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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014-2020)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΤΠΟΜΕΣΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Θέμα:«2η Εγκύκλιορ Εθαπμογήρ Τπομέηπος 6.1 «Εγκαηάζηαζη Νέων Γεωπγών» ηος ΠΑΑ 2014 – 2020
ζσεηικά με επικαιποποίηζη ηος Οδηγού Αξιολόγηζηρ Αιηήμαηορ ηήπιξηρ»
σεηικό: 1η Εγκύκλιορ Εθαπμογήρ Τπομέηπος 6.1 ζσεηικά με ηην έγκπιζη Οδηγού Αξιολόγηζηρ
Αιηήμαηορ ηήπιξηρ και ηον καθοπιζμό πποθεζμιών ολοκλήπωζηρ αξιολόγηζηρ
Σηο πλαίζιο ηηρ ππώηηρ ππόζκληζηρ ηος Υπομέηπος 6.1 έηοςρ 2016, επιζςνάπηεηαι επικαιποποιημένορ
Οδηγόρ Αξιολόγηζηρ ο οποίορ ανηικαθιζηά ηον Οδηγό Αξιολόγηζηρ ηος ςπ. απ. 3794/7-4-2017 εγγπάθος
μαρ.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ. ΚΑΙΜΗ
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Ρδθγίεσ Αξιολόγθςθσ (Ε1.0)
Α. Ρδθγίεσ για τθ χριςθ του οδθγοφ:
1. Υτο ζγγραφο αυτό παρζχονται οδθγίεσ αξιολόγθςθσ για τισ αιτιςεισ που κατατζκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 1 θσ
πρόςκλθςθσ του υπομζτρου 6.1 «Εγκατάςταςθ Οζων Γεωργϊν»
Ρι οδθγίεσ παρζχονται ακολουκϊντασ τθν μορφι του θλεκτρονικοφ φφλλου αξιολόγθςθσ. Φο θλεκτρονικό
φφλλο αξιολόγθςθσ ακολουκεί μζχρι ζνα ςθμείο τθ δομι του φακζλου υποψθφιότθτασ και ςυνεχίηεται με
τισ ερωτιςεισ τθσ αξιολόγθςθσ, τον πίνακα τθσ βακμολογίασ και το πόριςμα του ελζγχου.
Επιγραμματικά, θ δομι είναι θ εξισ:
I.
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΦΑΧΦΡΦΘΦΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘΥ - ΔΙΜΑΙΡΧΧΩΟ
II.
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ (ΑΤΧΙΜΘ ΜΑΙ ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ)
III.
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ
IV.
ΜΑΦΑΝΡΓΡΥ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΩΟ ΦΑ ΡΣΡΙΑ ΥΧΟΡΔΕΧΡΧΟ ΦΡ ΦΑΜΕΝΡ ΧΣΡΨΘΦΙΡΦΘΦΑΥ
V.
ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ
VI.
ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
VII.
ΡΤΙΥΦΙΜΡΣΡΙΘΥΘ ΜΑΙ ΑΣΡΥΦΡΝΘ ΦΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ ΕΤΓΡΧ
2. Αφοφ ςυνδεκείτε ςτο ςφςτθμα, βλζπετε τον κατάλογο με τισ αξιολογιςεισ που ςασ ζχουν ανατεκεί
3. Ρι ενότθτεσ I ζωσ και IV είναι αντιγραφι του αιτιματοσ ενίςχυςθσ. Ρ αξιολογθτισ μπορεί να επζμβει ςε
αρκετζσ από τισ τιμζσ των πινάκων αυτϊν προκειμζνου να προβεί ςε όποιεσ διορκϊςεισ. Εφόςον γίνει κάτι
τζτοιο, το πεδίο αλλάηει χρϊμα ϊςτε οι αλλαγζσ να μποροφν να εντοπιςτοφν εφκολα. Σθγαίνοντασ τον
δείκτθ του ποντικιοφ πάνω από το χρωματιςμζνο πεδίο βλζπουμε τθν αρχικι τιμι. Γενικά όμωσ
πιςτεφουμε ότι δεν κα υπάρχουν ςυχνζσ διορκϊςεισ πεδίων από τον αξιολογθτι κακϊσ ζχει γίνει
προςπάκεια κατά το ςτιςιμο του θλεκτρονικοφ φακζλου να υπάρχει ζλεγχοσ ςτθν εγκυρότθτα των τιμϊν.
4. Υτισ καρτζλεσ που κα δείτε, υπάρχουν τα κουμπιά edit
update
και cancel
Ξε edit ειςζρχεςτε ςτισ καρτζλεσ προκειμζνου να καταχωριςετε ι να αλλάξετε ιδθ καταχωρθμζνα
ςτοιχεία. Ξε το update καταχωρίηονται οι εγγραφζσ ι οι αλλαγζσ. Ξε το cancel κλείνει θ καρτζλα update
χωρίσ να καταχωρθκοφν οι αλλαγζσ. Ξε το κουμπί τθσ αποκικευςθσ
πάνω δεξιά,
μπορείτε να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ ςασ. Θ αποκικευςθ γίνεται αυτόματα αν αλλάξετε καρτζλα.
5. πωσ ιδθ αναφζρκθκε, οι οδθγίεσ παρζχονται ακολουκϊντασ τθν μορφι του θλεκτρονικοφ φφλλου
αξιολόγθςθσ. Υτισ επόμενεσ ςελίδεσ κα βρείτε εκτφπωςθ από όλουσ τουσ πίνακεσ που υπάρχουν ςτο
θλεκτρονικό φφλλο αξιολόγθςθσ και μζςα ςτα κελιά ζχουν ενςωματωκεί οι όποιεσ οδθγίεσ κρίκθκε
απαραίτθτο να δοκοφν. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα με κάποιεσ γραμμζσ του πίνακα Ι.1.2, «Γενικά ςτοιχεία
επζνδυςθσ» όπου φαίνεται ακριβϊσ ο τρόποσ ανάπτυξθσ των οδθγιϊν:
I.1.2

Γενικά Υτοιχεία Επζνδυςθσ (Επιχείρθςθσ)

Φίτλοσ Σράξθσ

Είναι το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου
Υτουσ μελετθτζσ δόκθκε θ οδθγία: «Υυμπλθρϊνετε το λεκτικό «New farmer, +

Φίτλοσ Σράξθσ (Αγγλικά)

ονοματεπϊνυμο – επωνυμία με λατινικοφσ χαρακτιρεσ.». Σ.χ. New farmer Nikos
Papadopoulos

Φφποσ Δικαιοφχου

Ρι πικανζσ τιμζσ είναι Φυςικό Σρόςωπο ι Οομικό Σρόςωπο.

Α.Φ.Ξ.

Ελζγχεται από το εκκακαριςτικό Δ5 ι από το αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΞ.
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6. Υτον παρόντα οδθγό, ςτο κεφάλαιο «V. ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ» ςτθν τελευταία ςτιλθ υπάρχουν
κάποιεσ ςυντομογραφίεσ υπό τον τίτλο νομικι βάςθ (π.χ. ΕπΥ 3.1.1.3, ΧΑ 8.5.2.α, Ρδ 3.1.3) Ρι
ςυντομογραφίεσ αυτζσ παραπζμπουν ςε διαφορετικά κείμενα.
Ζτςι ςτθν ερϊτθςθ του ελζγχου επιλεξιμότθτασ,
Φο πεδίο του ςφντομου βιογραφικοφ
ςθμειϊματοσ του αρχθγοφ τθσ
εκμετάλλευςθσ είναι ςυμπλθρωμζνο
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ;

Οαι/χι

ΕπΥ 3.1.1.1
ΧΑ 8.5.1.α
Ρδ 3.1.1

το ΕπΥ 3.1.1.1 ςθμαίνει ότι πρζπει να ζχει διαβαςτεί το αντίςτοιχο ςθμείο του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, το
ΧΑ 8.5.1.α, π.χ., ςθμαίνει ότι θ υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ του ςχετικοφ ςθμείο ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο
προβλζπεται ςτθν Χπουργικι Απόφαςθ 8585/10-10-2016 (ΦΕΜ 3322/Β/2016), Άρκρο 8, παράγραφοσ 5,
υποπαράγραφοσ 1, εδάφιο α. ενϊ το Ρδ 3.1.1 παραπζμπει ςτο αντίςτοιχο ςθμείο του φφλλου οδθγιϊν
προσ τουσ ςυντάκτεσ των αιτιςεων ενίςχυςθσ. Επομζνωσ, αν πρζπει να απορριφκεί μία αίτθςθ (αν και δεν
περιμζνουμε να απορριφκοφν για το βιογραφικό ςθμείωμα) ςτισ παρατθριςεισ του θλεκτρονικοφ φφλλου
πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το λόγο απόρριψθσ και τθ ςχετικι νομικι βάςθ, κάνοντασ απαραιτιτωσ
παραπομπι ςτθν ΧΑ. Ρι παραπομπζσ ςτισ οδθγίεσ και ςτο πεδίο του Επιχειρθματικοφ ςχεδίου ζχουν δοκεί
για διευκόλυνςι ςασ κακϊσ ςε παλαιότερεσ αξιολογιςεισ δεν ιταν πάντα εφκολο για τον αξιολογθτι να
εντοπίηει το ακριβζσ εδάφιο ςτο κεςμικό πλαίςιο.
7. Φα πεδία παρατθριςεων ςυμπλθρϊνονται με ελεφκερο κείμενο. Σροκειμζνου να είναι εφκολοσ ο ζλεγχοσ
από τουσ β’ αξιολογθτζσ, αλλά και από τα όργανα ελζγχου του μζτρου, είναι απαραίτθτο να
ςυμπλθρϊνονται από τουσ αξιολογθτζσ όποτε υπάρχει κάποια διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με το φάκελο
υποψθφιότθτασ, όποτε ο δεφτεροσ αξιολογθτισ διαφοροποιείται ωσ προσ τον πρϊτο αξιολογθτι, όποτε
υπάρχει εφρθμα απόρριψθσ ι όποτε ο αξιολογθτισ αποφαςίηει ότι ο φάκελοσ πρζπει να μθν απορριφκεί,
παρά τα όςα ζχουν ςυμπλθρωκεί ςε κάποια πεδία. Ζνα τζτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι θ απόφαςθ για
μθ απόρριψθ ενόσ αιτιματοσ όταν ο/θ ςφηυγοσ ζχει υποβάλει ΡΥΔΕ το 2016 (αποτελεί αίτιο απόρριψθσ)
αλλά υπάρχει επαρκισ τεκμθρίωςθ ότι οι ςφηυγοι βρίςκονται ςε διάςταςθ. Γενικά τα πεδία παρατθριςεων
βοθκοφν ϊςτε να αποςαφθνίηεται ο τρόποσ ςκζψθσ του αξιολογθτι ςε ελζγχουσ που μπορεί να γίνουν
ακόμα και κάποια χρόνια μετά τθν αξιολόγθςθ.
8. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ζρχεται αυτόματα από το ΡΥΔΕ. λεσ οι εκτάςεισ που εμφανίηονται ςτο
ςφςτθμα είναι ςε εκτάρια. Εδϊ πρζπει να δοκεί προςοχι όμωσ ςτα α) αν ζχουν εξαιρεκεί καλλιζργειεσ οι
οποίεσ δεν κα ζπρεπε να εξαιρεκοφν (μπορεί να ζχει ςυμβεί προκειμζνου να λθφκεί θ ςχετικι βακμολογία
από το μζγεκοσ τθσ τυπικισ απόδοςθσ), β) αν δεν ζχουν εξαιρεκεί καλλιζργειεσ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν
ίδια ι όμορθ ΣΕ και άρα ζπρεπε να εξαιρεκοφν και γ) ςτο ποιεσ καλλιζργειεσ ζχουν δθλωκεί ωσ ΣΡΣ/ΣΓΕ
και αν κάτι τζτοιο δικαιολογείται από τθν τοποκεςία του αγροτεμαχίου.
9. Φα πεδία ελζγχου επιλεξιμότθτασ ςτθν ενότθτα V- ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ ζρχονται προεπιλεγμζνα με
τισ πιο πικανζσ απαντιςεισ ι με βάςθ αυτά που ζχει ςυμπλθρϊςει ο υποψιφιοσ ςτο επιχειρθματικό του
ςχζδιο. Αλλαγζσ που ενδεχομζνωσ κάνετε ςτισ ενότθτεσ Ι-ΙV, δεν οδθγοφν ςε αυτόματθ αλλαγι των
Οαι/χι τθσ ενότθτασ V- ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ. Επομζνωσ, πρζπει να ελζγξετε χειροκίνθτα τθν
ενότθτα V- ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ αφοφ τελειϊςετε με τισ πρϊτεσ 4 ενότθτεσ. Αλλαγζσ που
ενδεχομζνωσ κάνετε είτε ςτισ ενότθτεσ Ι-ΙV (κυρίωσ ςτοιχεία καλλιεργειϊν/εκτροφϊν) είτε ςτθν ενότθτα V-
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ΕΝΕΓΧΡΥ ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΦΘΦΑΥ οδθγοφν ςε αλλαγζσ ςτθ βακμολογία όπωσ περιγράφουμε και ςτθν αμζςωσ
επόμενθ παράγραφο.
10. Ρι υπολογιςμοί των βακμολογικϊν πεδίων γίνονται αυτόματα με βάςθ αυτά που ζχουν δθλωκεί –
διορκωκεί ςτα I-IV και ςτον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ (V). Ρι τιμζσ των τυπικϊν αποδόςεων υπολογίηονται
από το ςφςτθμα. Φο ποια καλλιζργεια είναι ανκεκτικι ςτθν κλιματικι αλλαγι, ποια ανικει ςτθν κατθγορία
των οπωροκθπευτικϊν και ποια ςε εκείνθ των ηωοτροφϊν και το τι τυπικζσ αποδόςεισ ακροίηουν οι
επιμζρουσ κατθγορίεσ υπολογίηεται επίςθσ αυτόματα. Φα κριτιρια των Σεριφερειϊν υπολογίηονται επίςθσ
αυτόματα, αρκεί όπωσ ειπϊκθκε να ζχει ελεγχκεί το κατά πόςον μία καλλιζργεια ζχει δθλωκεί ορκά ωσ
ΣΡΣ/ΣΓΕ. Θ βακμολογία υπολογίηεται με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων.
11. Ρι μελετθτζσ είχαν οδθγίεσ να αρικμιςουν τα δικαιολογθτικά με ςυγκεκριμζνο τρόπο. Υτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ αυτό ζχει τθρθκεί (αν δεν ζχει τθρθκεί, δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ) οπότε ςε κάποια κελιά
κα δείτε ςυντομογραφία Δ1, Δ2 κ.ο.κ, το οποίο ςθμαίνει Δικαιολογθτικό 1, Δικαιολογθτικό 2 κ.ο.κ. Είναι ο
αρικμόσ που κανονικά κα βρείτε και ςτθν αρίκμθςθ των δικαιολογθτικϊν.
12. Ματά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ ενδζχεται να προςκομιςκοφν ςυμπλθρωματικά ι διευκρινιςτικά
δικαιολογθτικά. Θ επιςφναψθ γίνεται πατϊντασ ςτθ κεφαλίδα «ΙV – ΜΑΦΑΝΡΓΡΥ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΩΟ ΦΑ
ΡΣΡΙΑ ΥΧΟΡΔΕΧΡΧΟ ΦΡ ΦΑΜΕΝΡ ΧΣΡΨΘΦΙΡΦΘΦΑΥ». Υτθ ςυνζχεια επιλζγετε τθν καρτζλα
«Επιςυναπτόμενα ζγγραφα Α’ Αξιολόγθςθσ» ι «Επιςυναπτόμενα ζγγραφα β’ Αξιολόγθςθσ», πατάτε ςτο
ςφμβολο
, επιλζγετε από το «Ματθγορία Εγγράφου» το 31 (ι το 32 αν τα ζγγραφα είναι περιςςότερα
του ενόσ), ςυμπλθρϊνετε κείμενο ςτα «Υτοιχεία – Σεριγραφι Εγγράφου» και ςτισ «Σαρατθριςεισ»,
πατιςτε ςτο «Επιλζξτε αρχείο» για να επιλζξετε το αρχείο που κα φορτωκεί ςτο ςφςτθμα και ςτο τζλοσ
πατιςτε το κουμπί «Ενθμζρωςθ».
13. Φα δικαιολογθτικά του φακζλου υποψθφιότθτασ πρζπει να είναι ςε ιςχφ και να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ
μζχρι και τισ 23-12-2016, όπωσ ζχει οριςτεί ςτθ δεφτερθ τροποποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του μζτρου. Υε
περίπτωςθ όμωσ, που ο υποψιφιοσ, με υπαιτιότθτα του ΣΥΜΕ, αδυνατοφςε να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςθ
ςτιριξθσ ςτο υπομζτρο 6.1 πριν από θμερομθνία που ιταν κρίςιμθ για τθν επιλεξιμότθτά του, πρζπει όλα
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ προγενζςτερθ τθσ ανωτζρω
κρίςιμθσ για τθν επιλεξιμότθτά του θμερομθνία. Εξαιροφνται τα παραςτατικά διακοπισ εξωγεωργικισ
απαςχόλθςθσ και τα παραςτατικά ιδιοκτθςίασ αγροτεμαχίων τα οποία ζχουν δθλωκεί ςτο ΡΥΔΕ ωσ
μιςκωμζνα ενϊ είναι ιδιόκτθτα. Αυτζσ οι δφο κατθγορίεσ παραςτατικϊν μποροφν να ζχουν θμερομθνία
μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και να προςκομιςτοφν ςε μεταγενζςτερθ τθσ
πρόςκλθςθσ θμερομθνία.
Σαράδειγμα: Ενϊ θ πρόςκλθςθ ξεκίνθςε ςτισ 31.10, το ΣΥΜΕ μζχρι και τισ 21.12.2016 δεν ζδινε τθ
δυνατότθτα οριςτικοποίθςθσ. Ζτςι κάποιοσ που πικανά ςυμπλιρωνε το θλικιακό όριο ςτισ, ζςτω, 10
Οοεμβρίου, δεν είχε τθ δυνατότθτα να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςι του ςτο ςωςτό χρόνο. Υε αυτιν τθν
περίπτωςθ δεχόμαςτε αναγκαςτικά τθν θλεκτρονικι οριςτικοποίθςθ ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία (ζςτω
22/12) αλλά τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτα επόμενα εδάφια πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζχρι
τθν κρίςιμθ θμερομθνία επιλεξιμότθτασ θ οποία, ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, είναι θ 10θ Οοεμβρίου.
Φα δικαιολογθτικά που δεν γίνονται αποδεκτά1 αν είναι εκπρόκεςμα ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είναι τα
παρακάτω:
13.1. Βεβαίωςθ Δθμάρχου ι Μοινοτάρχθ για το μόνιμο τθσ κατοικίασ. (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ)
13.2. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΞΑΑΕ) ςε ιςχφ, ωσ
νεοειςερχομζνου ςτον αγροτικό τομζα επαγγελματία αγρότθ (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
1

Για όςα δικαιολογθτικά ζχουν περιγραφεί ωσ δικαιολογθτικά επιλεξιμότθτασ, το εκπρόκεςμο απορρίπτει το αίτθμα.
Για τα δικαιολογθτικά βακμολογίασ, το εκπρόκεςμο οδθγεί ςτο μθδενιςμό του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
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13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.
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Ενιαία Αίτθςθ Εκμετάλλευςθσ (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
Ζγγραφο τεκμθρίωςθσ ιδιότθτασ ςυμβοφλου γεωτεχνικοφ ι τεχνολόγου γεωπονίασ εφόςον θ
ιδιότθτα ζχει αποκτθκεί εκπρόκεςμα. (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
Για τουσ αλλοδαποφσ υποψθφίουσ: "Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ"
ι "Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ" ι Άδεια διαμονισ μακράσ
διαρκείασ που να υπερβαίνει τα 5 ζτθ κ.λπ. (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
Εφόςον ο/θ υποψιφιοσ λαμβάνει επίδομα αναπθρίασ με ποςοςτό αναπθρίασ ίςο ι μεγαλφτερο
του 67%, βεβαίωςθ από ΜΕΣΑ ωσ ικανόσ/ι για εργαςία (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι φοιτθτισ και δθλϊνει ζτοσ φοίτθςθσ μικρότερο ι ίςο από τα
ζτθ φοίτθςθσ τθσ ςχολισ, αίτθςθ για τθν αναςτολι φοίτθςθσ θ οποία ζχει υποβλθκεί ςτο οικείο
Εκπαιδευτικό Κδρυμα. Θ αναςτολι τθσ φοίτθςθσ πρζπει να προςκομιςκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ αξιολόγθςθσ (δικαιολογθτικό επιλεξιμότθτασ).
Ματαςτατικό ι άλλο εταιρικό ζγγραφο Ρμάδασ ι Ρργάνωςθσ Σαραγωγϊν περί ςυμμετοχισ του
υποψθφίου δικαιοφχου ςτθν εν λόγω Ρμάδα ι Ρργάνωςθ Σαραγωγϊν (δικαιολογθτικό
βακμολόγθςθσ).
Εφόςον υπάρχει, δελτίο ανεργίασ του αρχθγοφ εκμετάλλευςθσ από τον ΡΑΕΔ ι βεβαίωςθ από τον
ΡΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά μθτρϊα, όπου να ςτοιχειοκετείται χρονικό διάςτθμα
ανεργίασ ςυνολικισ (ενιαίασ ι διακοπτόμενθσ) διάρκειασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν πριν από τθν
ζναρξθ πρϊτθσ εγκατάςταςισ, ανατρζχοντασ ζωσ και 18 μινεσ πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ (δικαιολογθτικό βακμολόγθςθσ).

