
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

(Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11-
2010)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ορισµοί

3.1 Γεωργική εκµετάλλευση

3.1.1 Γεωργική εκµετάλλευση νοείται η µονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή 
περισσοτέρων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας υπό ενιαία διοίκηση 
και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης πλην της 
πρωτογενούς γεωργικής/ κτηνοτροφικής παραγωγής,περιλαµβάνονται η διακίνηση, 
µεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, µεταποίηση, χονδρική "και"λιανική 
πώληση αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει εκµετάλλευση.

Για τις ανάγκες της παρούσας αναγνωρίζονται επιπλέον ειδικές µορφές γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων: α) κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση, β) συστεγαζόµενη 
γεωργική εκµετάλλευση και γ) γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας. Οι σχετικές έννοιες
ορίζονται στην συνέχεια.

3.1.2 ∆εν θεωρούνται γεωργικές εκµεταλλεύσεις και συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για 
στήριξη από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων,οι ακόλουθες κατηγορίες εκµεταλλεύσεων:

α) Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, ∆ασικές, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας 
(συλλεκτικές, υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου.

β) Τα εκτροφεία αλόγων ιππασίας και ιπποδροµιών και η έκταση που χρησιµοποιείται για
την άσκησή τους, εφόσον παράλληλα δεν αναπτύσσεται και η δραστηριότητα της 
αναπαραγωγής, γ) Τα κυνοκοµεία.

3.2 Αξιοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης

Για την εφαρµογή της παρούσας νοείται αξιοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης η 
καλλιέργεια των νοµίµως κατεχόµενων αγροτεµαχίων ή/και η εκτροφή του νοµίµως 
κατεχόµενου ζωικού κεφαλαίου.

Εφόσον εκπληρώνεται η προαναφερθείσα προϋπόθεση, στην αξιοποίηση περιλαµβάνεται 
η αγρανάπαυση και οι τυχόν δραστηριότητες διακίνησης,µεταφοράς, τυποποίησης, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, µεταποίησης, χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά
των προϊόντων που παράγει η εκµετάλλευση.

Η αξιοποίηση των µεγεθών της γεωργικής εκµετάλλευσης τεκµηριώνεται:

α) µέσω της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης (∆ήλωση ΟΣ∆Ε), για τα µεγέθη για τα οποία
υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης, ή/και

β) µέσω του φορολογικού εντύπου Ε1, για τα µεγέθη για τα οποία δεν υφίσταται η 
υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.



∆ιευκρινιστικά προς τα αναγραφόµενα στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στο 
έντυπο Ε1 δύνανται να χρησιµοποιηθούν τα αρχεία της πρωτογενούς παραγωγής 
ευθύνης του ΥπΑΑΤ (π.χ. Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο για τα µελισσοσµήνη που 
αναγράφονται στο Ε1) ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης.
Κατ' εξαίρεση και µόνο για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της παρούσας, µεγέθη για τα 
οποία ενώ υφίσταται η υποχρέωση δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης 
δεν έχουν δηλωθεί σ' αυτή, η αξιοποίησή τους τεκµηριώνεται µέσω του φορολογικού 
εντύπου Ε1.

3.3 Νόµιµη κατοχή γεωργικής εκµετάλλευσης

Για την εφαρµογή της παρούσας,η νόµιµη κατοχή της γεωργικής εκµετάλλευσης αφορά 
τα µεγέθη που αξιοποιούνται και τα οποία κατέχονται νόµιµα εφόσον δηλώνονται στην 
Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης ή στο φορολογικό έντυπο Ε1 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο3.2.

3.4 Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης

Για την εφαρµογή της παρούσας, αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το πρόσωπο
το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και το οποίο αξιοποιεί 
νοµίµως κατεχόµενη και λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση κατά την έννοια των 
παραγράφων3.2 και3.3, για την οποία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήµατος ή νοµίµως 
απαλλάσσεται της σχετικής υποβολής.
Σε κάθε µορφής εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας µόνο αρχηγός.

