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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ 2
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Εξισωτική Αποζηµίωση έτους 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά
Μειονεκτήµατα ( Μέτρο 211)
Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα , εκτός των
ορεινών ( Μέτρο 212 )

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆.

Καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 του Συµβουλίου για τη
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ του έτους 2014 της προγραµµατικής 2014-2020
εφαρµόζονται µε βάση:
1. τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( άρθρο
31)
2. τον Καν. (ΕΕ) 1310/2013 του Ευρωπαικού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( άρθρο
1)
3. Τον Καν ( ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου ( άρθρο 36 )
4. Το άρθρο 9 του Καν.( ΕΕ ) 1307/2013 του Ευρωπαικού

Κοινοβουλίου

και του

Συµβουλίου ( άρθρο 9 )
5. τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής όπως τροποποιηµένος ισχύει.
6. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής.
7. Τον αριθ. 3874/2010 Ν. για τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων όπως τροποποιηµένος ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 302672/2010 ΥΑ σχετικά µε το Αναλυτικό Περιεχόµενο και Πληροφορίες
του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων .
9. Την υπ’ αριθ. 134416/2011 ΥΑ σχετικά µε τη ∆ιαδικασία και προθεσµίες εγγραφής και
ενηµέρωσης του ΜΑΑΕ.
10. Την

υπ’αριθ.

169653/2011

ΥΑ

σχετικά

µε

τον

προσδιορισµό

της

ετήσιας

απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλλευση.
11. Την υπ’ αριθ. 134430/2011 ΚΥΑ σχετικά µε τον Προσδιορισµό του αγροτικού
εισοδήµατος.
12. Την υπ’ αριθµ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του προγράµµατος της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού
2007-2013, όπως τροποποιηµένη ισχύει.
13. Την υπ’ αριθµ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ «Πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων
(Εξισωτική Αποζηµίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως τροποποιηµένη
ισχύει.
14. Την υπ’ αριθµ. 321699/5981/21-08-2008 ΥΑ «Λεπτοµέρειες εφαρµογής, έλεγχοι και
δικαιολογητικά πληρωµής του προγράµµατος οικονοµικών ενισχύσεων (Εξισωτική
Αποζηµίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ 1740/Β΄/2008), όπως τροποποιηµένη
ισχύει.
15. τα κριτήρια Επιλογής ΠράξηςΈνταξης

16. Τον ΚΑΝ(ΕΚ)73/2009 σχετικά µε την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς για την
τροποποίηση των Κανονισµών

(ΕΚ) αριθµ1290/2005 (ΕΚ) αριθµ247/2006 ,(ΕΚ)

αριθµ.378/07 και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθµ.1782/03
17. Τηναριθµ.262385 /21.4.10 ΚΥΑ µε θέµα «Εφαρµογή του καθεστώτος της πολλαπλής
συµµόρφωσης και λοιπών συµπληρωµατικών µέτρων σε εκτέλεση του ΚΑΝ.(ΕΚ)
73/2009 και του ΚΑΝ.1698/05 του Συµβουλίου.
1.Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ορεινών περιοχών είναι το µεγάλο υψόµετρο και οι
απότοµες κλίσεις , που αποτελούν και τα κύρια φυσικά µειονεκτήµατα των περιοχών αυτών,
τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των περιοχών µε φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα
είναι το άγονο των περιοχών και το µεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων.