14. Ωσ θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου η του άρκρου 3 τθσ ΧΑ
8585/10-10-2016 νοείται:
14.1. Για τα φυςικά πρόςωπα, θ για πρϊτθ φορά εγγραφι ςτο ΞΑΑΕ του/τθσ υποψθφίου δικαιοφχου
νζου γεωργοφ ωσ «επαγγελματία αγρότθ» νεοειςερχόμενου ςτον αγροτικό τομζα, δθλαδι θ
θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ επαγγελματία αγρότθ ωσ νεοειςερχόμενου ςτον αγροτικό
τομζα. Χπάρχουν όμωσ βεβαιϊςεισ υποψθφίων που τουσ χαρακτθρίηουν ωσ επαγγελματίεσ
αγρότεσ νεοειςερχόμενουσ ςτον αγροτικό τομζα, χωρίσ να αναφζρουν τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγγραφισ ςτο ΞΑΑΕ, δθλαδι τθν θμερομθνία απόκτθςθσ ιδιότθτασ επαγγελματία αγρότθ ωσ
νεοειςερχόμενου ςτον αγροτικό τομζα. Θ θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ βεβαίωςθσ δεν μπορεί
να κεωρθκεί ωσ θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ ο αξιολογθτισ
πρζπει να αναηθτά τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εγγραφισ του υποψθφίου ςτο ΞΑΑΕ ωσ
επαγγελματία αγρότθ ωσ νεοειςερχόμενου ςτον αγροτικό τομζα. Θ αναηιτθςθ γίνεται με το ΑΦΞ
του υποψθφίου, αποςτζλλοντασ ζνα e-mail ςτο αρμόδιο τμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (πρϊθν
ΜΕΣΣΧΕΝ) και επιςυνάπτοντασ τθν ςχετικι απάντθςθ του αρμόδιου τμιματοσ, προκειμζνου ςε
ενδεχόμενο ζλεγχο να φαίνεται ότι ζχει γίνει θ ςχετικι αναηιτθςθ κακϊσ και το αποτζλεςμά τθσ.
Για το πϊσ γίνεται θ επιςφναψθ εγγράφου οδθγίεσ υπάρχουν ςτθν ανωτζρω παράγραφο 12.
14.2. Για τα νομικά πρόςωπα, θ θμερομθνία κακοριςμοφ του φυςικοφ προςϊπου ωσ
διαχειριςτι/νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ςφμφωνα με ςχετικά εταιρικά ζγγραφα
κατά τρόπο ϊςτε να μετζχει ςτο κεφάλαιο του νομικοφ προςϊπου τουλάχιςτον κατά 51% και να
είναι νομικά και οικονομικά υπεφκυνο για τθ λειτουργία του, αςκϊντασ αποτελεςματικό και
μακροχρόνιο ζλεγχο επί αυτοφ (όςον αφορά τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ
χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ). Φο νομικό πρόςωπο πρζπει να εγγράφεται ςτο ΞΑΑΕ ωσ
κάτοχοσ εκμετάλλευςθσ.
5
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Επιςθμαίνεται ότι επιλζξιμοι ςτο υπομζτρο 6.1 είναι οι υποψιφιοι νζοι γεωργοί αρχθγοί των γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων των οποίων θ θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ είναι κατά το δωδεκάμθνο που
προθγείται τθσ 23θσ Δεκεμβρίου 2016 ι άλλθσ προγενζςτερθσ θμερομθνίασ που ιταν κρίςιμθ για τθν
επιλεξιμότθτά τουσ. Υυνεπϊσ αν με βάςθ τθ βεβαίωςθ του μθτρϊου θ θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ
προςδιορίηεται, π.χ. θ 10θ Οοεμβρίου, ιςχφον όςα αναφζρονται ςτο παράδειγμα τθσ ανωτζρω
παραγράφου 13.
Υτθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι οδθγίεσ, ςτθ μορφι που αναφζρκθκε ανωτζρω.
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Β. Ειδικζσ Ρδθγίεσ
I.

ΓΕΟΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΦΑΧΦΡΦΘΦΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘΥ – ΔΙΜΑΙΡΧΧΩΟ

I.1.1

Υτοιχεία Σαραλαβισ από ΔΑΡΜ

Θμερομθνία κατάκεςθσ ςτθ
ΔΑΡΜ ι θμερομθνία
ςφραγίδασ ταχυδρομείου

Ρ αξιολογθτισ ςυμπλθρϊνει (ι ελζγχει, εφόςον πρόκειται για τον β’ αξιολογθτι) τθν
θμερομθνία που κατατζκθκε ο φάκελοσ ςτθ ΔΑΡΜ. Φο πεδίο υπάρχει για να
εξυπθρετιςει τισ περιπτϊςεισ όπου ο φάκελοσ ζχει αποςταλεί ταχυδρομικά ςτθ ΔΑΡΜ
και ζχει φτάςει ςε αυτιν μετά τθν 30-1-2017 οπότε και πρωτοκολλικθκε μετά από
αυτιν τθν θμερομθνία. Υυμπλθρϊςτε είτε τθν θμερομθνία του αρικμοφ πρωτοκόλλου
είτε, εφόςον αυτι είναι μετά τθν 30.1.2017, τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του
ταχυδρομείου

Αρικμόσ πρωτοκόλλου
ειςερχομζνου ςτθ ΔΑΡΜ
Θμερομθνία πρωτοκόλλου
ειςερχομζνου ςτθ ΔΑΡΜ
Αρικμόσ πρωτοκόλλου
αίτθςθσ πλθρωμισ
Θμερομθνία πρωτοκόλλου
αίτθςθσ πλθρωμισ
Σαρατθριςεισ

Υυμπλθρϊςτε μόνο τον αρικμό του πρωτοκόλλου, χωρίσ τθν θμερομθνία
Υυμπλθρϊςτε μόνο τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου, χωρίσ τον αρικμό.
Σρόκειται για τον αρ. πρωτ. που λαμβάνει θ αίτθςθ πλθρωμισ τθσ αϋ δόςθσ. Υυμπλθρϊςτε
μόνο τον αρικμό του πρωτοκόλλου, χωρίσ τθν θμερομθνία. Υυμπλθρϊςτε ακόμα και αν είναι
ο ίδιοσ με τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζχει λάβει το ςφνολο του φακζλου υποψθφιότθτασ.
Υυμπλθρϊςτε μόνο τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ, χωρίσ τον
αρικμό.
Υθμειϊςτε παρατιρθςθ εφόςον ςτο πρϊτο πεδίο ζχει ςυμπλθρωκεί θ θμερομθνία του
ταχυδρομείου ι ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ κεωρείτε απαραίτθτο.

I.1.2

Γενικά Υτοιχεία Επζνδυςθσ (Επιχείρθςθσ)

Φίτλοσ Σράξθσ

Είναι το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου
Υτουσ μελετθτζσ δόκθκε θ οδθγία: «Υυμπλθρϊνετε το λεκτικό «New farmer, +

Φίτλοσ Σράξθσ (Αγγλικά)

ονοματεπϊνυμο – επωνυμία με λατινικοφσ χαρακτιρεσ.». Σ.χ. New farmer Nikos
Papadopoulos

Φφποσ Δικαιοφχου

Ρι πικανζσ τιμζσ είναι Φυςικό Σρόςωπο ι Οομικό Σρόςωπο.
Ελζγχεται από το εκκακαριςτικό Δ5 ι από το αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ

Α.Φ.Ξ.

ΑΦΞ.
Ζχει ςυμπλθρωκεί το είδοσ των βιβλίων που ζχει ιδθ ςτθ γεωργικι του επιχείρθςθ

ΕΙΔΡΥ ΒΙΒΝΙΩΟ
Αρικμόσ Νογαριαςμοφ Φραπζηθσ
(ΙΒΑΟ)

ο υποψιφιοσ ι το είδοσ βιβλίων που προτίκεται να ζχει.
Σρζπει να βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τον αρικμό ΙΒΑΟ που ζχει ςυμπλθρωκεί ςτθν
«Αίτθςθ πλθρωμισ α’ δόςθσ» κακϊσ επίςθσ και με τθ φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ
ςελίδασ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ που ζχει επιςυναφκεί ςε αυτιν. Ρ υποψιφιοσ
μπορεί να είναι ςυνδικαιοφχοσ ςτον λογαριαςμό ενϊ δεν απαιτείται να
αναγράφεται πρϊτοσ ςτθ λίςτα ςυνδικαιοφχων.
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Ρ πίνακασ ελζγχεται από τον αξιολογθτι για τα ςτοιχεία Φφποσ Δικαιοφχου, ΑΦΞ και ΙΒΑΟ. Φα πεδία τθσ
ζδρασ τθσ εκμετάλλευςθσ εμφανίηονται και ελζγχονται μόνο για τα νομικά πρόςωπα. Αν υπάρχει κάποια
διόρκωςθ ςτο όνομα αυτι πρζπει να γίνει τόςο εδϊ όςο και ςτον επόμενο πίνακα (Ι.2.1).
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Φόποσ Ξόνιμθσ Ματοικίασ

Ατομικά Υτοιχεία Αρχθγοφ Γεωργικισ Εκμετάλλευςθσ

I.2.1

ΓΕΟΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΤΧΘΓΡΧ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ
Φφλο

Ελζγχεται από το ΑΔΦ ι από το διαβατιριο (Δ1)

Επϊνυμο (όπωσ ςτθν ταυτότθτα)

ΑΔΦ ι διαβατιριο (Δ1)

νομα

ΑΔΦ ι διαβατιριο (Δ1)

νομα Σατζρα

ΑΔΦ ι διαβατιριο (Δ1)

Θμερομθνία Γζννθςθσ

ΑΔΦ ι διαβατιριο (Δ1). Υε περίπτωςθ που ο εγγεγραμμζνοσ ςτο ΣΥΜΕ υποψιφιοσ, με
υπαιτιότθτα του ΣΥΜΕ, αδυνατοφςε να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςθ ςτιριξθσ ςτο υπομζτρο 6.1
πριν από θμερομθνία που ιταν κρίςιμθ για τθν επιλεξιμότθτά τότε πρζπει όλα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τθν υποβολι να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ προγενζςτερθ τθσ ανωτζρω
κρίςιμθσ για τθν επιλεξιμότθτά του θμερομθνία.

Α.Δ.Φ ι Διαβατθρίου

ΑΔΦ ι διαβατιριο (Δ1)

Α.Ξ.Μ.Α.

Ζρχεται από το ΡΥΔΕ, δεν ελζγχεται από τον αξιολογθτι

Α.Φ.Ξ.

Εκκακαριςτικό Δ5 ι αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΞ

Δ.Ρ.Χ.

Εκκακαριςτικό Δ5 ι αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΞ

Επίπεδο εκπαίδευςθσ

Αντίγραφο Στυχίου / Βεβαίωςθ (δεν είναι υποχρεωτικό)

Επίπεδο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ

Αντίγραφο Στυχίου / Βεβαίωςθ

Επάγγελμα/ιδιότθτα πριν τθν
εγκατάςταςθ
Μφριο ταμείο αςφάλιςθσ πριν τθν
εγκατάςταςθ ι που πρόκειται να
διακοπεί

Ματά διλωςθ

Ρικογενειακι κατάςταςθ

Ελζγχεται από το Σιςτοποιθτικό Ρικογενειακισ Ματάςταςθσ.

Σεριφερειακι Ενότθτα / Διμοσ –
Μοινότθτα / Δθμοτικι – Φοπικι
Μοινότθτα

Ελζγχεται από τθ βεβαίωςθ Δθμάρχου (Δ3). Υτθν όχι ιδιαίτερα ςυχνι
περίπτωςθ που κα πρζπει να το αλλάξετε, ςυμπλθρϊςτε πρϊτα ςτο πεδίο
filter μζροσ τθσ ονομαςίασ τθσ δθμοτικισ – τοπικισ κοινότθτασ και ςτθ
ςυνζχεια επιλζξτε από τθν αναδιπλοφμενθ λίςτα που εμφανίηεται.

Ρδόσ – Αρικμόσ
Φ.Μ.

Εάν δεν ζχει ςυμπλθρωκεί, ελζγξτε τθν αίτθςθ του δικαιοφχου από τον
φάκελο υποψθφιότθτασ και ςυμπλθρϊςτε ςχετικά, εφόςον θ πλθροφορία
υπάρχει εκεί.
Φα πεδία αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν και ωσ ταχυδρομικι διεφκυνςθ
επικοινωνίασ. Υυνεπϊσ αν κάτι φαίνεται να μθν είναι ςωςτό, πρζπει να
διορκωκεί από τον α’ αξιολογθτι.

Φθλζφωνο επικοινωνίασ (Υτακερό)

Ματά διλωςθ, είναι αποδεκτό να μθν υπάρχει

Φθλζφωνο επικοινωνίασ (Μινθτό)

Ματά διλωςθ, είναι αποδεκτό να μθν υπάρχει

e-mail

Ματά διλωςθ

Είδοσ Σεριοχισ

Από εδϊ υπολογίηεται το ποςό ενίςχυςθσ με βάςθ τον χαρακτθριςμό τθσ
Δθμοτικισ ι Φοπικισ Μοινότθτασ (Ρρεινζσ, μειονεκτικζσ και μικρά νθςιά ζωσ
3.000 κατοίκουσ). Ρικιςμοί με διαφορετικό χαρακτθριςμό από τθ δθμοτικι ι
τοπικι κοινότθτα ςτθν οποία ανικουν, λαμβάνουν τθν οικονομικι ενίςχυςθ
που αντιςτοιχεί ςτον χαρακτθριςμό του οικιςμοφ. ςτθν οικεία δθμοτικι ι
τοπικι κοινότθτα. Για το ποιοι είναι αυτοί οι οικιςμοί ανατρζξτε ςτο
παράρτθμα Ι

Σλθκυςμόσ Σεριοχισ

Από εδϊ υπολογίηεται το πεδίο 4.2 τθσ βακμολογίασ. Ρ πλθκυςμόσ περιοχισ
ζρχεται από το ςφςτθμα. Εδϊ ζχει ςθμαςία ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ ι τθσ
Φοπικισ κοινότθτασ και όχι ο πλθκυςμόσ του οικιςμοφ (εφόςον ο υποψιφιοσ
διαμζνει ςε κάποιο οικιςμό).

Εφόςον υπάρχει, είναι το ταμείο ςτο οποίο ιταν αςφαλιςμζνοσ πριν ι κατά
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Υθμαςία ζχει μόνο αν ζχει υπάρξει αςφαλιςμζνοσ
ςτον ΡΓΑ. Για το ςκοπό αυτό ζχει γίνει διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ από το ΧΣΑΑΦ
και ζχουν ενθμερωκεί οι ΔΑΡ των Σεριφερειϊν για τισ προβλθματικζσ
περιπτϊςεισ.
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Οθςιωτικόσ / Ρρεινόσ χαρακτιρασ
(Ρρεινι ι νθςί με πλθκυςμό
μικρότερο των 3.000 κατοίκων ι νθςί
ςε μθ νθςιωτικι περιφζρεια)

Από εδϊ υπολογίηεται το βακμολογικό πεδίο 4.1. Υυμπλθρϊνεται από το
ςφςτθμα. Για κάποιεσ περιοχζσ όπου ΡΤΕΙΟΡΙ οικιςμοί ζχουν διαφορετικό
χαρακτθριςμό από τθ Δθμοτικι ι Φοπικι Μοινότθτα, ανατρζξτε ςτο
παράρτθμα Ι. Για αυτζσ τισ περιοχζσ που ανικουν ςτθ λίςτα ο αξιολογθτισ
μπορεί να αλλάηει το είδοσ περιοχισ, όπωσ περιγράφεται αμζςωσ πιο κάτω

Χαρακτθριςμόσ περιοχισ κατά τον Αξιολογθτι εφόςον ο χαρακτθριςμόσ του Ρικιςμοφ διαφοροποιείται από εκείνον
τθσ Δθμοτικισ Φοπικισ Μοινότθτασ

Είδοσ Σεριοχισ

Οθςιωτικόσ / Ρρεινόσ χαρακτιρασ

Για τεχνικοφσ λόγουσ τα πεδία αυτά ζρχονται πάντα με κίτρινο χρϊμα χωρίσ
αυτό να ςθμαίνει ότι τα ζχει μεταβάλει ο αξιολογθτισ.
Φα πεδία αυτά ζρχονται κατά τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ είτε
ςυμπλθρωμζνα ςφμφωνα με το χαρακτθριςμό τθσ περιοχισ, όπωσ αυτόσ ζχει
υπολογιςτεί από το ςφςτθμα είτε κενά (ι με παφλεσ).
Υε αυτά τα πεδία ο αξιολογθτισ επεμβαίνει:
Α) ταν τα πεδία ζρχονται κενά (ι με παφλεσ). Υε αυτιν τθν περίπτωςθ ο
αξιολογθτισ ςυμπλθρϊνει τον χαρακτθριςμό που ζχει ιδθ υπολογίςει το
ςφςτθμα εκτόσ και αν θ μόνιμθ κατοικία βρίςκεται ςε ΞΕΙΡΟΕΜΦΙΜΡ ι
ΡΤΕΙΟΡ ΡΙΜΙΥΞΡ ο οποίοσ εντάςςεται ςε Δθμοτικι ι Φοπικι Μοινότθτα με
διαφορετικό χαρακτθριςμό. Για το ποιοι είναι αυτοί ανατρζξτε ςτο
παράρτθμα Ι.
Β) ταν ο οικιςμόσ ςτον οποίο βρίςκεται θ μόνιμθ κατοικία του δικαιοφχου
διαφοροποιείται ωσ προσ τον χαρακτθριςμό του από εκείνον τθσ Δθμοτικισ –
Φοπικισ Μοινότθτασ. Για το ποιοι είναι αυτοί ανατρζξτε ςτο παράρτθμα Ι. Υε
αυτιν τθν περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε τον χαρακτθριςμό του οικιςμοφ
ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποιοσ οικιςμόσ που
εκ παραδρομισ δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο παράρτθμα Ι, παρακαλοφμε
επικοινωνιςτε μαηί μασ πριν ςυμπλθρϊςετε ςχετικά.
Υθμειϊνεται ξανά ότι από το είδοσ περιοχισ το ςφςτθμα υπολογίηει το ποςό
τθσ ενίςχυςθσ ενϊ από τον νθςιωτικό/ορεινό χαρακτιρα, υπολογίηεται θ
βακμολογία. Υυνεπϊσ τα πεδία αυτά δεν πρζπει να είναι κενά ι με παφλεσ

Σαρατθριςεισ

Υυμπλθρϊςτε οτιδιποτε βοθκά ςτθν περιγραφι των ενεργειϊν ςασ κακϊσ και κζματα – ευριματα που
πρζπει να βρίςκονται ςε γνϊςθ όςων ελζγχουν ι κα ελζγξουν τον φάκελο. Υυμπλθρϊςτε οπωςδιποτε
εφόςον υπάρχει διαφοροποίθςθ του δεφτερου αξιολογθτι με τον πρϊτο αξιολογθτι.
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I.2.2 ΝΡΙΣΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΤΧΘΓΡΧ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ
Ματθγορία Χπθκοότθτασ
Από αςτυνομικι ταυτότθτα ι Διαβατιριο.
Αρ.
Εγγράφου
Χπθκοότθτασ

Φεκμθρίωςθσ

Σοςοςτό αναπθρίασ
Αρ.
Εγγράφου
Φεκμθρίωςθσ
ικανότθτασ προσ εργαςία

Υχολι
Ζτοσ φοίτθςθσ

ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘ
ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘ

ΦΡΙΦΘΦΕΥ / ΥΣΡΧΔΑΥΦΕΥ

Σροβλεπόμενα ζτθ φοίτθςθσ

Είδοσ απαςχόλθςθσ
Φομζασ Απαςχόλθςθσ
Αρικμόσ εγγράφου
τεκμθρίωςθσ διακοπισ
απαςχόλθςθσ, εφόςον
υπιρχε απαςχόλθςθ και
ζχει διακοπεί.

