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*Συμπληρώνεται από την υπηρεσία υποδοχής

ΜΕΤΡΟ 1.1.2                

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ ΚΩΔ. ΔΗΜΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ

* Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠ.

ΗΜΕΡΑ

Δήμος:

* Ημ/νια παραλαβής αίτησης:

* Κωδικός αίτησης:

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ

ΚΩΔ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ

 

      

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013

ΚΥΑ  704 / 2008
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ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
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Από Έως

Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

επικυρωμένο αντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που να 

αποδεικνύει την ηλικία. 

Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) του 

υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία 

έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση.

Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς 

βοσκοτόπους.

Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής / πτηνοτροφικής 

εκμετάλλευσης.

Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της 

εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) 

για την αγορά των μελισσοσμηνών.

Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά μελισσοσμηνών από άλλο μελισσοκόμο, 

θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.

Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από 

τους γονείς, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.

Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου.

Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 & Ε3 (εφ΄όσον 

υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν 

υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία).

Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των 

δύο συζύγων).

Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και των δύο 

συζύγων.

Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής 

δήλωσης είναι αληθές και ίδιο με το υποβληθέν στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο, εφ΄ όσον 

τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις:                             

α) αντίγραφο βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του μητρώου της ΔΟΥ και 

εφ΄όσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ 

επικυρωμένα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

β) υπέυθυνη δήλωση του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με 

βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε 

υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου 

με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: "Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής 

πολίτη της Ένωσης" ή "Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της 

Ένωσης", κατά περίπτωση.

Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή 

προηγούμενου επαγγέλματος του υποψήφιου (διακοπή εργασιών, απόλυση, 

οικειοθελής αποχώρηση, διακοπή κύριας ασφάλισης, διακοπή ταμείου ανεργίας 

κ.λπ.) 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα 

απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο 

αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αντίγραφο 

λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.).

Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη μελετητή

Άλλο (Περιγράψτε):

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

Αύξων αριθμός 

δικαιολογητικών 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Αριθμός 

Δικαιολογητικών 
Αποτέλεσμα ελέγχου
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Φύλο Υποψηφίου 1

Επώνυμο (όπως στην ταυτότητα) 2 3

Όνομα 4 5

Όνομα Πατέρα 6 7

Όνομα Μητέρας 8 9

Επώνυμο Μητέρας 10 11

Τόπος Γέννησης 12 13

Ημερομηνία Γέννησης 14 15

Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου 16 17

Ημερομηνία Έκδοσης Δ.Τ ή 

Διαβατηρίου
18 19

Αρχή Έκδοσης Δ.Τ ή Διαβατηρίου 20 21

ΑΦΜ: 22 23

ΔΟΥ: 24 25

Διάδοχος γεωργού δικαιούχου 

πρόωρης συνταξιοδότησης 
26

Επίπεδο επαγγελματικής 

εκπαίδευσης
27 28

Επάγγελμα/ιδιότητα πριν την 

εγκατάσταση
29 30

Κύριο ταμείο ασφάλισης πριν την 

εγκατάσταση
31 32

Νομός 33 34

Δήμος / Κοινότητα 35 36

Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα 37 38

Οικισμός 39 40

Οδός - Αριθμός - Τ.Κ. 41 42

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό) 43 44

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό) 45 46

Μόνιμος κάτοικος από (ημερομηνία) 47 48

49

Νομός 50 51

Δήμος / Κοινότητα 52 53

Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα 54 55

Οικισμός 56 57

58

ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 

Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ

Ημερομηνία:  …...…./…..…./…....……

Υπογραφή: ………………….…………….

           Υποβάλλεται μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης  

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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ΑΙΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

 Άνδρας              Γυναίκα

       ΘΕΜΑ: Κατάθεση αιτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 1.1.2 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"                                  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

          του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ                 

ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ                            

ΝΕΟΥ /ΑΣ                                  

ΓΕΩΡΓΟΥ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

I

Αξιοποίηση

Κλάδος παραγωγής (Είδος καλλιέργειας) Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/στρέμμα)              

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/         

ΜΑΕ 

 Συνολικές ΜΑΕ 

1 2 3 4 4α 4β 7 8 = 4β Χ 7 9 10 = 8 : 9

1.750,00

6 = 4β Χ 55

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Α)   

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Β)   

Εισόδημα (€)

Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. 

(βάσει δεικτών)

ΜΑΕ

Α/Α 

Αγρ/χίου Συνολικό εισόδημα 

ΑΠΑ*

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έκταση  (στρέμματα) 

Χαρτογραφικό υπόβαθρο 

(ΟΣΔΕ)

1.750,00

* Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β)  
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II

Θέση εγκατάστασης

Δ.Δ. ή Κ.Δ/Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/ζώο)              

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/     

ΜΑΕ 

 Συνολικές ΜΑΕ 

1 2 3 4 5 6 9 10 = 4 Χ 9 11 12 = 10 : 11

1.750,00

III

Ημ/νια Τρόπος

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/μελ/σμηνος) 

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/ ΜΑΕ 
 Συνολικές ΜΑΕ 

1 3 4 5 8 9 = 3 Χ 8 10 11 = 9 : 10

1.750,00

Αξιοποίηση

Δ.Δ. ή Κ.Δ./Τοποθεσία

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 

Έδρα εκμετάλλευσης

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Απόκτηση

7

Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο 

(βάσει δεικτών)

Συνολικό εισόδημα 

ΑΠΑ*

Εισόδημα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Α/Α

Α/Α

8 = 4 X 7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) 

* Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Απόκτηση

Αριθμός 

Μελ/σμηνων

ΜΑΕ

ΜΑΕ

Συνολικό εισόδημα 

ΑΠΑ*

7 = 3 Χ 6

Εισόδημα

Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ 

(βάσει δεικτών)

6
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IV

Τοποθεσία

V

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Ιδιόκτητοι βοσκότοποι

Κοινοτικοί βοσκότοποι

Μισθωμένοι βοσκότοποι

Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.)

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΟΣΑ/Α Έτος Α΄κατασκευής / αγοράς

Θέση εγκατάστασης

Δ.Δ. ή Κ.Δ.
Τρόπος απόκτησης

Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Ιδιοκτησιακό καθεστώς
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I

Αξιοποίηση

Κλάδος παραγωγής 

(Είδος καλλιέργειας)
Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/στρέμμα)              

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/         

ΜΑΕ 

 Συνολικές ΜΑΕ 

1 2 3 4 4α 4β 7 8 = 4β Χ 7 9 10 = 8 : 9

1.750,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                              

(όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα πλαίσια της στρατηγικής που θα επιλεγεί)

5 6 = 4β Χ 5

1.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β)  

* Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΑΕ

Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. 

(βάσει δεικτών)
Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ*

Α/Α 

Αγρ/χίου

Χαρτογραφικό υπόβαθρο 

(ΟΣΔΕ)

Έκταση  (στρέμματα) Εισόδημα (€)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ (Α)   

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ  (Β)   
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II

Θέση εγκατάστασης

Δ.Δ. ή Κ.Δ./Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/ζώο)              

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/     

ΜΑΕ 

 Συνολικές ΜΑΕ 

1 2 3 4 5 6 9 10 = 4 Χ 9 11 12 = 10 : 11

1.750,00

III

Ημ/νια Τρόπος

Ανθρώπινη εργασία 

(ώρες/μελ/σμηνος) 

(βάσει δεικτών)

Συνολικές ώρες 

ανθρώπινης εργασίας

 Ώρες 

εργασίας/ ΜΑΕ 
 Συνολικές ΜΑΕ 

1 3 4 5 8 9 = 3 Χ 8 10 11 = 9 : 10

1.750,00

Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο 

(βάσει δεικτών)

7

Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ*

8 = 4 X 7

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Α/Α

Αξιοποίηση Απόκτηση ΜΑΕΕισόδημα

Α/Α

Έδρα εκμετάλλευσης

Αριθμός 

Μελ/σμηνων

Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ

Δ.Δ. ή Κ.Δ./Τοποθεσία
Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ 

(βάσει δεικτών)
Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ*

7 = 3 Χ 6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) 

* Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 

2 6
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IV

Τοποθεσία

V ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Έτος Α΄κατασκευής / αγοράςΕπιφάνεια κτίσματος (τ.μ.)

Θέση εγκατάστασης

Δ.Δ. ή Κ.Δ.
ΕΙΔΟΣΑ/Α

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τρόπος απόκτησης

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ)

Κοινοτικοί βοσκότοποι

Μισθωμένοι βοσκότοποι

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Ιδιόκτητοι βοσκότοποι
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3.1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ιδιόκτητες = Α                                                           

(Πίνακες 1 & 2)

Μισθωμένες = Β                                                               

(Πίνακες 1 & 2)

Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β                           

(Πίνακες 1 & 2)

Ζωική παραγωγή Δ (Πίνακες 1 & 2)

Μελισσοκομία Ε (Πίνακες 1 & 2)

Εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης από ιδιόκτητες εκτάσεις + 

ζωική παραγωγή
Ζ = Α + Δ

Συνολικό εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης Η = Γ + Δ + Ε

Εισόδημα από ιδιόκτητες εκτάσεις + ζωική παραγωγή ως ποσοστό 

(%) του συνολικού εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης
Θ = (Z : Η) * 100

Εισόδημα αναφοράς (Ι) 15.000

Συνολικό εισόδημα εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του 

εισοδήματος αναφοράς 
Κ = (Η : Ι) * 100

3.2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ιδιόκτητες = Α                                                             

(Πίνακες 1 & 2)

Μισθωμένες = Β                                                       

(Πίνακες 1 & 2)

Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β                                                

(Πίνακες 1 & 2)

ΜΑΕ ζωικής παραγωγής Δ (Πίνακες 1 & 2)

ΜΑΕ μελισσοκομίας Ε (Πίνακες 1 & 2)

Συνολικές ΜΑΕ γεωργικής εκματάλλευσης Ζ = Γ + Δ + Ε

ΜΑΕ Φυτικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της 

γεωργικής εκμετάλλευσης
Η = (Γ : Z) X 100

ΜΑΕ ζωικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής 

εκμετάλλευσης
Θ = (Δ : Z) X 100

ΜΑΕ μελισσοκομίας (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής 

εκμετάλλευσης
Ι = (Ε : Ζ) Χ 100

Προσανατολισμός γεωργικής εκμετάλλευσης                                                                                            

(βάσει ΜΑΕ)
Κ

3.3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βάσει ΤΟΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ), ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                                                                                                  

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΜΑΕ φυτικής παραγωγής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Φυτική παραγωγή
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1

Τίτλος Σπουδών

2

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%)

ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(3)

5

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Απόκτηση Επαρκούς Επαγγελματικής Ικανότητας

(1) Η γεωργική εκμετάλλευση στην υφιστάμενη κατάσταση οφείλει να είναι μεγέθους τουλάχιστον των 0,5 ΜΑΕ 

(2) Η γεωργική εκμετάλλευση στη μελλοντική κατάσταση οφείλει να είναι συνολικού µεγέθους μεγαλύτερου της 1 ΜΑΕ 

2. Υφιστάμενη επαρκής επαγγελματική ικανότητα κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας

Πτυχιούχοι γεωτεχνικοί και τεχνολόγοι γεωπονίας καθώς και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ 

