο 35 ΜΜΕ            300 

Με 20 ΜΜΕ έωο 29,99 ΜΜΕ            250 

Με 10 ΜΜΕ έωο 19,99 ΜΜΕ           200 

Με 5 ΜΜΕ έωο 9,99 ΜΜΕ            150 

Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε (ιηγόηεξεο 
από 5 ΜΜΕ ή πεξηζζόηεξεο από 35 
ΜΜΕ) 

            10 

4 Ζιηθία 

Από 18 - 30 εηώλ             200 

Από 31 - 65 εηώλ. Αλ ην αλώηαην 
όξην αιιάμεη από ηνλ αζθαιηζηηθό 
θνξέα ηόηε ε βαζκνινγία ζα 
ππνινγηζζεί κε ην λέν αλώηαην όξην 
ειηθίαο ρωξίο αιιαγέο ζηε 
κνξηνδόηεζε. 

           100 
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Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο 

κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγνχληαη νη κηθξφηεξνη ζε ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζήο ησλ. 

 

ΗΥ. ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 

 

 

Οη δηθαηνχρνη ησλ Μέηξσλ 211 θαη 212 αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο: 

– Ν’ αζθνχλ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο φξνπο πνπ εληάρζεθαλ      

ζην Μέηξν. 

– Να παξακείλνπλ κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή Οηθηζκνχ εληφο 

ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. 

– Να ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη                        

απφ ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο                           

ηεο Πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα πγεία θ.ι.π. 

ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ηελ πεξίνδν ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

– Να δέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ Δζληθά θαη 

Κνηλνηηθά φξγαλα. 

– Να ππνβάιινπλ θαη’ έηνο Δληαία Γήισζε Δθκ/ζεο θαη Αίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή                       

ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο. 

– Να ππνβάιινπλ θαη’ έηνο θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ έληαμή ηνπο θνξνινγηθή δήισζε 

ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

– Σα πάζεο θχζεσο δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη                  

λα δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

– Να ππνβάιινπλ νηνλδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο απνθάζεηο 

εθαξκνγήο ή ηνπο δεηεζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο.  

– Γεληθά ζε φηη αθνξά ηηο δεζκεχζεηο, θάζε θνξά ζα ηζρχνπλ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ πξφζθιεζε θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

      Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα φζνπο ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξψηε πεληαεηία,            

νη ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ κφλνλ γηα ην εμεηαδφκελν έηνο. 
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Υ. ΤΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΜΔΣΡΟΤ 211 (ΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 

Σν ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί είλαη                 

ην αλαθεξφκελν ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΟΡΔΙΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ  
 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 
ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 

ΑΝΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

Νένο Γεωξγόο   
(΄Αξζξν 8 Καλ. 1257/99 Άξζξν 22 
Καλ. 1698/2005) ή /θαη δηάδνρνο 

Πξόωξεο Σπληαμηνδόηεζεο                    
(κηθξόηεξνο ηωλ 40 εηώλ) 

6.100 

        Νένο Γεωξγόο                    
(Άξζξν 8  Καλ 1257/99               

Άξζξν 22 Καλ. 1698/2005) κε 
Πξάζηλν Πηζηνπνηεηηθό              

(κηθξόηεξνο ηωλ 40 εηώλ) 

6.600 

Κάηνηθνο Μηθξώλ Νεζηώλ Αηγαίνπ ηνπ 
Καλ. 1405/2006 

5.500 

Λνηπνί Γηθαηνύρνη  5.000 

 

 

 

ΥΗ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟ ΜΔΣΡΟ 211 

 (ΟΡΔΗΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ χςνπο ελίζρπζεο αλά δηθαηνχρν ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

 

 Σν κέγεζνο ζε (Ha) ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο επηιέμηκεο έθηαζεο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο.                  

ηελ πεξίπησζε θνηλφρξεζησλ βνζθνηφπσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα θάζε δηθαηνχρν                  

ε έθηαζε ηνπ βνζθνηφπνπ πνπ ηνπ αλαινγεί κε βάζε ην δηθαίσκα ρξήζεο. 