Αν θ υπθκοότθτα δεν είναι Ελλθνικι, απαιτείται ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 14, παρ. 3.5. Ενδεικτικά:
Α. Για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ: Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ
Β. Για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ: Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ
Γ. Για πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Άδεια διαμονισ επί μακρόν διαμζνοντοσ
Δ. Για πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Άδεια διαμονισ δεφτερθσ γενιάσ
Ε. Για πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Άδεια διαμονισ δεκαετοφσ διάρκειασ
Υτ. Για πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Δελτίο διαμονισ ςυηφγου πολίτθ άλλου κράτουσ –
μζλουσ τθσ Ε.Ε ο οποίοσ (ςφηυγοσ) διακζτει τα Α ι Β.
Η. Για πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Δελτίο διαμονισ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ μζλουσ
οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε ο οποίοσ πολίτθσ διακζτει τα Α ι
Β.
Εφόςον είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ του 67%, ελζγχεται. Δ27.
Απορρίπτεται το αίτθμα αν λαμβάνουν επιδόματα αναπθρίασ με ποςοςτό
αναπθρίασ ίςο ι μεγαλφτερο του 67% και ταυτόχρονα κρίνονται από τον αρμόδιο
φορζα (ΜΕΣΑ) ωσ μθ ικανοί προσ εργαςία (βιοποριςτικό επάγγελμα). (άρκρο 7.1.7)
Απορρίπτεται εφόςον δθλϊνει ζτοσ φοίτθςθσ μικρότερο ι ίςο από τα ζτθ φοίτθςθσ
τθσ ςχολισ, εκτόσ και αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ προςκομιςκεί
αναςτολι φοίτθςθσ. Υφμφωνα με τον Ο.4009/2009, άρκρο 80, οι φοιτθτζσ «ζχουν το
δικαίωμα να διακόψουν, με ζγγραφθ αίτθςι τουσ ςτθ γραμματεία τθσ οικείασ
ςχολισ, τισ ςπουδζσ τουσ για όςα εξάμθνα, ςυνεχόμενα ι μθ, επικυμοφν, και πάντωσ
όχι περιςςότερα από τον ελάχιςτο αρικμό εξαμινων που απαιτοφνται για τθ λιψθ
πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Ρι φοιτθτζσ που
διακόπτουν κατά τα ανωτζρω τισ ςπουδζσ τουσ, δεν ζχουν τθ φοιτθτικι ιδιότθτα
κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ διακοπισ των ςπουδϊν τουσ.» Υφμφωνα με τθν ΧΑ
8585/10-10-2016, παρ. 6, οι φοιτθτζσ δεν είναι επιλζξιμοι. Υυνεπϊσ, προκειμζνου να
γίνεται αποδεκτι θ αναςτολι φοίτθςθσ, πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον ίςθ με
αυτι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Θ αίτθςθ για τθν αναςτολι φοίτθςθσ πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτο οικείο
Εκπαιδευτικό Κδρυμα μζχρι και τισ 23.12.16 ενϊ το ςχετικό ζγγραφο διακοπισ πρζπει
να προςκομιςκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ α’ αξιολόγθςθσ. Για το κατά πόςο ο υποψιφιοσ
είναι φοιτθτισ που ζχει ολοκλθρϊςει τα υποχρεωτικά ζτθ φοίτθςθσ ζχει διεξαχκεί
ζλεγχοσ με διαςταφρωςθ ςτοιχείων από το Χπ. Σαιδείασ και τα όποια ευριματα
ζχουν ςταλεί ςτισ ΔΑΡΣ. Υτο πεδίο «προβλεπόμενα ζτθ φοίτθςθσ» δθλϊνονται τα
προβλεπόμενα υποχρεωτικά ζτθ ι εξάμθνα φοίτθςθσ για τθ λιψθ πτυχίου. (άρκρο
7.1.6).
Υτα πεδία αυτά ζχει δθλωκεί το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ (μόνιμθ ι μθ μόνιμθ) του
υποψθφίου κατά το ζτοσ 2016, εφόςον τζτοια υπάρχει. Φο πεδίο ςυμπλθρϊνεται
κατά διλωςθ.
Ανάλογα με το τι ζχει δθλωκεί:
-Χποψιφιοσ χωρίσ απαςχόλθςθ ι που ζχει ιδθ διακόψει τθν όποια απαςχόλθςθ και
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προςκομίηει ςχετικό ζγγραφο, μπορεί να καταταχκεί απευκείασ ςτουσ πίνακεσ των
οριςτικά δικαιοφχων.
-Εφόςον ζχει δθλωκεί μθ μόνιμθ απαςχόλθςθ, αυτι δεν χρειάηεται να διακοπεί για
να κρικεί κάποιοσ ωσ δικαιοφχοσ. Χποψιφιοσ ο οποίοσ κατά διλωςθ ζχει μθ μόνιμθ
απαςχόλθςθ, εφόςον κρικεί από τον αξιολογθτι ότι αυτι είναι πράγματι μθ μόνιμθ,
μπορεί να καταταχκεί απευκείασ ςτουσ πίνακεσ των οριςτικά δικαιοφχων.
Αξιολογοφνται τα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν άςκθςθ μθ μόνιμθσ εξαρτθμζνθσ
απαςχόλθςθσ (όπωσ εποχιακι εργαςία) για το φυςικό πρόςωπο αρχθγό τθσ
γεωργικισ εκμετάλλευςθσ. Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία αυτισ ενδεικτικά αναφζρονται
οι ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ι απόςπαςμα ατομικοφ λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ
ΙΜΑ. *παρ. 3.12(β) του άρκρου 14 τθσ αρ. 8585/10-10-2016 ΧΑ+
-Χποψιφιοσ με μθ μόνιμθ απαςχόλθςθ, εφόςον κρικεί από τον αξιολογθτι ότι αυτι
είναι ςτθν ουςία μόνιμθ, κατατάςςεται ςτουσ πίνακεσ των εν δυνάμει δικαιοφχων.
Υτθ ςυνζχεια, προκειμζνου να κρικεί οριςτικά δικαιοφχοσ οφείλει να προςκομίςει
ζγγραφο που να αποδεικνφει διακοπι τθσ εργαςίασ του.

ΜΤΙΦΘΤΙΡ ΑΟΕΤΓΙΑΥ

-Χποψιφιοσ με μόνιμθ απαςχόλθςθ που δεν τθν ζχει διακόψει, κα καταταχκεί ςτουσ
πίνακεσ των εν δυνάμει δικαιοφχων και κα προςκομίςει τθ ςχετικι διακοπι
απαςχόλθςθσ μετά τθν πρϊτθ ανάρτθςθ πινάκων. Δ14, ΧΑ άρκρα 7.1.2 και 14.3.12.
Διάρκεια ανεργίασ (μινεσ)
Ζγγραφο τεκμθρίωςθσ
περιόδου ανεργίασ

Αρικμόσ εγγράφου
τεκμθρίωςθσ

Σροςκομίηεται το δελτίο ανεργίασ του αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ από τον ΡΑΕΔ ι
βεβαίωςθ από τον ΡΑΕΔ (Δ25)

Χποχρζωςθ υποβολισ
φορολογικισ διλωςθσ

Από αυτό και από το επόμενο πεδίο υπολογίηεται το πεδίο 3.1 τθσ βακμολογίασ. Εάν
ΟΑΙ, τότε πρζπει να υπάρχει το εκκακαριςτικό του Ε1 για το 2016 (Δ5). Φο «χι»
καλφπτεται από τθν Χπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία αναγράφει, μεταξφ άλλων, ότι
δεν είναι υπόχρεοσ υποβολισ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ.

ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΙΜΡ ΜΤΙΦΘΤΙΡ

Ατομικό ειςόδθμα (από
κάκε πθγι)

Σαρατ
θριςε
ισ

Από εδϊ υπολογίηεται το πεδίο 3.2 (ανεργία) τθσ βακμολογίασ.
Βακμολογείται εφόςον ςτοιχειοκετείται χρονικό διάςτθμα ανεργίασ ςυνολικισ
(ενιαίασ ι διακοπτόμενθσ) διάρκειασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν πριν από τθν ζναρξθ
πρϊτθσ εγκατάςταςισ, ανατρζχοντασ ζωσ και 18 μινεσ πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ, άρκρο 14.3.15

Ρικογενειακό ειςόδθμα
(από κάκε πθγι)

Από αυτά τα δφο πεδία υπολογίηεται το πεδίο 3.1 τθσ βακμολογίασ.
Φα κελιά αυτά πρζπει να ζχουν ςυμπλθρωκεί από τθ γραμμι Υυνολικό Δθλωκζν
Ειςόδθμα του πίνακα Γ1: Εκκακάριςθ Φόρου Ειςοδιματοσ (εκκακαριςτικό
ςθμείωμα).
Αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ ΦΔ, τότε το «0» είναι αποδεκτι τιμι.
Διαφορετικά πρζπει να ζχουν ςυμπλθρωκεί αντίςτοιχα τα ποςά που εμφανίηονται
ςτον πίνακα Γ1, ςτθ γραμμι Υυνολικό Δθλωκζν Ειςόδθμα.
Για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ λαμβάνονται υπόψθ
τα ειςοδιματα για κάκε ςφηυγο, ανεξάρτθτα από τα ζτθ γάμου, δθλαδι τα
ειςοδιματα του ςυηφγου και τθσ ςυηφγου του προθγοφμενου του γάμου ζτουσ κα
ςυμπεριλθφκοφν ςτο ςυνολικό οικογενειακό ειςόδθμα. Επιπλζον:
α) Χπολογίηονται όλα τα ειςοδιματα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΥΧΟΡΝΙΜΡ
ΔΘΝΩΘΕΟ ΕΙΥΡΔΘΞΑ, ανεξάρτθτα αν ζχουν διακοπεί ι όχι και ςυνεπϊσ,
β) δεν υπολογίηονται τα τεκμαρτά ειςοδιματα.

Αρικμόσ εγγράφου
τεκμθρίωςθσ

Δ5

Υυμπλθρϊςτε οτιδιποτε βοθκά ςτθν περιγραφι των ενεργειϊν ςασ κακϊσ και κζματα – ευριματα που πρζπει να
βρίςκονται ςε γνϊςθ όςων ελζγχουν ι κα ελζγξουν τον φάκελο.
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1.2.3

ΓΕΟΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΥΧΗΧΓΡΧ ΟΕΡΧ ΓΕΩΤΓΡΧ ΑΤΧΘΓΡΧ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ

Ρικογενειακι
Ματάςταςθ
Χποψθφίου
Ατομικά Υτοιχεία
Υυηφγου αρχθγοφ
γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ

Ζγγαμοσ / Ζγγαμθ

Επϊνυμο (όπωσ ςτθν ταυτότθτα)
νομα
νομα Σατζρα
ΑΦΞ
Δ.Ρ.Χ.
Μφριο ταμείο αςφάλιςθσ

Θ καρτζλα αυτι εμφανίηεται μόνο όταν ςτθν καρτζλα
«Γενικά Υτοιχεία (Γενικά ςτοιχεία αρχθγοφ γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ)» ζχει ςυμπλθρωκεί ότι υπάρχει ςφηυγοσ.
Θ φπαρξθ και τα ςτοιχεία του/τθσ ςυηφγου ελζγχονται από
το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (Δ2).
Φο ΑΦΞ και θ Δ.Ρ.Χ. ελζγχονται από τθν ΧΔ ςυηφγου (Δ21)
ι από το εκκακαριςτικό του Ε1.
Για το ταμείο αςφάλιςθσ για τισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει
δθλωκεί ΡΓΑ, γίνεται διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ από το
ΧΣΑΑΦ.

Μριτιριο
Επιλεξιμότθτασ

Ρ/ςφηυγοσ, είναι επαγγελματίασ αγρότθσ ι
μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ επαγγελματίασ
αγρότθσ; (οι ςφηυγοι υποψθφίων που
ζχουν τθν ιδιότθτα αλιζα δεν κακιςτοφν μθ
επιλζξιμο τον υποψιφιο)

Ρ/θ ςφηυγοσ δθλϊνει τθν ίδια μόνιμθ
κατοικία με τον/τθν αρχθγό τθσ
εκμετάλλευςθσ;

Θετικι απάντθςθ οδθγεί ςε απόρριψθ του αιτιματοσ.
Ανάλογα με τθν απάντθςθ αυτοφ του πεδίου ο
αξιολογθτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει και το ερϊτθμα
αξιολόγθςθσ 12.
Αρνθτικι απάντθςθ αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ εκτόσ
και αν υπάρχει επαρκισ τεκμθρίωςθ του λόγου (π.χ.
ςφηυγοι ςε διάςταςθ με προςκόμιςθ αντίςτοιχων
εγγράφων κ.λπ.).
Υε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πριν λθφκεί απόφαςθ πρζπει να
γίνεται επικοινωνία με τθν ΕΧΕ ΣΑΑ.
Ανάλογα με τθν απάντθςθ αυτοφ του πεδίου ο
αξιολογθτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει και το πεδίο 17 του
ελζγχου επιλεξιμότθτασ.

Ρ/θ ςφηυγοσ ζχει υποβάλει διλωςθ ΡΥΔΕ
κατά το ζτοσ 2016;

Ζχει διενεργθκεί ςχετικόσ διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ από το
ΧΣΑΑΦ και τα όποια ευριματα ζχουν αποςταλεί ςτουσ
ςυντονιςτζσ τθσ αξιολόγθςθσ για ενθμζρωςθ των
αξιολογθτϊν. Ματαφατικι απάντθςθ οδθγεί ςε απόρριψθ
του αιτιματοσ εκτόσ και αν υπάρχει επαρκισ τεκμθρίωςθ
του λόγου (π.χ. ςφηυγοι ςε διάςταςθ με προςκόμιςθ
αντίςτοιχων εγγράφων κ.λπ.).
Υε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πριν λθφκεί απόφαςθ πρζπει να
γίνεται επικοινωνία με τθν ΕΧΕ ΣΑΑ.
Ανάλογα με τθν απάντθςθ αυτοφ του πεδίου ο
αξιολογθτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει και το πεδίο 16 του
ελζγχου επιλεξιμότθτασ.
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1.2.4

ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΧΣΡΨΘΦΙΡΧ ΟΕΡΧ ΓΕΩΤΓΡΧ (ΦΧΥΙΜΡ ΣΤΡΥΩΣΡ)

Ενιαία Διλωςθ
Εκμετάλλευςθσ
(ΡΥΔΕ)

Σρϊτθ
Εγκατάςταςθ
ςτθ Γεωργία

Χποβολι Αίτθςθσ Ενιαίασ
Ενίςχυςθσ (ΡΥΔΕ) κατά το
ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ενίςχυςθσ ςτο υπομζτρο
6.1
Αρικμόσ Σρωτοκόλλου και
Θμερομθνία
Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
μθτρϊο αγροτϊν και
αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων (ΞΑΑΕ)
ωσ «νεοειςερχόμενοσ»
ςτον αγροτικό τομζα
επαγγελματίασ αγρότθσ ςε
ιςχφ
Θμερομθνία απόκτθςθσ
ιδιότθτασ επαγγελματία
αγρότθ ωσ
νεοειςερχομζνου

Ζρχεται από το ςφςτθμα, δεν αποτελεί πεδίο ελζγχου. Θ θμερομθνία
υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Ενιαίασ Ενίςχυςθσ ζχει ελεγχκεί από τθν ΕΧΕ ΣΑΑ ςε
ςυνεργαςία με τον ΡΣΕΜΕΣΕ και για τα όποια ευριματα ζχουν υπάρξει ζχουν
ενθμερωκεί οι ΔΑΡΣ.

Θ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΞΑΑΕ πρζπει να αναφζρει τθν θμερομθνία
απόκτθςθσ ιδιότθτασ επαγγελματία αγρότθ ωσ νεοειςερχόμενου ςτον
αγροτικό τομζα θ οποία δεν πρζπει να είναι προγενζςτερθ των 12 μθνϊν από
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Θ θμερομθνία πρωτοκόλλου
τθσ βεβαίωςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ θμερομθνία πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ.
Υε περίπτωςθ που θ βεβαίωςθ δεν αναγράφει τθν θμερομθνία απόκτθςθσ
ιδιότθτασ επαγγελματία αγρότθ ο αξιολογθτισ αναηθτά τθν θμερομθνία με το
ΑΦΞ του υποψθφίου, αποςτζλλοντασ email ςτο αρμόδιο τμιμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (πρϊθν ΜΕΣΣΧΕΝ).
Θ απάντθςθ του αρμόδιου τμιματοσ εκτυπϊνεται και αναρτάται από τον
αξιολογθτι ςτο ςφςτθμα προκειμζνου ςε ενδεχόμενο ζλεγχο να φαίνεται ότι
ζχει γίνει θ ςχετικι αναηιτθςθ κακϊσ και το αποτζλεςμά τθσ.
Υε περίπτωςθ που ο εγγεγραμμζνοσ ςτο ΣΥΜΕ υποψιφιοσ, με υπαιτιότθτα
του ΣΥΜΕ, αδυνατοφςε να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςθ ςτιριξθσ ςτο
υπομζτρο 6.1 πριν από θμερομθνία που ιταν κρίςιμθ για τθν επιλεξιμότθτά
του (θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του νεοειςερχόμενου), τότε πρζπει
όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι να ζχουν θμερομθνία
ζκδοςθσ προγενζςτερθ τθσ ανωτζρω κρίςιμθσ για τθν επιλεξιμότθτά του
θμερομθνία.

1.3

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΥΧΞΒΡΧΝΡΧ ΧΣΕΧΘΧΟΡΧ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ

Επϊνυμο
νομα
Ιδιότθτα Υυμβοφλου
Αρικμόσ εγγράφου τεκμθρίωςθσ ιδιότθτασ
εκπροςϊπου
Ρδόσ – Αρικμόσ
Σόλθ
Φ.Μ.
Φθλζφωνο επικοινωνίασ (Υτακερό)
Φθλζφωνο επικοινωνίασ (Μινθτό)
e-mail

Ελζγχεται θ φπαρξθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 3.9 του άρκρου 14 τθσ
ΧΑ. Υτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο αρικμόσ μθτρϊου ΓΕΩΦΕΕ
και να επιςυνάπτεται ςχετικό ζγγραφο το οποίο να αποδεικνφει τθν ιδιότθτα του
μελετθτι. Για τουσ τεχνολόγουσ γεωπονίασ επιςυνάπτεται ζγγραφο που
πιςτοποιεί τθν ιδιότθτα του τεχνολόγου γεωπονίασ.
Αποδεκτό ωσ ιδιωτικό ςυμφωνθτικό γίνεται και θ ςχετικι κεωρθμζνθ λίςτα από τθ
Δ.Ρ.Χ. ι και ακεϊρθτθ εφόςον πρόκειται για εκτφπωςθ από το gsis.gr
Θ κεϊρθςθ τθσ λίςτασ λογικά φζρει θμερομθνία Ιανουαρίου 2017 κακϊσ ζπεται
του τριμινου που αφορά.
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2

ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ (ΧΦΙΥΦΑΞΕΟΘ ΜΑΙ ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ)

Για τον τρόπο λειτουργίασ των διαφόρων κουμπιϊν που υπάρχουν ςτισ καρτζλεσ φυτικισ, ηωικισ, μελιςςοκομίασ και
ςθροτροφίασ, τόςο ςτθν υφιςτάμενθ όςο και ςτθ μελλοντικι κατάςταςθ, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτισ πρϊτεσ
παραγράφουσ τθσ φυτικισ παραγωγισ.
2.1

Χφιςτάμενθ Ματάςταςθ Γεωργικισ Εκμετάλλευςθσ (Αναλυτικά ςτοιχεία)

2.1.1

Φυτικι Σαραγωγι (Χφιςτάμενθ Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία)

Οα εξαιρεκεί

Α/Α

Χ/κό υπόβακρο

Ματθγορία ΡΥΔΕ
Φυπικι Απόδοςθ Μλάδου
Ιδιοκτθςία
Σαραγωγι προϊόντων

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα
Σοικιλία

% αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψιφιοσ
% Ιδιοκτθςίασ
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Οεαρι Μαλλιζργεια
Υφνολο ΦΑ αγρ/χίου

Αλλαγι κακεςτϊτοσ κατοχισ
Ηωοτροφι
Ρπωρ/κά

Ανκ/κά κλ. αλλαγι

Θ καρτζλα αυτι είναι θ εικόνα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Υτθν καρτζλα αυτι βλζπετε τα αγροτεμάχια και τουσ
βοςκοτόπουσ τθσ εκμετάλλευςθσ όπωσ ζχουν αποςταλεί ςτο ΣΥΜΕ από το ΡΥΔΕ. Μάκε γραμμι αφορά ζνα αγροτεμάχιο.
Υτθ δεξιά πλευρά τθσ γραμμισ κεφαλίδων,

δεξιά από το λεκτικό ΣΡΣ/ΣΓΕ υπάρχει το εικονίδιο
αγροτεμαχίων οι οποίεσ ςυμπτφςςονται με τον ίδιο τρόπο.