2.Στόχος των Μέτρων 211 ( ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών) και 212
(ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές µε µειονεκτήµατα ,εκτός των ορεινών) είναι :
 Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω:
− της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
− της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστηµάτων
 Η διατήρηση, σε συνδυασµό και µε άλλα µέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσµού στις
περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ενθάρρυνση της
συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας.
 Την εξασφάλιση ενός επιπέδου εισοδήµατος συγκρινόµενο µε το εισόδηµα των λοιπών
περιοχών

3.Πιστώσεις – Χρηµατοδότηση
Η ∆ηµόσια ∆απάνη για τα Μέτρα 211 και 212 ανέρχεται µέχρι το ποσό των 60.000.000
Ευρώ, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο και κατανέµεται ως εξής:
Για το Μέτρο 211 το ποσό ανέρχεται µέχρι
ποσό ανέρχεται µέχρι

15.000.000

45.000.000

Ευρώ και για το µέτρο 212 το

Ευρώ . Οι πιστώσεις αυτές θα βαρύνουν τον

Κρατικό Προυπολογισµό .
Σε περίπτωση εξασφάλισης πρόσθετης χρηµατοδότησης ( Εθνική , Κοινοτική ) αυτή θα
κατανεµηθεί στα µέτρα 211 και 212 µε αναλογία 3 προς 1 .
Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Μέτρο θα µεταφέρονται στο άλλο
Μέτρο.

4.Πεδίο εφαρµογής
Τα Μέτρα εφαρµόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και µε Ειδικά Προβλήµατα περιοχές της
Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ισχύει.

5.∆ικαιούχοι των Μέτρων µπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά
περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Νέοι ∆ικαιούχοι
•

Είναι γεωργοί που κατοικούν µόνιµα σε ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή οικισµούς
των περιοχών παρέµβασης.
Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν µόνιµα
σε λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του µετακινούµενου κτηνοτρόφου στις
περιοχές παρέµβασης και µετακινούν τουλάχιστον 5ΜΜΖ για διάστηµα τουλάχιστον
5 µηνών .

 Είναι ενήλικα άτοµα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει
(είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο µέτρο της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης

ή

για

άλλους

λόγους)

από

την

ενεργό

επαγγελµατική

δραστηριότητα.
 Κατέχουν νόµιµα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση εντός των
ορίων των ορεινών ή των µειονεκτικών και µε ειδικά προβλήµατα περιοχών, µεγέθους
ελάχιστης

χρησιµοποιούµενης

έκτασης

2

Ha,

συνυπολογιζόµενης

και

της

χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης στις µειονεκτικές και µε ειδικά προβλήµατα
περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
 Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ
 Οι

νεοεισερχόµενοι

αγρότες

θα

πρέπει

να

πληρούν

τις

προϋποθέσεις

(συµπεριλαµβανοµένου και του εισοδήµατος ) για να µπορούν να ενταχθούν στα
Μέτρα 211 και 212

2. Παλαιοί ∆ικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της µε αριθµ. 280947/7.03.2008 ΚΥΑ της προηγούµενης προγραµµατικής
περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας
παραγράφου 5

6.∆εσµεύσεις
Οι δικαιούχοι µε την ένταξη αναλαµβάνουν για ένα έτος τις εξής δεσµεύσεις:
α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον µε τους όρους που
εντάχθηκαν στο Μέτρο.
β.

Να κατοικούν µόνιµα σε ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα ή Οικισµούς εντός των
ορίων των περιοχών παρέµβασης

γ.

Να παραµείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha εντός των ορίων των
περιοχών παρέµβασης (Ορεινές περιοχές και περιοχές µε φυσικά ή άλλα ειδικά
µειονεκτήµατα )

δ.

Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή
µετακινούµενοι

σε

βοσκοτόπια

των

περιοχών

παρέµβασης

µετακινώντας

τουλάχιστον 5ΜΜΖ για διάστηµα τουλάχιστον 5 µηνών ,
ε.

Να εφαρµόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νοµοθεσίας στους
τοµείς:
– περιβάλλον,
– αναγνώριση και καταγραφή των ζώων,
– δηµόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών,
– κοινοποίηση των ασθενειών,
– συνθήκες διαβίωσης των ζώων,
καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής πρακτικής και Περιβαλλοντικής
Κατάστασης.

Οι αιγοπροβατοτρόφοι να προβαίνουν στην απαιτούµενη ηλεκτρονική απογραφή στην
Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων
στ. Να υποβάλλουν Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.
ζ.