(Δημοσίου) και ΕΠΑΣ ειδικότητας ανάλογης με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης:

Ειδικότητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΜΑΕ

Έτος απόκτησης τίτλου

1. Υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής άσκησης διάρκειας 150 ωρών τουλάχιστον, τα οποία 

οργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης

Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων σύμφωνα με την κατεύθυνση της 

γεωργικής εκμετάλλευσης:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΕ μελισσοκομίας 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΜΑΕ φυτικής παραγωγής

ΜΑΕ ζωικής παραγωγής

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%)                  
(4)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α)

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Άδεια λειτουργίας

Άδεια ίδρυσης

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

(ΕΠΟ)

Απόφαση έγκρισης προκαταρκτικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης & 

αξιολόγησης (5)

(4) Το εισόδηµα της εκµετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να είναι µεγαλύτερο του 80% του εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται 

κάθε φορά) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

(5) Η απόφαση έγκρισης προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριών ετών από την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης του Υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Τα λοιπά δικαιολογητικά ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Πρόγραμμα Προσαρμογής Εκμετάλλευσης

(3) Το εισόδημα της εκμετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να αυξηθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση

Προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Α/Α

1 Τόπος μόνιμης κατοικίας Δήμος

Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα

Οικισμός       Ορεινή      Μειονεκτική         Κανονική

2

3

Ποσοστό (%):

4

5

6

7

8

9

10 Υποψήφιος από Νομό βαμβακοκαλλιέργειας ή καπνοκαλλιέργειας

Ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα στην υφιστάμενη 

κατάσταση (Πίνακας 3.1, στοιχείο Θ)

Εάν ΝΑΙ

Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση από διαδοχή πρόωρης 

συνταξιοδότησης με οριστική παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκμετάλλευσης 

του παραχωρούντος

Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση άνω των 50.000 € 

Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Πίνακας 3.2, 

στοιχείο Κ)

Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση, ως 

ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ)

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

κατεύθυνσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Πληθυσμός

Επαγγελματική εκπαίδευση στην υφιστάμενη κατάσταση

Κατηγορία περιοχής

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης

(Δ.Δ. ή Κ.Δ. ή οικισμού)

Σημείωση: Στις απαντήσεις που υπάρχει η επιλογή ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αναφέρετε αυτό που ισχύει

Εάν ΝΑΙ

Μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε εργασία κατά την υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας 

3.2, στοιχείο Ζ)

Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση, ως 

ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ)
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1.

1.2

1.1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου:

Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

Δώστε μία σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με στοιχεία πέραν αυτών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του 

παρόντος Φακέλου Υποψηφιότητας

Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης
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2.

Α/Α
Στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου

1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ)

2

Εισόδημα εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία - Α.Π.Α.) ίσο με 

το 80%  του εισοδήματος αναφοράς ή αύξηση του εισοδήματος της 

εκμετάλλευσης κατά 10% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

3

Εφόσον ο/η νέος /α γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο 

Μέτρο 1.2.1 ή το προβλέπει στο επιχειρηματικό του σχέδιο, τήρηση των 

ισχυόντων για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί κοινοτικών 

προτύπων. 

4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης.

5 Άλλος στόχος:

Περιγραφή ενεργειών επίτευξης των στόχων του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου

Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου
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3.

Α/Α Περιγραφή στόχου
Προβλεπόμενη 

ημ/νια 

1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ)

2
Εισόδημα εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία - 

Α.Π.Α.) ως ποσοστό % του εισοδήματος αναφοράς.

3
Αύξηση εισοδήματος της εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του 

εισοδήματος στην υφιστάμενη κατάσταση.

4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης.

5 Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

3.1

Α/Α Περιγραφή στόχου
Υφιστάμενη 

Κατάσταση
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος

5ο έτος 
(Ολοκ/ρωση 

Επ. Σχεδίου)

1 ΜΑΕ (>1 ΜΑΕ)

2 Εισόδημα (>80% του εισοδήματος αναφοράς) σε €

3 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης

4.

4.1

Α/Α Προέλευση οικονομικών πόρων

1 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από το Μέτρο 1.1.2

2 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από άλλα Μέτρα του Π.Α.Α.

3 Ίδια κεφάλαια

4 Τραπεζικά δάνεια

4.2

Α/Α Περιγραφή

1 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής

2 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας

3 Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής

4 Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών

5 Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα

6 Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα

7 Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων

8 Αρδευτικά συστήματα

9 Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων

10 Μελισσοκομικός εξοπλισμός

11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό

12 Έγγειες βελτιώσεις

13 Εγκατάσταση πολυετών φυτειών

14 Δαπάνη για αγορά γεωργικής γης

15 Δαπάνη για αγορά ζωικού κεφαλαίου

16 Δαπάνη για αγορά μελισσοσμηνών

17
Δαπάνη για υποδομές (νερό ύδρευσης - ποτίσματος ζώων, 

ηλεκτροδότηση)

18 Δαπάνη προμήθειας Η/Υ και λογισμικού

19 Κυκλοφοριακό κεφάλαιο

20 Λοιπές χρήσεις (περιγράψτε)

Στόχος

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και τρόποι αξιοποίησής τους

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (ποσό ενίσχυσης, ίδια κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μετά το τέλος του τρίτου έτους από την έκδοση της απόφασης έγκρισης  γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση για την καταβολή της 2ης δόσης της ενίσχυσης.

Καταληκτική ημερομηνία 

επίτευξης

Σύνολο διαθέσιμων οικονομικών πόρων

Στόχοι της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)

Χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ποσό Ποσοστό %

Δαπάνες

Σύνολο δαπανών

Ποσό Ποσοστό %
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5.

Α/Α

1

Μέτρο 1.1.4: Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών 

συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών 

συμβουλών 

Έως 1.500 € 

Μέτρο 1.2.1: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

(Μικρά Σχέδια Βελτίωσης)
Έως 50.000 €

3
Μέτρο 1.3.2: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την 

ποιότητα των τροφίμων 
Έως 3.000 €

4

Μέτρο 1.3.3: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 

(εφόσον συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα με 

70% του επιλέξιμου κόστους)

70% του 

επιλέξιμου 

κόστους

5.1

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

5.2

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό

12

13

14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για την πρόσβαση στα ανωτέρω Μέτρα του ΠΑΑ, θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις στην πρώτη προκήρυξη που θα γίνει για τα μέτρα αυτά. Στην περίπτωση 

αυτή, στο παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται αρκούντως λεπτομερή για την τεκμηρίωση της αίτησης στοιχεία για χορήγηση στήριξης στο πλαίσιο του κάθε 

μέτρου ξεχωριστά.     

Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο 

Μέτρο 1.1.4 ΠΑΑ

Έγγειες βελτιώσεις

Μέτρο 1.2.1: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

2

Σύνολο δαπάνης

Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων

Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής

Λοιπές επενδύσεις

Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών

Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα

Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων

Αρδευτικά συστήματα

Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα

Εγκατάσταση πολυετών φυτειών

Σύνολο δαπάνης

Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων

Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής

Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας

Ύψος δαπάνης (€)
Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών (μήνας / έτος)

Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο 

Μέτρο 1.2.1 ΠΑΑ

Ύψος δαπάνης (€)
Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών (μήνας / έτος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν ο /η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο ανωτέρω Μέτρο 1.2.1 ή το προβλέπει στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί τα 

ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η περίοδος χάριτος εντός της οποίας πρέπει να επιτυγχάνεται συμμόρφωση 

προς το πρότυπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του Νέου Γεωργού.

Εκδήλωση πρόθεσης πρόσβασης σε άλλα Μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.)

Προβλεπόμενο ύψος δαπάνης (€)Μέτρο
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5.3

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

5.4

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ύψος δαπάνης (€)
Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών (μήνας / έτος)

Ύψος δαπάνης (€)
Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών (μήνας / έτος)

Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (ή αγρότη) 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (εντός 5 ετών από την 

ημερομηνία λήψης της απόφασης στήριξης)

Α/Α

Εφόσον ο/η  Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 1.2.1 ή το 

προβλέπει στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο, τήρηση των ισχυόντων για το είδος της επένδυσης 

που πραγματοποιεί κοινοτικών προτύπων (εντός 36 μηνών από α’ εγκατάσταση).

Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, τουλάχιστον 150 ωρών, σε 

συναφές με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης αντικείμενο από πιστοποιημένο φορέα 

επαγγελματικής κατάρτισης (εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης στήριξης)  

Εγγραφή στον κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ (αίτηση εντός 1 έτους & εγγραφή εντός 36 

μηνών, αμφότερα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης)   

Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση & αξιολόγηση (εντός 36 μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης)  

Μελέτη περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

Άδεια ίδρυσης πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας

Άδεια λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας

Σύνολο δαπάνης

Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης προς υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κανονισμό 1698/2005 και την εθνική νομοθεσία (Εκτίμηση)

Είδος υποχρέωσης
Συμμόρφωση (μήνας / έτος)

Αίτηση Έγκριση

Σύνολο δαπάνης

Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο 

Μέτρο 1.3.3 ΠΑΑ

Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων

Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο 

Μέτρο 1.3.2 ΠΑΑ

Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (εντός 24 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης)
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ΑΙΤΩΝ(ΟΥΣΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ

1

Έτος

2

(αιτών/ούσα)

(σύζυγο)

3

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

4

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

5

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

6

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

7

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

8

9

10

(αιτών/ούσα)

(σύζυγος)

11

Υπογραφή

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

  ΟνοματεπώνυμοΟνοματεπώνυμο

Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θεωρώ ότι η ημερομηνία που εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά σε δική μου γεωργική 

εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ και απέκτησα για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, είναι η 

ακόλουθη:

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Υπογραφή

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Έχετε παραστατικά αγοράς μελισσοσμηνών; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς 

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την 

ημερομηνία εγγραφής.

Έχετε συμβόλαια αγοράς ή δωρεάς ή γονικής παροχής γεωργικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες 

φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία.

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ενίσχυση / Πρόγραμμα

Έχετε υποβάλει στο παρελθόν ή εκκρεμεί άλλη αίτηση για ένταξη στο παρόν ή άλλο πρόγραμμα 

αγροτικής ανάπτυξης που αφορά στη γεωργική εκμετάλλευσή σας ή του/της συζύγου σας; Εάν NAI 

συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα

Πότε καταθέσατε ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά; 

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Έχετε δηλώσει εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που αφορά σε γεωργική εκμετάλλευση 

μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία από 0,5 ΜΑΕ και άνω κατά την τελευταία πενταετία;

Έχετε άλλα παραστατικά προσδιορισμού της ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική 

εκμετάλλευση δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ; Αν ναι, προσδιορίστε το είδος του 

παραστατικού και την ημερομηνία:  

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Έχετε παραστατικά αγοράς ζωικού κεφαλαίου; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς 

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Έχετε λάβει οικονομικές ενισχύσεις την τελευταία πενταετία για τη γεωργική εκμετάλλευση;

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Έχετε μισθώσει γεωργικές εκτάσεις που περιέχουν μόνιμες φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την 

ημερομηνία.

ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ
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Ο / Η (συμπληρώνεται όνομα και επώνυμο) του …………………………………………………..

με αριθμό δελτίου ταυτότητας: ……………………………………..……………… και ΑΦΜ …………..………………………………..

κάτοικος οδού: ……………………………………..………………  αριθμ. ………………..…………………………….

Δημοτικού Διαμερίσματος: ……………………………………..………………

Δήμου: ……………………………………..………………

Νομού: ……………………………………..………………

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7.

8.

9. 

10.

11.1

11.2

11.3

12. 

Δεν έχω ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά μου ή για λογαριασμό μου ως ιδιοκτήτης ή αρχηγός γεωργικής εκμεταλλεύσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ούτε είχα τον έλεγχο καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο (μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη 

που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής μου δραστηριότητας.

Δεν ασκώ μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, εξαρτημένη ή όχι, και δεν θα αφιερώνω, μετά την εγκατάστασή μου για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού 

χρόνου απασχόλησης ετησίως.

Είμαι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της οποίας είναι αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Υφιστάμενη Κατάσταση).

Στην εκμετάλλευση αυτή εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά ως αρχηγός της την …../…../20__

11.

Διαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 "περί ψευδούς δήλωσης", τα κάτωθι:

Κατά το εξεταζόμενο έτος 20__ , το ατομικό εξωαγροτικό μου εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 15.000,00 € και το συνολικό οικογενειακό μου εισόδημα από όλες τις πηγές δεν υπερβαίνει τα 22.500,00 €. 

Δεν έχω τύχει απόφασης ένταξης ή και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμετάλλευσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν και δεν έχω υποβάλλει στο παρελθόν ούτε εκκρεμεί άλλη 

αίτηση για να ενισχυθώ από το ίδιο ή άλλο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ο / η σύζυγός μου δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, ούτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης την οποία λειτουργούσε, 

ούτε λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμετάλλευσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.

Δεν είμαι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού και δεν λαμβάνω επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

Δεν είμαι σπουδαστής/σπουδάστρια, φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή του έτη φοίτησης.

Δεν εκτίω ποινή φυλάκισης και δεν εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του 

δημοσίου, ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση τοης οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.

Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει ή έχω αφήσει ασυμπλήρωτα με επίσημα στοιχεία του Κράτους και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών (Στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, του φορολογικού TAXIS, του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής οφέλειας κλπ.). 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ  ΝΕΟΥ/ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ (Ν. 1599/1986)

Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των παραρτημάτων είναι αληθή, και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία.

Η έντυπη και η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου υποψηφιότητας είναι πανομοιότυπες.

Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των πινάκων δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να το αποδείξω.

...………………………………………………………………………………………………………………
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13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2 

14.3

14.4 

14.5 

14.6 

14.7

14.8 

14.9

15.

16.

17. 

20.

…………………………………………..                            Ημερομηνία:     ….……/…...……/…..……     Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

    

    

     

Να υποβάλλω κατ΄ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση από την ένταξή μου στο πρόγραμμα.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Εφόσον υποβάλλω αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 1.2.1 του Π.Α.Α. ή αυτή προβλέπεται στο Επιχειρηματικό μου Σχέδιο, να επιτύχω τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, 

τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιώ. Η επίτευξη θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

Να υποβάλλω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μου, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας 

ενίσχυσης.

Να εγγραφώ στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 24 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης και να ενημερώνω διαρκώς για 

τυχόν μεταβολές μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλαμβάνω για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη ημερομηνία ένταξής μου στο μέτρο, τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις:

Να υποβάλλω κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρώ 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.

Να τηρώ απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής μου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Να υποβάλλω κατ΄ έτος στο φορέα επίβλεψης τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρονίων υποχρεώσεων (Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, 

φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα, ΟΓΑ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κ.λπ.). 

Να δέχομαι και να διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις τους.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση σε χρονικό διάστημα έως 5 ετών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης να επιτύχω τους ακόλουθους δεσμευτικούς στόχους:

(γνωρίζω ότι εφ΄όσον εντός του χρονικού αυτού διαστήματος δεν επιτύχω έστω και ένα από τους στόχους αυτούς, αυτό αποτελεί αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων και συνεπάγεται απένταξη μου από το 
μέτρο και επιστροφή σαν αχρεωστήτως καταβληθέντων των ενισχύσεων που θα έχω λάβει)

Να υποβάλλω αίτηση εγγραφής στην κύρια ασφάλιση του ΟΓΑ εντός του πρώτου έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης, να εγγραφώ στο ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την ίδια ημερομηνία 

και να καταβάλω τις οφειλόμενες εισφορές.

Να αποκτήσω επαρκή επαγγελματική ικανότητα αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.

Να αποκτήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή του κατά κύρια απασχόληση αγρότη.

Να επιτύχω τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία και του γεωργικού εισοδήματος, που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

18. 

19. 

13. 

14.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ THN TΡΑΠΕΖΑ

     Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ

Υπογραφή:

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή της μόνιμης κατοικίας μου είναι τα ακόλουθα:

Να διατηρήσω από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου το επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο επίπεδο για το οποίο, εφόσον κριθώ δικαιούχος, θα ενισχυθώ.

Να παραμείνω στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που έχω δηλώσει.

Να διατηρήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη ή κατ' ελάχιστον αυτή του μερικής απασχόλησης γεωργού, δηλαδή να αντλώ το 25% του συνολικού μου εισοδήματος από γεωργικές 

δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσής μου και να μην αφιερώνω για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής μου  χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής μου 

απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων.

Να μην εμπλακώ σε ενέργειες που έχουν σχέση με την κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ονοματεπώνυμο ……………………………………...………………………….………………….,  Δ/νση ………………..……………………..………………………………………..……,   ΑΦΜ …...……………………..………………………. 

Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι εφόσον κριθώ ως δικαιούχος ότι ο τίτλος της πράξης "οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης" θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

                                                                                ΤΡΑΠΕΖΑ:

Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησής τους και τους αποδέχομαι.

Γνωρίζω ότι στις ενισχύσεις που θα λάβω, εφόσον κριθώ δικαιούχος, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει απολογιστικά με ποσοστό 70,87%.

Τα ακριβή στοιχεία παραλήπτη και ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας μου (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ), είναι τα ακόλουθα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Τα ακριβή στοιχεία του προσωπικού μου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίον επιθυμώ να κατατίθενται, εφόσον κριθώ δικαιούχος, οι οικονομικές ενισχύσεις, είναι τα ακόλουθα:
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1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1.1 Τρόπος και Υπηρεσία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας 
 
Ο Φάκελος Υποψηφιότητας πρέπει να κατατίθεται από τον υποψήφιο πλήρης και να 
κατατίθεται αποκλειστικά στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου μόνιμης κατοικίας του, 

άμεσα είτε μέσω των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης. Η υποβολή του Φακέλου 
Υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ως αποδεικτικό 

υποβολής, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται κατά περίοδο στην Πρόσκληση για 
την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2.  

Επισημαίνεται ότι ο Φάκελος Υποψηφιότητας κατατίθεται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε πλήρη 
ταύτιση με το πρωτότυπο. Η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας και στις δύο μορφές 

είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος απορρίπτεται. 

1.2 Πληρότητα Φακέλου Υποψηφιότητας 
 
Για να αξιολογηθεί ένας Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι πλήρης.  
Με το όρο πλήρης χαρακτηρίζεται ο φάκελος όταν: 
 
 Όλα τα πεδία της αίτησης, του επιχειρηματικού σχεδίου, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/1986 είναι συμπληρωμένα με ευκρίνεια. Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα 

πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. 
 
 Περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στην πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και στο φάκελο υποψηφιότητας καθώς και όσα 
δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Επισημαίνεται η υποχρεωτική προσκόμιση 

των επικυρωμένων αντίγραφων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου 
και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει αυτή υποβληθεί στο 

παρελθόν.  
Επίσης, επισημαίνεται ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εκτός 

των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην 

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και 

κατά το προηγούμενο έτος.  
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή:  

α)  αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον 

δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, επικυρωμένων 
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.  

β)  υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με 
βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία. 
 
 Περιλαμβάνει τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ενδεχόμενα θα ζητήσουν οι Φορείς 

Εφαρμογής του Μέτρου (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. και Δ/νσεις Γεωργικής 
Ανάπτυξης των Περιφερειών).   

1.3 Τόπος Μόνιμης Κατοικίας 
 
Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της ελληνικής 

επικράτειας σε περιοχή εφαρμογής του Μέτρου. Η γεωργική του εκμετάλλευση πρέπει να 
είναι εντός της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του.  
 
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: 
 Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού. 

 Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 

100.000 κατοίκους.  
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Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της 

τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και 
Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες στον πιο κάτω πίνακα: 
 

Ανατολική Αττική Δυτική Αττική 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

α/α ΔΗΜΟΣ α/α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α/α ΔΗΜΟΣ α/α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ΒΙΛΙΩΝ 1 ΟΙΝΟΗΣ 

2 ΑΥΛΩΝΟΣ 2 ΒΑΡΝΑΒΑ 2 ΕΡΥΘΡΩΝ   

3 ΚΑΛΑΜΟΥ 3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 3 ΜΕΓΑΡΕΩΝ   

4 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ     

5 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 5 ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ     

6 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6 ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ     

7 ΩΡΩΠΙΩΝ       

 
Κατά την εφαρμογή του Μέτρου, ο πραγματικός πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη σε επίπεδο 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και προσδιορίζεται από την τελευταία επικυρωμένη 

γενική απογραφή πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. 
Επισημαίνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία 

κατοικίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της μόνιμης 

κατοικίας και της διαμονής.  
 
Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του 
Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με 

αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Η διεύθυνση κατοικίας του 

υποψηφίου που δηλώνεται στην αρχική φορολογική δήλωση πρέπει να ταυτίζεται με τη 
δηλούμενη στην αίτηση ενίσχυσης. Η ιδιοκατοίκηση αποδεικνύει το μόνιμο της κατοικίας ενώ 

η δήλωση του υποψηφίου ότι φιλοξενείται θα πρέπει να συνοδεύεται από λογαριασμό ΔΕΗ με 
στοιχεία κατανάλωσης στο όνομα του φιλοξενούντος. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή 

καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο 

ενδιαφερόμενος (αποδείξεις ΔΕΗ με κατανάλωση, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής 
δήλωσης κ.λπ.). Εάν δεν αποδεικνύεται το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου στο Δημοτικό 

ή Κοινοτικό Διαμέρισμα που δηλώνει, η αίτηση υποψηφιότητάς του απορρίπτεται.  
 
Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος δηλώνει διαφορετική κατοικία από αυτή του/της 

συζύγου, το μόνιμο της κατοικίας δε γίνεται αποδεκτό. 
 
Σημειώνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο και συνεκτιμάται με τα άλλα στοιχεία. 

H μειονεκτικότητα και το ορεινό του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή οικισμού καθώς 

και ο πληθυσμός του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος επηρεάζουν το ύψος της 
ενίσχυσης και τη βαθμολογία αντίστοιχα (Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη μόνο ως προς την 

κατηγορία της περιοχής και όχι ως προς τον πληθυσμό τους). 
 