. Σατϊντασ ςτο εικονίδιο αναπτφςςονται οι γραμμζσ των

Δεξιά από κάκε αγροτεμάχιο

υπάρχουν τρία κουμπιά
Σατϊντασ το αριςτερό κουμπί detail
μπορείτε να δείτε τισ λεπτομζρειεσ κάκε ενόσ αγροτεμαχίου ξεχωριςτά. Ρι
πλθροφορίεσ είναι αυτζσ που ζρχονται από τθ διλωςθ ΡΥΔΕ. Θ επιλζξιμθ ζκταςθ είναι ςε εκτάρια. Θ τυπικι απόδοςθ τόςο
ανά εκτάριο όςο και ανά αγροτεμάχιο υπολογίηεται από το ςφςτθμα. Υε περίπτωςθ νεαρϊν δζντρων ι αμπελϊνων,
υπολογίηεται μιςι τυπικι απόδοςθ ανά νεαρό δζντρο ι ζκταςθ αμπελϊνα. Υε αγροτεμάχια ςτα οποία ζχει δθλωκεί αρικμόσ
ενιλικων δζντρων και αρικμόσ νεαρϊν δζντρων, θ τυπικι απόδοςθ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ το πλικοσ νεαρϊν και
ενιλικων δζντρων. Σατϊντασ ξανά το ίδιο κουμπί

το παράκυρο κλείνει.

Σατϊντασ το μεςαίο κουμπί edit
μπορείτε να μπείτε ςτθν καρτζλα που ςασ επιτρζπει να μεταβάλετε κάποια ςτοιχεία
κάκε αγροτεμαχίου (επιλζξιμθ ζκταςθ, ποςοςτό αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψιφιοσ, ποςοςτό ιδιοκτθςίασ
αγροκτιματοσ, βιολογικι – ολοκλθρωμζνθ – ςυμβατικι παραγωγι προϊόντων, ΣΡΣ/ΣΓΕ). Ξετά τθν ολοκλιρωςθ των όποιων
μεταβολϊν, πατάτε το κουμπί
ακόμα αποκθκευτεί.

ϊςτε να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ. Ξε το

ακυρϊνονται οι αλλαγζσ που δεν ζχουν

Εδϊ μπορείτε να εξαιρζςετε αγροτεμάχια, να ακυρϊςετε εξαίρεςθ αγροτεμαχίων, να μεταβάλλετε το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ,
να ελζγξετε και μεταβάλετε το αν θ καλλιζργεια γίνεται εντόσ ηϊνθσ ΣΡΣ/ΣΓΕ και τζλοσ (ςπάνια) να μεταβάλλετε το είδοσ
παραγωγισ προϊόντων. Ωσ προσ τθ διλωςθ ΣΡΣ/ΣΓΕ, ο αξιολογθτισ μπορεί μόνο να απορρίψει τον χαρακτθριςμό του
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ΣΡΣ/ΣΓΕ. Δεν πρζπει όμωσ να ςθμάνει καλλιζργεια ι εκτροφι ωσ ΣΡΣ/ΣΓΕ εφόςον αυτι δεν ζχει δθλωκεί ωσ τζτοια από τον
μελετθτι.
Ωσ προσ τα πεδία που είναι περιςςότερο πικανό να μεταβάλετε και για τα οποία απαιτοφνται οδθγίεσ:
CHECK BOX «ΟΑ ΕΠΑΙΤΕΘΕΙ»: Βρίςκεται πάνω αριςτερά. Ζχει χρθςιμότθτα για όςα αγροτεμάχια δεν βρίςκονται εντόσ τθσ
ίδιασ ι όμορθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ. Χρειάηεται προςοχι ϊςτε να εξαιρεκοφν όλα τα αγροτεμάχια που δεν βρίςκονται
ςτθν ίδια ι όμορθ περιφερειακι ενότθτα και μόνον αυτά. Επίςθσ χρειάηεται προςοχι ςτα αγροτεμάχια που ζχουν εξαιρεκεί
από τον ςυντάκτθ τθσ αίτθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι θ όποια εξαίρεςθ ζχει γίνει ςωςτά. Ρι βοςκότοποι δεν
εξαιροφνται. Θ περιφερειακι ενότθτα αναγράφεται ςτο πεδίο δθμοτικι – τοπικι κοινότθτα.
Φο ςφςτθμα κα υπολογίςει τα δεδομζνα τθσ αίτθςθσ με βάςθ τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν ζχει γίνει επιλογι
εξαίρεςθσ, χωρίσ να μπορεί να αντιλθφκεί αν κάποιο αγροτεμάχιο ζπρεπε να εξαιρεκεί ι όχι, οπότε χρειάηεται προςοχι.
Δθλαδι ο υπολογιςμόσ το αν ζνα αγροτεμάχιο βρίςκεται ςτθν ίδια ι ςε όμορθ περιφερειακι ενότθτα με εκείνθ τθσ
μόνιμθσ κατοικίασ του υποψθφίου γίνεται από τον αξιολογθτι.
ΑΝΝΑΓΘ ΜΑΘΕΥΦΩΦΡΥ ΜΑΦΡΧΘΥ και ΣΡΥΡΥΦΡ ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑΥ (ΑΓΤΡΦΕΞΑΧΙΡΧ)
ΑΝΝΑΓΘ ΜΑΘΕΥΦΩΦΡΥ ΜΑΦΡΧΘΥ:
Φο ςυγκεκριμζνο πεδίο δεν μπορεί να αλλαχκεί από τον αξιολογθτι. Φα όποια ευριματα αποτυπϊνονται από τον αξιολογθτι
ςτθ μεταβολι του πεδίου τθσ ιδιοκτθςίασ αγροτεμαχίου. Φο πεδίο τθσ αλλαγισ κακεςτϊτοσ κατοχισ ζχει ςυμπλθρωκεί από
τον μελετθτι ωσ «ναι» για τα αγροτεμάχια των οποίων το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ είναι ι κα είναι διαφορετικό από εκείνο
που ζχει δθλωκεί ςτο ΡΥΔΕ. Ρι μεταβολζσ αποδεικνφονται με προςκόμιςθ νομίμωσ μεταγραμμζνων ςυμβολαίων ι
ςυμβολαιογραφικισ περίλθψθσ ςυμβολαίου ι, εφόςον το αγροτεμάχιο βρίςκεται ςτθν κατοχι του/τθσ ςυηφγου, Ε9. Υτθν
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ προςκομίηει παραςτατικά με τα οποία φαίνεται ότι τελικά το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ τθσ
εκμετάλλευςισ του είναι μεγαλφτερο από εκείνο που ζχει δθλωκεί ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ, ο αξιολογθτισ δεν κα
υπολογίηει επιπλζον ποςοςτό ιδιοκτθςίασ από εκείνο που αρχικά ζχει δθλωκεί από τον υποψιφιο. Θεωροφμε δθλαδι ωσ
ανϊτατο ποςοςτό ιδιοκτθςίασ εκείνο που αρχικά ζχει δθλϊςει ο υποψιφιοσ κακϊσ δεν πρζπει εκ των υςτζρων ο υποψιφιοσ
να είναι ςε κζςθ να διεκδικιςει υψθλότερθ βακμολογία.
Θ προςκόμιςθ των παραςτατικϊν που τεκμθριϊνουν τθν δθλωμζνθ ςτο αίτθμα υποψθφιότθτασ αλλαγι ιδιοκτθςίασ γίνεται
είτε με τθν κατάκεςθ του φυςικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ, είτε κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ, είτε μετά τθν ανάρτθςθ
των βακμολογικϊν πινάκων εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται ςτθν αρ. 8585/10-10-2016 ΧΑ.
Για τθν εφρεςθ του ποςοςτοφ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ που προζρχεται από ιδιόκτθτθ γεωργικι
γθ, τθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α νζοσ/α γεωργόσ κατζχει κατά πλιρθ κυριότθτα ι και κατά επικαρπία (και όχι κατά ψιλι
κυριότθτα), ςυνυπολογίηεται και θ ιδιόκτθτθ γεωργικι ζκταςθ του/τθσ ςυηφγου του/τθσ υποψθφίου.
Για τθν μεταβολι του κακεςτϊτοσ κατοχισ πρζπει ο αξιολογθτισ να αλλάξει το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ αγροκτιματοσ (ςε
περίπτωςθ ιδιοκτθςίασ κα πρζπει το ποςοςτό να είναι 100%, ςε περίπτωςθ μθ κατοχισ το ποςοςτό κα πρζπει να είναι 0%
ενϊ ςε περιπτϊςεισ εξ αδιαιρζτου ιδιοκτθςίασ το ποςοςτό μπορεί να είναι από μεγαλφτερο από 0% και μικρότερο από 100%).
Για όλα τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που ζχουν δθλωκεί ςτο ΡΥΔΕ και των οποίων δεν αλλάηει ο τρόποσ νόμιμθσ κατοχισ
δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ παραςτατικϊν ιδιοκτθςίασ νόμιμθσ κατοχισ

ΣΡΥΡΥΦΡ ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑΥ (ΑΓΤΡΦΕΞΑΧΙΡΧ):
Φο πεδίο αυτό ςτθ γενικι περίπτωςθ πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί με το ποςοςτό του αγροτεμαχίου που ανικει ςτον
υποψιφιο και ςτον/ςτθν ςφηυγό του (ακροιςτικά).
Υε περίπτωςθ που μετά τθ διλωςθ ΡΥΔΕ ο υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει επιπλζον ποςοςτό ιδιοκτθςίασ ι προτίκεται να
αποκτιςει επιπλζον ποςοςτό, το πεδίο ζχει ςυμπλθρωκεί από τον μελετθτι με το ποςοςτό που προτίκεται να ζχει ςτθν
κατοχι του ο υποψιφιοσ εφόςον πλθροφορθκεί ότι είναι εν δυνάμει δικαιοφχοσ (αν και ζχει το δικαίωμα να επιλζξει να
προςκομίςει τα ςχετικά παραςτατικά ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ προκειμζνου, εφόςον είναι επιλζξιμοσ και
ςυγκεντρϊνει ικανι βακμολογία, να ενταχκεί απευκείασ ςτον πίνακα των δικαιοφχων).
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Φο ποςοςτό αυτό ο μελετθτισ το ζχει αλλάξει αν:
1. Φο αγροτεμάχιο είναι «Ξεικτό» ι «Ενοικιαηόμενο» και ο υποψιφιοσ προτίκεται να αυξιςει το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ του
ςε αυτό, εφόςον ενταχκεί ςτθ λίςτα των εν δυνάμει δικαιοφχων ι
2. αν το ζχει κάνει ιδθ ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ΡΥΔΕ ζωσ και τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ πρόςκλθςθσ του μζτρου. Υτθν περίπτωςθ αυτι ςτο πεδίο αυτό ζχει ειςαχκεί το νζο ποςοςτό μετά τθν
αλλαγι ιδιοκτθςίασ, ενϊ το πεδίο «Αλλαγι Μακεςτϊτοσ Ματοχισ» ζχει τθν ζνδειξθ «Οαι».
Μάποιοι υποψιφιοι, προκειμζνου να ενταχκοφν απευκείασ ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ, ενδεχομζνωσ ζχουν προςκομίςει (ι
μποροφν να προςκομίςουν κατά τθν αξιολόγθςθ) τζτοια παραςτατικά ιδθ με το αίτθμα υποψθφιότθτασ. Υε αυτιν τθν
περίπτωςθ ο αξιολογθτισ οφείλει να ελζγξει τα ςχετικά παραςτατικά και να διορκϊςει (μόνο προσ τα κάτω) τo ποςοςτό
ιδιοκτθςίασ, εφόςον βζβαια υπάρχει αςυμφωνία. Αν προςκομιςκοφν ςυμβόλαια τα οποία αποδεικνφουν μεγαλφτερο
ποςοςτό ιδιοκτθςίασ από αυτό που ζχει δθλωκεί ςτο αίτθμα υποψθφιότθτασ, το επιπλζον ποςοςτό δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό κακϊσ επθρεάηει εκ των υςτζρων τθ βακμολογία και ςυνεπϊσ ο αξιολογθτισ δεν πρζπει να αυξιςει το όποιο
ποςοςτό ιδιοκτθςίασ ζχει ςυμπλθρωκεί από τον μελετθτι.
Υτθν περίπτωςθ που αυτά τα παραςτατικά δεν ζχουν προςκομιςκεί, αλλά ο υποψιφιοσ κρίνεται επιλζξιμοσ, ο αξιολογθτισ
ςυμπλθρϊνει ςτο ερϊτθμα 49 (Φο αίτθμα γίνεται αποδεκτό με τθν προςκόμιςθ επιπλζον δικαιολογθτικϊν) τθν απάντθςθ
«Οαι», ςτο ερϊτθμα 48 (Φ ο αίτθμα γίνεται αποδεκτό χωρίσ να απαιτοφνται επιπλζον δικαιολογθτικά) τθν απάντθςθ «χι»
και ςτο ερϊτθμα 50 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ απόδειξθσ ιδιοκτθςίασ δικαιοφχων) τθν απάντθςθ «Οαι».
ΟΕΑΤΘ ΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΑ: Θ τιμι αφορά ποςοςτό νεαρϊν δζντρων ςτο ςφνολο του αγροτεμαχίου. 0% ςθμαίνει ότι όλα τα δζντρα
είναι πλιρωσ παραγωγικά. 100% ςθμαίνει ότι όλα τα δζντρα είναι νεαρισ θλικίασ. Φο πεδίο είναι ξεκλείδωτο και ο
αξιολογθτισ μπορεί να το μεταβάλει μόνο για τθν καλλιζργεια τθσ τροφφασ και εφόςον κάτι υπάρχει αντίςτοιχο αίτθμα από
τον μελετθτι. Εάν ο αξιολογθτισ εκτιμά ότι πρζπει να μεταβλθκεί θ τιμι του και ςε κάποια άλλθ περίπτωςθ, πρζπει αυτό να
γίνει ςε ςυνεννόθςθ με το ΧΣΑΑΦ ϊςτε να δοκεί ςυνολικι οδθγία.
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ: Δεν μπορεί να αλλαχκεί από τον αξιολογθτι. Ναμβάνει τισ τιμζσ «Υυμβατικι», «Ρλοκλθρωμζνθ»,
«Βιολογικι». Δεν απαιτείται ζγγραφο τεκμθρίωςθσ για τθν υφιςτάμενθ μζκοδο παραγωγισ. Είναι πεδίο που κεωρείται
ςωςτό κατά διλωςθ χωρίσ να απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγράφων κατά τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Φο πεδίο ςυμπλθρϊνεται ωσ ΟΑΙ εφόςον θ
καλλιζργεια γίνεται εντόσ περιοχισ ΣΡΣ / ΣΓΕ. Δεν απαιτείται ζγγραφο τεκμθρίωςθσ. Υυνεπϊσ είναι ςτθν ευκφνθ του
αξιολογθτι να γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ. Θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο
ενθμερωμζνα ςτοιχεία για τα προϊόντα ΣΡΣ/ΣΓΕ.

Φα πεδία Α/Α, χαρτογραφικό υπόβακρο, κατθγορία ΡΥΔΕ, ποικιλία, νεαρι καλλιζργεια, τυπικι απόδοςθ κλάδου, ςφνολο
τυπικισ απόδοςθσ και ιδιοκτθςία ζρχονται από το ΡΥΔΕ και δεν μποροφν να αλλαχτοφν κατά τθν αξιολόγθςθ. Φο πεδίο του
ςυνόλου τθσ τυπικισ απόδοςθσ μπορεί όμωσ να επθρεαςτεί από αλλαγζσ ςτθν επιλζξιμθ ζκταςθ (αφορά πικανι αλλαγι ςε
περίπτωςθ κάποιων αςυμφωνιϊν με το αμπελουργικό μθτρϊο).

Ειδικζσ οδθγίεσ για τουσ αμπελϊνεσ και τθν υποχρζωςθ διλωςισ τουσ ςτο Αμπελουργικό Ξθτρϊο
Υε περίπτωςθ εκτάςεων με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου, ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία
τθσ αμπελουργικισ εκμετάλλευςθσ του υποψθφίου από το Αμπελουργικό Ξθτρϊο (καρτζλα αμπελοκαλλιζργειασ). Υε
περίπτωςθ μθ προςκόμιςισ του, θ καρτζλα αμπελοκαλλιζργειασ του υποψθφίου αναηθτείται από τον αξιολογθτι.
Ματά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων – φακζλων υποψθφιότθτασ κα διενεργείται από τον αξιολογθτι διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ
για το κατά πόςο οι εκτάςεισ που ζχουν δθλωκεί ςτθν Ενιαία Αίτθςθ Εκμετάλλευςθσ και ςτο Αμπελουργικό Ξθτρϊο
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βρίςκονται ςε ςυμφωνία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τθρείται θ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία για τον
αμπελοοινικό τομζα και ιδιαίτερα όςον αφορά τον ζλεγχο μθ εγκεκριμζνων φυτεφςεων με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου,
(άρκρο 71, Μαν.1308/20013, κ.α.).
Φα αποτελζςματα του ελζγχου κα λαμβάνονται υπόψθ από τον α’ αξιολογθτι, ο οποίοσ ςτθν ςυνζχεια, μζςω του πεδίου των
παρατθριςεων, κα ενθμερϊνει τον β’ αξιολογθτι. Υε περίπτωςθ ςυμφωνίασ μεταξφ των δφο βάςεων δεδομζνων ο α’
αξιολογθτισ καταγράφει ςτο πεδίο των παρατθριςεων ότι ζγινε διαςταφρωςθ με το ΑΞ χωρίσ ευριματα.
Ματά τον διαςταυρωτικό ζλεγχο μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων αμπελουργικζσ εκτάςεισ με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου
για τισ οποίεσ, μετά τθν διενζργεια του ελζγχου, προκφπτει ότι δεν διακζτουν άδεια αποκλείονται από το πρόγραμμα.
Ρ διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να καταλιξει ςτα εξισ αποτελζςματα:
1.

Υυμφωνία ςτοιχείων μεταξφ Ε.Α.Ε. και Α.Ξ. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ οι εκτάςεισ με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου

είναι επιλζξιμεσ και περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ του υποψθφίου ςτο υπομζτρο 6.1. Ρ α’ αξιολογθτισ καταγράφει
ςτο πεδίο των παρατθριςεων ότι ζγινε διαςταφρωςθ με το ΑΞ χωρίσ ευριματα. Διαφορζσ οι οποίεσ ςυνολικά είναι
μικρότερεσ του ενόσ ςτρζμματοσ δεν αξιολογοφνται ωσ ςθμαντικζσ.
2.