Να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης/πληρωµής, εφόσον επιθυµούν την ένταξη τους
στα Μέτρα .

η.

Να υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., φορολογική δήλωση τουλάχιστον από το
έτος ένταξής τους.

θ. Να

δέχονται

και

να

διευκολύνουν

τους

ελέγχους

που

πραγµατοποιούν

εξουσιοδοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

Εφόσον οι δεσµεύσεις µε το νέο Πρόγραµµα 2014 - 2020 είναι ευνοικότερες από τις
ενδεικτικά προαναφερθείσες , θα ισχύουν οι δεσµεύσεις του Προγράµµατος που
θα ισχύσει τη νέα Προγραµµατική περίοδο.

6. Έλεγχοι –Κυρώσεις - Ενστάσεις
Σε ότι αφορά τις διαδικασίες ελέγχου , κυρώσεων

και τις ενστάσεις

ισχύουν τα

αναφερόµενα στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ , όπου θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα εκτός
των άλλων οι προθεσµίες υποβολής και εξέτασής των
Όλα τα παραπάνω

θα ισχύουν έως

ότου

εγκριθεί και οριστικοποιηθεί το

πλαίσιο

εφαρµογής της νέας προγραµµατικής περιόδου ( 2014 – 2020 )

7.Ενισχύσεις

Το ύψος ενίσχυσης, κατά περίπτωση δικαιούχου και ανάλογα µε τον τρόπο αξιοποίησης
της έκτασης στις περιοχές παρέµβασης, εµφανίζεται στους κάτωθι πίνακες.
Οι τιµές είναι σύµφωνες µε το εγκριθέν ΠΑΑ της περιόδου 2007-2013.

Μέτρο 211
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

 Ζωοτροφές
 Αρωµατικά και
φαρµακευτικά
φυτά
 Ψυχανθή
 Εκτός
διατροφής
NON FOOD
Λοιπές
καλλιέργειες
Βοσκότοποι
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑ ΕΚ/ΣΗ

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ
Νέοι Γεωργοί
Με Πράσινο
ή/και διάδοχοι
Πιστοποιητικό
Πρόωρης
(µικρότεροι των
Συνταξιοδότησης
40 ετών)
(µικρότεροι των
40 ετών)

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μικρά Νησιά
Αιγαίου του Καν.
1405/06

Λοιπών
περιοχών

140

125

110

100

80

80

80

80

160

150

140

110

6.600 ΕΥΡΩ

6.100 ΕΥΡΩ

5.500 ΕΥΡΩ

5.000 ΕΥΡΩ

Μέτρο 212
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ
Νέοι Γεωργοί
ή/και διάδοχοι
Με Πράσινο
Πρόωρης
Πιστοποιητικό
Συνταξιοδότησ
(µικρότεροι των
ης
40 ετών)
(µικρότεροι
των 40 ετών)

 Ζωοτροφές
 Αρωµατικά και
φαρµακευτικά
φυτά
 Ψυχανθή
 Εκτός
διατροφής
NON FOOD
Λοιπές
καλλιέργειες



Μικρά Νησιά
Αιγαίου του Καν.
1405/06

Λοιπών
περιοχών

125

110

100

100

65

65

65

65

150

140

125

110

6.100 ΕΥΡΩ

5.500 ΕΥΡΩ

5.000 ΕΥΡΩ

4.500 ΕΥΡΩ

Βοσκότοποι
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑ ΕΚ/ΣΗ

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

το ζωικό των κεφάλαιο
προσδιορισµό των

ΜΜΖ

των αιγοπροβάτων για να

λαµβάνεται υπόψη

στον

και στην ενίσχυση θα φέρει απαραίτητα ηλεκτρονική

σήµανση. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραποιηµένα ενώτια ,
οι εν δυνάµει δικαιούχοι θα αποκλείονται από όλες τις ενισχύσεις.
 το σύνολο της ενισχυόµενης έκτασης ( βοσκότοποι και καλλιεργούµενες εκτάσεις )
δεν θα υπερβαίνει τα 50 Ηα. Στον υπολογισµό της ενίσχυσης θα λαµβάνεται κατά
προτεραιότητα η καλλιεργούµενη έκταση έναντι των βοσκοτόπων