Ειδικότερα για αλλοδαπούς, πλην της ανωτέρω βεβαίωσης του Δημάρχου ή του 

Προέδρου της Κοινότητας, απαιτείται κατά περίπτωση και ένα από τα ακόλουθα: 
 
1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.  

Οι πολίτες της Ε.Ε., δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους 

μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής 

επικράτειας εφόσον τους έχει χορηγηθεί «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής 
πολίτη της Ένωσης» από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Αλλοδαπών, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 106/2007 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). 
 
2. Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τη Ένωσης. 

Τα μέλη οικογενειών πολιτών της Ε.Ε. που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλαδή τα 
φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου 

κράτους μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής 
επικράτειας εφόσον του έχει χορηγηθεί «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 

πολίτη τη Ένωσης» από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 



 

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»  27 / 50 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ / ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 106/2007 (άρθρα 20, 21 και 36 

της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). 

1.4 Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη 

λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 1.1.2 

 

Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2 να μην έχει συμπληρώσει το 40ο 
έτος της ηλικίας του.  
 

1ο Παράδειγμα  Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης  19 12 2008 

Ημερομηνία γέννησης 20 12 1968 

Διαφορά 29 11 39 

Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος 
 

2ο Παράδειγμα  Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης  20 12 2008 

Ημερομηνία γέννησης 20 12 1968 

Διαφορά 0 0 40 

Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος 
 

Ως δικαιολογητικό αποδεικτικό της ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου και συνεπώς της 

ηλικίας του, ορίζεται το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, ή άλλου επίσημου εγγράφου στο οποίο βεβαιώνεται η 

ηλικία.  

1.5 Ηλικία άνω των 18 ετών και πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και 
φερεγγυότητα. 

 
Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2 να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
 

1ο Παράδειγμα  Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης  20 12 2008 

Ημερομηνία γέννησης 20 12 1990 

Διαφορά 0 0 18 

Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος. 
 
 

2ο Παράδειγμα  Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης  19 12 2008 

Ημερομηνία γέννησης 20 12 1990 

Διαφορά 29 11 17 

Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος. 
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1.6 Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης. 
 

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοχος γεωργικής 

εκμετάλλευσης η οποία: 

α)  βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. Η περιοχή αυτή δεν 
μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων νομών και ορίζεται κατά περίπτωση από τις 

Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βάση το είδος της 
καλλιέργειας ή του κλάδου παραγωγής, τη βατότητα του οδικού δικτύου, το οικονομικό 

αποτέλεσμα κλπ.  
β)  έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 

1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου δεν 
γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.   

 
Α. Η κατοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται νόμιμη όταν: 

 
Α.1  Τα αγροτεμάχιά της είναι:  

 
 Ιδιόκτητα (με τίτλους κυριότητας νομίμως μετεγγεγραμμένους και προέρχονται από 

αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ.), ή / και μισθωμένα. 
 Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι 

επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση 

μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα 

νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας) στα οποία είναι 
δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.  

 
Επίσης με τον όρο νόμιμη κατοχή νοείται: 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων. 

 Η μίσθωση ή αγροληψία εφόσον είναι στο όνομα του υποψηφίου.  

 Η νόμιμη είσοδος σε δημοτικό ή κοινοτικό βοσκότοπο, η οποία αποδεικνύεται από τις 

ετήσιες καταστάσεις (Ν. 1080/80, όπως ισχύει κάθε φορά). 
 

Α.2  Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιό της είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα 

μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

H μελισσοκομία για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα 

παραστατικά (μελισσοκομικό βιβλιάριο υποψηφίου, αποδείξεις αγοράς κ.λπ.) και η έδρα 
της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης 

κατοικίας. 
Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης ενώ απαιτείται η ύπαρξη 

μελισσοκομικού εργαστηρίου. 
 

Α.3  Δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος ο κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία βρίσκεται 

σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, λόγω υποχρεώσεων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 

Α.4  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου 1.1.2 ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 
 

 Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και 

των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν 

απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων.  
 Δεν γίνονται αποδεκτές μισθώσεις από παιδί σε πατέρα.  

 Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής 

εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε 

εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο 
Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 

 Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία 

Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο 
σύζυγός του/της. 
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Α.5  Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες) δύνανται να εγκατασταθούν ή να 

επεκταθούν σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε μισθωμένες με μισθωτήρια συμβόλαια 
ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης όση και η παραγωγική ζωή της φυτείας. Επιτρέπεται η 

μίσθωση υφιστάμενων (πριν από τη μίσθωση) μόνιμων φυτειών, τόσο στην 
υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση. 

Α.6  Στους βοσκότοπους που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του, ο γεωργός πρέπει να 

φροντίζει ώστε να βόσκουν κατ΄ ελάχιστο 0,2 ΜΜΖ(Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά 
εκτάριο και κατά μέγιστο 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέμματα). Η ρύθμιση 

αυτή αποσκοπεί στη προστασία και διατήρηση των βοσκοτόπων. 
 

Σημειώνεται ότι:  
 

 1 βοοειδές μεγαλύτερο των 24 μηνών αντιστοιχεί σε μία Μ.M.Z., 

 1 βοοειδές μικρότερο των 24 μηνών ισοδυναμεί με 0,6 Μ.Μ.Ζ. 

 1 αίγα ή ένα πρόβατο με 0,15 Μ.Μ.Ζ. 
 

Για διευκόλυνση παραθέτουμε πίνακα με ελάχιστο και μέγιστο αριθμό ζώων ανά 10 

στρέμματα: 

 
 

Ελάχιστος αριθμός ζώων στα 10 
στρέμματα βοσκότοπου 

Μέγιστος αριθμός ζώων στα 10 
στρέμματα βοσκότοπου 

Αιγοπρόβατα 1,33 20 

Βοοειδή > 24 μηνών 0,22 3 

Βοοειδή < 24 μηνών 0,33 5 

 
Οι ελαιώνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι, εφόσον δηλώνονται ότι 

αξιοποιούνται ως ελαιοκαλλιέργεια, σύμφωνα με το ελαιοκομικό μητρώο. 
 

Για την ποιμενική αιγοπροβατοτροφία – βοοτροφία θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
βοσκότοποι, οι οποίοι, εφόσον δηλώνονται στην υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να 

συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα παραστατικά. Στη μελλοντική κατάσταση θα 

πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο τρόπος εξασφάλισής τους.  
 

Για τις άλλες μορφές ζωικών εκμεταλλεύσεων η διατροφή των ζώων μπορεί να 
εξασφαλίζεται και από αγοραζόμενες ζωοτροφές.  

 

Οι βοσκότοποι εφόσον είναι ιδιωτικοί θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα (ιδιόκτητοι ή 
μισθωμένοι) ενώ στις περιπτώσεις κοινόχρηστων βοσκοτόπων με ευθύνη του 

δικαιούχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατ' έτος η απαιτούμενη έκταση. Σε κάθε 
περίπτωση η είσοδος στο βοσκότοπο θα πρέπει να είναι νόμιμη. 

1.7 Εγκατάσταση το αργότερο 14 μήνες πριν τη υποβολή της αίτησης για τη 

λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2   
 

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος δεν θα πρέπει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασής του ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης και της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης από το Μέτρο 1.1.2 να υπερβαίνει 

τους δεκατέσσερις (14) μήνες.  
Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η γεωργική 

εκμετάλλευση του υποψήφιου φτάνει ή ξεπερνάει σε μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τις 0,5 
ΜΑΕ. Η ημερομηνία αυτή προκύπτει από τη συνεκτίμηση των δικαιολογητικών προσδιορισμού 

της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφ. 4 του παρόντος, 
και των στοιχείων του Ερωτηματολογίου που περιλαμβάνεται στο Φάκελο Υποψηφιότητας. 

Καθορίζεται δε σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους. 
 

Παράδειγμα  Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης  20 12 2008 

Ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης 20 10 2007 

Διαφορά 0 2 1  

Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος (14 μήνες). 
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Σε κάθε περίπτωση για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος δεν θα πρέπει το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασής του ως αρχηγού 
γεωργικής εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας λήψης της απόφασης ένταξης στο Μέτρο 
1.1.2 να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.  

1.8 Άνω όριο ατομικού εξωγεωργικού εισοδήματος. 

 
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το ατομικό εξωγεωργικό του εισόδημα να μην είναι 

μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα  
ανέρχεται σε € 15.000). Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 

εξωγεωργικών εισοδημάτων από όλες τις λοιπές πηγές όπως αυτά προκύπτουν από τις 

φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρουμένων των εισοδημάτων που 
αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται 

στο εξεταζόμενο έτος.  
 

1ο  
Παράδειγμα 

Έτος 
 Μ.Ο. 

  2006 –  
2008 

Εισόδημα από 
πηγή που δεν 

υφίσταται κατά το 
εξεταζόμενο έτος 

2009 

Εξωγεωργικό 
εισόδημα 

εξεταζόμενου 
έτους 2009 Εξωγεωργικό 

εισόδημα 

2006 2007 2008 

12.000 18.000 18.000 16.000 1.500 14.500 

Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος. 

 
 

2ο 
Παράδειγμα 

Έτος  
Μ.Ο.  
2006 - 
2008 

Εισόδημα από 
πηγή που δεν 

υφίσταται κατά το 
εξεταζόμενο έτος 

2009 

Εξωγεωργικό 
εισόδημα 

εξεταζόμενου 
έτους 2009 Εξωγεωργικό 

εισόδημα 

2006 2007 2008 

12.000 18.000 15.600 15.200 0 15.200 

Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος. 

1.9 Άνω όριο συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. 
 
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα 

(υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) να μην είναι μεγαλύτερο από 
το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα € 22.500). Το 

συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών 

εισοδημάτων όπως αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων 
ετών, αφαιρουμένων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή 

που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.  
 

1ο υπολογισμού συνολικού οικογενειακού εισοδήματος:  
 

1ο  
Παράδειγμα 

 
Έτος 

 
 Μ.Ο.  
2006 - 
2008 

Εισόδημα από 
πηγή που δεν 

υφίσταται κατά το 
εξεταζόμενο έτος 

2009 

Συνολικό 
οικογενειακό  

εισόδημα 
εξεταζόμενου 
έτους 2009 2006 2007 2008 

Εισόδημα 
υποψηφίου 

12.000 12.000 14.000  2.000  

Εισόδημα 
συζύγου και 

ανήλικων τέκνων 
10.000 12.000 12.000  3.000  

Συνολικό 
οικογενειακό 

εισόδημα 
22.000 24.000 26.000 24.000 5.000 19.000 

Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος. 
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2ο  
Παράδειγμα 

 
Έτος 

 
Μ.Ο.  
2006 - 
2008 

Εισόδημα από 
πηγή που δεν 

υφίσταται κατά το 
εξεταζόμενο έτος 

2009 

Συνολικό 
οικογενειακό 

εισόδημα 
εξεταζόμενου 
έτους 2009 2006 2007 2008 

Εισόδημα 
υποψηφίου 

12.000 12.000 14.000  1.000  

Εισόδημα 
συζύγου και 
ανήλικων 
τέκνων 

10.000 12.000 12.000    

Συνολικό 
οικογενειακό 

εισόδημα 
22.000 24.000 26.000 24.000 1.000 23.000 

Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος. 