Αςυμφωνία μεταξφ Ε.Α.Ε. και Α.Ξ. (ςυνολικι διαφορά άνω του ενόσ ςτρζμματοσ)

α) ςτθν περίπτωςθ που οι δθλωμζνεσ εκτάςεισ με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου ςτθν Ε.Α.Ε. είναι μεγαλφτερεσ από τισ
εκτάςεισ που δθλϊνονται ςτο Α.Ξ. του υποψθφίου, αποκλείονται από τουσ αξιολογθτζσ οι εκτάςεισ που δεν ζχουν άδεια
φφτευςθσ είτε πρόκειται για το ςφνολο τθσ ζκταςθσ των αμπελοτεμαχίων είτε για τμιμα τθσ ζκταςισ τουσ. Ρ αξιολογθτισ
ενθμερϊνει τθν αίτθςθ του υποψθφίου ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ με τθν ειςαγωγι των αποτελεςμάτων του
ελζγχου ςτο ςφςτθμα, μεταβάλλοντασ το πεδίο τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ.
Ξε αυτόν τον τρόπο ςτο μζτρο προςμετράται θ τυπικι απόδοςθ που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ των μθ επιλζξιμων
εκτάςεων με πικανά αποτελζςματα τθ μείωςθ ι τον μθδενιςμό κάποιων πεδίων βακμολογίασ ι και τθν απόρριψθ του κακϊσ
μπορεί τελικά θ βακμολογία ι θ τυπικι απόδοςθ να πζφτουν κάτω από τισ ελάχιςτεσ επιλζξιμεσ τιμζσ.
β) ςτθν περίπτωςθ που οι εκτάςεισ με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου ςτθν Ε.Α.Ε. είναι μικρότερεσ από τισ εκτάςεισ που
είναι δθλωμζνεσ ςτο Α.Ξ., οι αξιολογθτζσ λαμβάνουν υπόψθ ωσ ζκταςθ αμπελοτεμαχίων με οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ
αμπζλου, τθν ζκταςθ που είναι δθλωμζνθ ςτο ΑΞ, μεταβάλλοντασ το πεδίο τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ με πικανι επίδραςθ ςτθν
βακμολογία.

2.1.2

Ηωικι Σαραγωγι (Χφιςτάμενθ Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία)

Α/Α

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί; (Οαι/όχι)

Σλικοσ ηϊων
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ
Αιγοπροβατοτροφία

Γενικά ιςχφει ότι και ςτθ φυτικι παραγωγι. Ρι διαφοροποιιςεισ είναι οι εξισ:
Check box «Οα εξαιρεκεί»:
Φο τςεκάρετε μόνον εφόςον θ εκτροφι δεν είναι εντόσ τθσ ίδιασ ι όμορθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ,
αφοφ επιλζξετε «Οα εξαιρεκεί» θ εκτροφι κα εξαιρείται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και δεν κα ςυμπεριλαμβάνεται
ςτουσ υπολογιςμοφσ τθσ τυπικισ απόδοςθσ. Νόγω του τρόπου διλωςθσ ςτο ΡΥΔΕ, ςτθν περίπτωςθ μετακινοφμενων
κτθνοτρόφων ενδζχεται να εμφανίηονται διπλοεγγραφζσ ςτο ςφνολο του ηωικοφ κεφαλαίου. Ζχει δοκεί οδθγία προσ τουσ
μελετθτζσ να εξαιροφν τισ δεφτερεσ εγγραφζσ. Υε περίπτωςθ που κάτι τζτοιο δεν ζχει γίνει, ο αξιολογθτισ προχωρά ςτθν
εξαίρεςθ των διπλϊν εγγραφϊν.
Φο ςφςτθμα κα υπολογίςει τα δεδομζνα τθσ αίτθςθσ με βάςθ τισ εκτροφζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει γίνει επιλογι εξαίρεςθσ,
χωρίσ να μπορεί να αντιλθφκεί αν κάποια εκτροφι εξαιρζκθκε (ι δεν εξαιρζκθκε) εκ παραδρομισ. Επομζνωσ, κατά τθν
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αξιολόγθςθ κα γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και περιπτϊςεισ λάκουσ μπορεί να οδθγιςουν ςτον υπολογιςμό διαφορετικισ
τυπικισ απόδοςθσ και βακμολογίασ.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Φο πεδίο ςυμπλθρϊνεται ωσ ΟΑΙ εφόςον θ
εκτροφι γίνεται εντόσ περιοχισ ΣΡΣ / ΣΓΕ. Δεν απαιτείται ζγγραφο τεκμθρίωςθσ. Υυνεπϊσ είναι ςτθν ευκφνθ του αξιολογθτι
να γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενθμερωμζνα
ςτοιχεία για τα προϊόντα ΣΡΣ/ΣΓΕ.

2.1.3

Ξελιςςοκομία (Χφιςτάμενθ Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία)

Α/Α

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί; (Οαι/όχι)

Σλικοσ κυψελϊν
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ

2.1.4

Υθροτροφία (Χφιςτάμενθ Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία)

Α/Α

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί;

Υφνολο κουτιϊν
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ

Γενικά ιςχφει ότι και ςτθ φυτικι παραγωγι. Ρι διαφοροποιιςεισ είναι οι εξισ:
ΜΩΔΙΜΡΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ: Ζχει ςυμπλθρωκεί ο κωδικόσ που αναγράφεται ςτο μελιςςοκομικό βιβλιάριο. Ξθ ςυμπλιρωςθ
δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ. H ζδρα τθσ μελιςςοκομικισ εκμετάλλευςθσ πρζπει να βρίςκεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
μόνιμθσ κατοικίασ του αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ και εντόσ τθσ ίδιασ Σεριφζρειασ. Για τθ μελιςςοκομία δεν απαιτείται θ
φπαρξθ γθσ.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Είναι ςτθν ευκφνθ του αξιολογθτι να
γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενθμερωμζνα
ςτοιχεία για τα προϊόντα ΣΡΣ/ΣΓΕ.

19

ΑΔΑ: 6ΤΙ64653ΠΓ-Β1Ο

2.2

Ξελλοντικι Ματάςταςθ Γεωργικισ Εκμετάλλευςθσ (Αναλυτικά ςτοιχεία)

2.2.1

Φυτικι Σαραγωγι (Ξελλοντικι Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία, όπωσ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί)

Οα εξαιρεκεί

Α/Α

Ματθγορία ΡΥΔΕ
Φυπικι Απόδοςθ Μλάδου
Ιδιοκτθςία
Σαραγωγι προϊόντων

Χ/κό υπόβακρο
Σοικιλία

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα
Επιλζξιμθ ζκταςθ

% αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψιφιοσ
% Ιδιοκτθςίασ
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Οεαρι Μαλλιζργεια
Υφνολο ΦΑ αγρ/χίου

Αλλαγι κακεςτϊτοσ κατοχισ
Ηωοτροφι
Ρπωρ/κά

Ανκ/κά κλ. αλλαγι

Υτθν καρτζλα αυτι ζχει ςυμπλθρωκεί θ μελλοντικι κατάςταςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ.
ΟΑ ΕΠΑΙΤΕΘΕΙ: Βρίςκεται πάνω αριςτερά. Ζχει χρθςιμότθτα για όςα αγροτεμάχια δεν βρίςκονται εντόσ τθσ ίδιασ ι όμορθσ
Σεριφερειακισ Ενότθτασ. Χρειάηεται προςοχι ϊςτε να εξαιρεκοφν όλα τα αγροτεμάχια που δεν βρίςκονται ςτθν ίδια ι
όμορθ περιφερειακι ενότθτα και μόνον αυτά.
Φο ςφςτθμα κα υπολογίςει τα δεδομζνα τθσ αίτθςθσ με βάςθ τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν ζχει γίνει επιλογι
εξαίρεςθσ, χωρίσ να μπορεί να αντιλθφκεί αν κάποιο αγροτεμάχιο ζπρεπε να εξαιρεκεί ι όχι, οπότε χρειάηεται προςοχι.
Δθλαδι ο υπολογιςμόσ το αν ζνα αγροτεμάχιο βρίςκεται ςτθν ίδια ι ςε όμορθ περιφερειακι ενότθτα με εκείνθ τθσ
μόνιμθσ κατοικίασ του υποψθφίου γίνεται από τον αξιολογθτι.
Α/Α: Φο πεδίο ζρχεται προςυμπλθρωμζνο από το ΡΥΔΕ. Υε νζεσ εγγραφζσ δόκθκε θ οδθγία να ξεκινά θ αρίκμθςθ από το 101
αλλά μπορεί να ζχει ακολουκθκεί και άλλθ αρίκμθςθ.
ΧΑΤΦΡΓΤΑΦΙΜΡ ΧΣΡΒΑΘΤΡ: Ξπορεί να είναι κενό.
ΔΘΞΡΦΙΜΘ – ΦΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑ: Ζχει ςυμπλθρωκεί αυτι ςτθν οποία βρίςκεται το αγροτεμάχιο. Θ Σεριφερειακι Ενότθτα
πρζπει να είναι εκείνθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ ι όμορθσ Σεριφερειακισ ενότθτασ.
Διαφορετικά το αγροτεμάχιο πρζπει να εξαιρεκεί.
ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΡΥΔΕ και ΣΡΙΜΙΝΙΑ: Ζχει ςυμπλθρωκεί από τον μελετθτι.
ΕΣΙΝΕΠΙΞΘ ΕΜΦΑΥΘ: Ρι εκτάςεισ είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςε εκτάρια.
ΟΕΑΤΘ ΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΑ: Θ τιμι αφορά ποςοςτό νεαρϊν δζντρων ςτο ςφνολο του αγροτεμαχίου. 0% ςθμαίνει ότι όλα τα δζντρα
είναι πλιρωσ παραγωγικά. 100% ςθμαίνει ότι όλα τα δζντρα είναι νεαρισ θλικίασ.
ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑ και ΣΡΥΡΥΦΡ ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑΥ: Γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθ διλωςθ του μελετθτι.
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ: Ζχει ςυμπλθρωκεί κατά διλωςθ. Εφόςον ζχει επιλεγεί, πρζπει να είναι επιλεγμζνο για το ςφνολο
των αγροτεμαχίων ςτα οποία καλλιεργείται το ίδιο είδοσ. Δθλαδι δεν γίνεται αποδεκτό π.χ. από τα τρία ελαιοκτιματα να
είναι δθλωμζνα ωσ βιολογικά τα δφο. Υε τζτοια περίπτωςθ πρζπει να ηθτοφνται διευκρινιςεισ με e-mail από τον ςυντάκτθ τθσ
αίτθςθσ με το οποίο να τίκεται το πρόβλθμα και να ερωτάται για το αν ο υποψιφιοσ κζλει να δθλωκοφν όλα υπό το ίδιο
ςφςτθμα καλλιζργειασ ι να δθλωκοφν όλα ωσ ςυμβατικά.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Είναι ςτθν ευκφνθ του αξιολογθτι να
γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ.

2.2.2

Ηωικι Σαραγωγι (Ξελλοντικι Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία, όπωσ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί)

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί; (Οαι/όχι)

Σλικοσ ηϊων
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ
Αιγοπροβατοτροφία

Α/Α: Φο πεδίο ζρχεται προςυμπλθρωμζνο από το ΡΥΔΕ. Υε νζεσ εγγραφζσ δόκθκε θ οδθγία να ξεκινά θ αρίκμθςθ από το 201.
Δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ αν ζχει ςυμπλθρωκεί διαφορετικά.
ΜΩΔΙΜΡΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ: Φο πεδίο ζρχεται προςυμπλθρωμζνο από το ΡΥΔΕ. Για εκτροφι που δεν υπάρχει ακόμα, ζχει
ςυμπλθρωκεί το λεκτικό «Δεν ζχει εκδοκεί». Δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ το να είναι κενό.
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CHECK BOX «ΟΑ ΕΠΑΙΤΕΘΕΙ»: Φο τςεκάρετε μόνον εφόςον θ εκτροφι δεν είναι εντόσ τθσ ίδιασ ι όμορθσ Σεριφερειακισ
Ενότθτασ. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ, αφοφ επιλζξετε «Οα εξαιρεκεί» θ εκτροφι κα εξαιρείται από τθ μελλοντικι κατάςταςθ
και δεν κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ υπολογιςμοφσ τθσ τυπικισ απόδοςθσ.
Φο ςφςτθμα κα υπολογίςει τα δεδομζνα τθσ αίτθςθσ με βάςθ τισ εκτροφζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει γίνει επιλογι εξαίρεςθσ,
χωρίσ να μπορεί να αντιλθφκεί αν κάποια εκτροφι εξαιρζκθκε (ι δεν εξαιρζκθκε) εκ παραδρομισ. Επομζνωσ, κατά τθν
αξιολόγθςθ κα γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και περιπτϊςεισ λάκουσ μπορεί να οδθγιςουν ςτον υπολογιςμό διαφορετικισ
τυπικισ απόδοςθσ και βακμολογίασ.
ΔΘΞΡΦΙΜΘ – ΦΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑ: Ζχει ςυμπλθρωκεί αυτι ςτθν οποία βρίςκεται θ εκτροφι. Θ Σεριφερειακι Ενότθτα πρζπει
να είναι εκείνθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ ι όμορθσ Σεριφερειακισ ενότθτασ. Διαφορετικά θ εκτροφι πρζπει να εξαιρεκεί.
ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΡΥΔΕ και ΕΙΔΡΥ: Ζχει ςυμπλθρωκεί από τον μελετθτι.
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ: Ζχει ςυμπλθρωκεί κατά διλωςθ. Εφόςον ζχει επιλεγεί, πρζπει να είναι επιλεγμζνο για το ςφνολο
των εγγραφϊν του ιδίου είδουσ. Υε διαφορετικι περίπτωςθ πρζπει να ηθτοφνται διευκρινιςεισ με e-mail από τον ςυντάκτθ
τθσ αίτθςθσ με το οποίο να τίκεται το πρόβλθμα και να ερωτάται για το αν επικυμεί να δθλωκεί το ςφνολο ωσ βιολογικι ι ωσ
ςυμβατικι εκτροφι.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Είναι ςτθν ευκφνθ του αξιολογθτι να
γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ.

2.2.3

Ξελιςςοκομία (Ξελλοντικι Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία, όπωσ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί)

Α/Α

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί; (Οαι/όχι)

Σλικοσ κυψελϊν
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ

2.2.4

Υθροτροφία (Ξελλοντικι Ματάςταςθ – Αναλυτικά Υτοιχεία, όπωσ εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί)

Α/Α

Μωδ. Εκμ/ςθσ

Δθμ/Φοπ Μοινότθτα

Ματθγορία ΡΥΔΕ

Είδοσ

Ζχει εξαιρεκεί;

Υφνολο κουτιϊν
Σαραγωγι προϊόντων

Φυπ. Απόδ. Μλάδου
ΣΡΣ/ΣΓΕ

Υφνολο Φυπικισ Απόδοςθσ

Α/Α: Υε νζεσ εγγραφζσ δόκθκε θ οδθγία να ξεκινά θ αρίκμθςθ από το 301. Δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ.
ΜΩΔΙΜΡΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ: Φο πεδίο ζρχεται προςυμπλθρωμζνο από το ΡΥΔΕ. Για εκτροφι που δεν υπάρχει ακόμα
ςυμπλθρϊςτε «Δεν ζχει εκδοκεί». Δεν αποτελεί λόγο απόρριψθσ.
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ: Ζχει ςυμπλθρωκεί κατά διλωςθ. Εφόςον ζχει επιλεγεί, πρζπει να είναι επιλεγμζνο για το ςφνολο
των εγγραφϊν. Υε διαφορετικι περίπτωςθ πρζπει να ηθτοφνται διευκρινιςεισ με e-mail από τον ςυντάκτθ τθσ αίτθςθσ με το
οποίο να τίκεται το πρόβλθμα και να ερωτάται για το αν επικυμεί να δθλωκεί το ςφνολο ωσ βιολογικι ι ωσ ςυμβατικι
εκτροφι.
ΣΡΣ / ΣΓΕ: Αφορά τθ βακμολογία των κριτθρίων που ζχουν ορίςει οι Σεριφζρειεσ. Είναι ςτθν ευκφνθ του αξιολογθτι να
γνωρίηει τισ ηϊνεσ παραγωγισ προϊόντων ΣΡΣ/ΣΓΕ και να διορκϊνει τυχόν λάκοσ εγγραφζσ.
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2.3

ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΦΙΜΡΙ ΣΙΟΑΜΕΥ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ (ΑΤΧΙΜΘ ΜΑΙ ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ)

2.3.
1
Α/Α

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΦΧΣΙΜΘΥ ΑΣΡΔΡΥΘΥ ΦΧΦΙΜΡΧ ΜΑΙ ΗΩΙΜΡΧ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ

ΑΤΧΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ
ΦΧΣΙΜΘ
ΑΣΡΔΡΥΘ
ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ

ΗΩΙΜΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ
ΑΙΓΡΣΤΡΒΑΦΡΦΤΡΦΙΑ
ΦΧΦΙΜΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ
ΡΣΩΤΡΜΘΣΕΧΦΙΜΑ
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΗΩΡΦΤΡΦΩΟ
ΦΧΦΑ ΑΟΘΕΜΦΙΜΑ ΥΦΘΟ ΜΝΙΞΑΦΙΜΘ
ΑΝΝΑΓΘ
ΞΙΜΦΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ
ΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ
ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΘ ΣΑΤΑΓΩΓΘ
ΙΔΙΡΜΦΘΦΡ ΜΑΘΕΥΦΩΥ

ΣΡΥΡΥΦΡ ΦΧΣΙΜΘΥ ΑΣΡΔΡΥΘΥ
ΥΦΡ ΥΧΟΡΝΡ ΦΘΥ ΕΜΞ/ΥΘΥ

ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ (όπωσ
εκτιμάται ότι κα διαμορφωκεί)
ΦΧΣΙΜΘ
ΣΡΥΡΥΦΡ ΦΧΣΙΜΘΥ
ΑΣΡΔΡΥΘ
ΑΣΡΔΡΥΘΥ ΥΦΡ
ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ
ΥΧΟΡΝΡ ΦΘΥ
ΕΜΞ/ΥΘΥ

Υτζλνει βακμολογία ςτο 5.3 (5.3.1)

Βακμολογία 6.2(.1)

Υτζλνει βακμολογία ςτο 5.3 (5.3.2)
Υτζλνει βακμολογία ςτο 5.3 (5.3.3)
Υτζλνει βακμολογία ςτο 5.3 (5.3.4)

Βακμολογία 6.2(.2)
Βακμολογία 6.2(.3)
Βακμολογία 6.2(.4)

Βακμολογία 6.1
Βακμολογία 6.1
Υτζλνει βακμολογία ςτο 5.1

Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ5
Σ6
Σ7
Σ…
ΥΧΟΡΝΡ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ

100%

100%

Εδϊ βλζπετε ςφνοψθ του πίνακα τθσ τυπικισ απόδοςθσ ςε ςχζςθ με τισ διάφορεσ προτεραιότθτεσ του ΣΑΑ και τθσ
βακμολογίασ. Δεν είναι πίνακασ που μπορείτε να επζμβετε άμεςα, επθρεάηεται όμωσ από ότι ζχετε δθλϊςει ςτουσ πίνακεσ
των καλλιεργειϊν και εκτροφϊν. Υτον πιο πάνω πίνακα βλζπετε τα πεδία τθσ βακμολογίασ που επθρεάηονται από τισ τιμζσ
που υπάρχουν ςε αυτόν. Ρι γραμμζσ Σ1, Σ2 κ.λπ. αφοροφν τα κριτιρια βακμολογίασ που ζχουν κεςπίςει οι Σεριφζρειεσ.
Ματά τθ ςυμπλιρωςθ και οριςτικοποίθςθ του φακζλου υποψθφιότθτασ, δεν είχε ακόμα αναπτυχκεί ορκά ο υπολογιςμόσ
τθσ τυπικισ απόδοςθσ ςτα κριτιρια των Σεριφερειϊν. Υτθ ςυνζχεια, το πρόβλθμα αυτό διορκϊκθκε ϊςτε κατά τθν
αξιολόγθςθ να εμφανίηονται οι ορκζσ τιμζσ ςτθν οκόνθ και ςτθν εκτφπωςθ των φφλλων αξιολόγθςθσ. Υυνεπϊσ, ενδζχεται
να υπάρχει αςυμφωνία ςε όςα εμφανίηονται ςτισ ανωτζρω γραμμζσ Σ1, Σ2 κ.λπ. μεταξφ του φακζλου υποψθφιότθτασ και
των οκονϊν – εκτυπϊςεων τθσ αξιολόγθςθσ. Ρι ορκζσ τιμζσ είναι αυτζσ που εμφανίηονται ςτθν αξιολόγθςθ.