3.5 Κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση

Για την εφαρµογή της παρούσας, κοινή οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση υφίσταται 
στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και 
φερεγγυότητα και οι οποίοι αξιοποιούν νοµίµως κατεχόµενη και λειτουργούσα γεωργική 
εκµετάλλευση για την οποία και φορολογούνται, δηλαδή στην περίπτωση που και οι δύο 
σύζυγοι εµφανίζονται ως αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου3.4

3.5 Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση

Για την εφαρµογή της παρούσας, συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση υφίσταται στην
περίπτωση που περισσότεροι αρχηγοί που δεν έχουν την συζυγική ιδιότητα κατέχουν και 
αξιοποιούν γεωργική εκµετάλλευση επί κοινού ακινήτου(ττ.χ. αρχηγοί που εκτρέφουν 
ζώα σε σταβλικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο ίδιο αγροτεµάχιο).
Η περίπτωση των συστεγαζόµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων αφορά κυρίως 
εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία.

3.7 Εκµετάλλευση συνεργασίας

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοείται εκµετάλλευση συνεργασίας, η εκµετάλλευση 
που προκύπτει από την µερική ή ολική συγχώνευση υφιστάµενων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων. Η νέα εκµετάλλευση που έτσι προκύπτει ανήκει υποχρεωτικά σε νοµικό
πρόσωπο.

3.3 Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου



Για την εφαρµογή της παρούσας, αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου 
νοείται ο κατά τον νόµο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται προς
τούτο από το κατά τον νόµο αρµόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του νοµικού προσώπου.

3.9 Γεωργός

Για την εφαρµογή της παρούσας, γεωργός νοείται: 

α) το φυσικό πρόσωπο που έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και συγχρόνως αντλεί 
τουλάχιστον το 35% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που 
ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής του,
ή
β) το φυσικό πρόσωπο που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα,αντλεί τουλάχιστον το35%
του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια 
της εκµετάλλευσης του και συγχρόνως είναι µικροεπαγγελµατίας, µόνιµος κάτοικος:

i) δηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων

ii) ορεινώνοικισµώνκατάτηνέννοιατηςοδηγίας85/148 ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, 
πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων

iii) µικρώννησιώνπληθυσµούµέχρι3.100 κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία επίσηµη 
απογραφή.

3.10 Υπολογισµός γεωργικού εισοδήµατος

3.10.1 Γεωργικό εισόδηµα:

επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 3.9, προκειµένου το 
εισόδηµα να θεωρηθεί «γεωργικό» θα πρέπει να προέρχεται από δραστηριότητες που 
ασκούνται εντός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης. Υπ' αυτή την έννοια δεν 
θεωρούνται γεωργοί οι αγρεργάτες, δασεργάτες και αλλιεργάτες οι οποίοι εξ' ορισµού 
στερούνται«εκµετάλλευσης».

Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος θεωρείται«αγροτικό» εισόδηµα (όχι «γεωργικό»), 
το εισόδηµα που αντλείται από:

α) Αγροτουριστική, Αγροτοβιοτεχνική, ∆ασική, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, Αλιείας 
(συλλεκτική και υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου εκµεταλλεύσεις, 
και

β) την εκµετάλλευση εκτροφής αλόγων ιππασίας στις περιπτώσεις που συγχρόνως 
αναπτύσσεται και δραστηριότητα της αναπαραγωγής.

Το εισόδηµα που αντλείται από την εκµετάλλευση κυνοκοµείων θεωρείται εξωγεωργικό.

3.10.2 Φυσικό πρόσωπο αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης:

Το γεωργικό εισόδηµα υπολογίζεται συγκρίνοντας τον µέσο όρο της τελευταίας 
3ετίαςτου ατοµικού εισοδήµατος µε τον µέσο όρο της τελευταίας 3ετίας του γεωργικού 



εισοδήµατος ή των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων του δυνητικού δικαιούχου 
εφόσον δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης την τελευταία 3ετία.

Για την εφαρµογή της παρούσας η σύγκριση των εισοδηµάτων(ατοµικό- γεωργικό)γίνεται
από το εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας. Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το σύνολο 
των εισοδηµάτων του δυνητικού δικαιούχου όπως αυτά εµφανίζονται στο εκκαθαριστικό 
σηµείωµα,σηµείο«Γ' Εκκαθάριση Φ.Ε.» Ως γεωργικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα από 
«γεωργικές επιχειρήσεις» όπως αυτό εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα, σηµείο 
«∆' Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το εισόδηµα, µειώσεων φόρου, κτλ».