 

 Σν κέζν αλά Ha χςνο ελίζρπζεο, φπσο νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ΟΡΔΙΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 
 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΣΗ ΔΚΣΑΗ 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ ΑΝΑ Ha 

ΝΔΟΙ ΓΔΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Με Ππάζινο 
Πιζηοποιηηικό 

(μικπόηεποι ηων 
40 εηών)  

  Νέοι Γεωπγοί              

ή / και διάδοσοι 
Ππόωπηρ 

ςνηαξιοδόηηζηρ 
(μικπόηεποι ηων    

40 εηών) 

Μικπά 

Νηζιά ηος 

Αιγαίος ηος 
Καν. 

1405/2006 

Λοιπών 

πεπιοσών 

ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ 

 Εωνηξνθέο 
 Αξωκαηηθά θαη 
θαξκαθεπηηθά 
θπηά  

 Ψπραλζή 
 Δθηόο 
δηαηξνθήο   
NON FOOD 

140 125 110 100 

Λνηπέο 
Καιιηέξγεηεο 

 80  80  80  80 

Βνζθόηνπνη 160 150 140 110 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ 211 (Οξεηλέο Πεξηνρέο) αμηνπνηνχλ εθηάζεηο 

θαη ζην πεδίν παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 212 (Μεηνλεθηηθέο πεξηνρέο), ε ελ ιφγσ έθηαζε ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ησλ 2 Ha, θαη ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο κε βάζε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ 

Μέηξνπ 212.  

 

 

ΥΗΗ. ΤΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΜΔΣΡΟΤ 212      

(ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΥΔ). 

 

Σν ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί είλαη        

ην αλαθεξφκελν ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ΜΔΙΟΝΔΚΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΟΥΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIΗ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟ ΜΔΣΡΟ 212 

(ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  ΠΔΡΗΟΥΔ). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ χςνπο αλά δηθαηνχρν ιακβάλνληαη ππφςε : 

 

 Σν κέγεζνο ζε (Ha) ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο επηιέμηκεο έθηαζεο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα Πεξηνρέο.                

ηελ πεξίπησζε θνηλφρξεζησλ βνζθφηνπσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα θάζε 

δηθαηνχρν ε έθηαζε ησλ  βνζθνηφπσλ πνπ ηνπ αλαινγεί κε βάζε ην δηθαίσκα 

ρξήζεο. 

 

 Σν κέζν αλά Ha χςνο ελίζρπζεο φπσο νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΑΝΩΣΑΣΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ      
ΑΝΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

Νένο Γεωξγόο                        
(Άξζξν 8 Καλ.1257/1999  Άξζξν 

22 Καλ. 1698/2005) ή θαη 
δηάδνρνο Πξόωξεο 
Σπληαμηνδόηεζεο                    

(κηθξόηεξνο ηωλ 40 εηώλ) 

5.500 

Νένο Γεωξγόο (Άξζξν 8 
Καλ.1257/1999 Άξζξν 22 Καλ. 

1698/2005) κε Πξάζηλν 
Πηζηνπνηεηηθό θαη  (κηθξόηεξνο 

ηωλ 40 εηώλ) 

6.100 

Κάηνηθνο Μηθξώλ Νήζωλ Αηγαίνπ 
ηνπ Καλ. 1405/2006 

5.000 

Λνηπνί Γηθαηνύρνη 4.500 
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ΜΔΙΟΝΔΚΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΟΥΔ 
 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΣΗ ΔΚΣΑΗ 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ ΑΝΑ Ha 

ΝΔΟΙ ΓΔΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Με Ππάζινο 
Πιζηοποιηηικό 

(μικπόηεποι 
ηων 40 εηών) 

Νέοι Γεωπγοί          
ή / και διάδοσοι 

Ππόωπηρ 
ςνηαξιοδόηηζηρ 
(μικπόηεποι ηων 

40 εηών) 