2.3.2

ΤΠΟΓΟΜΔ

(ο πίνακας επαναλαμβάνεηαι ηόζες θορές όζες οι σποδομές)

Δίδος Τποδομών:
Αρτική καηάζηαζη
Δημοηική ή Σοπική Κοινόηηηα:

Σοποθεζία:

Περιγραθή - άλλα ταρακηηριζηικά σποδομών:
Μελλονηική καηάζηαζη
Δημοηική ή Σοπική Κοινόηηηα:

Σοποθεζία:

Περιγραθή - άλλα ταρακηηριζηικά σποδομών
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Ρ πίνακασ αυτόσ υπάρχει για λόγουσ ορκισ περιγραφισ τθσ εκμετάλλευςθσ. Θ περιγραφι πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνζπεια
με το επιχειρθματικό ςχζδιο. Σ.χ. αν υπάρχει ηωικό κεφάλαιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί ςτάβλοσ, αν υπάρχουν αροτραίεσ
καλλιζργειεσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί εξοπλιςμόσ κ.λπ. Υυμπλθρϊνονται οι υποδομζσ και ο εξοπλιςμόσ τθσ εκμετάλλευςθσ,
τόςο ςτθν υφιςτάμενθ όςο και ςτθ μελλοντικι κατάςταςθ. Χπάρχουν περιγραφζσ που μποροφν να ομαδοποιθκοφν. Σ.χ. αν
ςτθν εκμετάλλευςθ υπάρχουν παρελκόμενα ελκυςτιρα, αυτά μποροφν να περιγραφοφν ςε μία εγγραφι όπου ςτο είδοσ
υποδομϊν μπορεί να ζχει ςθμειωκεί: «Σαρελκόμενα ελκυςτιρα» και ςτθν περιγραφι, τα παρελκόμενα αυτά, π.χ. 5υνο
άροτρο, φρζηα, ιςοπεδωτισ, ςπαρτικι μθχανι. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ, ςτο πεδίο δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα κα ζχει μπει
θ μόνιμθ κατοικία του αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ εκτόσ και αν υπάρχει κάποιοσ λόγοσ διαφοροποίθςθσ.
ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΜΑΓΔ Ή ΟΡΓΑΝΩΔΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(ο πίνακας επαναλαμβάνεηαι για όζες ομάδες παραγωγών δηλώνονηαι)

2.3.3

Όνομα Ομάδας ή Οργάνωζης Παραγωγών
Αρτική καηάζηαζη
Όνομα Ομάδας ή Οργάνωζης
Παραγωγών

Έγγραθο
Σεκμηρίωζης

Περιγραθή - άλλα ταρακηηριζηικά ομάδας ή οργάνωζης παραγωγών:
Μελλονηική καηάζηαζη
Όνομα Ομάδας ή Οργάνωζης
Παραγωγών

Έγγραθο
Σεκμηρίωζης

Περιγραθή - άλλα ταρακηηριζηικά ομάδας ή οργάνωζης παραγωγών:

Ρ πίνακασ 2.3.3 ζχει ςυμπλθρωκεί για λόγουσ βακμολογίασ και πλθρότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Δεν αφορά τθ
ςυμμετοχι ςε άλλα ςυλλογικά όργανα π.χ. Υυνεταιριςμοφσ αλλά μόνο ςε αναγνωριςμζνεσ ομάδεσ ι αναγνωριςμζνεσ
οργανϊςεισ παραγωγϊν. Ρ αξιολογθτισ πρζπει να ελζγχει αν θ Ρμάδα ι Ρργάνωςθ Σαραγωγϊν που ενδεχομζνωσ ζχει
δθλωκεί είναι πράγματι αναγνωριςμζνθ. Για τισ αναγνωριςμζνεσ Ρμάδεσ ι Ρργανϊςεισ Σαραγωγϊν ζχει δοκεί
ενθμερωμζνοσ κατάλογοσ (παράρτθμα ΙΙ ςτον παρόντα οδθγό εφαρμογισ) ενϊ ο αξιολογθτισ μπορεί πάντα να ηθτιςει
βοικεια από τθν αρμόδια Χπθρεςία τθσ ΔΑΡΜ.

2.3.4

ΚΩΓΙΚΟ ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (ΣΟΠ)

ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΠ
ΚΩΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΚΩΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ /
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (βάζει ΣΟΠ)
2.3.5

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ

Ρ κωδικόσ ΦΡΣ και θ Σαραγωγικι Ματεφκυνςθ υπολογίηονται από το ςφςτθμα. Ανάλογα με τθν παραγωγικι κατεφκυνςθ τθσ
γεωργικισ εκμετάλλευςθσ ο αξιολογθτισ ςυμπλθρϊνει ςτο φφλλο αξιολόγθςθσ τθν ερϊτθςθ 49.
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3

ΒΑΥΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ

Φα πεδία τθσ ενότθτασ 3 αφοροφν κατά κφριο λόγο ελεφκερο κείμενο. Ξε βάςθ αυτό το κείμενο οι αξιολογθτζσ του αιτιματοσ
αποκτοφν μία πιο πλιρθ εικόνα για τον υποψιφιο και τθν εκμετάλλευςι του. Υφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ ΧΑ, οι υποψιφιοι
προκειμζνου να αξιολογθκοφν υποχρεοφνται να υποβάλλουν πολυετζσ Επιχειρθματικό Υχζδιο, το οποίο πρζπει να περιγράφει
με ρεαλιςτικότθτα τισ ενζργειεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατάςταςθ μζςω
διατφπωςθσ ςχετικϊν δεςμευτικϊν ποςοτικϊν ι ποιοτικϊν ςτόχων για τθν οικονομικι και περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα τθσ
εκμετάλλευςθσ.
3.1
3.1.1.1
(3.1.1)

Υφντομθ περιγραφι και τεκμθρίωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Υφντομο Βιογραφικό Υθμείωμα Οζου Γεωργοφ Αρχθγοφ τθσ Γεωργικισ Εκμετάλλευςθσ

Υφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ ΧΑ του μζτρου, ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνεται ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα του
αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν προθγοφμενθ επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, ςε
ενδεχόμενθ εμπειρία ςε γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτο ιςτορικό τθσ ζναρξθσ τθσ γεωργικισ του δραςτθριότθτασ ωσ
αρχθγοφ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ.
Σρζπει να γίνεται αναλυτικι περιγραφι τθσ αρχικισ κατάςταςθσ με αναφορά ςχετικϊν οικονομικϊν και λειτουργικϊν
ςτοιχείων τθσ εκμετάλλευςθσ και ειδικά ςτοιχείων για το μζγεκοσ και τθ δυναμικότθτα – τυπικι απόδοςθ αυτισ, το φυτικό
και ηωικό κεφάλαιο, τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό, τθν υφιςτάμενθ κατεφκυνςθ εκμετάλλευςθσ (φυτικι,
κτθνοτροφικι, μικτι).
ΣΤΡΥΡΧΘ: Υε αυτό το ςθμείο του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ζχει δοκεί οδθγία ςτουσ μελετθτζσ να ςυμπλθρϊνουν και
τυχόν ιδιαιτερότθτεσ που πρζπει να ζρκουν ςε γνϊςθ τθσ αξιολόγθςθσ.
3.1.1.2
(3.1.2)

Σεριγραφι τθσ αρχικισ κατάςταςθσ του υποψθφίου με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ γεωργικι του δραςτθριότθτα

Γίνεται αναλυτικι περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων και δεςμεφςεων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ο δικαιοφχοσ
ι/και ο αρχθγόσ τθσ εκμετάλλευςθσ αναλαμβάνουν. Υτισ δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ, ενδεικτικά αναφζρουμε τθν
απόκτθςθ, κατάρτιςθσ πζραν τθσ υποχρεωτικισ, γεωργικισ γθσ, εξοπλιςμοφ, ηωικοφ κεφαλαίου, κερμοκθπιακϊν
εγκαταςτάςεων, βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, αρδευτικϊν ςυςτθμάτων, πιςτοποιιςεων βιολογικισ παραγωγισ ι
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, αδειϊν λαϊκισ αγοράσ, τθ ςυνεργαςία με μεταποιθτζσ, τθ ςυμμετοχι ςε γεωργικζσ εκκζςεισ
κ.λπ.
3.1.1.3
(3.1.3)

Αιτιολόγθςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι και αιτιολόγθςθ τθσ μελλοντικισ κατάςταςθσ ωσ προσ τισ εκτάςεισ των καλλιεργειϊν και τα
εκτρεφόμενα ηϊα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ εκμετάλλευςθσ και τθν κατεφκυνςθ τθσ (φυτικι, κτθνοτροφικι,
μικτι). Ενδεικτικά θ αιτιολόγθςθ τθσ μελλοντικισ κατάςταςθσ και του επιχειρθματικοφ ςχεδίου μπορεί να ςυνδζεται με, τον
υφιςτάμενο εξοπλιςμό τθσ εκμετάλλευςθσ, ιδιαίτερεσ γνϊςεισ του γεωργοφ, τθν τάςθ τθσ αγοράσ, τθν απόφαςθ παραγωγισ
ποιοτικϊν προϊόντων που ςυνδζονται με τον τόπο παραγωγισ, τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε εγκαταςτάςεισ κ.λπ.
3.1.1.4
(3.1.4)

Δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν
για τθν επίτευξθ των ςτόχων και δεςμεφςεων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου

Σαρζχεται αναλυτικι περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων και δεςμεφςεων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ο δικαιοφχοσ
ι/και ο αρχθγόσ τθσ εκμετάλλευςθσ αναλαμβάνουν. Υτισ δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ, ενδεικτικά αναφζρουμε τθν
απόκτθςθ κατάρτιςθσ πζραν τθσ υποχρεωτικισ, γεωργικισ γθσ, εξοπλιςμοφ, ηωικοφ κεφαλαίου, κερμοκθπιακϊν
εγκαταςτάςεων, βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, αρδευτικϊν ςυςτθμάτων, πιςτοποιιςεων βιολογικισ παραγωγισ ι
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, αδειϊν λαϊκισ αγοράσ, ςυνεργαςία με μεταποιθτζσ, ςυμμετοχι ςε γεωργικζσ εκκζςεισ κ.λπ.
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3.1.2

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου

Α/Α

Δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ

1
2
3…

Εντόσ εννζα μθνϊν από τθν
ζγκριςι του

ο

2 ζτοσ

ο

ο

3 ζτοσ 4 ζτοσ
(Ρλοκλιρωςθ
επιχειρθματικο
φ ςχεδίου)

Εδϊ πρζπει να ζχουν παρατεκεί οι ενζργειεσ που ζχουν περιγραφεί αναλυτικά ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και
να ζχει κακοριςτεί χρονοπρογραμματιςμόσ επίτευξισ τουσ.
Υθμειϊνεται ότι θ ελάχιςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι τα τρία ζτθ.
Χποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ που αναλαμβάνονται για το πρϊτο ζτοσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τςεκάρονται
ςτθν ςτιλθ «Εντόσ εννζα μθνϊν από τθν ζγκριςι του».
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3.1.3 Υτόχοι επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Α/
Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ
ΥΦΡΧΡΧ
(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ
ΝΙΥΦΑ)

ΦΙΞΘ ΥΦΡΧΡΧ

ΥΧΟΦΡΞΘ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ ΥΦΡΧΡΧ (Ενζργειεσ για τθν
επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθματικοφ Υχεδίου)

ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΘ
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ
ΕΣΙΦΕΧΠΘΥ

1

Αφξθςθ
παραγωγικισ
δυναμικότθτασ
γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
του 10% τθσ
παραγωγικισ
δυναμικότθτασ τθσ
εκμετάλλευςθσ

Σαρζχεται περιγραφι των δραςτθριοτιτων και
ενεργειϊν για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Υτισ ενζργειεσ
ενδεικτικά αναφζρουμε τθν αγορά ηωικοφ κεφαλαίου,
τθν ιδιοπαραγωγι ηϊων, τθν μίςκωςθ γεωργικισ γθσ,
τθν αγορά γεωργικισ γθσ, τθν αλλαγι καλλιεργειϊν κτλ.

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ από
τθν θμερομθνία
ζγκριςθσ.

2

Αναπροςαρμογι
τθσ παραγωγικισ
κατεφκυνςθσ τθσ
εκμετάλλευςθσ
προσ τθν
κτθνοτροφία

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
από 50% τθσ
τυπικισ απόδοςθσ
τθσ εκμετάλλευςθσ.

Θα πρζπει κατά τθν αρχικι κατάςταςθ θ παραγωγικι
κατεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ να είναι φυτικι ι μικτι
ενϊ ο κλάδοσ τθσ ηωικισ παραγωγισ δφναται να
ςυμμετζχει ζωσ και 20% ςτθ ςυνολικι τυπικι απόδοςθ.
Υτθ μελλοντικι κατάςταςθ κα πρζπει να θ κατεφκυνςθ
τθσ εκμετάλλευςθσ να είναι κτθνοτροφικι δθλαδι
πάνω από το 50% τθσ τυπικισ απόδοςθσ τθσ
εκμετάλλευςθσ να προζρχεται από τθ ηωικι παραγωγι.
Σαρζχεται περιγραφι των δραςτθριοτιτων και
ενεργειϊν για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Υτισ ενζργειεσ
ενδεικτικά αναφζρουμε τθν αγορά ηωικοφ κεφαλαίου,
τθν ιδιοπαραγωγι ηϊων κτλ.

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ
από τθν
θμερομθνία
ζγκριςθσ.

3

Σαραγωγι
πιςτοποιθμζνων
προϊόντων
βιολογικισ
παραγωγισ

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
από 40% τθσ
τυπικισ απόδοςθσ
τθσ εκμετάλλευςθσ

Θα πρζπει το ποςοςτό τυπικισ απόδοςθσ των εκτάςεων
των καλλιεργειϊν που παράγουν πιςτοποιθμζνα
προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ κατά τθν μελλοντικι
κατάςταςθ να είναι αυξθμζνο κατά τουλάχιςτον 40%
ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατάςταςθ. Ενδεικτικά
αναφζρουμε ότι αν παραγωγι των ανωτζρων
πιςτοποιθμζνων προϊόντων κατά τθν αρχικι κατάςταςθ
αφορά το 20% τθσ τυπικισ απόδοςθσ τθσ
εκμετάλλευςθσ κα πρζπει το αντίςτοιχο ποςοςτό κατά
τθν μελλοντικι κατάςταςθ να είναι 60% ι μεγαλφτερο.
Θα πρζπει να πιςτοποιείται το ςφνολο τθσ ζκταςθσ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ καλλιζργειασ ι εκτροφισ. Σαρζχεται
περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν
επίτευξθ του ςτόχου όπωσ πιςτοποίθςθ από
πιςτοποιθτικό φορζα, ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα
βιολογικισ γεωργίασ κτλ.

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ
από τθν
θμερομθνία
ζγκριςθσ.

4

Σαραγωγι
πιςτοποιθμζνων
προϊόντων
ολοκλθρωμζνθσ
διαχείριςθσ

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
από 40% τθσ
τυπικισ απόδοςθσ
τθσ εκμετάλλευςθσ

Θα πρζπει το ποςοςτό τυπικισ απόδοςθσ των εκτάςεων
των καλλιεργειϊν που παράγουν πιςτοποιθμζνα
προϊόντα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ κατά τθν
μελλοντικι κατάςταςθ να είναι αυξθμζνο κατά
τουλάχιςτον 40% ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατάςταςθ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι αν παραγωγι των
ανωτζρων πιςτοποιθμζνων προϊόντων κατά τθν αρχικι

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ
από τθν
θμερομθνία
ζγκριςθσ.
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κατάςταςθ αφορά το 0% τθσ τυπικισ απόδοςθσ τθσ
εκμετάλλευςθσ κα πρζπει το αντίςτοιχο ποςοςτό κατά
τθν μελλοντικι κατάςταςθ να είναι 40% ι μεγαλφτερο.
Θα πρζπει να πιςτοποιείται το ςφνολο τθσ ζκταςθσ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ καλλιζργειασ ι εκτροφισ. Σαρζχεται
περιγραφι των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν
επίτευξθ του ςτόχου όπωσ πιςτοποίθςθ από
πιςτοποιθτικό φορζα, ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ μζςω
ομάδων/οργανϊςεων παραγωγϊν κτλ.
5

Υυμβολαιακι
γεωργία

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
από 40% τθσ
τυπικισ απόδοςθσ
τθσ εκμετάλλευςθσ

Θα πρζπει ο μζςοσ όροσ τθσ αξίασ των ςυμβολαίων
κατά τθν τελευταία διετία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
ο
ο
ο
ο
(2 και 3 ζτοσ ι 3 και 4 ζτοσ από τθν απόφαςθ
ζγκριςθσ) να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το 40% τθσ
αξίασ των ςυμβολαίων κατά τθν αρχικι κατάςταςθ ςε
όρουσ τυπικισ απόδοςθσ. Σαρζχεται περιγραφι των
δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν επίτευξθ του
ςτόχου όπωσ ςφναψθ ςυμβολαίων με super market , με
αγορζσ του εξωτερικοφ, Φράπεηεσ κτλ.
Ρ μζςοσ όροσ τθσ αξίασ των ςυμβολαίων κατά τθν
τελευταία διετία κα πρζπει να αντιςτοιχεί με
τουλάχιςτον το 40% τθσ τυπικισ απόδοςθσ τθσ
εκμετάλλευςθσ κατά τθν μελλοντικι κατάςταςθ ςε
περίπτωςθ που κατά τθν αρχικι κατάςταςθ δεν
υφίςταται ςυμβολαιακι γεωργία. Υε περίπτωςθ
φπαρξθσ ςυμβολαίων κατά τθν αρχικι κατάςταςθ κα
πρζπει ο μζςοσ όροσ των ςυμβολαίων τθσ διετίασ τθσ
μελλοντικισ κατάςταςθσ να είναι αυξθμζνοσ κατά
τουλάχιςτον 40% από τθν υφιςτάμενθ ςε όρουσ
τυπικισ απόδοςθσ.

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ
από τθν
θμερομθνία
ζγκριςθσ.

6

Υυμμετοχι ςε
προαιρετικζσ
δράςεισ
επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ

Θ τιμι του ςτόχου
κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ ι ίςθ
των 90 ωρϊν..

Θα πρζπει να περιγράφονται ενζργειεσ και
δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο αρχθγόσ τθσ
εκμετάλλευςθσ να ςυμμετζχει ςε δράςεισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςυναφείσ με τθν
κατεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, τθν περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα ι τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του
γεωργικοφ προϊόντοσ που να υλοποιοφνται από
αναγνωριςμζνουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε ςεμινάρια φυτικισ ι ηωικισ
παραγωγισ, marketing προϊόντων εκμετάλλευςθσ,
μεταποίθςθσ προϊόντων εκμετάλλευςθσ, διάκεςθσ
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, μειωμζνων ειςροϊν
ςτθν εκμετάλλευςθ, ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ κτλ
υλοποιοφμενα από πανεπιςτιμια, το ΙΓΕ, τον ΕΝΓΡ
ΔΘΞΘΦΤΑ, αναγνωριςμζνα και πιςτοποιθμζνα ΜΕΜ κτλ

Θ δθλοφμενθ
θμερομθνία κα
πρζπει να είναι
ο
ζωσ το 4 ζτοσ
από τθν
θμερομθνία
ζγκριςθσ.
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3.1.4

ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΙΜΑΟΡΦΘΦΑ ΑΤΧΘΓΡΧ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ

Επαρκισ επαγγελματικι ικανότθτα

Εφόςον το πεδίο «επαρκισ επαγγελματικι ικανότθτα» ζχει ςυμπλθρωκεί ωσ «χι»,
πρζπει να υπάρχει «Οαι» ςτθν υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων και ςτο
πεδίο «Επικυμθτι κατεφκυνςθ μακθμάτων - ΥΧΟΑΦΕΙΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ» πρζπει να ζχει
ςυμπλθρωκεί κατάρτιςθ ςε τομζα ςυναφι με τθν παραγωγικι κατεφκυνςθ τθσ
εκμετάλλευςθσ ςτθν μελλοντικι κατάςταςθ

ΦΙΦΝΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ
(ΣΦΧΧΙΡ/ΔΙΣΝΩΞΑ/ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ
/ΔΙΔΑΜΦΡΤΙΜΡ)

Δ23 ι Δ11

ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ – ΥΧΟΑΦΕΙΑ
ΥΣΡΧΔΩΟ

Για επίπεδο 6 (πτυχίο ΑΕΙ/ΦΕΙ) ι μεγαλφτερο, γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ , κεωρείται
ότι υπάρχει ςυνάφεια με τθν κατεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ.
Για επίπεδο 3 – 5 γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ ελζγχεται θ ςυνάφεια με τθν
παραγωγικι κατεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ (ςυμβουλευτείτε και τον πίνακασ 2.3.5,
πίνακασ 2.3.4 – ΦΡΣ) Ενδεικτικά αναφζρεται ότι αν ο δικαιοφχοσ ζχει τελειϊςει
ΕΣΑΝ με κατεφκυνςθ φυτικι παραγωγι αλλά ο προςανατολιςμόσ τθσ εκμετάλλευςισ
του είναι κτθνοτροφικόσ, πρζπει να παρακολουκιςει πρόγραμμα κατάρτιςθσ από
τον ΕΝΓΡ ΔΘΞΘΦΤΑ.