Στο γεωργικό εισόδηµα αθροίζονται και τα ποσά που εµφανίζονται στους κωδικούς 339 
ή/και 340 του φορολογικού εντύπου Ε1.

Στην σύγκριση των εισοδηµάτων δεν λαµβάνεται υπόψη: α) το εισόδηµα από τα 
επιδόµατα πολυτέκνων και τρίτου παιδιού.

β) το εισόδηµα από ενοίκια εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 15.000. €. Σε αντίθετη 
περίπτωση, στο ατοµικό εισόδηµα του δυνητικού δικαιούχου υπολογίζεται το ποσό που 
υπερβαίνει τα 15.000 €. γ) εισοδήµατα που επίσηµα έχουν διακοπεί και δεν υφίστανται 
στο έτος απογραφής.

3.10.3 Φυσικό πρόσωπο µέτοχος ή εταίρος νοµικού προσώπου:

Στις περιπτώσεις µετόχων ή εταίρων νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή παραγωγή (γεωργία - κτηνοτροφία) τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα 
εµφανίζουν εισοδήµατα από «εµπορικές επιχειρήσεις»και όχι από «γεωργικές»

Για την εφαρµογή της παρούσας, σε ανάλογες περιπτώσεις το εισόδηµα θεωρείται 
«γεωργικό» εφόσον η µοναδική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου είναι η άσκηση 
της γεωργίας. Σε αντίθετη περίπτωση η τεκµηρίωση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται 
µε ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.

3.11 Υπολογισµός απασχόλησης

Ο υπολογισµός της απασχόλησης γίνεται ως µέσος όρος των ηµεροµισθίων των 
διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας 3ετίας του δυνητικού δικαιούχου.

Για τον υπολογισµό της απασχόλησης θεωρείται «γεωργική» η απασχόληση που 
προσφέρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε Αγροτουριστική, Αγροτοβιοτεχνική, ∆ασική, Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, 
Αλιείας(συλλεκτική και υδατοκαλλιέργειας) και Προστασίας Αγροτικού Χώρου 
εκµεταλλεύσεις, και

β) σε εκµεταλλεύσεις εκτροφής αλόγων ιππασίας στις περιπτώσεις που συγχρόνως 
αναπτύσσεται και η δραστηριότητα της αναπαραγωγής.

Η απασχόληση που προσφέρεται σε κυνοκοµεία,θεωρείται εξωγεωργική.

Ο υπολογισµός της απασχόλησης γίνεται µόνο στην περίπτωση αµφιβολιών, καταγγελιών
κλπ.



3.11.1 Φυσικό πρόσωπο µέτοχος ή εταίρος νοµικού προσώπου:

Κατ' αναλογία του εδαφίου 3.10.3, στις περιπτώσεις µετόχων ή εταίρων νοµικών 
προσώπων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία- κτηνοτροφία)
η απασχόληση θεωρείται γεωργική εφόσον µοναδική δραστηριότητα του νοµικού 
προσώπου είναι η άσκηση της γεωργίας. Σε αντίθετη περίπτωση η τεκµηρίωση της 
απασχόλησης γίνεται µε ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.

3.12 Υπολογισµός εισοδήµατος νοµικού προσώπου

Κατ' αναλογία της παραγράφου 3.10, εφόσον το νοµικό πρόσωπο δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία-κτηνοτροφία) τεκµαίρεται ότι αντλεί 
το50% των συνολικών του εισοδηµάτων από την άσκηση της γεωργίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση η ευθύνη της τεκµηρίωσης βαραίνει τον δυνητικό δικαιούχο.

3.13 Νέος γεωργός

Η έννοια του«νέου γεωργού» ορίζεται στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης

3.14 Ηλικία

Αντικαταστάθηκε µε την 9257/2011 Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ της 
ηµεροµηνίας γέννησης και της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας γέννησης και της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.15 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας(ΜΑΕ)

Για την µέτρηση της έντασης εργασίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις χρησιµοποιείται η 
Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας[ΜΑΕ], που ορίζεται ως ακολούθως:

«Μια MAE αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών που προσφέρεται, υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά την διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας».

