Αθήνα, 21 / 8 / 2002
Αριθµ. Πρωτ: 285119/5585

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ Ε.Ε & Γ.∆
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆.
ΤΜΗΜΑ ∆΄

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

Πληροφορίες: Γ. Φίλος
Τηλέφωνο : 2124082

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθµ. 277755/5028/22.7.02
Απόφασής µας ∆ηµοσιοποίηση – πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
υποβολή φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στα καθεστώτα των µέτρων του
άξονα 3 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 για τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του
Αγροτικού Πληθυσµού για το έτος 2002» .
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
(ΦΕΚ 137/85 τεύχος Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (ΦΕΚ 38/97) τεύχος Α).
2. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/2000 τεύχος Α) «περί διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες
διατάξεις ».
3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
υπαίθρου 2000-2006 » - Άξονας 3 Μέτρα 3.1 και 3.2
4. Την αριθµ. 448/16-8-2001 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας &
Οικονοµικών και Γεωργίας για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού» όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε τις αντίστοιχές της 460/2001 και 473/2002.
5. Την αριθµ. 462/20-12-2001 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
& Οικονοµικών και Γεωργίας «Καθορισµός ύψους συνολικών οικονοµικών
ενισχύσεων ( Νοµική ∆έσµευση ∆απάνης ) έτους 2002 για το πρόγραµµα
βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού του Άξονα 3 του Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006».
6. Τον ΚΑΝ 1763/2001 (L 239) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Την αριθµ. 277755/5028/22.7.02 Απόφασή µας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την αριθµ. 277755/5028/22.7.02 Απόφαση
µας ως ακολούθως:
1. Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας των Νέων
Αγροτών για την περίοδο 2002 έως την 6-9-2002
2. Οι φορείς υλοποίησης ∆ήµοι, Νοµαρχίες και Περιφέρειες στα πλαίσια των
παρακάτω ηµεροµηνιών κατά προτεραιότητα θα εκλεγχούν, θα αξιολογούν
και θα προωθούν τους φακέλους των υποψήφιων των οποίων τα
προβλεπόµενα στις Κ Υ Α όρια ηλικίας και εγκατάστασης τους τείνουν να
λήξουν.
3. Οι υπηρεσίες των ∆ήµων ή και των Κοινοτήτων πρέπει να υποβάλλουν
τους φακέλους στη ∆νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας τους
και στην ∆νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νόµου µέχρι 13-9-2002.
4. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί στη
∆νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας µέχρι την 5-10-2002.
5. Οι Αποφάσεις των Γνωµοδοτικών Επιτροπών θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί µέχρι 11-10-2002 για όσους υποβάλλουν φάκελο (για
πρώτη ή δεύτερη φορά) και των οποίων τα προβλεπόµενα στις Κ Υ Α
όρια ηλικίας και εγκατάστασης τους τείνουν να λήξουν, και για τους
λοιπούς µέχρι 31-10-2002.Τα Τεχνικά ∆ελτία για τους ∆ικαιούχους µε
µέριµνα της ∆νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει να
διαβιβαστούν στη ∆νση Προγραµµατισµού του Υπ. Γεωργίας για την
πρώτη περίπτωση υποψηφίων µέχρι 14-10-2002 και για τους λοιπούς
µέχρι 5-11-2002.
3.→Υποψήφιοι νέοι αγρότες που υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας την
προηγούµενη περίοδο (2001) και δεν εντάχθηκαν στο πρόγραµµα για
διάφορους λόγους µπορούν, εφόσον επιθυµούν και έχουν τις προϋποθέσεις
υποβολής φακέλου υποψηφιότητας την τρέχουσα περίοδο, να
χρησιµοποιήσουν
αντίγραφα
επικυρωµένων
παραστατικών
και
δικαιολογητικών που υπάρχουν στον φάκελο της προηγούµενης περιόδου.
Η επικύρωση θα γίνεται από την υπηρεσία που χορηγεί τα αντίγραφα
(∆ήµος Κοινότητα -Νοµαρχία-Περιφέρεια) όπου υπάρχουν αντίγραφα
φακέλων της προηγούµενης περιόδου.
4.→Παράγραφος ∆1:
Το σηµείο β που αναφέρεται στους δικαιούχους αντικαθίσταται ως
ακολούθως :
∆εν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας των σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην 448/2001 Κ Υ Α και τις τροποποιήσεις της.
5.→Παράγραφος ∆1. δ τελευταία παύλα:
να δηµιουργήσουν γεωργική εκµετάλλευση ελάχιστου µεγέθους αυτό της εν
δυνάµει βιώσιµης εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αριθµ.
448/2001 και 460/2001 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Για τα νησιά του
Αιγαίου Πελάγους µε πληθυσµό µέχρι 3100 κατοίκους το µέγεθος της
εκµετάλλευσης αυτής θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο τα κριτήρια της
φθίνουσας µε δυνατότητα ανάκαµψης γεωργικής εκµετάλλευσης σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω Κ Υ Α
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 277755/5028/22.7.02 Απόφαση µας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ∆ΡΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών – Έδρες τους
2. ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – Έδρες
τους
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.
2.
3.
4.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή κ Παπασταµατίου

5. ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας 16 Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
6. ΓΕΩΤΕΕ
7. ∆ιαχειριστική Αρχή Υπουργείου Γεωργίας
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