Μικπά Νηζιά 
Αιγαίος ηος 

Καν.      
1405/2006 

Λοιπών 
πεπιοσών 

ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ 

  Εωνηξνθέο 
 Αξωκαηηθά θαη 
θαξκαθεπηηθά 
θπηά  

 Ψπραλζή 
 Δθηόο  

   δηαηξνθήο 
   NON FOOD 

125 110 100 100 

Λνηπέο   
θαιιηέξγεηεο  

65 65 65 65 

Βνζθόηνπνη 150 140 125 110 

 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηνπ παξφληνο Μέηξνπ αμηνπνηνχλ εθηάζεηο θαη ζην πεδίν 

παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 211 (Δμηζσηηθή Οξεηλψλ Πεξηνρψλ) ε ελ ιφγσ έθηαζε ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ησλ 2 Ha, θαη ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο κε βάζε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ 

Μέηξνπ 211. 

  

XIV.    ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΖ ΔΞΗΧΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ηεο  Δ.Α ιακβάλνληαη ππφςε ηα θάησζη εθφζνλ 

έρνπλ δεισζεί ζηελ Δληαία Γήισζε Δθκεηάιιεπζεο κε θσδηθφ Παξάιιειεο Γξάζεο 0101: 

– Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κέρξη 15  εθηάξηα (1 εθηάξην= 10 ζηξέκκαηα). 

– Οη αμηνπνηνχκελνη βνζθφηνπνη κέρξη 50 εθηάξηα (ηδησηηθνί ή θνηλφρξεζηνη). ηνπο 

δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο βνζθφηνπνπο ζα πξέπεη ηα δψα λα εηζέξρνληαη λφκηκα ζε 
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απηνχο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1080/80  φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη λα 

αμηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηα δψα ηεο εθκ/ζεο (βννεηδή, αηγνπξφβαηα, 

ηππνεηδή).             

– ε φηη αθνξά ηα δψα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ππφςε                           

ε αληηζηνηρία 1 Μνλάδα Μεγάινπ Εψνπ (Μ.Μ.Ε) = 1 εθηάξην.     

ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο) ε Δ.Α κπνξεί             

λα ρνξεγείηαη γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο, εθφζνλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θη εληφο                        

ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ αλά εθκεηάιιεπζε θαη ηεξνχληαη νη θαλφλεο ησλ Κ.Ο.Α.       

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ελίζρπζεο ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε: 

– Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο πέξαλ ησλ 15 Ha ή βνζθφηνπνη πέξαλ ησλ 50 Ha. 

– Οη θαιιηέξγεηεο κε κεγάιε πξφζνδν φπσο θαπλφο, βακβάθη, εζπεξηδνεηδή, θεπεπηηθά 

(εθηφο απφ παηάηεο), αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο, δαραξφηεπηια, κπαλάλα κε 

εμαίξεζε ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1405/2006 φπνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο δειψλνληαη ζηελ Δληαία Γήισζε 

Δθκεηάιιεπζεο. 

– Γηθαηνχρνη πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, δειαδή φζνη δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ Εψσλ, δεκφζηα 

πγεία, πγεία θπηψλ θαη δψσλ, θνηλνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ, ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

δψσλ θαζψο θαη ηηο νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

– Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ πξνθχπηεη δχλαηαη λα κεηψλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλ/μεο θαη Σξνθίκσλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη  

ε κέζε ζηαζκηζκέλε ελίζρπζε αλά εθηάξην (Ζα) δελ είλαη θαηψηεξε ησλ 25€. 

 

XV. ΔΛΔΓΥΟΗ- ΔΝΣΑΔΗ-ΚΤΡΧΔΗ 

 

– Ζ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα  Δζληθά θαη Κνηλνηηθά 

Όξγαλα θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 

– Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο ζηα αξκφδηα φξγαλα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπκθσλνχλ είηε απφ ηηο 



 

 
 

15 

αλαξηεζείζεο θαηαζηάζεηο δηθαηνχρσλ είηε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.              

Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ δηθαηνχρσλ ή απνξξηπηνκέλσλ ή απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

– Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ, πνπ ζπζηήλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν, 

απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεγθηψλ πνπ 

δηεμήγαγαλ ηνλ έιεγρν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Πξνο ην ζθνπφ απηφ νη ειεγθηέο 

δηαβηβάδνπλ άκεζα ζηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο, ζπλνδεπφκελεο 

απφ ζρεηηθή έθζεζε, ηα θχιια ειέγρνπ θαζψο θαη απφ αθξηβή αληίγξαθα φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ. 

– Έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ε εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ ελζηάζεσλ, ε ζχληαμε 

πξαθηηθψλ εμέηαζεο απηψλ, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηψλ θαη ε εηζήγεζε ζηα αξκφδηα 

φξγαλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ επηβνιή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ. Ζ Δπηηξνπή απηή εθδηθάδεη ηηο ελζηάζεηο εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο ζηελ Τπεξεζία. Ζ σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ 

απαηηνχληαη επηπιένλ ζηνηρεία. 

– Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθέο θαη θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Τπνβνιή δεχηεξεο έλζηαζεο γηα ην ίδην ζέκα δελ επηηξέπεηαη. 

– Οη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο πξνβιέπνληαη ζηηο απνθάζεηο εθαξκνγήο θαη αλάινγα κε 

ηελ παξάβαζε επηβάιιεηαη θαη ε αλάινγε Κχξσζε (πνηλή). 

 

XVI. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

1. Δμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

2. Έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο φπνπ ζα πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή πίζησζε θαη νδεγίεο 

γηα ηελ πξφζθιεζε. 

3. Γεκνζηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο – Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

4. Τπνβνιή αίηεζεο έληαμεο-πιεξσκήο (ζε ηξία (3) αληίγξαθα) ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ δηα 

κέζνπ ηεο νηθείαο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (Δ.Α.) ηαπηφρξνλα κε ηελ 

Δληαία Γήισζε Δθκ/ζεο. 
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5. Έιεγρνη (Πξσηνβάζκηνη-Γεπηεξνβάζκηνη). 

6. Έθδνζε Ολνκαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο απνξξηπηφκελνπο θαη 

φζσλ νη αηηήζεηο ρξεηάδνληαη δηφξζσζε. 

7. Αλάξηεζε ησλ θαηαζηάζεσλ  ζε εκθαλή ζεκεία ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ κεξίκλεη ησλ Δ.Α. θαη ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

8. Τπνβνιή ησλ ελζηάζεσλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εληφο 10 

εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

9. Δμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ απφ Σξηκειή Δπηηξνπή. 

10. Έγθξηζε πξάμεο Γηθαηνχρσλ. 

11. Πιεξσκή δηθαηνχρσλ απφ Πξψηε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο εθαξκνγήο γηα εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο (ελζηάζεηο θ.ι.π). 

  

XVII. ΓΔΝΗΚΑ 

 

– Γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ηδηφθηεηε ή κε ηδηφθηεηε) ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα αλάινγα παξαζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη λα ππνβάιινληαη 

φηαλ απηά δεηεζνχλ. 

Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ή λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο γεσξγηθήο εθκ/ζεο, αχμεζήο ηεο ή 

δηαθνπήο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ζ αληηζηνηρία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαηξνπή ησλ επηιέμηκσλ δψσλ ζε ηζνδχλακεο 

Μνλάδεο Μεγάισλ Εψσλ (Μ.Μ.Ε) είλαη ε εμήο: 

 

- Θειπθά αηγνπξόβαηα πνπ έρνπλ γελλήζεη ή έρνπλ ζπκπιεξώζεη 
έλα έηνο δωήο: 