1.10 Περιορισμοί εξωγεωργικής απασχόλησης. 

 

Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να μην ασκεί μόνιμη εξωγεωργική 
απασχόληση εξαρτημένη ή όχι. Συνεπώς δεν μπορούν να κριθούν ως δικαιούχοι, υποψήφιοι  

μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικοί, ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και 
οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος 

και διάρκεια σύμβασης κλπ). 
Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο 

που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.  

 
Για να κριθεί ένας υποψήφιος με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ως δικαιούχος θα πρέπει να έχει 

διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση και προς απόδειξη αυτού να 
προσκομίσει στο Φάκελο Υποψηφιότητας τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά: 

 αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ, επικυρωμένο από οποιαδήποτε 

διοικητική αρχή.  
 απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ) 

 οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ) 

 βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

 διακοπή ταμείου ανεργίας κλπ 

 

Δικαιολογητικά διακοπής εργασίας υποχρεούνται να προσκομίσουν οι επαγγελματίες και οι 

μόνιμα απασχολούμενα μισθωτοί. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το 
χρονικό διάστημα απασχόλησης (π.χ. συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αντίγραφο λογαριασμού 

ασφαλισμένου από το ΙΚΑ) υποχρεούνται να προσκομίσουν οι μισθωτοί που απασχολούνται 
εποχιακά ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καθώς και οι με ημερομίσθιο αμειβόμενοι εργάτες 

(εργάτες, οικοδόμοι κλπ). 
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2 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχει το σύνολο 

των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου εντός 5 ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης έγκρισης. 

 

Οι δεσμευτικοί στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και οι επί μέρους χρονικές 
προθεσμίες επίτευξής τους αφορούν στα ακόλουθα: 

 
 Ελάχιστοι Υποχρεωτικοί Στόχοι  

 

α)  Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, 

ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης.  
β)  Επίτευξη της συμμόρφωσης προς ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα 

αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί, εφόσον υποβάλλεται 

από τον υποψήφιο Νέο Γεωργό αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 1.2.1 του 
Π.Α.Α. ή αυτή προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιό του. Η επίτευξη θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες 
από την ημερομηνία εγκατάστασης.  

γ)  Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός χρονικής 
περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της 
απόφασης έγκρισης. (κατοχή απολυτηρίου / Πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, 
ΑΕΙ, αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης ή 
παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών αναλόγου 
κατευθύνσεως, από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ). 

δ) Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με 
εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η 

οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής 

απόφασης έγκρισης. Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να υποβληθεί εντός του πρώτου 
έτους από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. 

ε)  Οριστική εγγραφή με την προηγούμενη ιδιότητα στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

εντός 24 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και διαρκής 

ενημέρωση των μεταβολών μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. 

στ) Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 
µεγαλύτερου της µιας (1) ΜΑΕ και εισοδήµατος µεγαλύτερου του 80% του 

εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με την ολοκλήρωση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος 

της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.  
ζ)  Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί 

τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες 
που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και παράλληλα να μην αφιερώνει 

για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% 

του συνολικού χρόνου απασχόλησης του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά 
κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του 

εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, 
αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας - δασικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 
25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές - κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός 

γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου 
απασχόλησης. 
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 Προαιρετικοί στόχοι οι οποίοι γίνονται υποχρεωτικοί εφόσον αναληφθούν, 

δεδομένου ότι συμμετέχουν στη βαθμολογία και στον υπολογισμό του ύψους 
ενίσχυσης: 

 
 Επίπεδο εισοδήματος ανώτερο του ελάχιστου αποδεκτού. 

 Η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης και ιδίως η κτηνοτροφική ή φυτική. 

 

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να επιτύχει τους δεσμευτικούς 

στόχους εντός των αντιστοίχων προθεσμιών και να υποβάλει φάκελο για τη χορήγηση 
της β΄ δόσης εντός τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης 

πράξης και φάκελο γ΄ δόσης εντός πέντε ετών από την ίδια ημερομηνία. 
 

Η μη επίτευξη των στόχων που έχουν αναληφθεί ή η μη υποβολή αίτησης για τη λήψη 

της β΄ δόσης ή γ΄ δόσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών αποτελεί αθέτηση των όρων 
και προϋποθέσεων του προγράμματος, η οποία συνεπάγεται απένταξη από το 

πρόγραμμα και επιστροφή των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στο σύνολό τους  
εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθεισών. 

2.1 Ανάληψη μακροχρονίων υποχρεώσεων για δέκα (10) έτη. 

 

Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων 

Γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ημερομηνία ένταξής του να τηρεί τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 14 της Υπεύθυνης 

Δήλωσης του Φακέλου Υποψηφιότητας, οι οποίοι θα περιληφθούν και στην απόφαση 
έγκρισης πράξης - σύμβαση. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία των δεσμεύσεων υπολογίζεται αν στο έτος έκδοσης της απόφασης 
έγκρισης πράξης προστεθεί ο αριθμός 10 

 

Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης έγκρισης πράξης 30 1 2009 

Διάρκεια μακροχρόνιων υποχρεώσεων  0 0 +10 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

30 1 2019 

 

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των μακροχρονίων υποχρεώσεων αναγράφεται στην απόφαση 

έγκρισης πράξης. 
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3 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. 

 

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις: 
 

α)  Τα νομικά πρόσωπα. 

β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για 
λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε 

εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
(μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, 

κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα 

κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας 
γ)   Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 

67%. 
δ)  Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι 

αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 
ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα 

προηγούμενα έτη. 
ε)  Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι 

άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι έμμεσα 
συνταξιοδοτούμενοι εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις 

δύνανται να κριθούν δικαιούχοι. 

στ)  Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως 
τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 

ζ)  Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, 
εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και 

απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της 
οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.  

η)  Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα 

στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών 
οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών 

κοινής ωφέλειας κλπ. 

θ) Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και 
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν. 

ι) Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή 
στοιχεία. 

ια) Όσοι δεν προσκομίζουν με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την Πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων ενίσχυσης ή και από το Φάκελο Υποψηφιότητας. 
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4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέτρο, αφού με βάση 

αυτήν υπολογίζεται: 
 

 Το 18μηνο διάστημα έως την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης. 

 Η καταληκτική ημερομηνία επίτευξης του στόχου της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα 

κοινοτικά πρότυπα, εφόσον υφίσταται. 

 
Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης προκύπτει από τη συνεκτίμηση 

ορισμένων πραγματικών περιστατικών και τα οποία αφορούν είτε στον Υποψήφιο είτε στο 
(στη) σύζυγό του.  

 

Πιο συγκεκριμένα, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πρώτη εγκατάσταση του υποψηφίου 
ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ 

ορίζονται τα ακόλουθα: 
 

 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 

 Φορολογική Δήλωση με εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση (αρχική δήλωση) 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της οικείας 

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών 

 Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν 

εκμισθώνονται σε τρίτους) 
 Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες. 

 Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της 

εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση. 
 

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκμετάλλευση 

απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ συνεκτιμώνται πέραν των ανωτέρω 

δικαιολογητικών και τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Ημερομηνία έναρξης καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων 

μονοετούς καλλιέργειας. 
 Ημερομηνίες παραστατικών αγοράς εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης 

αυτού του μεγέθους.  

 Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΟΓΑ ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους 

απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ ή μεγαλύτερου. Δεν αποτελεί αποδεικτικό πρώτης 

εγκατάστασης η ασφάλιση του υποψήφιου στον ΟΓΑ με την ιδιότητα του αγρεργάτη ή του 
αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μικρότερου των 0,5 

ΜΑΕ.  
 Έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στην Εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών 

TAXIS, κλπ.  

 Ημερομηνία διακοπής προηγούμενης επαγγελματικής απασχόλησης.  

 Λήψη ενισχύσεων, συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, χρήση των ευνοϊκών 

ρυθμίσεων για νέους αγρότες στο παρελθόν.  
 

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει το βάρος της απόδειξης της πραγματικής 

ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης με την 
προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών. Οι υπηρεσίες 

εφαρμογής και ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα προσκομιζόμενα στοιχεία σε 
οποιοδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο για να τεκμηριώσουν την αποδοχή ή μη της δήλωσης του 

υποψηφίου για τον καθορισμό της συμβατικής ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης 

κατά την κρίση τους. Ως συμβατική ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης ορίζεται η 
ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, εφόσον από 

τον έλεγχο και των λοιπών δικαιολογητικών προκύπτει εγκατάσταση του υποψηφίου εντός 
της χρονικής περιόδου που αυτή καλύπτει.  
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5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. 
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ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

Α. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (62) 5.386,49  798,00  

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (102) 572,63  87,50  

3 ΑΜΠΕΛΙ VQPRD (103) 291,45  45,00  

4 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΧΛΩΡΟΣ (11) 73,09  10,90  

5 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (32) 233,58  70,00  

6 ΑΧΛΑΔΙΑ (107) 676,78  115,00  

7 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ (108) 684,82  127,50  

8 ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ (109) 808,61  490,00  

9 ΒΕΡΥΚΟΚΑ (110) 472,84  70,00  

10 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΜΠΑΜΙΕΣ, 
ΑΡΑΚΑΣ,(64) 

637,58  95,00  

11 ΒΥΣΣΙΝΑ (111) 488,07  90,00  

12 
ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(151) 

9.037,57  1.667,00  

13 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ (34) 209,90  33,50  

14 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΝΩΠΑ (112) 488,22  105,00  

15 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑΜΕΝΑ (113) 472,39  108,00  

16 ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (152) 8.862,20  1.300,00  

17 ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (153) 2.185,34  400,00  

18 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ (114) 232,07  44,00  

19 ΕΛΙΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ (115) 361,47  55,00  

20 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ (35) 166,59  28,00  

21 ΗΛΙΑΝΘΟΣ (36) 37,37  9,00  

22 ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (0) 871,51  130,00  

23 ΚΑΠΝΑ ΚΑΜΠΑ- ΚΟΥΛΑΚ (38) 738,34  206,20  

24 ΚΑΠΝΑ ΜΑΥΡΑ, ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ (39) 416,00  200,00  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

25 ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑ (37) 919,03  256,00  

26 ΚΕΡΑΣΙΑ (118) 484,53  252,50  

27 ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΣ (42) 272,04  41,50  

28 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ ΝΩΠΑ (68) 1.013,97  160,00  

29 ΚΡΟΚΟΣ (43) 746,59  110,00  

30 
ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ, ΚΙΤΡΑ, 
ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ(121) 

539,92  82,50  

31 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (89) 904,20  140,00  

32 ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ (16) 74,30  11,00  

33 ΛΩΤΟΙ (122) 516,04  76,00  

34 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-PLEUROTUS (140) 21.197,89  5.000,00  