8.Υποβολή αιτήσεων - Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωµής, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται
ταυτόχρονα µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 είτε µέσω διαδικτύου , είτε µέσω των
αρµοδίων φορέων συµπλήρωσης και υποβολής , κατ΄ επιλογή του δικαιούχου. Το έντυπο
της αίτησης ενίσχυσης και πληρωµής είναι διαθέσιµο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του
Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

&

Τροφίµων

www.agrotikianaptixi.gr

και

του

9.Για την επιλογή των δικαιούχων, θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα Κριτήρια :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 211 ΚΑΙ 212

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

2

3

Ποσοστό γεωργικού
εισοδήµατος

Ετήσιο οικογενειακό
εξωαγροτικό εισόδηµα

Τρόπος αξιοποίησης της
εκµετάλλευσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Από 85% -100%

250

Από 70% -84,99%

200

Από 50% - 69,99%

150

Από 35% - 49,99%

50

Από 25% - 34,99%

10

Χωρίς εξωαγροτικό εισόδηµα

200

Από 0,01 - 2.500 Ευρώ

150

Από 2.500,01 - 5.000 Ευρώ

100

Από 5.000,01 - 10.000 Ευρώ

50

Από 10.000,01 - 22.500 Ευρώ

10

Με 30 ΜΜΖ έως 35 ΜΜΖ

300

Με 20 ΜΜΖ έως 29,99 ΜΜΖ

250

Με 10 ΜΜΖ έως 19,99 ΜΜΖ

200

Με 5 ΜΜΖ έως 9,99ΜΜΖ

150

Σε κάθε άλλη περίπτωση
(λιγότερες από 5 ΜΜΖ ή
περισσότερες από 35 ΜΜΖ)

4

Ηλικία

10

Από 18 - 30 ετών

200

Από 31 - 65 ετών
Εκτός και αν το ανώτατο όριο
αλλάξει από τον ασφαλιστικό
τους φορέα

100

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν µεγαλύτερη βαθµολογία
στο πρώτο κριτήριο και αν αυτή συµπίπτει, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς
µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγούνται οι µικρότεροι σε ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία
γέννησής τους.

10.Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας Σε περίπτωση που έχει
υποβληθεί µε την ΑΕΕ 2013 και εξακολουθεί να ισχύει δεν απαιτείται εκ νέου
προσκόµιση.
Απαιτείται για όλους
2. Αν δηλώνονται εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες:
 Βεβαίωση ασφαλιστικού ταµείου ή φορέα εργασίας σχετικά µε τον αριθµό των
ηµεροµισθίων (αν οι µισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ηµεροµίσθια).
 Βεβαίωση ασφαλιστικού ταµείου σχετικά µε το είδος της σύνταξης που λαµβάνει ο
αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήµατα προέρχονται από συντάξεις).
 Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδοµάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα
εισοδήµατα προέρχονται από επιδόµατα).

3. Αν δηλώνονται εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις:
 Αντίγραφο του Μηχανογραφικού ∆ελτίου Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και
Επιτηδευµατιών (Ε3).
 Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία.
 Απόφαση ένταξης σε πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
που σχετίζεται µε αγροτουρισµό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισµό ή αγροβιοτεχνία).

4. Αν δηλώνονται εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα:
 Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήµατος από Ελευθέρια
Επαγγέλµατα.
5. Για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους:
i.

Άδεια µετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρµόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του Νοµού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η µετακίνηση
(υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την αίτηση).

ii. Άδεια µετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρµόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του Νοµού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν µεταβεί (υποβάλλεται
εντός 10 εργάσιµων ηµερών από τη συµπλήρωση της πεντάµηνης παραµονής).