0,15 Μ.Μ.Ε./δών 

- Κξηνί-ηξάγνη άλω ηνπ έηνπο: 0,15 Μ.Μ.Ε. /δών 

-Βννεηδή ειηθίαο 6-24 κελώλ 0,60 Μ.Μ.Ε /δών 

-Βννεηδή ειηθίαο άλω ηωλ 24 κελώλ 1,00 Μ.Μ.Ε./δών 

-Ίππνη ειηθίαο άλω ηωλ 6 κελώλ 1,00 Μ.Μ.Ε./δών 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελίζρπζεο γηα ην δσηθό θεθάιαην ιακβάλεηαη ππόςε                     

ε αληηζηνηρία 1 Μ.Μ.Ε. = 1 Ha βνζθόηνπνπ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππθλφηεηαο βφζθεζεο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα παξαθάησ δψα : 

- Βννεηδή ειηθίαο 2-6 κελώλ: 0,20 Μ.Μ.Ε./δών 

- Χνηξνκεηέξεο: 0,40 Μ.Μ.Ε./ δών 

- Παρπλόκελα ρνηξίδηα βάξνπο πεξίπνπ άλω ηωλ 40 θηιώλ: 0,27 Μ.Μ.Ε./δών 

 

– Οη επηιέμηκεο, θαζψο θαη νη κε επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα νκάδεο θαιιηεξγεηψλ  

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 

– Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ησλ 2 Ha ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εθηάζεηο 

κε κε επηδνηνχκελεο θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη νη εθηάζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κέηξν 

ηεο Γάζσζεο Γεσξγηθψλ Δθηάζεσλ θαη ζην κέηξν ηεο Μαθξνρξφληαο Παχζεο 

Δθκεηάιιεπζεο Γεσξγηθψλ Γαηψλ, εθφζνλ απηέο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

πεξηνρψλ παξέκβαζεο γηα ην θάζε κέηξν, ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ελίζρπζεο. 

– Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο γηα ην θπηηθφ θεθάιαην εληζρχνληαη πξψηα              

νη θαιιηέξγεηεο κε ηελ πςειφηεξε ηηκή ελίζρπζεο αθνινπζνχκελεο απφ εθείλεο κε ηελ 

ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. 

–  Κάζε έηνο ζα γίλνληαη απνδεθηέο πξνο ελίζρπζε κφλνλ φζεο κεηαβηβάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 15 Μαΐνπ ηνπ έηνπο εθαξκνγήο θαη απνηππψλνληαη ζηελ 

αληίζηνηρε Δληαία Γήισζε Δθκ/ζεο. 

– Σα παηδηά ησλ δηθαηνχρσλ κπνξεί λα δηθαησζνχλ ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο αλ έρνπλ 

μερσξηζηή απφ ηνπο γνλείο νηθνλνκία θαη είλαη αξρεγνί μερσξηζηψλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, δειαδή θαηέρνπλ λφκηκα θαη αμηνπνηνχλ γεσξγηθέο εθηάζεηο ή 

εθηξέθνπλ δψα κφλνη ηνπο θαη θπζηθά πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, αλεμάξηεηα αλ 

ζπγθαηνηθνχλ ή φρη κε ηνπο γνλείο ηνπο. 
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– Οη δηθαηνχρνη ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο πνπ ζηξαηεχνληαη, εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

δηθαηνχρνη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί, νη δε δηθαηνχρνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλερίζνπλ ηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο, κέρξη 

ζπκπιήξσζεο ηεο πεληαεηίαο. Σα ρξφληα ηεο ζεηείαο ππνινγίδνληαη ζηελ πεληαεηία. 

ηξαηεπκέλνη πνπ αηηνχληαη ηελ  Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε ρσξίο λα ππάγνληαη ζηελ 

παξαπάλσ θαηεγνξία δελ θξίλνληαη δηθαηνχρνη. 