35 ΜΑΡΟΥΛΙ (71) 910,21  229,30  

36 ΜΑΣΤΙΧΑ (44) 325,35  90,00  

37 ΜΗΔΙΚΗ (ΣΑΝΟΣ) (14) 74,59  12,30  

38 ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ (15) 84,03  24,00  

39 ΜΗΛΑ (124) 684,09  100,00  

40 ΜΠΑΜΙΑ (72) 894,56  215,00  

41 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (125) 575,86  100,00  

42 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (127) 470,54  70,00  

43 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (77) 980,13  236,30  

44 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ (128) 523,15  85,00  

45 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΑ (129) 521,09  92,50  

46 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ (130) 522,47  92,50  

47 ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (171) 52,99  9,00  

48 ΡΟΔΑΚΙΝΑ (131) 467,64  71,00  

49 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (132) 472,38  72,50  

50 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ (78) 1.018,84  206,00  

51 ΣΟΡΓΟ (ΣΚΟΥΠΑ) (46) 100,10  20,00  

52 ΣΟΥΣΑΜΙ (47) 108,89  66,40  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

53 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΠΑΜΙΑΣ-ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΛΠ) (90 704,62  105,00  

54 ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ (ΞΕΡΗ) (133) 486,71  85,00  

55 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ (ΞΕΡΗ) (134) 496,81  95,00  

56 ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ (136) 155,32  45,00  

57 ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (81) 879,53  240,00  

58 ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (82) 5.458,03  800,00  

59 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (85) 902,41  190,00  

60 ΦΡΑΟΥΛΕΣ (86) 791,16  235,00  

61 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ (161) 5.401,43  930,00  

62 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ (163) 4.924,25  750,00  

63 ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (165) 5.121,03  930,00  

64 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58  70,00  

65 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ (61) 995,39  102,00  

66 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (63) 1.003,22  120,00  

67 ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ (104) 326,14  37,00  

68 ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (105) 988,30  85,00  

69 ΑΜΥΓΔΑΛΑ (106) 398,49  42,25  

70 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (1) 150,54  13,40  

71 ΑΡΑΧΙΔΑ (31) 233,66  8,00  

72 ΒΑΜΒΑΚΙ (33) 176,77  18,00  

73 ΒΙΚΟΣ (12) 75,59  5,00  

74 ΒΡΩΜΗ – ΣΙΚΑΛΗ (2) 46,97  2,00  

75 ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ (40) 980,84  113,60  

76 ΚΑΠΝΟΣ VIRGINIA (41) 1.008,04  107,80  

77 ΚΑΡΠΟΥΖΙ (65) 803,67  50,00  

78 ΚΑΡΥΔΙΑ (116) 408,36  35,00  

79 ΚΑΣΤΑΝΑ (117) 407,07  42,50  

80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (66) 5.519,19  142,50  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

81 ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΤΖΑΝΕΡΑ (119) 487,75  52,50  

82 ΚΟΥΚΙΑ (21) 253,24  22,00  

83 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (67) 846,55  70,00  

84 ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ (13) 28,25  2,67  

85 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (69) 1.017,07  70,40  

86 ΚΡΙΘΑΡΙ (3) 46,82  2,00  

87 ΚΥΔΩΝΙΑ (120) 684,01  56,25  

88 ΛΑΧΑΝΟ (70) 821,41  52,75  

89 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (88) 4.968,30  350,00  

90 ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ (24) 266,50  20,00  

91 ΜΕΣΠΙΛΑ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ) (123) 536,46  52,00  

92 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (126) 2.429,05  300,00  

93 ΠΑΤΑΤΑ (73) 669,67  35,80  

94 ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (74) 2.973,15  57,00  

95 ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (75) 803,57  45,00  

96 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (76) 5.529,76  347,50  

97 ΡΕΒΥΘΙΑ – ΦΑΚΗ (22) 260,08  22,00  

98 ΡΟΔΙΑ (141) 536,59  50,00  

99 ΡΥΖΙ (4) 139,38  11,00  

100 ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ (5) 47,69  2,00  

101 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ (6) 75,86  2,00  

102 ΣΟΓΙΑ (45) 200,16  11,80  

103 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ (79) 915,03  91,00  

104 ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ (135) 527,10  60,00  

105 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (80) 757,56  77,40  

106 ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ (83) 1.009,66  22,25  

107 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (84) 4.352,66  325,00  

108 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (23) 252,91  23,00  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  Ή 

ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ 

109 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (137) 406,72  25,00  

110 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (87) 2.901,80  235,00  

111 ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ (139) 405,97  47,20  

112 ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ (138) 407,57  47,20  

113 
ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (154) 

5.035,64  470,00  

114 
ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
(162) 

843,97  95,00  

115 
ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 
(164) 

5.132,75  490,00  

Β. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

116 ΚΥΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ (192)       

117 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (182) 573,15  120,00  

118 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (183) 537,64  105,00  

119 ΑΙΓΕΣ (184) 107,43  17,00  

120 ΙΝΔΙΑΝΟΙ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ) (186) 2,66  0,40  

121 ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΙΠΠΟ (187) 228,52  20,00  

122 ΚΟΤΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (188) 2,31  0,45  

123 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (189) 0,39  0,08  

124 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΣΟΝ (190) 0,34  0,05  

125 ΚΟΥΝΕΛΙΑ (191) 2,37 0,50  

126 ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ,ΚΥΨΕΛΕΣ (193) 52,42  7,70  

127 ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (196) 1,26  0,21  

128 ΠΡΟΒΑΤΑ (197) 94,39  17,00  

129 ΧΟΙΡΟΙ (198) 48,66  8,00  

130 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ (199) 366,18  77,00  

131 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ - 
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

634,79  58,00  

132 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (185) 58,09  2,00  

133 ΜΟΣΧΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (194) 257,28  18,00  

134 ΟΡΤΥΚΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (195) 1,20  0,11  

135 ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ (ΜΗΤΕΡΕΣ) (200) 1.796,82  30,00  
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6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας 

Ορεινή 15.000 

Μειονεκτική 10.000 

Λοιπές Περιοχές 5.000 

2 

Προσανατολισμός 
παραγωγής της 

εκμετάλλευσης στη 
μελλοντική κατάσταση 

Κτηνοτροφική 15.000 

Φυτική 15.000 

Μικτή -Μελισσοκομία 10.000 

3 

Επίπεδο εισοδήματος                        

της εκμετάλλευσης στη 

μελλοντική κατάσταση 

> από το 120% του 
Εισοδήματος Αναφοράς 

10.000 

80% - 120% του 

Εισοδήματος Αναφοράς 
5.000 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μέγιστο 40.000 

Ελάχιστο 20.000 
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7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
(ΤΟΠ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

 

Γενικός ΤΟΠ    (μονοψήφιος) 

Κύριος  ΤΟΠ    (διψήφιος) 
Ειδικός ΤΟΠ    (τριψήφιος) 

Υποδιαίρεση Ειδικού ΤΟΠ  (τετραψήφιος) 
 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1. Μεγάλες καλλιέργειες 

 13. Καλλιέργεια σιτηρών, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών 

  131. Καλλιέργεια σιτηρών (πλην ρυζιού), ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών 

  132. Καλλιέργεια ρυζιού 

  133. Συνδυασμός καλλιεργειών σιτηρών, ελαιούχων/πρωτεϊνούχων φυτών και ρυζιού 

 14. Μεγάλες Καλλιέργειες Γενικού Τύπου 

  141. Καλλιέργειες σκαλιστικών φυτών (πατάτες, ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά σκαλιστικά φυτά) 

  142. Συνδυασμός καλλιεργειών σκαλιστικών φυτών και σιτηρών 

  143. Καλλιέργειες λαχανικών στο ύπαιθρο (νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες υπαίθρου) 

  144. Διάφορες αροτραίες καλλιέργειες 

   1441. Καπνός 

   1442. Βαμβάκι 

   1443. Συνδυασμός διαφόρων αροτραίων καλλιεργειών 

2. Καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων 

 20. Καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων 

  201. Καλλιέργεια κηπευτικών 

   2011. Κηπευτικά υπαίθρου 

   2012. Κηπευτικά θερμοκηπίου 

   2013. Συνδυασμός κηπευτικών υπαίθρου και θερμοκηπίου 

  202. Ανθοκομία και καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών 

   2021. Υπαίθρια ανθοκομία και καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών 

   2022. Ανθοκομία και καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών στο θερμοκήπιο 

   2023. Συνδυασμός καλλιεργειών υπαίθρου και θερμοκηπίου ανθέων και καλλωπιστικών φυτών 

  203. Διάφορες καλλιέργειες κηπευτικών και ανθέων 

   2031. Κηπευτικά και άνθη υπαίθρου 

   2032. Κηπευτικά και άνθη θερμοκηπίου 

   2033. Καλλιέργειες μανιταριών 

   2034. Συνδυασμός καλλιεργειών κηπευτικών και ανθέων 

3. Μόνιμες φυτείες 

 31. Αμπελουργία 

  311. Αμπελώνες παραγωγής οίνου ποιότητας 

  312. Αμπελώνες παραγωγής οίνου κοινού 

  313. Αμπελώνες συνδυασμένης παραγωγής οίνου (ποιότητας και κοινού) 

  314. Αμπελώνες παραγωγής σταφυλιών 

   3141. Αμπελώνες παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών 

   3142. Παραγωγή σταφίδων 

   3143. Μικτές αμπελουργικές εκμετάλλευσεις 

 32. Καρποφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή 

  321. Καλλιέργεια καρποφόρων δένδρων πλην εσπεριδοειδών 
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   3211. Παραγωγή οπώρων (πλην εσπεριδοειδών) 

   3212. Παραγωγή ξηρών καρπών 

   3213. Συνδυασμός παραγωγής οπώρων (πλην εσπεριδοειδών) και ξηρών καρπών 

  322. Εσπεριδοειδή 

  323. Συνδυασμός καρποφόρων δένδρων και εσπεριδοειδών 

 33. Ελαιοκομία 

  330. Ελαιοκομία 

 34. Συνδυασμός μονίμων φυτειών 

  340. Συνδυασμός μονίμων φυτειών 

6. Πολυκαλλιέργειες 

 60. Πολυκαλλιέργειες 

  601. Συνδυασμός κηπευτικών, ανθέων και μονίμων φυτειών 

  602. Συνδυασμός μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και ανθέων  

  603. Συνδυασμός μεγάλης καλλιέργειας και αμπελουργίας 

  604. Συνδυασμός μεγάλων καλλιεργειών και μονίμων φυτειών 

  605. Πολυκαλλιέργεια – με κατεύθυνση αροτραίες καλλιέργειες 

  606. Πολυκαλλιέργεια – με κατεύθυνση κηπευτικά-άνθη ή μόνιμες φυτείες 

   6061. Πολυκαλλιέργεια – κατεύθυνση κηπευτικά-άνθη 

   6062. Πολυκαλλιέργεια – κατεύθυνση μόνιμες φυτείες 

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

4. Εκτροφή χορτοφάγων ζώων 

 41. Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 

  411. Γαλακτοπαραγωγή 

  412. Γάλα και εκτροφή βοοειδών 

 42. Βοοειδή – Εκτροφή και κρεατοπαραγωγή 

  421. Βοοειδή – κατεύθυνση εκτροφή 

  422. Βοοειδή – κατεύθυνση πάχυνση 

 43. Βοοειδή – Συνδυασμός γαλακτοπαραγωγής, εκτροφής και κρεατοπαραγωγής 

  431. Γαλακτοκομία σε συνδυασμό με εκτροφή- πάχυνση 

  432. Εκτροφή- πάχυνση σε συνδυασμό με γαλακτοπαραγωγή 

 44. Αιγοπροβατοτροφία και εκτροφή άλλων χορτοφάγων 

  441. Προβατοτροφία 

  442. Συνδυασμός προβατοτροφίας και βοοτροφίας 

  443. Αιγοτροφία 

  444. Εκτροφή διαφόρων χορτοφάγων 

5. Εκτροφή καρποφάγων ζώων 

 50. Εκτροφή καρποφάγων ζώων 

  501. Χοιροτροφία 

   5011. Εκτροφή χοίρων 

   5012. Πάχυνση χοίρων 

   5013. Συνδυασμένη εκτροφή και πάχυνση χοίρων 

  502. Πτηνοτροφία 

   5021. Παραγωγή αυγών (ωοτόκες όρνιθες) 