6. Για τους νέους γεωργούς:
 Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισµού ∆ήµητρα (µόνο στην περίπτωση που είναι
κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

7. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
 Βεβαίωση από την Τράπεζα Πειραιώς από την οποία θα αποδεικνύεται η ηµεροµηνία
κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης
Συνταξιοδότησης.

8. Για τους ∆ασεργάτες ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόµους, Αλιεργάτες,
Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σµυριδεργάτες, Μικροεπαγγελµατίες µόνιµους κατοίκους
∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων:
 Βεβαίωση ασφαλιστικού ταµείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 Βεβαίωση από το ∆ήµαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των
Κοινοτήτων που έχουν παραµείνει και µετά την εφαρµογή του ν.3852/10 ) ότι ο
πληθυσµός της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της µόνιµης κατοικίας και της έδρας
της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσµό µικρότερο των 2.000 κατοίκων

ή

απόσπασµα από την υπ΄αριθµ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
« Αποτελέσµατα της απογραφής Πληθυσµού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο
Νόµιµο Πληθυσµό ( δηµότες ) της χώρας» ( ΦΕΚ 2230 Β! 2012) . ( Το σηµείο αφορά στην
περίπτωση χαρακτηρισµού του παραγωγού ως µικροεπαγγελµατία)
9. Για τους παραγωγούς που είχαν αποκλειστεί από το πρόγραµµα σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ. 280947/1982/2008 ΚΥΑ. Κεφ.∆! , αρ.9 , παρ. 1και 2 ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α΄1 του Ν.4043/2012 (ΦΕΚ Α 25) , παραγράφεται το
αξιόποινο και παύει η δίωξη τω πταισµάτων

και πληµµεληµάτων , που έχουν τελεσθεί

µέχρι 31.12 .2011 και κατά των οποίων ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος
ή χρηµατική

ποινή ή και τις δύο ποινές . Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου , οι

δικογραφίες που αφορούν τις προαναφερόµενες

πράξεις τίθενται στο

αρχείο

µε

πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή δηµόσιου κατήγορου. Εποµένως, οι παραγωγοί που
εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, προκειµένου να αρθεί η αναστολή πληρωµής τους,
οφείλουν να προσκοµίσουν:
•

Είτε Απόσπασµα

απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υφ΄ορον παύση

της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012
•

Είτε Βεβαίωση - πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει
ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή µπορεί , αναλόγως της
πρακτικής κάθε

Εισαγγελίας , να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου

φύλλου της δικογραφίας.
12 Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούµενοι ως προς τη µόνιµη κατοικία:
•

Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς αποδειξη του
τόπου µόνιµης κατοικίας.

Από τα παραπάνω παραστατικά τα 2 και 7 ,θα πρέπει να συνοδεύουν «το φυσικό φάκελο»
του παραγωγού και παράλληλα να είναι σε ηλεκτρονική µορφή ( από σαρωτή/scanner )
∆ιευκρινίζεται ότι :

α) το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1)

του αιτούντος δεν είναι

απαραίτητο να προσκοµιστεί , ( εφόσον πλέον είναι υποχρεωτική

για όλους τους

φορολογούµενους η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ).Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
θα έχει τη δυνατότητα της άµεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία του Ε1 των
αιτούντων παραγωγών µεσω ΚΕΠΥΟ.
β)Η απόφαση ένταξης στο Πρόγραµµα των

Νέων Αγροτών δεν είναι απαραίτητο να

προσκοµιστεί δεδοµένου ότι τηρείται σχετικό αρχείο στη βάση δεδοµένων του Ο.Π.Σ.Α.Α ,
οπότε ο έλεγχος θα γίνεται µηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωµής
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2014 .

11.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες:
1. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Η διαδικασία επιλογής και ένταξης των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µα τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου

2007 - 2013
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