ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΓΤΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 2
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Μέτρα 211 και 212
(Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2009)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.

Καλεί του ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 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 2007-2013 εφαρμόζονται με βάση:
(α) τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα τα άρθρα 36 α) (i) & (ii), 37 και 50
(β) τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 και τον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής
(γ) το συνημμένο υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης και Πληρωμής
(δ) 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
καθώς και το αριθμ. AGRI D/26486/03-11-2008 (D(2008)32156) έγγραφο έγκρισης της
Ε.Ε. για την τροποποίηση του ΠΑΑ με κοινοποίηση

(ε) 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»
(στ) την υπό έκδοση τροποποίηση της προαναφερθείσας ΚΥΑ
(ζ) 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)

καθώς

και

την

τροποποιητική αυτής με αριθμ. πρωτ. 347670/8839/08-12-2008 (ΦΕΚ 2507/Β΄/2008)
(η) τα κριτήρια Επιλογής Πράξης

Στόχος των Μέτρων 211 και 212
Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου
κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη
συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά
Προβλήματα περιοχές με στόχους:
 Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
 της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
 Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις
περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση
Για το Μέτρο 211 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 120 εκατ. Ευρώ και για το Μέτρο 212 οι
πιστώσεις

ανέρχονται

σε

50

εκατ.

Ευρώ,

θα

γίνουν

σε

βάρος

του

κρατικού

προϋπολογισμού και αφορούν κρατικές ενισχύσεις.

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.

Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Νέοι Δικαιούχοι
 Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των
περιοχών παρέμβασης.
Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών
περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές
αυτές.
 Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει
(είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
 Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των
ορίων των ορεινών ή 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.

2. Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Δεσμεύσεις και κυρώσεις
1. Περίοδος 5ετούς δέσμευσης
Οι δικαιούχοι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το έτος της πρώτης ένταξής τους
αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον με τους όρους που
εντάχθηκαν στο Μέτρο.
β.

Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή
οικισμού, που δήλωσαν το έτος ένταξης ως τόπο μόνιμης κατοικίας.

γ.

Να παραμείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha εντός των ορίων των
περιοχών παρέμβασης (Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά προβλήματα).

δ.

Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή
μετακινούμενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέμβασης.

ε.

Με την επιφύλαξη πρόσθετων δεσμεύσεων στα πλαίσια κανονιστικών απαιτήσεων,
να τηρούν τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης όπως ισχύουν για την

εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 (κανονιστικά πρότυπα, παράρτημα III) και 5 (Κώδικες
ορθής και περιβαλλοντικής πρακτικής, παράρτημα IV) του Καν. 1782 / 03.
στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
ζ.

Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση ενίσχυσης/πληρωμής.

η.

Να υποβάλλουν κάθε έτος, στην αρμόδια Δ.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.

2. Περίοδος μονοετούς δέσμευσης
Μετά την ολοκλήρωση της 5ετούς δέσμευσης, οι δικαιούχοι δύνανται να συνεχίσουν στο
μέτρο με μονοετείς ανανεωμένες κατ’ έτος δεσμεύσεις, τηρώντας τις υποχρεώσεις α)
έως στ) της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Ενισχύσεις
Το ύψος της 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 υποβληθέν 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 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 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
ή/και διάδοχοι
Με Πράσινο
Πρόωρης
Πιστοποιητικό
Συνταξιοδότησ
(μικρότεροι των
ης
40 ετών)
(μικρότεροι
των 40 ετών)

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

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

Υποβολή αιτήσεων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται
στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ταυτόχρονα με την Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης.
Τα έντυπα των αιτήσεων, στα οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τις ΕΑΣ.
Το έντυπο της αίτησης είναι, επίσης, διαθέσιμο και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
www.opekepe.gr

Για την επιλογή των δικαιούχων, θα χρησιμοποιηθούν τα Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων.

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%

200

Από 70% -84,99%

150

Από 50% - 69,99%

100

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

200

Με 20 ΜΜΖ έως 29,99 ΜΜΖ

150

Με 10 ΜΜΖ έως 19,99 ΜΜΖ

100

Με 5 ΜΜΖ έως 9,99ΜΜΖ

50

Σε κάθε άλλη περίπτωση
(λιγότερες από 5 ΜΜΖ ή
περισσότερες από 35 ΜΜΖ)
4

Ηλικία

10

Από 18 - 30 ετών

200

Από 31 - 50 ετών

100

Από 51 - 65 ετών

50

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.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό
πρωτοκόλλου).

2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης.
4. Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
5. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (σε
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο).

6. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ.
ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί
δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

7. 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 οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
 Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι
μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα ).

8. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου 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 ).

9. 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).

10. Για τους νέους γεωργούς:
 Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.

 Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι
κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

11. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
 Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο
αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
12. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες,
Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους
Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
 Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει
πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωμής
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από τις 30 Απριλίου έως και τις 15

Μαΐου 2009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
1. Στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).
2. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
www.minagric.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

KΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