   5022. Πουλερικά κρεατοπαραγωγής 

   5023. Πουλερικά μικτής κατεύθυνσης 

  503. Συνδυασμός εκτροφής καρποφάγων 
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   5031. Συνδυασμός χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας 

   5032. Συνδυασμός χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και εκτροφής άλλων 

καρποφάγων 

7. Συνδυασμός εκτροφών 

 71. Συνδυασμός εκτροφών – κατεύθυνση χορτοφάγα 

  711. Συνδυασμός εκτροφών – γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 

  712. Συνδυασμός εκτροφών – κυρίως μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα 

 72. Συνδυασμός εκτροφών – κατεύθυνση καρποφάγα 

  721. Συνδυασμός εκτροφών – καρποφάγα και βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 

  722. Συνδυασμός εκτροφών – καρποφάγων και μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα 

  723. Συνδυασμός εκτροφών- καρποφάγων και μικτή εκτροφή διαφόρων ζώων 

 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

8. Μικτής φυτικής – ζωικής κατεύθυνσης 

 81. Μεγάλες καλλιέργειες και εκτροφή χορτοφάγων 

  811. Μεγάλες καλλιέργειες και βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 

  812. Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και μεγάλες καλλιέργειες 

  813. Μεγάλες καλλιέργειες και εκτροφές μη γαλακτοπαραγωγικών χορτοφάγων 

  814. Εκτροφές μη γαλακτοπαραγωγικών χορτοφάγων και μεγάλες καλλιέργειες 

 82. Διάφοροι συνδυασμοί καλλιεργειών και εκτροφών 

  821. Μεγάλες καλλιέργειες και καρποφάγα 

  822. Μόνιμες φυτείες και χορτοφάγα 

  823. Διάφοροι συνδυασμοί καλλιεργειών και εκτροφών 

   8231. Μελισσοκομία 

   8232. Διάφορες μικτές εκμεταλλεύσεις 

9. Αταξινόμητες εκμεταλλεύσεις 
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7.1 Κλάδος Παραγωγής / Καλλιέργειας   

 

Κλάδος Παραγωγής / Καλλιέργειας Κωδικός 

Αροτραίες καλλιέργειες  
(Κωδικοί ΤΟΠ: 144, 13, 141 και 142) 

01 

Φυτοκομία  

(Κωδικοί ΤΟΠ: 143 και 2) 

02 

Οινοποιία  
(Κωδικοί ΤΟΠ: 311, 312 και 313) 

03 

Μόνιμες καλλιέργειες 

(Κωδικοί ΤΟΠ: 314, 32, 33 και 34) 

04 

Γαλακτοκομία 

(Κωδικοί ΤΟΠ: 41, 441, 442, 443, και 711) 

05 

Βόσκοντα ζώα (εκτός από παραγωγή γάλακτος) 
(Κωδικοί ΤΟΠ: 42, 43, 444 και 712) 

06 

Χοίροι 

(Κωδικοί ΤΟΠ: 501) 

07 

Πουλερικά 

(Κωδικοί ΤΟΠ: 502) 

08 

Μικτή παραγωγή (καλλιέργειες & ζωικό κεφάλαιο) 
(Κωδικοί ΤΟΠ: 8) 

09 

Άλλο  

(Κωδικοί ΤΟΠ: 503, 6, 72 και 9) 

10 
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8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Φύλλο 1(Εξώφυλλο) 

 Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα προσωπικά του στοιχεία 
(επώνυμο, όνομα και Δήμος στον οποίο ανήκει το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα 

της μόνιμης κατοικίας του).  

Τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας συμπληρώνονται από την υπηρεσία υποδοχής της 
αίτησης η οποία είναι η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 
Φύλλο «Πορεία φακέλου υποψηφιότητας».  

Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Α.Α. και 

Δ.Γ. Α. αντίστοιχα). 
 

Φύλλο «Κατάλογος δικαιολογητικών φακέλου υποψηφιότητας»  
Για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου φύλλου σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 το σύνολο των δικαιολογητικών αριθμούνται λαμβάνοντας έναν αύξοντα αριθμό. Η 

αρίθμηση αρχίζει από το 1.  

 στη στήλη «Αριθμός δικαιολογητικών» συμπληρώνεται ο αριθμός των 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται και αφορούν σε συγκεκριμένη ενότητα.  
 στη στήλη «αύξων αριθμός δικαιολογητικών» σημειώνεται από ποιο έως ποιο 

αριθμημένο δικαιολογητικό αφορά στη συγκεκριμένη ενότητα. 

 η στήλη «Αποτέλεσμα ελέγχου» συμπληρώνεται από τον αξιολογητή της Δ/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
 για τα δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνται (π.χ. λόγω της κατεύθυνσης και 

του αντικειμένου της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου) σημειώνεται η 

ένδειξη «δεν απαιτείται» στη στήλη «Αριθμός δικαιολογητικών». 
 

Παράδειγμα: 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Αριθμός 
Δικαι/γητικών  

Αύξων 
αριθμός 

δικαι/γητικών  
Αποτέλεσμα 

ελέγχου 
Από  Έως 

Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της 
Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο 
αντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου 
που να αποδεικνύει την ηλικία.  

1  1   1   

Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης 
Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου 
και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών 
κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση. 

 2  2 3    

Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων 
εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους. 

Δεν απαιτείται     

Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 

Δεν απαιτείται     

Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου υποψηφίου. 

1  4  4    

Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 
Ε1 & Ε3 (εφ΄όσον υποβάλλονται) των τριών 
τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον 
δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων 
στην τριετία). 

4   5  8   

 
Φύλλο «Αίτηση».  

Στο φύλλο αυτό συμπληρώνονται υποχρεωτικά τόσο τα στοιχεία της Δ/νσης 
Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α., 

όσο και τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ιας και του /της συζύγου εφόσον 

αυτός/η υφίσταται.  
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Σημειώνεται ότι ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να έχει ΑΦΜ, η 
συμπλήρωση του οποίου στο σχετικό σημείο είναι υποχρεωτική, και θα 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τον/την υποψήφιο/φια στη συνέχεια.  Υποχρεωτική είναι και η 

αναγραφή του ΑΦΜ του/της συζύγου του/της υποψηφίου/φιας, εφόσον αυτός/τη 

υφίσταται.  
 

Η ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης συμπληρώνεται αυτόματα από το φύλλο 
«Ερωτηματολόγιο προσδιορισμού ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης». 

 

Στο φύλλο αυτό θεωρείται απαραίτητη και η υπογραφή του/της αιτών/ουσας καθώς 
επίσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της. 

 
Φύλλο «Επιχειρηματικό σχέδιο (Επ. Σχ.)».  

Στο φύλλο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα το ονοματεπώνυμο του/της 
υποψηφίου/φιας.  

 

Φύλλα «Πίνακας 1» και «Πίνακας 2».  
Τα φύλλα αυτά αποτελούν μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου και αφορούν στην 

περιγραφή της γεωργικής εκμετάλλευσης του /της υποψηφίου/φιας τόσο στην 
υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση (με την ολοκλήρωση του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου). 

 
 Στην πρώτη στήλη «Α/Α Αγροτεμαχίου» ή «Α/Α» αναγράφεται ο αύξων αριθμός 

του αγροτεμαχίου κ.λπ. Στην ίδια θέση και με τον ίδιο αύξοντα αριθμό θα 

αναγράφεται και στην υφιστάμενη και στη μελλοντική κατάσταση. 
  

 Η συμπλήρωση της στήλης «Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ)» είναι υποχρεωτική. 

Εκεί σημειώνεται o αριθμός που χαρακτηρίζει κάθε αγροτεμάχιο και αναφέρεται ως 
«νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο» στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.  

Στον Πίνακα 2 που αφορά στη μελλοντική κατάσταση η εν λόγω στήλη 

συμπληρώνεται στο βαθμό κατά τον οποίο είναι οριστικοποιημένες οι εκτάσεις που 
προτίθεται να εκμεταλλευτεί ο υποψήφιος Νέος Γεωργός στο μέλλον. 

 
 Στη στήλη «Αξιοποίηση» αναγράφεται κατά περίπτωση ο τρόπος αξιοποίησης π.χ. 

ελιές, σιτάρι μαλακό, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, πρόβατα κ.λπ. 

 

 Στη στήλη  «Έκταση» αναγράφεται το μέγεθος του αγροτεμαχίου σε στρέμματα 

(δεν αναγράφονται αγροτεμάχια κάτω του 1 στρέμματος, εφόσον δεν 
καταγράφονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) 

 
 Οι στήλες «Εισόδημα Α.Π.Α. / στρ.» και «Ανθρώπινη εργασία(ώρες / στρέμμα)» 

συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους δείκτες που αναφέρονται στο Κεφ. 5 

«Δείκτες Εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας» του 
παρόντος οδηγού.    

Σημειώνεται ότι για είδη καλλιεργειών ή εκτροφής ζώων που δεν περιλαμβάνονται 

στο κεφάλαιο αυτό, η συμπλήρωση των σχετικών στηλών θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αναλυτική – επιστημονική τεκμηρίωση των τιμών που 

παρατίθενται. Έτσι, για τις ΜΑΕ μίας καλλιέργειας ανά στρέμμα η οποία δεν 
αναφέρεται στους πίνακες του Κεφ. 5, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι ΜΑΕ 

των επιμέρους εργασιών που η καλλιέργεια αυτή απαιτεί (για παράδειγμα 

καλλιεργητικές φροντίδες, συγκομιδή κ.λπ).  
 