– Οη δηθαηνχρνη ηεο  Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή πεληαεηία απφ ηελ πξψηε πιεξσκή, δχλαληαη λα δηαθφςνπλ ην πξφγξακκα 

ρσξίο λα ππνζηνχλ θακία επίπησζε γηα ηελ δηαθνπή. Δθείλνη πνπ επηζπκνχλ                    

λα ζπλερίζνπλ ηνλ επφκελν ρξφλν ή ηα επφκελα ρξφληα, κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ (εάλ 

θπζηθά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο), ρσξίο λα ζεσξείηαη αξρή πεληαεηίαο, δειαδή απηή            

ε θαηεγνξία  ησλ δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή πεληαεηία, 

κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ νπνηνδήπνηε έηνο θαη λα επαλέιζνπλ κεηά απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ρξφληα ρσξίο λα ππνζηνχλ θπξψζεηο. 

– Ζ αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα ηεο 

Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο γηα θακία θαηεγνξία δηθαηνχρσλ. 

– Γελ ζεσξνχληαη ζπληαμηνχρνη φζνη παίξλνπλ ζχληαμε ζαλ ζχκαηα πνιέκνπ, εηξήλεο, 

θ.ι.π, θαζψο θαη εθείλνη πνπ ιφγσ ζαλάηνπ ή άιινπ ιφγνπ πνπ αθνξά ην άκεζα 

αζθαιηζκέλν πξφζσπν, παίξλνπλ κεξίδην ηεο ζχληαμεο απηνχ (ζχδπγνο, παηδηά, θ.ι.π). 

– Γνλέαο πνπ παίξλεη ζχληαμε εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηδηνχ ηνπ, εθφζνλ πιεξνί θαη 

ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο  ηνπ πξνγξάκκαηνο, δχλαηαη λα θξηζεί δηθαηνχρνο. 

– Οη ρνξεγίεο εθείλσλ πνπ δηεηέιεζαλ αηξεηνί άξρνληεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ 

απνηεινχλ ζχληαμε. 

– Οη γεσξγνί πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο εθαξκνγήο δελ δχλαληαη λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο. εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία έληαμεο ζην κέηξν ηεο 

Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

– Γελ ζεσξνχληαη κφληκνη θάηνηθνη νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ φζνη 

κεηαθηλήζεθαλ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο έζησ θαη γηα ιφγνπο αλάγθεο θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε δπλακηθέο πεξηνρέο. 
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– Γελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κφληκνο θάηνηθνο νξεηλήο ή κεηνλεθηηθήο πεξηνρήο                    

ην πξφζσπν πνπ κεηαθηλείηαη ζε απηήλ απφ άιιε, δπλακηθή πεξηνρή, γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ. Γειαδή θαη ε κφληκε θαηνηθία θαη ε εθκεηάιιεπζε,                          

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη ζηηο νξεηλέο ή ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. 

– Γεσξγφο εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο ζπλδηθαιηζηηθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο γεσξγηθήο 

νξγάλσζεο, πνπ απνκαθξχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ απφ ηελ έδξα                     

ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, 

γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο νξγάλσζεο πνπ εθπξνζσπεί, δχλαηαη λα 

θξηζεί δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθφζνλ πιεξνί ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη ε 

γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. 

– ε κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο, πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζπληνκεχνπλ ηελ 

απνρψξεζή ηνπο, κε ηα δψα ηνπο, απφ ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κε ζπλέπεηα 

λα κε ζπκπιεξψλεηαη ην απαηηνχκελν πεληάκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ ρνξεγείηαη 

ελίζρπζε. Απηνί δελ επηζηξέθνπλ ηα ρξήκαηα ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

πεληαεηία απφ ηελ πξψηε πιεξσκή, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα κεηαβαίλνπλ ζηηο νξεηλέο  

ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θάζε ρξφλν, έζησ θαη γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) 

κελψλ, κέρξη ζπκπιήξσζεο ηεο απαηηνχκελεο πεληαεηίαο. Αλ θάπνην ρξφλν 

ζπκπιεξσζεί ην απαηηνχκελν πεληάκελν ζηηο νξεηλέο ή κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, είλαη 

δπλαηφ λα ρνξεγεζεί ε Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε ηνπ έηνπο εθείλνπ, εθφζνλ πιεξνχλ θαη 

ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο. 