ΕΣΙΣΕΔΡ ΕΘΟΙΜΡΧ ΣΝΑΙΥΙΡΧ
ΣΤΡΥΡΟΦΩΟ

Ελζγχεται ςφμφωνα με τον πίνακα του άρκρου 3, παράγραφο ιδ τθσ ςχετικισ ΧΑ. Φο
επίπεδο 3 αφορά αποφοίτουσ ςχολϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ΥΕΜ και ΕΣΑΥ του
ΧΣΑΑΦ ενϊ το επίπεδο 4 αφορά αποφοίτουσ ΕΣΑΝ. To επίπεδο 5 αφορά αποφοίτουσ
ΕΣΑΝ / ΙΕΜ μετά από εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ. Φο κολλζγιο τθσ Αμερικάνικθσ
Γεωργικισ Υχολισ δεν ζχει διαπιςτευτεί ςτο Εκνικό Σλαίςιο Σροςόντων και
αντίςτοιχα δεν ζχουν αντιςτοίχιςθ ςε επίπεδο τα ςεμινάρια του ΙΓΕ, κατά ςυνζπεια οι
υποψιφιοι που ζχουν παρακολουκιςει τα ανωτζρω, είναι υποχρεωμζνοι να
παρακολουκιςουν πρόγραμμα κατάρτιςθσ από τον ΕΝΓΡ ΔΘΞΘΦΤΑ.

ΕΓΓΤΑΦΡ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

Δ23 ι Δ11

Χποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ
μακθμάτων, τα οποία
οργανϊνονται από τον ΕΝΓΡ
ΔΘΞΘΦΤΑ

Σρζπει να είναι «Οαι», εκτόσ και αν ο υποψιφιοσ απαλλάςςεται από αυτιν τθν
υποχρζωςθ. Απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ εκπαίδευςθσ όςοι
Α) κατζχουν τίτλο ςπουδϊν / πτυχίο γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ επιπζδου 6 (ΦΕΙ/ΑΕΙ)
και άνω, ανεξαρτιτωσ ςυνάφειασ με τθν κατεφκυνςθ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ ι
Β) κατζχουν πτυχίο γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ επιπζδων 3-5 ςε ςυνάφεια με τον
προςανατολιςμό τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
Γ) ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάριο διάρκειασ τουλάχιςτον 150 ωρϊν από τον
ΡΓΕΕΜΑ – ΔΘΞΘΦΤΑ ςε κατεφκυνςθ ςυναφι με εκείνθ τθσ εκμετάλλευςισ τουσ

Επικυμθτι κατεφκυνςθ μακθμάτων
- ΥΧΟΑΦΕΙΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ

Εφόςον ο δικαιοφχοσ είναι υπόχρεοσ κατάρτιςθσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί
κατάρτιςθ ςε τομζα ςυναφι με τθν παραγωγικι κατεφκυνςθ τθσ εκμετάλλευςθσ
ςτθν μελλοντικι κατάςταςθ. Ρ αξιολογθτισ ελζγχει και διορκϊνει πικανό λάκοσ. Υε
περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ αντιςτοίχθςθσ προτεινόμενθσ κεματικισ ενότθτασ από
αυτζσ του πίνακα, εξειδικεφεται και αναφζρεται άλλθ προτεινόμενθ κεματικι
ενότθτα ι αναφζρονται οι κφριεσ και δευτερεφουςεσ καλλιζργειεσ/εκτροφζσ ςε
όρουσ τυπικισ απόδοςθσ ςτισ παρατθριςεισ.

Επίπεδο γεωτεχνικισ εκπαίδευςθσ
ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ

Υυμπλθρϊςτε το επίπεδο τθσ γεωτεχνικισ εκπαίδευςθσ. Υυμπλθρϊςτε «Επίπεδο 0»
αν δεν υπάρχει.
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3.1.5

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΓΙΜΘΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΡΔΡΦΘΥΘ

Α/Α

ΕΙΔΡΥ ΑΔΕΙΡΔΡΦΘΥΘΥ –ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

1

ΑΔΕΙΑ ΣΤΡΕΓΜΤΙΥΘΥ (για όλεσ τισ κατθγορίεσ
των πτθνοκτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων)
ΑΔΕΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ (για όλεσ τισ
κατθγορίεσ των πτθνοκτθνοτροφικϊν
εγκαταςτάςεων)

2

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ-ΕΓΓΤΑΦΡ ΦΕΜΞΘΤΙΥΩΥΘΥ
ΑΤΧΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ
ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ
ΧΤΡΟΡΝΡΓΙΑ
ΜΦΘΥΘΥ

Αφορά ςτον προγραμματιςμό απόκτθςθσ των κατάλλθλων αδειοδοτιςεων για όςεσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
δραςτθριοποιοφνται ςτθ ηωικι παραγωγι. Εφόςον υφίςταται ιδθ κάποια αδειοδότθςθ, ςτο πεδίο «ζγγραφο τεκμθρίωςθσ»
ζχει αναγραφεί ο αρικμόσ του δικαιολογθτικοφ που ζχει επιςυναφκεί ςτο αίτθμα. Θ Άδεια Σροζγκριςθσ, εφόςον δεν
υπάρχει, πρζπει να εκδοκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του Χποψθφίου ςτο Σρόγραμμα. Θ
Ρριςτικι Άδεια Εγκατάςταςθσ ελζγχεται κατά τθν ολοκλιρωςθ του Επιχειρθματικοφ Υχεδίου.

3.1.6
Α/Α

1

2

3

4

ΔΕΥΞΕΧΥΕΙΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ (Χρονοδιάγραμμα ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που
προβλζπονται από τον κανονιςμό 1305/2013 και τισ εκνικζσ διατάξεισ - εκτίμθςθ)
ΕΙΔΡΥ ΔΕΥΞΕΧΥΘΥ
ΥΧΟΦΡΞΘ
Υυμμόρφωςθ (μινασ/ζτοσ)
ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ
Εκτιμϊμενθ
Ζγκριςθ
ΔΕΥΞΕΧΥΘΥ
θμερομθνία
επίτευξθσ
Απόκτθςθ επαρκϊν επαγγελματικϊν προςόντων
εντόσ χρονικισ περιόδου θ οποία δεν υπερβαίνει
τουσ 36 μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ
Ζναρξθ δραςτθριοτιτων ςτθ ΔΡΧ ςχετικά με τθν
άςκθςθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ το αργότερο
εντόσ εννζα μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ
απόφαςθσ ζνταξισ
Απόκτθςθ εντόσ δφο ετϊν από τθν πρϊτθ
εγκατάςταςθ τθσ ιδιότθτασ του «επαγγελματία
αγρότθ» και διατιρθςι τθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ
του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Ρλοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου όχι πριν
το τρίτο ζτοσ και όχι μετά τθν παρζλευςθ τεςςάρων
ετϊν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ ςτο μζτρο

Εδϊ ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει χρονοδιάγραμμα εκπλιρωςθσ των πλζον ςθμαντικϊν δεςμεφςεϊν του. Υτθν
περίπτωςθ που ζχει ςυμπλθρωκεί λάκοσ τιμι (μεγαλφτερθ από εκείνθ που ορίηεται ςτθν περιγραφι) ο αξιολογθτισ
προβαίνει ςε ςχετικι διόρκωςθ ϊςτε να επιςθμανκεί ςτον υποψιφιο θ ςχετικι υποχρζωςθ και το ορκό χρονοδιάγραμμα.
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3.1.7

Εκδιλωςθ πρόκεςθσ ςυμμετοχισ ςε άλλα Ξζτρα/Χπομζτρα του ΣΑΑ 2014-2020

A/A

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΞΕΦΤΡΧ (ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)

1

Χπομζτρο 4.1: Επενδφςεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ

2

Χπομζτρο 2.1: Χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν

3

Χπομζτρο 3.1: Υυςτιματα ποιότθτασ γεωργικϊν προϊόντων και
τροφίμων

4

Ξζτρο 9: Υφςταςθ ομάδων και οργανϊςεων παραγωγϊν

ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΡ ΧΨΡΥ ΔΑΣΑΟΘΥ (€)

Σίνακασ που ςυμπλθρϊνεται από τον υποψιφιο εφόςον προτίκεται να εκδθλϊςει ςυμμετοχι ςε κάποιο από τα ανωτζρω
μζτρα του ΣΑΑ, χωρίσ θ διλωςθ αυτι να αποτελεί δζςμευςθ υποβολισ αίτθςθσ ι εξαςφάλιςθ ζγκριςθσ. Ρ αξιολογθτισ δεν
παρεμβαίνει ςε όςα ζχουν ςυμπλθρωκεί.

3.2.1

Α/Α

Δαπάνεσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου
*ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ

ΕΙΔΡΥ ΔΑΣΑΟΘΥ

ΥΧΟΦΡΞΘ
ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ
ΔΑΣΑΟΘΥ

ΥΧΟΡΝΙΜΡ
ΣΡΥΡ
ΔΑΣΑΟΘΥ
(ΕΧΤΩ)

ΣΡΥΡΥΦΡ
(%)

Υτισ καρτζλεσ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία που αφοροφν τισ ςχεδιαηόμενεσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου κακϊσ και τθ χρθματοδότθςι τουσ. Ρι δαπάνεσ και οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ είναι ενδεικτικζσ και
όχι δεςμευτικζσ. Σαρόλα αυτά είναι υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκοφν και πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ
του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και με τθν ςχζςθ μεταξφ υφιςτάμενθσ και μελλοντικισ κατάςταςθσ. Ρι δαπάνεσ είναι δυνατόν
να αφοροφν ςε ετιςια περίοδο ι μπορεί να αφοροφν και το ςφνολο τθσ διάρκειασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.
Σαραδείγματα δαπανϊν μπορεί να είναι θ αγορά γεωργικϊν ςυμβουλϊν, θ αγορά κτθνιατρικϊν ςυμβουλϊν, θ αγορά ηϊων
ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ του ηωικοφ κεφαλαίου, θ αγορά/μίςκωςθ γθσ, θ αμοιβι εργατϊν γθσ, θ αγορά μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ, οι δαπάνεσ για εγκατάςταςθ φυτείασ, θ αμοιβι λογιςτι για τιρθςθ βιβλίων β’ κατθγορίασ, οι δαπάνεσ για
αγορά λιπαςμάτων και φυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων κ.λπ. Ακολουκεί θ ανάπτυξθ του πλιρουσ δζντρου δαπανϊν
που υπιρχαν διακζςιμεσ ςτουσ μελετθτζσ μζςω αναδιπλοφμενθσ λίςτασ.
Ρ αξιολογθτισ δεν παρεμβαίνει ςε όςα ζχουν ςυμπλθρωκεί.

1

Νειτουργικζσ δαπάνεσ & Σρομικειεσ
Αναλωςίμων

(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)
Δαπάνεσ ειςροϊν (όπωσ
ςπόροι, λιπάςματα)
Δαπάνεσ Ενοικίαςθσ ι
Ξίςκωςθσ (γθσ,
εγκαταςτάςεων ι εξοπλιςμοφ)
Δαπάνεσ Ενζργειασ (όπωσ
θλεκτριςμόσ, αγορά
πετρελαίου)
1.5 Δαπάνεσ Άρδευςθσ
Άλλεσ δαπάνεσ

2

Αγορά/Χρθματοδοτικι μίςκωςθ για
επενδφςεισ (εξοπλιςμόσ) ι
δθμιουργία υποδομϊν ι ςχετικζσ
αποςβζςεισ

(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)
Μτιριακά και λοιπζσ
καταςκευζσ ηωικισ παραγωγισ
Μτιριακά και λοιπζσ
καταςκευζσ μελιςςοκομίασ
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Θερμοκθπιακζσ εγκαταςτάςεισ
φυτικισ παραγωγισ
Νοιπζσ επενδφςεισ γεωργικϊν
κτιςμάτων & καταςκευϊν
Αυτοκινοφμενα γεωργικά
μθχανιματα
Σαρελκόμενα γεωργικοφ
ελκυςτιρα
Εξοπλιςμόσ ςταυλικϊν
εγκαταςτάςεων
Αρδευτικά ςυςτιματα
Εξοπλιςμόσ κερμοκθπιακϊν
εγκατάςταςεων
Ξελιςςοκομικόσ εξοπλιςμόσ
Νοιπζσ επενδφςεισ ςε
μθχανολογικό και άλλο
εξοπλιςμό
Ζγγειεσ βελτιϊςεισ
Εγκατάςταςθ πολυετϊν
φυτειϊν
Δαπάνθ για αγορά γεωργικισ
γθσ
Δαπάνθ για αγορά ηωικοφ
κεφαλαίου
Δαπάνθ για αγορά
μελιςςοςμθνϊν
Δαπάνθ προμικειασ Θ/Χ και
λογιςμικοφ
Άλλο
(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)
3

Ξιςκολογικό κόςτοσ

4

Δαπάνεσ προβολισ, δικτφωςθσ και
ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ,
πιςτοποίθςθσ προϊόντων

5

Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων

Ξιςκοδοςία
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
Άλλο
(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)
Δαπάνεσ πιςτοποίθςθσ
προϊόντων
Δαπάνεσ προβολισ και
δικτφωςθσ ςυμμετοχισ ςε
εκκζςεισ
Άλλο
(ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΣΡ ΝΙΥΦΑ)
Υφνταξθ και παρακολοφκθςθ
επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Νογιςτικι υποςτιριξθ
Υυμβουλευτικι υποςτιριξθ
Άλλο

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΩΟ
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3.2.2

Υυγκεντρωτικζσ Δαπάνεσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου

Σρόκειται για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των δαπανϊν του πίνακα 3.2.1. Ρ αξιολογθτισ δεν παρεμβαίνει.
Α/Α

ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ

ΥΧΟΡΝΙΜΡ ΣΡΥΡ ΔΑΣΑΟΘΥ
(ΕΧΤΩ)

ΣΡΥΡΥΦΡ (%)

Νειτουργικζσ δαπάνεσ & Σρομικειεσ
Αναλωςίμων
Αγορά/Χρθματοδοτικι μίςκωςθ για
επενδφςεισ (εξοπλιςμόσ) ι
δθμιουργία υποδομϊν ι ςχετικζσ
αποςβζςεισ
Ξιςκολογικό κόςτοσ
Δαπάνεσ προβολισ, δικτφωςθσ και
ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ,
πιςτοποίθςθσ προϊόντων
Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων
ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΩΟ
3.2.3

ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΡ ΥΧΘΞΑ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΡΧ

Υε αυτόν τον πίνακα ζχουν ςυμπλθρωκεί οι άμεςεσ ι ζμμεςεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Ρι
πθγζσ αυτζσ, εκτόσ από τθν άμεςθ ενίςχυςθ του μζτρου 6.1 και τα ίδια κεφάλαια, μπορεί να είναι ο δανειςμόσ, θ πικανι
άμεςθ ςυνειςφορά του μζτρου 4.1, αλλά και οι ζμμεςεσ μειϊςεισ κόςτουσ που προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι ςε μζτρα που
δεν χρθματοδοτοφν άμεςα τον παραγωγό αλλά χρθματοδοτοφν τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ αυτόν. Ρ αξιολογθτισ δεν
παρεμβαίνει.
Α/Α

Σροζλευςθ οικονομικϊν πόρων

ΥΧΟΦΡΞΘ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ

ΥΧΟΡΝΙΜΡ
ΣΡΥΡ
(ΕΧΤΩ)

ΣΡΥΡΥΦΡ
(%)

1

Εκτιμϊμενο ποςό ενίςχυςθσ από το
υπομζτρο 6.1
2
Εκτιμϊμενο ποςό ενίςχυςθσ από άλλα
μζτρα/υπομζτρα/δράςεισ του Σ.Α.Α.
3
Εκτιμϊμενο ποςό άλλθσ ενίςχυςθσ
4
Κδια κεφάλαια
5
Φραπεηικά κεφάλαια (δάνεια κτλ)
6
Αποςβζςεισ
Υφνολο διακζςιμων οικονομικϊν πόρων
3.3

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘΥΘ ΥΧΕΦΙΜΑ ΞΕ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΧ ΣΑΑ 2014-2020 (όπωσ εκτιμάται ότι κα ςυνειςφζρει
το επιχειρθματικό ςχζδιο)

Φα πεδία του ςυγκεκριμζνου πίνακα ςυμπλθρϊνονται για λόγουσ πλθρότθτασ δεικτϊν ζναντι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Υτθν Μοινότθτα πρζπει να ςταλοφν ςτοιχεία ςχετικά με το πόςεσ εκμεταλλεφςεισ περιλαμβάνουν ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο
δράςεισ για το περιβάλλον, καινοτόμεσ δράςεισ και νζεσ τεχνολογίεσ και βιολογικι καλλιζργεια. Θ ζκταςθ τθσ βιολογικισ
καλλιζργειασ ςυμπλθρϊνεται ςε εκτάρια. Υτθν περίπτωςθ που ζχουν δθλωκεί βιολογικζσ καλλιζργειεσ, ο αξιολογθτισ πρζπει
να ελζγξει τισ τιμζσ ςτισ γραμμζσ 1 και 3 και να προβεί ςε τυχόν διορκϊςεισ.
A/A
1
2
3

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΕΙΜΦΘ
Φο επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνει δράςεισ για το
περιβάλλον
Φο επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνει το επιχειρθματικό
ςχζδιο καινοτόμεσ δράςεισ και νζεσ τεχνολογίεσ
Ζκταςθ βιολογικισ καλλιζργειασ (ha)

ΦΙΞΘ

ΑΟΑΝΧΥΘ
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V. Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ
α/α
1

1.

Επιλεξιμότθτα Χποψθφίου

Σαρατθριςεισ

Είναι τουλάχιςτον 18 ετϊν και δεν ζχει
υπερβεί το 41ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
Εξαιροφνται υπό προχποκζςεισ όςοι
ςυμπλιρωςαν το 41ο ζτοσ μεταξφ
31.10.2016 και 21.12.2016
Ματοικεί μόνιμα ςε περιοχι
εφαρμογισ του μζτρου εντόσ τθσ ίδιασ
Σεριφζρειασ
Ζχει εγγραφεί ςτο ΞΑΑΕ και δεν ζχει
περάςει χρονικό διάςτθμα άνω του
ζτουσ ανάμεςα ςτθν θμερομθνία
απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ
επαγγελματία ωσ νεοειςερχομζνου
ςτον αγροτικό τομζα και ςτθν
οριςτικοποίθςθ του θλεκτρονικοφ
αιτιματοσ ςτο ΣΥΜΕ. Εξαιροφνται υπό
προχποκζςεισ όςοι ςυμπλιρωςαν το
1ο ζτοσ μεταξφ 31.10.2016 και
21.12.2016
Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Διαχείριςθσ
και Ελζγχου (ΡΥΔΕ) και ζχουν
υποβάλλει Ενιαία Αίτθςθ Υτιριξθσ για
το ζτοσ 2016
Ζχει υποβάλει εγγράφωσ και
θλεκτρονικά μαηί με τθν αίτθςθ
ςτιριξθσ τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά εντόσ των
απαιτοφμενων χρονικϊν προκεςμιϊν
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
Σροκιρυξθ του Χπομζτρου
Εκπλθρϊνουν τθν ιδιότθτα του
«ενεργοφ» αγρότθ εντόσ 18 μθνϊν από
τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ.
Εμπίπτουν ςτον οριςμό των μικρϊν και
πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςφςταςθ
Επιτροπισ 2003/361/ΕΜ).
Εφόςον τζτοια υπάρχει, ζχει διακόψει
εξωγεωργικι απαςχόλθςθ, μόνιμθ
εξαρτθμζνθ ι μθ εξαρτθμζνθ

Οαι/
χι

Ελζγχεται από το δελτίο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι το διαβατιριο.