Στις περιπτώσεις που λόγω ιδιομορφίας συγκεκριμένης καλλιέργειας ή εκτροφής 
μπορεί να αιτιολογηθεί από τον ενδιαφερόμενο απόκλιση μεγαλύτερη του 30% των 

τιμών του εισοδήματος ή της απασχόλησης της καλλιέργειας ή της εκτροφής από 

τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών, δύναται να υποβληθεί αίτημα καθορισμού 
ειδικών τιμών εισοδήματος ή απασχόλησης. Το αίτημα, συνοδευόμενο από 
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αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση των τιμών εισοδήματος και απασχόλησης, θα 

υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. 
η οποία θα το διαβιβάζει με σχετική εισήγηση στην Ειδική Υπηρεσία 

Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Ε.Υ.Σ.Μ.Π.Α.Α.). Η Ε.Υ.Σ.Μ.Π.Α.Α. θα αποδέχεται ή όχι το αίτημα. Σε περίπτωση 

μη αποδοχής του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται σε εφαρμογή των 

υφιστάμενων δεικτών.  
Σε ότι αφορά στις φυτείες οι οποίες δεν είναι σε παραγωγική ηλικία (νέες 

φυτεύσεις) λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις σε εισόδημα και οι απαιτήσεις σε 
εργασία των φυτειών αυτών όταν βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία σύμφωνα με 

τους δείκτες του Κεφ. 5. 

  
 Τα σύνολα στους εν λόγω πίνακες προκύπτουν αυτόματα με τη συμπλήρωση από 

το συντάκτη των προαπαιτούμενων στηλών.    

 
 Στον υποπίνακα ΙΙ «Ζωική παραγωγή» του Πίνακα 1 η συμπλήρωση της  στήλης 

«Θέση εγκατάστασης» είναι υποχρεωτική και αφορά γενικότερα στο Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Διαμέρισμα και ειδικότερα στην τοποθεσία στο οποίο βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας (π.χ. σταυλικές εγκαταστάσεις). 

Αντίστοιχα, στον υποπίνακα ΙΙΙ «Μελισσοκομία» του Πίνακα 1 η συμπλήρωση της 

στήλης «Έδρα εκμετάλλευσης» είναι επίσης υποχρεωτική και αφορά στο 
Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα και στην τοποθεσία στο οποίο 

βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης και το μελισσοκομικό εργαστήριο και 
όχι εκεί όπου είναι τοποθετημένες οι κυψέλες.  

 

Στη μελλοντική κατάσταση (Πίνακας 2) οι εν λόγω στήλες συμπληρώνονται στο 
βαθμό κατά τον οποίο τα πιο πάνω στοιχεία είναι γνωστά.   

 
 Στις στήλες «Ημ/νια απόκτησης» αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία που 

αναφέρεται στο αποδεικτικό μεταβίβασης (π.χ. τιμολόγιο αγοράς, μεταβίβαση 

κ.λπ). 
 

 Στις στήλες «τρόπος απόκτησης» αναγράφεται κατά περίπτωση ο τρόπος 

απόκτησης του ζωικού / μελισσοκομικού κεφαλαίου, των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού (π.χ. κληρονομιά, αγορά, ενοικίαση κ.λπ).  
 

 Στη στήλη «Επιφάνεια κτίσματος» αναγράφεται το μέγεθος του γεωργικού 

κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 
 

 Στη στήλη «Έτος Α’ κατασκευής / αγοράς» αναγράφεται το έτος πρώτης 

κατασκευής του γεωργικού κτίσματος ή πρώτης αγοράς του μηχανολογικού 

εξοπλισμού.  
 

Ως γενική παρατήρηση σημειώνεται ότι στον Πίνακα 2 το σύνολο των 
ζητούμενων στοιχείων παρατίθενται εφόσον είναι διαθέσιμα.  

 
Φύλλο «Πίνακας 3».  

Στο φύλλο αυτό οι πληροφορίες των υποπινάκων 3.1 και 3.2 προέρχονται από την 

επεξεργασία των προηγούμενων φύλλων και συμπληρώνονται αυτόματα.   
Σημειώνεται ότι για τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης (φυτική, 

κτηνοτροφική και μικτή) ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

Η γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται: 
 

 Φυτική: εφόσον οι ΜΑΕ φυτικής παραγωγής υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50% του 

συνόλου. 
 Κτηνοτροφική: εφόσον οι ΜΑΕ ζωικής παραγωγής είναι ίσες ή υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το 50% του συνόλου. 
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 Μικτή: εφόσον οι ΜΑΕ μελισσοκομίας υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50% του 

συνόλου ή σε κάθε άλλη περίπτωση. 

  
Στη γραμμή «Κωδικός Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμός (ΤΟΠ)» συμπληρώνεται 

ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης του Νέου Γεωργού από τον κατάλογο του 
Κεφ. 7 που επισυνάπτεται και στα συγκεκριμένα πεδία. Η κατάταξη των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στους κωδικούς ΤΟΠ γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση της 

Επιτροπής 85/377/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 

 Στη συνέχεια, στη γραμμή «Κωδικός κλάδου παραγωγής/καλλιέργειας» σημειώνεται ο 
αντίστοιχος κωδικός σύμφωνα με τον πίνακα του Κεφ. 7.1.  

 

Φύλο «Πίνακας 4α».  
Στον υποπίνακα 1 του φύλλου σημειώνεται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» η υποχρέωση 

παρακολούθησης για την απόκτηση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, ενώ στον 
υποπίνακα 2 τσεκάρεται η ύπαρξη στην υφιστάμενη κατάσταση επαρκούς 

επαγγελματικής ικανότητας και περιγράφονται οι σχετικού τίτλοι σπουδών.  
 

 Τα στοιχεία των υποπινάκων 2, 3 και 4 συμπληρώνονται αυτόματα λαμβάνοντας 

πληροφορίες από προηγούμενα φύλλα, ενώ στον υποπίνακα 5, ο οποίος 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά, σημειώνεται η συμμόρφωση της κτηνοτροφικής 

εκμετάλλευσης με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στην 
υφιστάμενη κατάσταση. Στη μελλοντική κατάσταση σημειώνεται η πρόθεση της 

εκμετάλλευσης και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο ο Νέος Γεωργός σχεδιάζει να την 

επιτύχει.  
 

Φύλλο «Πίνακας 4β».  
Η συμπλήρωση των στοιχείων του πίνακα, εκτός του 10ου κριτηρίου που αφορά 

στους Νομούς βαμβακοκαλλιέργειας ή καπνοκαλλιέργειας οι οποίοι θα καθορισθούν 
με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ., είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή δεδομένου ότι από αυτόν προκύπτει η βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης 

του υποψήφιου Νέου Γεωργού. 
 

Φύλλο «Συμπληρωματικά στοιχεία Επ. Σχ.».  
Στο «Σύντομο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου» θα πρέπει ο υποψήφιος να 

αναφέρει κατ΄ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες: Ημερομηνία και τόπος 

γέννησης, μόνιμη κατοικία πριν και μετά την εγκατάσταση στη γεωργία, σπουδές, 
οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα συζύγου, άλλες πηγές εισοδήματος πλην της 

γεωργικής του εκμετάλλευσης, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία ή 
σε άλλους τομείς, συμμετοχή σε διάφορες οργανώσεις σχετιζόμενες με την άσκηση 

του γεωργικού επαγγέλματος και συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής και 

οποιουδήποτε αντικειμένου εταιρία.   
 

Στην «Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης» θα πρέπει να σημειωθεί 
πότε και πως δημιουργήθηκε η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου καθώς και τι 

αυτή περιλαμβάνει. Ειδικότερα, στο σημείο αυτό αναφέρεται εάν η εκμετάλλευση του 
υποψηφίου στην υφιστάμενη κατάσταση δημιουργήθηκε με μίσθωση, αγορά, δωρεά 

ή διαδοχή πρόωρα συνταξιοδοτούμενου γεωργού.  

 
Στη «Σύντομη περιγραφή των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου» 

συμπληρώνονται οι ενέργειες στις οποίες ο υποψήφιος προτίθεται να προβεί έτσι 
ώστε να επιτύχει τους στόχους του επιχειρηματικού του σχεδίου. Συμπληρώνονται 

μόνο οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην 

εκμετάλλευσή του.    
 

Στον πίνακα 3 «Στόχοι της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)» προσδιορίζεται χρονικά η 

προβλεπόμενη από τον υποψήφιο και η καταληκτική βάση κανονισμού ημερομηνία 
επίτευξης των στόχων. Στην προβλεπόμενη ημερομηνία αναγράφεται μήνας και έτος, 
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ενώ υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 5 έτη μετά την ημερομηνία 

λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.  
 

Στον υποπίνακα 3.1 σημειώνεται η πορεία ανά έτος των βασικών στόχων του 
επιχειρηματικού σχεδίου, αυτών δηλαδή που αφορούν στο μέγεθος της γεωργικής 

εκμετάλλευσης σε εργασία και στο εισόδημά της στη μελλοντική κατάσταση. Εδώ, σε 

κάθε έτος αναγράφεται το εκτιμώμενο για το συγκεκριμένο έτος επίπεδο των 
παραπάνω. Σημειώνεται ότι οι στόχοι του 3ου έτους πρέπει να έχουν επιτευχθεί 

προκειμένου να καταβληθεί η β΄ δόση ενώ το σύνολο των στόχων μπορεί να 
επιτευχθεί και πριν το πέρας των 5 ετών.  

 
Παράδειγμα:  
Εάν οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου στη μελλοντική κατάσταση είναι 1,5 ΜΑΕ 
και 90% του εισοδήματος αναφοράς αυτοί μπορούν να επιτευχθούν σταδιακά ως 
εξής: 
 

Α/Α Περιγραφή στόχου 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος  

1 ΜΑΕ (>1 ΜΑΕ) 0,5  0,5  0,7  1,0  1,5    

2 
Εισόδημα (>80% του 
εισοδήματος αναφοράς) σε € 

70%  70% 80%  85%  90%   

3 
Κατεύθυνση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης 

φυτική  φυτική   ζωική  ζωική ζωική    

  

Στους πίνακες 4.1 και 4.2 αναγράφονται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και οι τρόποι 
αξιοποίησής τους στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδίου και της ανάπτυξης της 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι τα αθροίσματα στους 2 πίνακες θα πρέπει 
να συμπίπτουν.  

 

Στους πίνακες 5.1 έως 5.4 θα πρέπει να αναφερθούν οι επιλέξιμες από κάθε Μέτρο 
ενέργειες. Ο πίνακας 5.2 είναι ήδη συμπληρωμένος με τις επιλέξιμες προς 

χρηματοδότηση επενδύσεις μέσω του Μέτρου 1.2.1 του Π.Α.Α. 2007 – 2013. 
 Τα σύνολα δαπάνης που προκύπτουν στους πίνακες 5.1 έως 5.4 θα πρέπει να 

ταυτίζονται ανά Μέτρο με τα ποσά που συμπληρώνονται στον πίνακα 5.   
 

Φύλλο «Ερωτηματολόγιο».  

Στο φύλλο αυτό είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων τόσο για 
τον/την υποψήφιο/φια όσο και για το/τη σύζυγο εφόσον υφίσταται.  

  
 Υποχρεωτική στο φύλλο αυτό είναι η υπογραφή τόσο του/της υποψήφιου/φιας 

Νέου/ας Γεωργού όσο και του συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας. 

 
Φύλλο «Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου». Ο υποψήφιος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά όσα 

αναγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση και να συμπληρώσει με ακρίβεια τα ζητούμενα 
στοιχεία.  

 

Υποχρεωτική στο φύλλο αυτό είναι η υπογραφή τόσο του/της υποψήφιου/φιας 
Νέου/ας Γεωργού καθώς και η θεώρηση του γνήσιου αυτής. 

 
 