– Δάλ δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

πεληαεηία, παληξεπηνχλ κεηαμχ ηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ: 

i. Δθφζνλ ππέβαιε κφλν έλαο εθ ησλ δχν αίηεζε Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, επεηδή ππήξρε 

πεξηνξηζκφο απφ ην πξφγξακκα λα κελ ππνβάινπλ θαη νη δχν ζχδπγνη γηα ην ίδην έηνο,      

ν άιινο πνπ δελ ππέβαιε αίηεζε ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε 

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Αίηεζε-Τπεχζπλε Γήισζε (ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα 3 ησλ 

απνθάζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

κελ επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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ii. Δθφζνλ ππέβαιαλ θαη νη δχν αίηεζε Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο απνθαζίδνπλ πνηα απφ 

ηηο δχν αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ιήςε ηεο ελίζρπζεο ππνβάιινληαο 

Αίηεζε-Τπεχζπλε Γήισζε (ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα 4 ησλ απνθάζεσλ) ζηελ 

αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

– Δάλ δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο έρεη νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή πεληαεηία απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ελψ ν άιινο φρη, παληξεπηνχλ κεηαμχ 

ηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ: 

i. Δθφζνλ ππέβαιε αίηεζε κφλν ν ζχδπγνο ν νπνίνο έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

πεληαεηία, ν άιινο (πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ πεληαεηία) ζα ππνζηεί ηηο θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο απνθάζεηο εθαξκνγήο. 

ii. Δθφζνλ ππέβαιαλ θαη νη δχν αίηεζε Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, γηα ηε ιήςε ηεο 

ελίζρπζεο ζα ιεθζεί ππφςε κφλν ε αίηεζε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη 

ηελ ππνρξεσηηθή πεληαεηία. 

– Δάλ δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη θαη νη δπν ηελ ππνρξεσηηθή 

πεληαεηία, παληξεπηνχλ κεηαμχ ηνπο, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη κεηά 

ππνβάιινπλ θαη νη δχν αίηεζε Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο γηα ην ίδην έηνο, απνθιείνληαη 

θαη νη δύν απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην εμεηαδφκελν έηνο. 

– Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο νη Νένη Γεσξγνί πνπ εληάρζεθαλ ζην 

πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 3εηία απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηνπο εγθαηάζηαζεο ζεσξνχληαη γεσξγνί αλεμαξηήησο 

εηζνδεκάησλ. 

– Γηα ηνπο Νένπο Γεσξγνχο ε απμεκέλε ελίζρπζε είλαη γηα πέληε (5) ρξφληα απφ ην έηνο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ. 

– Γηα ηνπο δηαδφρνπο ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο ε απμεκέλε ελίζρπζε είλαη γηα πέληε 

(5) ρξφληα απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν νξίζηεθαλ δηάδνρνη θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ. 

– Ζ απμεκέλε ελίζρπζε ηζρχεη κφλν γηα πέληε (5) ρξφληα ζπλνιηθά. 

– Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ ζκπξηδεξγαηψλ δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ην ελ ιφγσ επάγγεικα. 

– Σν Δηζφδεκα Αλαθνξάο έρεη θαζνξηζζεί ζην πνζφ ησλ 15.000 ΔΤΡΩ. 
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– Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλ/μεο θαη Σξνθίκσλ (Γ/λζε Πξνγξ/ζκνχ θαη Γ.Γ Σει.: 210-2124082,            

210-2124079 θαη ζην e-mail: ax5u089@minagric.gr θαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΚΔ. 

