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Θέµα : Κωδικοποίηση επισηµάνσεων ,διευκρινήσεων και οδηγιών για τη σύνταξη
φακέλου υποψηφιότητας Νέων Γεωργών στα πλαίσια της ΚΥΑ 609/05.
Μετά την τελευταία ενηµερωτική σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ,που διοργάνωσε η ΕΥΕΣΕ και λαµβάνοντας
υπόψη την διευκρινιστική µε αριθ 3310/25-4-2005 της ίδιας υπηρεσίας,
κωδικοποιήσαµε όλες τις κατά διαστήµατα διευκρινήσεις και επισηµάνσεις όπως
παρακάτω:
-Βεβαιώσεις για ποσοστώσεις , δικαιώµατα και εγκρίσεις από οµάδες
παραγωγών.
Υφιστάµενη Κατάσταση
Θεωρείται απαραίτητη η απόδειξη στις παρακάτω περιπτώσεις:
Αγελαδινό γάλα, Καπνός, Τεύτλα, Βαµβάκι, Βιοµηχανική Τοµάτα,
Βιοµηχανικά Ροδάκινα., Βιοµηχανικό αχλάδι.
Για θηλάζουσες αγελάδες, αρσενικά µοσχάρια και επιλέξιµα αιγοπρόβατα θα
υπολογίζεται η οικονοµική ενίσχυση από τις αντίστοιχες επιδοτήσεις στο Σ∆
µόνο εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα δικαιώµατα από την υφιστάµενη
κατάσταση.
Μελλοντική Κατάσταση
Θα αποδεικνύεται η ύπαρξη αυτών στη φάση της 2ης πληρωµής.
-Καθολική διαδοχή.
Ισχύει µόνο εφόσον υπάρχει στην υφιστάµενη κατάσταση.
Απαιτείται καθολική διαδοχή της εκµετάλλευσης:
εκτάσεων ,ζώων, αγροτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού
εξοπλισµού.
Αποδεικνύεται µε επίσηµα συµβολαιογραφικά έγγραφα όπως συµβόλαια
αγοράς ,γονικές παροχές, µισθωτήρια τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας.
Για τους γεωργικούς ελκυστήρες ή γενικά για αυτοκινούµενα αγροτικά
οχήµατα, απαιτείται επί πλέον των παραπάνω και µεταβίβαση της άδειας

κυκλοφορίας ή βεβαίωση της ∆ΕΒ για τη µη ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας στο
όνοµα του παραχωρητή.
Τέλος θα προσκοµίζεται και Βεβαίωση από το Υποθηκοφυλάκειο ή Ε9 του
εκµισθωτή.
Αποδεικτικό για τη µεταβίβαση του κινητού µηχανολογικού εξοπλισµού θα είναι
ένα συµφωνητικό µεταξύ των ενδιαφεροµένων ,όπου θα καταγράφονται τα
µηχανήµατα ,το έτος κτήσης και η σηµερινή αξία τους.
Το συµφωνητικό θα υπογράφεται και θα θεωρείται για το γνήσιο των
υπογραφών από δηµόσια υπηρεσία.
Αν ο υποψήφιος έχει καθολική διαδοχή αποδεδειγµένη θα παίρνει 20 βαθµούς
και αν συγχρόνως είναι και διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης ,θα
βαθµολογείται και γιαυτό το κριτήριο.
-Αποδεικτικά απόκτησης ζωϊκού κεφαλαίου(ζώα και µελισσοσµήνη)
Για την απόδειξη ύπαρξης ζωϊκού κεφαλαίου απαιτούνται:
Ιδιωτικό Συµφωνητικό, ∆ωρεά εν ζωή, Τιµολόγιο πώλησης.
Το Ιδιωτικό συµφωνητικό και η ∆ωρεά εν ζωή, θα πρέπει να θεωρούνται
(βεβαία χρονολογία, αληθές του περιεχοµένου, γνήσιο υπογραφών ) από τη
∆ΑΑ της ΝΑ του πωλητή ή παραχωρητή.
Για τα τιµολόγια πώλησης, θα επισυνάπτεται βεβαίωση από τη ∆ΑΑ της ΝΑ
του πωλητή, για την ύπαρξη ζωϊκού κεφαλαίου που µεταβιβάζεται.