3.16 Υπολογισµός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης

Ο υπολογισµός των απαιτούµενων MAE για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης 
εκτελείται µε βάση τα µεγέθη που αξιοποιούνται στην γεωργική εκµετάλλευση και τους 
αντίστοιχους δείκτες που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα

3.17 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης γεωργού.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό για να αποτελέσει 
αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της 



αίτησης ενίσχυσης,πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3τία µέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας:

0,50 MAE εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας,ή

0,25 MAE εφόσον αξιοποιεί αποκλείστηκα αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 
κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή 0,25 MAE εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τµήµα της 
Επικράτειας,µη συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης, ν

3) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 
διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας:

1 MAE εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας, ή

0,50 MAE εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 
κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή 0,50 MAE εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τµήµα της 
Επικράτειας,µη συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης,

Κατά παρέκκλιση του εδαφίου3 πιο πάνω, δεν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης 
έντασης εργασίας στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε 
νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η 
αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2,

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της, και

5) Κατέχεται νόµιµα από φυσικό πρόσωπο που:

α) είναι ενήλικο άτοµο που δεν έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, 
(τροποποιήθηκε µε την 1870/2011 από 60 σε 65 έτη)

β) έχει την ιδιότητα του γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα ! «Ορισµοί» του 
παρόντος παραρτήµατος,

γ) είναι αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα I 
«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος,

δ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ε) αναλαµβάνει τιςυποχρεώσειςτουάρθρου31 της κοινής υπουργικής απόφασης,

στ) δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία και διάθεση ναρκωτικών ουσιών, 
ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δηµοσίου ή έχει 
καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης τριετίας από την έκτιση της 



ποινής του,

ζ) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 
σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 
για την «Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής» όπως ισχύει κάθε φορά, και

η) δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού.

3.18 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συστεγαζόµενης γεωργικής εκµετάλλευσης 
γεωργού.

Συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό για να 
αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου3.17 «Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης γεωργού» 
και επιπλέον πρέπει να:

1) 'Εχει πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα, και

2) Έχει λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης.

3.19 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης νέου γεωργού.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό, όπως η έννοια 
ορίζεται στο τµήµα Ι«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, δύναται να αποτελέσει 
αντικείµενο ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων εφόσον:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 
διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας:

1 MAE εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας, ή

0,50 MAE εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 
κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή

0,50 MAE εφόσον χωροθετείται στο. νησιωτικό τµήµα της Επικράτειας,µη 
συµπεριλαµβανοµένων των νήσων

Εύβοιας και Κρήτης, και

2) Κατέχεται νόµιµα από φυσικό πρόσωπο που:

α) έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού, και



β) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25.

3.20 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συστεγασµένης γεωργικής εκµετάλλευσης νέου 
γεωργού.

Συστεγασµένη γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό, 
όπως η έννοια ορίζεται στο τµήµα I «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, δύναται να 
αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων 
εφόσον:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και τοτρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Εχει πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα,

3) Έχει λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης,

4) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 
διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας:

1 MAE εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τµήµα της Επικράτειας,ή

0,50 MAE εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, 
κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή 0,50 MAE εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τµήµα της 
Επικράτειας,µη συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης, και

5) Κατέχεται νόµιµα από φυσικό πρόσωπο που: α) έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού, 
και

β) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα

3.21 Προϋποθέσεις επιΛεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης νοµικού προσώπου.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο για να αποτελέσει αντικείµενο 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης,πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3ετία µέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 1
MAE,

3) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 



διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, 
ένταση εργασίας 2 MAE. ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας 
στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα 
κοινοτικά πρότυπα», και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 
µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2,

4) Αντικαταστάθηκε µε την 1870/2011:

Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες εγκαταστάσεις 
και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρούνται από την 
προϋπόθεση αυτή, τα νοµικά πρόσωπα των οποίων το µετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ' ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού, 
όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α'.
«Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται 
στις υφιστάµενες πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την 
αξιοποίηση της, εφόσον µέρος του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι «Ορισµοί του 
παρόντος παραρτήµατος » και

5) Κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που:

α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και εµφανίζεται µε την νοµική µορφή 
Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθµης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης[ΕΠΕ], συµπεριλαµβανόµενης της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης Εταιρείας 
[ΑΕ],

β) έχει,από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, διάρκεια κατ' ελάχιστον 10 
έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει την περίοδο των µακροχρονίων 
υποχρεώσεων,