 

 

 

                  ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝ/ΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ   

 

 

                                         Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ ΚΑΗ Γ.Γ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜA 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΔΠΗΓΟΣΟΤΝΣΑΗ 

 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ 

3.2 ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΔΝΗΡΧΖ 

5. ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 

8. ΕΧΣΡΟΦΔ 

11. ΟΠΡΗΟΔΗΓΖ 

13. ΛΗΝΟ ΜΖ ΚΛΧΣΗΚΟ 

43. ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ 

ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

41. ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

ΦΤΥΑΝΘΗ 
22. ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ (*Μόνο όηαν δεν είναι επίζπορη  καλλιέργεια) 

23. ΚΤΡΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΤΥΑΝΘΧΝ ΔΚΣΟ ΟΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 

ΔΚΣΟ ΓΙΑΣΡΟΦΗ (NON FOOD) 
4. ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ ΠΟΡΟΗ 

14. ΛΗΝΟ ΚΛΧΣΗΚΟ 

ΛΟΙΠΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 
1.1 ΗΣΑΡΗ ΚΛΖΡΟ – Αρθ.69 Καν.1782/03 

1.2 ΗΣΑΡΗ ΚΛΖΡΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ – Αρθ.69 & Σίηλος IV Καν. 1782/03 

2. ΛΟΗΠΑ ΗΣΖΡΑ 

3.1 ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΠΟΣΗΣΗΚΟ  

7. ΡΤΕΗ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

7.1 ΡΤΕΗ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ – ΟΥΗ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ  

15.1 ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

15.2 ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 

15.3 ΔΛΑΗΧΝΔ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

16. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

20. ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΑΗ ΑΥΛΑΓΗΑ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

21. ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ 

25.1 ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ (ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ-ΔΛΑΗΟΤΥΟΗ) 

25.2 ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ (ΛΟΗΠΟΗ ΠΟΤ ΠΡΟΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΚΣΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ) 

25.3 ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ (ΛΟΗΠΟΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ  ΣΑ ΔΚΣΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ) 

27. ΞΖΡΑ ΜΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΚΑ ΚΑΗ ΓΑΜΑΚΖΝΑ 

28.1 ΣΑΦΗΓΔ 

28.2 ΣΑΦΗΓΔ – ΑΝΑΜΠΔΛΧΖ ΛΟΓΧ ΦΤΛΛΟΞΖΡΑ 

30. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΔΛΑΗΧΝΔ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 

31. ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ  

32. ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 

34. ΜΔΣΑΞΟΚΧΛΖΚΔ – ΜΟΤΡΗΔ ΓΗΑ ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 

35. ΜΔΛΗ -  ΔΚΣΑΔΗ ΜΔ ΜΔΛΗΗΑ 

36.1 ΑΜΠΔΛΧΝΔ - ΑΝΑΓΗΑΡΘΧΖ 

36.2 ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ & ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΥΡΖΖ (για ηο έηος 2007) 

36.2 ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ ( για ηο έηος 2008) 

36.3 ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΥΡΖΖ (για ηο έηος 2008) 
44. ΜΔΛΗ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 

45. ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  (για ηο έηος 2007) 

45.1 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  (για ηο έηος 2008) 

45.2 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ – ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ  (για ηο έηος 2008) 

46.1 ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 

46.2 ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ-ΓΔΝΓΡΧΝΔ 

46.3 ΛΟΗΠΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ-ΜΑΣΗΥΑ (για ηο έηος 2008) 

ΒΟΚΟΣΟΠΟΙ 

9. ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ 
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6. ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΖ 

10. ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ 

12. ΒΑΜΒΑΚΗ 

17. ΚΑΠΝΟ 

18. ΝΣΟΜΑΣΔ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

19. ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

22. ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ (* Όηαν είναι επίζπορη καλλιέργεια ) 

24. ΓΔΧΜΤΛΑ ΑΜΤΛΟΠΟΗЇΑ  

26. ΔΚΣΑΔΗ Δ ΚΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΤ ΠΡΟΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

29. ΜΠΑΝΑΝΔ 

33. ΛΤΚΗΚΟ 

37. ΟΠΧΡΧΝΔ 

38.1 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

38.2 ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

39. ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ 

40. ΑΝΘΟΚΟΜΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  

42. ΓΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΝΣΑΔΣΑΗ Δ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 