-Αποδεικτικά της ιδιότητας του εκµισθωτή
α)Εκµισθωτής ενεργός γεωργός
-Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του εκµισθωτή, που θα αποδεικνύει την
ιδιότητα του ενεργού γεωργού
-Υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή ενεργού γεωργού για τη βιωσιµότητα του
εναποµείναντος τµήµατος καθώς και την υποχρέωσή του να το αποδείξει αν
του ζητηθεί.
β)Εκµισθωτής µη ενεργός γεωργός αλλά συγγενής µέχρι 2ου βαθµού µε τον
µισθωτή.
-Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του εκµισθωτή, που θα αποδεικνύει την
ιδιότητα του µη ενεργού γεωργού
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του Εκµισθωτή για την ύπαρξη συγγένειας µέχρι 2ου
βαθµού µε τον µισθωτή
-Στο παράρτηµα ΙΙΙ του φακέλου υποψηφιότητας, στην υφιστάµενη
κατάσταση θα πληρούνται κριτήρια οικονοµικής βιωσιµότητας τουλάχιστον
της εν δυνάµει βιώσιµης.
-Το τελευταίο δεν ισχύει σε περίπτωση καθολικής διαδοχής της
εκµετάλλευσης στον υποψήφιο και θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό
υποθηκοφυλακείου ή Ε9 του εκµισθωτή.
γ)Εκµισθωτής µη ενεργός γεωργός αλλά µη συγγενής µέχρι 2ου βαθµού µε τον
µισθωτή.
-Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του εκµισθωτή, που θα αποδεικνύει την
ιδιότητα του µη ενεργού γεωργού
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του Εκµισθωτή για τη µη ύπαρξη συγγένειας µέχρι 2ου
βαθµού µε τον µισθωτή
-΄Ετη για τον καθορισµό του εξωγεωργικού και οικογενειακού εισοδήµατος.
Τα έτη που θα λαµβάνονται υπόψη για τα εισοδήµατα αυτά θα είναι τα οικονοµικά
έτη 2005,2004 και 2003 που αφορούν εισοδήµατα των ετών 2004,2003 και 2002
αντίστοιχα. Για το οικονοµικό έτος 2005 θα έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας

εντός των προθεσµιών και εφόσον δεν θα υπάρχει το εκκαθαριστικό του έτους ,θα
υπολογίζουµε το εισόδηµα από το Ε1.
-Πιστοποιηµένα προϊόντα
Για την υφιστάµενη κατάσταση τα πιστοποιηµένα προϊόντα(βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ,
ολοκληρωµένης διαχείρισης) που θα δηλώνονται θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά(Συµβάσεις µε πιστοποιηµένες εταιρείες ,ΟΠΕΓΕΠ κλπ)
Για την µελλοντική κατάσταση αυτά θα αποδεικνύονται κατά τη δεύτερη πληρωµή.
Για τον υπολογισµό στους πίνακες του Σ∆ των τιµών των επιδοτήσεων των
βιολογικών προϊόντων ,θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από τις ΝΑ κατά τη φάση της
υφιστάµενης κατάστασης.
-Νόµιµη κατοχή
Η νόµιµη κατοχή εκτάσεων εφόσον πρόκειται για οριστική παραχώρηση µπορεί να
αφορούν και το/τη σύζυγο του υποψήφιου.
Οι µισθώσεις όµως θα αφορούν αποκλειστικά τον υποψήφιο.
-Τεκµηρίωση αξιοποίησης των καλλιεργειών και των εκτροφών της
υφιστάµενης κατάστασης.
Οι καλλιέργειες και οι εκτροφές της υφιστάµενης κατάστασης, θα πρέπει να
υφίστανται κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
Για την τεκµηρίωση αυτών θα χρησιµοποιούνται κατά σειρά (βαρύτητα):
-ΟΣ∆Ε 2005
-Μητρώα
Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα γίνονται δεκτά σαν αποδεικτικά οι νόµιµοι τίτλοι
κατοχής ,εφόσον αναφέρουν το είδος της καλλιέργειας
-Η αγορά κυψελών –µελισσοσµηνών .
Η αγορά κυψελών –µελισσοσµηνών αφορά κυψέλες µε 10 πλαίσια και δεν θα
γίνονται δεκτές παραφυάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση αντίγραφο µελισσοκοµικών
βιβλιαρίων του παραχωρητή και του υποψήφιου.
Τα µελισσοσµήνη δεν θα υπολογίζονται στον καθορισµό του συντελεστή α.
-Κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται από τους υποψηφίους ή τους µελετητές
τους, στις ∆/νσεις Αγροτικής Αν/ξης του νοµού που εγκαθίστανται και µόνο σαυτές,
σε τρία αντίγραφα (πρωτότυπο και δυο αντίγραφα).
Επίσης θα υποβάλλονται και σε τρια CD.αντίστοιχα.
Το κάθε αντίγραφο θα είναι σε διαφανή φάκελο και θα φέρει αυτοκόλλητη σήµανση
µε τις ενδείξεις:
-Πρωτότυπο
-Νοµαρχία
-Περιφέρεια
Οι τρεις φάκελοι θα τοποθετούνται σε χάρτινο φάκελο µε λάστιχο, στο εξώφυλλο του
οποίου θα υπάρχει ο τίτλος :Φάκελος υποψηφιότητας Νέου Γεωργού ΚΥΑ 609/2005,
περίοδος 2005 καθώς και τα στοιχεία του υποψήφιου:
-Ονοµατεπώνυµο
-Όνοµα πατρός
-∆ήµος
-∆.∆. ή Κ.∆.ή Οικισµός
-Τηλέφωνο
-Μελετητής
-Τηλέφωνο µελετητή

-Έντυπο Φακέλου Υποψηφιότητας
Ο φάκελος υποψηφιότητας που θα συµπληρώσετε, θα είναι ο φάκελος που θα σταλεί
από το Υπουργείο. Κάθε άλλο έντυπο θα θεωρείται άκυρο.
-Χρήσιµες ηµεροµηνίες
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν:
Οι γεννηθέντες από 4-8-1965
-οι εγκατασταθέντες ως αρχηγοί της Εκµετάλλευσης από 4-8-2004 µέχρι 106-2005.
-Μίσθωση διάρκειας κάτω των δέκα ετών
Καλλιέργειες που εµφανίζονται στο ΟΣ∆Ε σε εκτάσεις µε µισθώσεις κάτω των δέκα
ετών ,δεν θα λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς του Σ∆. Θα θεωρούνται όµως
καθοριστικές στη τεκµηρίωση πρώτης εγκατάστασης.
-Υποχρεώσεις µελετητών
Οι µελετητές θα υποβάλλουν
αποδεικτικό διαπίστευσης:
δελτίο παροχής υπηρεσιών (το ύψος της αµοιβής καθορίζεται από ΓΕΩΤΕΕ)
αποδεικτικό κατάθεσης 2% υπερ ΓΕΩΤΕΕ
-Γενικές επισηµάνσεις
Τα µελισσοσµήνη δεν υπολογίζονται στον καθορισµό του συντελεστή α
-Μεταβιβάσεις αιγοπροβάτων
Γίνονται δεκτές µεταβιβάσεις αριθµού επιλεξίµων αιγοπροβάτων που δεν καλύπτονται
από ισάριθµο αριθµό δικαιωµάτων, πριν τη λήξη των 100 ηµερών.
Επίσης θα γίνονται δεκτές και µεταβιβάσεις αιγοπροβάτων (χωρίς µεταβίβαση
δικαιωµάτων) από τα καλυπτόµενα µε δικαιώµατα ,µε τη δέσµευση να παραµείνουν στο
κοπάδι του παραχωρητή µέχρι τη λήξη των 100 ηµερών.
-Κοινοτικοί βοσκότοποι
Οι κοινοτικοί βοσκότοποι δεν θα γράφονται στο πεδίο Ε του παραρτήµατος Ι και ΙΙ του
φακέλου υποψηφιότητας και δεν λαµβάνονται υπόψη στο υπολογισµό του συντελεστή α.
Θα αναφέρονται στη βεβαίωση άδειας εισόδου στο βοσκότοπο του ∆ήµου.
-Εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια
Για τα εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια θα ισχύσει ότι αναφέρεται στη διευκρινιστική
3310/25-4-2005.Συµπληρωµατικά σας ενηµερώνουµε ότι το συµφωνητικό θα
υπογράφεται από όλους και θα βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών από τη ∆ηµοτική
Αρχή.
Επίσης για το τοπογραφικό διάγραµµα θα αρκεστούµε σε τοπογραφικό σκαρίφηµα(υπό
κλίµακα),όπου θα απεικονίζεται το εν λόγω τεµάχιο, τα όρια κλπ , θα υπογράφεται από
τους συµβαλλόµενους και θα θεωρείται το γνήσιο των υπογραφών ,όπως και
παραπάνω.
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