γ) τροποποιήθηκε µε την 1870/2011 

H πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
ιδιότητα του Νέου Γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» του 
παρόντος παραρτήµατος ή/και σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατοµικού 
τους εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της 
εκµετάλλευσής τους και δεν πραγµατοποιούν περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια σε 
εξωγεωργικούς τοµείς, υπολογιζόµενα ως µέσος όρος3ετίας. Η  πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του γεωργού ή 
του Νέου Γεωργού, όπως  οι έννοιες ορίζονται στο Τµήµα Ι “Ορισµοί του παρόντος 
παραρτήµατος,

 δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 
ενίσχυσης, 

ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο,

στ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση,εκκαθάριση κλπ,

ζ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία αντλεί 
τουλάχιστον το 50% των συνολικών εισοδηµάτων του υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 



3ετίας ή των διαθέσιµων στοιχείων εφόσον δεν έχει λειτουργήσει για τρεις πλήρεις 
διαχειριστικές περιόδους,
 η) έχει κλείσει τουλάχιστον µια πλήρη 12µηνη διαχειριστική περίοδο,

θ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ι) αναλαµβάνειτιςυποχρεώσειςτουάρθρου31 της κοινής υπουργικής απόφασης, και

ια) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής καί εθνικής νοµοθεσίας 
σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 
για την
«Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.

3.22 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας 
προσφάτως συσταθέντος νοµικού προσώπου

3.22.1 Γεωργικήεκµετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο που 
συστάθηκε πρόσφατα για να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί 
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Προκύπτει από την µερική ή ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
αξιοποιούνται κατ' ελάχιστον κατά το έτος απογραφής,

2) Έχει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, µε βάση τα µεγέθη που 
προκύπτουν από την συγχώνευση των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
ελάχιστη ένταση εργασίας 1 MAE,

3) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 
διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 
3ετίας,ένταση εργασίας 2 MAE,  ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης 
εργασίας στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε 
νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η 
αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2,

4) τροποποιήθηκε µε την 1870/2011

Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 
έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρούνται 
από την προϋπόθεση αυτή, τα νοµικά πρόσωπα των οποίων το µετοχικό/εταιρικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ7 ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου 
Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» του παρόντος 
παραρτήµατος
Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 
έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της εφόσον 
µέρος του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 



γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο  Τµήµα Ι « 0ρισµοί-» του παρόντος παραρτήµατος , 
και

5) Κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που:

α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και εµφανίζεται µε την νοµική µορφή 
Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθµης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης[ΕΠΕ], συµπεριλαµβανόµενης της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης Εταιρείας 
[ΑΕ],

β) έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον 10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει την
περίοδο των µακροχρονίων υποχρεώσεων,

γ) τροποποιήθηκε µε την 1870/2011

H πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
ιδιότητα του Νέου Γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» του 
παρόντος παραρτήµατος ή/και σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατοµικού 
τους εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της 
εκµετάλλευσής τους και δεν πραγµατοποιούν περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια σε 
εξωγεωργικούς τοµείς υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 3ετίας. η πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιοότητα του γεωργού 
ή του νέου γεωργού, όπως οι έννοιες ορίζονται στο Τµήµα I «Ορισµοί»· του παρόντος 
παραρτήµατος,

δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 
ενίσχυσης,

 ε) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία αντλεί ή θα 
αντλεί το 50% των συνολικών εισοδηµάτων του υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 3ετίας

στ) δεν έχει κλείσει µια πλήρη 12µηνη διαχειριστική περίοδο,

ζ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, και

η) αναλαµβάνειτιςυποχρεώσειςτουάρθρου31 της κοινής υπουργικής απόφασης.

3.22.2  Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης και βάση 
των οποίων υπολογίστηκε η ελάχιστη ένταση εργασίας της 1 ΜΑΕ, κατέχονται ή 
κατέχονταν και αξιοποιούνται ή αξιοποιούνταν από τις υφιστάµενες γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις των µετόχων ή εταίρων του νοµικού προσώπου.

3.22.4 Η προϋπόθεση της νόµιµης κατοχής των µεγεθών της εκµετάλλευσης, εφόσον δεν 
κατέχονται ήδη από το νοµικό πρόσωπο, εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που 
καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης:
α) κατέχονται νόµιµα και αξιοποιούνται από τις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
των µετόχων ή εταίρων του νοµικού προσώπου, και συγχρόνως 
β) υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί υποχρέωσης 
δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία 
του πρωτογενούς τοµέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου 



αιτήµατος πληρωµής.

3.23 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση 
νοµικού προσώπου

3.23.1 Γεωργική εκµετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νοµικού προσώπου για να 
αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Θα προκύψει από την µερική ή ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
αξιοποιούνται κατ' ελάχιστον κατά το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό
έτος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, µε βάση τα µεγέθη που 
προκύπτουν από την συγχώνευση των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
ελάχιστη ένταση εργασίας 1 MAE,

3) Τεκµηριώνεται µε το υποβαλλόµενο, - επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την 
διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 
3ετίας,ένταση εργασίας 2 MAE, ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης 
εργασίας στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε 
νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα», και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η 
αναγκαιότητα της µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2, :

4) τροποποιήθηκε µε την 1870/2011
Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 
έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της. Εξαιρούνται 
από την προϋπόθεση αυτή, τα νοµικά πρόσωπα των οποίων το µετοχικό/εταιρικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ' ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου 
Γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» του παρόντος 
παραρτήµατος.

Πληροί ή θα πληροί το αργότερο την ηµεροµηνία αποδοχής της ατοµικής απόφασης 
έγκρισης πράξης τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίηση της εφόσον 
µέρος του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο Τµήµα Ι “Ορισµοί “ του παρόντος παραρτήµατος, 
και

5) Θα κατέχεται νόµιµα από νοµικό πρόσωπο που:

α) θα συσταθεί µετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο 
και θα εµφανίζεται µε την νοµική µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθµης 
Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης [ΕΠΕ], συµπεριλαµβανόµενης της 
µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυµης Εταιρείας [ΑΕ], β) θα έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον 
10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει την περίοδο των µακροχρονίων 
υποχρεώσεων,

γ) τροποποιήθηκε µε την 1870/2011



H πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
ιδιότητα του Νέου Γεωργού όπως η έννοια ορίζεται στο κεφάλαιο Α'«Ορισµοί» του 
παρόντος παραρτήµατος ή/και σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατοµικού 
τους εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της 
εκµετάλλευσής τους και δεν πραγµατοποιούν περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια σε 
εξωγεωργικούς τοµείς, υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 3ετίας Η  πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του γεωργού ή 
του Νέου Γεωργού, όπως  οι έννοιες ορίζονται στο Τµήµα Ι “Ορισµοί του παρόντος 
παραρτήµατος,

 δ) αποδέχεται την υποβολή επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του καθεστώτος 
ενίσχυσης, 

ε) θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία θα αντλεί το 
50% των συνολικών εισοδηµάτων του ως µέσος όρος 3ετίας,

στ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, και

ζ) αναλαµβάνειτιςυποχρεώσειςτουάρθρου31 της κοινής υπουργικής απόφασης,

3.23.2 Η προϋπόθεση της συγχώνευσης των υφιστάµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης και βάση 
των οποίων υπολογίστηκε η ελάχιστη ένταση εργασίας της 1 MAE, κατέχονται και 
αξιοποιούνται από τις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µετόχων ή εταίρων 
του νοµικού προσώπου.

3.23.3 Η προϋπόθεση της νόµιµης κατοχής των µεγεθών της εκµετάλλευσης 
εκπληρώνεται εφόσον τα µεγέθη που καταγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης:

α)κατέχονταν νόµιµα και αξιοποιούνταν από τις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
των µετόχων ή εταίρων του νοµικού προσώπου, και συγχρόνως,
β) υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου S του ν.1599/1986 περί υποχρέωσης 
δήλωσής τους στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης και στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία 
του πρωτογενούς τοµέα ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου 
αιτήµατος πληρωµής.

3.23.4  0ι προϋποθέσεις:
α) της σύστασης,
β) της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου, καί 
γ) της κύριας δραστηριότητας, εκπληρώνονται εφόσον υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και 
στοιχείων το αργότερο στην αποδοχή της ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης.

3.24      έως και 2.26 προστέθηκαν µε την 1870/2011

3.24 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης ατοµικής 
επιχείρησης.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε ατοµική επιχείρηση για να αποτελέσει αντικείµενο
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:



1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3ετίαµέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 1 
MAE,

3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 
των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας,ένταση 
εργασίας 2 MAE. ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις 
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά 
πρότυπα» και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 
µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στις υφιστάµενες πάγιες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή της.

5) Κατέχεται νόµιµα από ατοµική επιχείρηση που: α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον
δίκαιο,

β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, που:

i) είναι ενήλικο πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του,

ii) αντλεί το 35% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που 
ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής του και δεν πραγµατοποιεί περισσότερα από 115 
ηµεροµίσθια σε εξωγεωργικούς τοµείς,υπολογιζόµενα ως µέσος όρος 3ετίας.

iii) δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού, και

iv) δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία και διάθεση ναρκωτικών ουσιών, 
ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δηµοσίου ή έχει 
καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης τριετίας από την έκτιση της 
ποινής του. γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο,

δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ,

ε)αντικαταστάθηκε από την 9257/2011έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της 
γεωργίας έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας,

στ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25, 

ζ) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ, και

η) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 
σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 
για την«Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.



3.25 Αντικαταστάθηκε µε την 9257/2011

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης ατοµικής 
επιχείρησης Νέου Γεωργού.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε ατοµική επιχείρηση Νέου Γεωργού, όπως η έννοια
ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» για να, αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να 
πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά τη διάρκεια 
των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση 
εργασίας 2 MAE. ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις 
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης «προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά 
πρότυπα» και «µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 
µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας» κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2.

3) Κατέχεται νόµιµα από ατοµική επιχείρηση που:

α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο,

β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Νέου Γεωργού, όπως η έννοια 
ορίζεται στο κεφάλαιο Α' «Ορισµοί» του παρόντος παραρτήµατος, γ) είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήµερο,

δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κ.λπ, 

ε) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας

στ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ζ) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της κοινής υπουργικής απόφασης, και η) 
δεν τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 
σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 
για τη «θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.

Γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει σε ατοµική επιχείρηση Νέου Γεωργού, όπως η έννοια
ορίζεται στο κεφάλαιο Ά “Ορισµοί” για να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του καθεστώτος, την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί 
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Αξιοποιείται κατ' ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ηµερολογιακό έτος της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,



3) Τεκµηριώνει µε το υποβαλλόµενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια 
των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως µέσο όρο 3ετίας, ένταση 
εργασίας 2 ΜΑΕ. ∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας στις 
περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης “ προσαρµογής σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά
πρότυπα” και “ µετεγκατάστασης σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της 
µετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας” κατά την έννοια του Παραρτήµατος 2,

5) Κατέχεται νόµιµα απο την ατοµική επιχείρηση που:

α) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο,

β) ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Νέου Γεωργού, όπως η έννοια 
ορίζεται στο κεφάλαιο Ά “Ορισµοί” του παρόντος παραρτήµατος.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο,

δ) δεν τελεί υπό πτώχευση , λύση , αναγκαστική διαχείριση , εκκαθάριση κλπ,

ε) έχει ώς αποκλειστική δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας, 

στ) διαθέτει την απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ζ) αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ, και 

η) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας 
σχετικές µε την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 
για την “θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής” όπως ισχύει κάθε φορά.

3,26 (προστέθηκε µε την ΥΑ 1870) 

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης υπό σύσταση 
νοµικού προσώπου.

3.26.1 Γεωργική-εκµετάλλευση που ανήκει σε υπό σύσταση νοµικό πρόσωπο για να 
αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος, την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:

1) Να προέρχεται από τον µετασχηµατισµό εκµετάλλευσης που ανήκει σε φυσικό 
πρόσωπο, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο Β' «Εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε 
φυσικά πρόσωπα», σε εκµετάλλευση που ανήκει σε νοµικό πρόσωπο, και

2) Να πληροί κατ' αναλογία τα οριζόµενα στην περίπτωση 3.23 «Ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας γεωργικής εκµετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νοµικού προσώπου»
του κεφαλαίου Γ «Εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε µη φυσικά πρόσωπα» του παρόντος 
παραρτήµατος.

3.26.1 Η σύσταση του νοµικού προσώπου θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το 



αργότερο µέχρι την αποδοχή της ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης.