Οαι/
χι

«χι» μπορεί να είναι μόνο για κάποιεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ και για τθ
Δθμοτικι Μοινότθτα 5ου Διαμερίςματοσ Θεςςαλονίκθσ. Ελζγχεται από
τθ βεβαίωςθ Δθμάρχου.
Ανατρζξτε ςτισ οδθγίεσ του πίνακα 1.2.4

9

Ζχουν αςκιςει γεωργικι
επαγγελματικι δραςτθριότθτα κατά τα
τελευταία 5 ζτθ πριν τθν θμερομθνία
πρϊτθσ εγκατάςταςθσ.

Οαι/
χι

10

Είναι δικαιοφχοσ των Χπομζτρων 6.2
«εκκίνθςθ για μθ γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ» και 6.3 «Ανάπτυξθ
μικρϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων»
του ΣΑΑ 2014 – 2020
Ζχει υπάρξει ςτο παρελκόν δικαιοφχοσ
μζτρων «νζων γεωργϊν» του ΣΑΑ
2007-2013 ι του ΕΣΑΑ-ΑΧ 2000-2006.

Οαι/
χι

2

3

4

5

6

7

8

11

Οαι/
χι

Οομικι
Βάςθ
ΧΑ 3.ιβ
ΧΑ
5.α1.i

ΧΑ 3.ιβ
ΧΑ
5.α1.ii
ΧΑ 5δ
ΧΑ 3.η.1

Ζχει εγγραφεί ςτο ΞΑΑΕ και δεν ζχει περάςει χρονικό διάςτθμα άνω
του ζτουσ ανάμεςα ςτθν θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ
επαγγελματία ωσ νεοειςερχομζνου ςτον αγροτικό τομζα και ςτθν
οριςτικοποίθςθ του θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτο ΣΥΜΕ. Εξαιροφνται
υπό προχποκζςεισ όςοι ςυμπλιρωςαν το 1 ζτοσ μεταξφ 31.10.2016 και
21.12.2016

Οαι/
χι

Θ εγκυρότθτα αυτϊν που ζχει ςυμπλθρϊςει ο αξιολογθτισ και θ
επιλεξιμότθτα τθσ θμερομθνίασ υποβολισ του ΡΥΔΕ ζχουν ελεγχκεί
από το ΧΣΑΑΦ.

ΧΑ 5.γ

Οαι/
χι

Φο ποια είναι τα δικαιολογθτικά που δθμιουργοφν κζμα επιλεξιμότθτασ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 13 ςτθν ενότθτα «Α. Ρδθγίεσ για τθ
χριςθ του οδθγοφ» (ςελ. 4)

ΧΑ 7.8

Οαι/
χι

Φο πεδίο αυτό ζχει μπει προκειμζνου να καταγράφεται και τυπικά ο
ζλεγχοσ αυτοφ του ςτοιχείου επιλεξιμότθτασ. Από τον οριςμό του
«ενεργοφ» αγρότθ ςτο ςχετικό κανονιςμό προκφπτει εκ των πραγμάτων
ότι όλοι οι υποψιφιοι είναι ενεργοί γεωργοί.
Φο πεδίο αυτό ζχει μπει προκειμζνου να καταγράφεται και τυπικά ο
ζλεγχοσ αυτοφ του ςτοιχείου επιλεξιμότθτασ. Από τον οριςμό των ΞΕ
και ΣΞΕ προκφπτει ότι πλθρείται ο όροσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ ζχουν δοκεί ανωτζρω ςτο ςχετικό πίνακα Ι.2.2 ςτα
αντίςτοιχα πεδία
Υτισ περιπτϊςεισ που το ερϊτθμα δεν αφορά τον υποψιφιο,
ςυμπλθρϊςτε «Οαι»
Εάν θ βεβαίωςθ του ΞΑΑΕ δεν χαρακτθρίηει τον υποψιφιο ωσ
νεοειςερχόμενο τότε ο αξιολογθτισ επιλζγει «Οαι» και αποτελεί αίτιο
απόρριψθσ. Σαράλλθλα, ζχει διενεργθκεί και από το ΧΣΑΑΦ
διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ και τα όποια ευριματα ζχουν αποςταλεί
ςτουσ ςυντονιςτζσ τθσ αξιολόγθςθσ για ενθμζρωςθ των αξιολογθτϊν.
Υε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα επιλεχκεί το «Οαι» και ο υποψιφιοσ κα
απορριφκεί ακόμα και αν θ βεβαίωςθ του ΞΑΑΕ χαρακτθρίηει τον
υποψιφιο ωσ νεοειςερχόμενο.
Φο πεδίο αυτό ζχει μπει προκειμζνου να καταγράφεται και τυπικά ο
ζλεγχοσ αυτοφ του ςτοιχείου επιλεξιμότθτασ. Φα μζτρα 6.2 και 6.3 δεν
ζχουν προκθρυχτεί ακόμα.

ΧΑ 5.ςτ

Υυμπλθρϊνετε «χι» εκτόσ και αν διαφορετικά ενθμερωκείτε από τον
ςυντονιςτι τθσ αξιολόγθςθσ. Ζχει διενεργθκεί ςχετικόσ διαςταυρωτικόσ
ζλεγχοσ από το ΧΣΑΑΦ και τα όποια ευριματα ζχουν αποςταλεί ςτουσ
ςυντονιςτζσ τθσ αξιολόγθςθσ για ενθμζρωςθ των αξιολογθτϊν.

ΧΑ 7.1.4

Οαι/
χι
Οαι/
χι

Οαι/
χι

ΧΑ 5.κ

ΧΑ 7.1.2

ΧΑ 5.ε
ΧΑ 7.1.1

ΧΑ 7.1.3
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12

Ζχει ςφηυγο που είναι είτε
επαγγελματίασ αγρότθσ
εγγεγραμμζνοσ ςτο ΞΑΑΕ ι ζχει τισ
προχποκζςεισ για να οριςτεί ωσ
επαγγελματίασ αγρότθσ από το ΞΑΑΕ,
εξαιρουμζνων των ςυηφγων των
επαγγελματιϊν αγροτϊν ςτο τομζα τθσ
αλιείασ

Οαι/
χι

Χπάρχει ςχετικό ερϊτθμα ςτον πίνακα 1.2.3 που αφορά τουσ/τισ
ςυηφγουσ.
Διενεργείται ςχετικόσ διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ από το ΧΣΑΑΦ με βάςθ
το ΑΦΞ του/τθσ ςυηφγου προκειμζνου να διαπιςτωκεί ποιοι ςφηυγοι
υποψθφίων είναι αςφαλιςμζνοι ςτον ΡΓΑ. Φα όποια ευριματα
αποςτζλλονται ςτουσ ςυντονιςτζσ τθσ αξιολόγθςθσ για ενθμζρωςθ των
αξιολογθτϊν. Για αυτά τα ΑΦΞ ο αξιολογθτισ διενεργεί ζλεγχο ςτο
εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ που ζχει προςκομιςκεί
για πικανά αγροτικά ειςοδιματα τθσ/του ςυηφγου. Υε περίπτωςθ
ευρθμάτων πρζπει να γίνεται επικοινωνία με τθν ΕΧΕ ΣΑΑ. Σροςοχι
χρειάηεται και ςτισ περιπτϊςεισ εν διαςτάςει ςυηφγων.

ΧΑ 7.1.5

13

Είναι ςπουδαςτισ / ςπουδάςτρια ι
φοιτθτισ / φοιτιτρια από τθν ζναρξθ
τθσ φοίτθςθσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του
αρικμοφ των προβλεπόμενων ετϊν
φοίτθςθσ για κάκε ςχολι

Οαι/
χι

ΧΑ 7.1.6

14

Ναμβάνει επίδομα αναπθρίασ με
ποςοςτό αναπθρίασ ίςο ι μεγαλφτερο
του 67% και δεν ζχει κρικεί από τον
αρμόδιο φορζα (ΜΕΣΑ) ωσ μθ
ικανόσ/ικανι προσ εργαςία
(βιοποριςτικό επάγγελμα)
Είναι άμεςα ςυνταξιοδοτοφμενοσ από
οποιοδιποτε ταμείο του εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ (Ρι ςυντάξεισ αναπθρίασ
κρίνονται ανά περίπτωςθ)
Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ:
Ρ/θ ςφηυγοσ ζχει υποβάλει διλωςθ
ΡΥΔΕ το ζτοσ 2016

Οαι/
χι

Φο ςχετικό ερϊτθμα υπάρχει ςτον πίνακα Ι.2.2. Απορρίπτεται εφόςον
δθλϊνει ζτοσ φοίτθςθσ μικρότερο ι ίςο από τα ζτθ φοίτθςθσ τθσ
ςχολισ, εκτόσ και αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ
προςκομιςκεί αναςτολι φοίτθςθσ. Θ αίτθςθ για τθν αναςτολι
φοίτθςθσ (θ διάρκεια τθσ οποίασ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με τθ
διάρκεια του επιχειρθματικοφ ςχεδίου) πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτο
οικείο Εκπαιδευτικό Κδρυμα μζχρι και τισ 23.12.16 ενϊ το ςχετικό
ζγγραφο διακοπισ πρζπει να προςκομιςκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ α’
αξιολόγθςθσ. Για το κατά πόςο ο υποψιφιοσ είναι φοιτθτισ που ζχει
ολοκλθρϊςει τα υποχρεωτικά ζτθ φοίτθςθσ ζχει διεξαχκεί ζλεγχοσ με
διαςταφρωςθ ςτοιχείων από το Χπ. Σαιδείασ και τα όποια ευριματα
ζχουν ςταλεί ςτισ ΔΑΡΣ. Υτο πεδίο «προβλεπόμενα ζτθ φοίτθςθσ»
δθλϊνονται τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά ζτθ ι εξάμθνα φοίτθςθσ
για τθ λιψθ πτυχίου.
Φο ςχετικό ερϊτθμα υπάρχει ςτον πίνακα Ι.2.2. Θ αναπθρία ελζγχεται
εφόςον είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ του 67%, (Δ27).
Απορρίπτεται το αίτθμα αν ο υποψιφιοσ λαμβάνει επίδομα αναπθρίασ
με ποςοςτό αναπθρίασ ίςο ι μεγαλφτερο του 67% και ταυτόχρονα
κρίνεται από τον αρμόδιο φορζα (ΜΕΣΑ) ωσ μθ ικανόσ προσ εργαςία
(βιοποριςτικό επάγγελμα)
Ρ ζλεγχοσ γίνεται από τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο εκκακαριςτικό
ςθμείωμα του υποψθφίου (ειςοδιματα από ςυντάξεισ) και με βάςθ
τθν ιδιότθτα αςφαλιςμζνου.

ΧΑ
14.3.18.
γ

17

Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ:
Ρ/θ ςφηυγοσ ζχει διαφορετικι μόνιμθ
κατοικία.

Οαι/
χι

18

Εφόςον ο υποψιφιοσ δεν ζχει τθν
Ελλθνικι υπθκοότθτα, προςκομίηει
αποδεκτό ζγγραφο του άρκρου 14,
παρ. 3.5 που τον κακιςτά επιλζξιμο;

Οαι/
χι

Φο ςχετικό ερϊτθμα υπάρχει ςτον πίνακα Ι.2.3. Ζχει διενεργθκεί
ςχετικόσ διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ από το ΧΣΑΑΦ και τα όποια ευριματα
ζχουν αποςταλεί ςτουσ ςυντονιςτζσ τθσ αξιολόγθςθσ για ενθμζρωςθ
των αξιολογθτϊν. Ματαφατικι απάντθςθ οδθγεί ςε απόρριψθ του
αιτιματοσ εκτόσ και αν υπάρχει επαρκισ τεκμθρίωςθ του λόγου (π.χ.
ςφηυγοι ςε διάςταςθ με προςκόμιςθ αντίςτοιχων εγγράφων κ.λπ.).
Υε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πριν λθφκεί απόφαςθ πρζπει να γίνεται
επικοινωνία με τθν ΕΧΕ ΣΑΑ.
Υτισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ δεν είναι ζγγαμοσ, ο αξιολογθτισ
ςυμπλθρϊνει «χι» και ςτισ παρατθριςεισ μπορεί να ςθμειϊνει ότι το
ςχετικό ερϊτθμα δεν αφορά τον υποψιφιο.
Υυμπλθρϊςτε «χι» εφόςον ο/θ ςφηυγοσ ζχει ίδια μόνιμθ κατοικία με
τον υποψιφιο ι «Οαι» εφόςον ο/θ ςφηυγοσ ζχει διαφορετικι μόνιμθ
κατοικία από τον υποψιφιο.
Φο ςχετικό ερϊτθμα υπάρχει δυςτυχϊσ με διαφορετικι διατφπωςθ
ςτον πίνακα Ι.2.3. Εκεί, αρνθτικι απάντθςθ αποτελεί κριτιριο
αποκλειςμοφ εκτόσ και αν υπάρχει επαρκισ τεκμθρίωςθ του λόγου
(π.χ. ςφηυγοι ςε διάςταςθ με προςκόμιςθ αντίςτοιχων εγγράφων κ.λπ.).
Υε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πριν λθφκεί απόφαςθ πρζπει να γίνεται
επικοινωνία με τθν ΕΧΕ ΣΑΑ.
Υτισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ δεν είναι ζγγαμοσ, ο αξιολογθτισ
ςυμπλθρϊνει «χι» και ςτισ παρατθριςεισ μπορεί να ςθμειϊνει ότι το
ςχετικό ερϊτθμα δεν αφορά τον υποψιφιο
Βλζπε ςχετικά, αναλυτικζσ οδθγίεσ ςτον πίνακα Ι.2.2
Υτισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι Χπθκοότθτα, ο
αξιολογθτισ ςυμπλθρϊνει «Οαι» και ςτισ παρατθριςεισ μπορεί να
ςθμειϊνει ότι το ςχετικό ερϊτθμα δεν αφορά τον υποψιφιο.

15

16

Οαι/
χι

Οαι/
χι

ΧΑ 7.1.7

ΧΑ 7.1.8

ΧΑ 3.ιβ

ΧΑ
14.3.5

34

ΑΔΑ: 6ΤΙ64653ΠΓ-Β1Ο
α/α
19

20

α/α

2.

Επιλεξιμότθτα γεωργικισ εκμετάλλευςθσ

Θ γεωργικι εκμετάλλευςθ βρίςκεται ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του τόπου τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του/τθσ
αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ. Εκμεταλλεφςεισ ι τμιματα
εκμεταλλεφςεων (με εξαίρεςθ τουσ βοςκοτόπουσ) που
δεν βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του τόπου
μόνιμθσ κατοικίασ των αρχθγϊν τθσ εκμετάλλευςθσ δεν
γίνονται αποδεκτά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ
και ζχουν εξαιρεκεί είτε από τον υποψιφιο είτε από τον
αξιολογθτι
Θ γεωργικι εκμετάλλευςθ ζχει μζγεκοσ παραγωγικισ
δυναμικότθτασ (εκφραςμζνθ ωσ τυπικι απόδοςθ) από
8.000 ευρϊ ζωσ και 100.000 ευρϊ

3.

Επιλεξιμότθτα Επιχειρθματικοφ ςχεδίου

Αξ/τ
ισ
Οαι/
χι

Σαρατθριςεισ Α’

Οαι/
χι

Χπάρχει ςτο φφλλο αξιολόγθςθσ για λόγουσ
πλθρότθτασ. Ζχει γίνει ζλεγχοσ κατά τθν υποβολι και
αν το κριτιριο δεν εκπλθρωνόταν, δεν επιτρεπόταν θ
οριςτικοποίθςθ. Υυνεπϊσ θ απάντθςθ είναι πάντα ναι.

Βλζπε ςχετικά τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί για τθ
ςυμπλιρωςθ των πινάκων 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 και 2.2.2
ςτο πεδίο με τίτλο «Check Box: ΟΑ ΕΠΑΙΤΕΘΕΙ»

Αξ/τισ

Σαρατθριςεισ Α’

Οομικι
Βάςθ
ΧΑ 6.1

ΧΑ 6.2

Οομικι Βάςθ

21

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ζχει γεωργικό
προςανατολιςμό

Οαι/χι

ΕπΥ 2.3

22

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ζχει διάρκεια από 3 ζωσ και 4
ζτθ

Οαι/χι

ΕπΥ 3.1.6

23

Φο πεδίο του ςφντομου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του
αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ είναι ςυμπλθρωμζνο
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
Φο πεδίο τθσ περιγραφισ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ του
υποψθφίου είναι ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ
Φο πεδίο τθσ αιτιολόγθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
είναι ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ

Οαι/χι

Φο πεδίο των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν για τθν
υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι
ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
Ρ πίνακασ του χρονοδιαγράμματοσ δραςτθριοτιτων και
ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου είναι ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
Υτον πίνακα των ςτόχων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
δθλϊνεται τουλάχιςτον ζνασ ςτόχοσ, γεγονόσ που
επιβεβαιϊνεται και από τον πίνακα 3.1.3 του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου
Υφμφωνα με τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα τθσ
επαγγελματικισ ικανότθτασ, ο υποψιφιοσ ζχει επαρκι
επαγγελματικά προςόντα και ςυνεπϊσ απαλλάςςεται
από τθν υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου
κατάρτιςθσ
Υφμφωνα με τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα τθσ
επαγγελματικισ ικανότθτασ, ο υποψιφιοσ δικαιοφται
βακμολογίασ κακϊσ κατζχει Φίτλο ςπουδϊν/ Στυχίο
ΕΣΑΝ με πιςτοποίθςθ /ΦΕΙ / ΑΕΙ / Ξεταπτυχιακό /
Διδακτορικό γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ
Ρ πίνακασ των δεςμεφςεων του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου είναι ςυμπλθρωμζνοσ ορκά

Οαι/χι

ΕπΥ 3.1.1.1
ΧΑ 8.5.1.α
Ρδ 3.1.1
ΕπΥ 3.1.1.2
ΧΑ 8.5.1.γ
Ρδ 3.1.2
ΕπΥ 3.1.1.3
ΧΑ 8.5.2.α
Ρδ 3.1.3
ΕπΥ 3.1.1.4
ΧΑ 8.5.2.δ
Ρδ 3.1.4
ΕπΥ 3.1.2
ΧΑ 8.5.2.δ
Ρδ 3.1.5
ΕπΥ 3.1.3
ΧΑ 8.5.2.β
ΧΑ 9
Ρδ 3.1.6
ΕπΥ 3.1.4
ΧΑ 3.ιδ
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Ρ πίνακασ δαπανϊν του επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι
ςυμπλθρωμζνοσ με τρόπο που ςυνάδει με το
γενικότερο επιχειρθματικό ςχζδιο

Οαι/χι

33

Ρ πίνακασ του χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι ςυμπλθρωμζνοσ με

Οαι/χι

24
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26
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Οαι/χι

Οαι/χι

Οαι/χι

Οαι/χι

Οαι/χι

Οαι/χι

Οαι/χι

Για τθ ςυμπλιρωςθ του ναι/όχι θ
απάντθςθ ςυνικωσ τεκμθριϊνεται ςτον
πίνακα ςτου επιχειρθματικοφ ςχεδίου
που αναφζρεται ςτθ νομικι βάςθ μετά
τα αρχικά ΕπΥ.
Σ.χ. για τθν ερϊτθςθ 21, το ΕπΥ 2.3
παραπζμπει ςτον αντίςτοιχο πίνακα ενϊ
για τθν ερϊτθςθ 23, το βιογραφικό
ςθμείωμα βρίςκεται ςτον πίνακα 3.1.1.1,
θ νομικι βάςθ ςτθν ΧΑ, ςτο άρκρο
8.5.1.α. Επιπλζον, προκειμζνου ο
μελετθτισ να ζχει μία πιο ςαφι άποψθ
για το τι χρειαηόταν να ςυμπλθρωκεί ςε
αυτό το πεδίο, δόκθκαν διευκρινιςεισ
ςτθν παράγραφο 3.1.2 των οδθγιϊν.
Γενικά οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί είναι
ιςχυρό κείμενο και αυτόσ είναι ο λόγοσ
που ςε κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ τθσ
αξιολόγθςθσ γίνεται αναφορά
απευκείασ ςτο αν ζχουν εφαρμοςτεί οι
οδθγίεσ.

ΕπΥ 3.1.4
ΧΑ 3.ιδ

ΕπΥ 3.1.6
ΧΑ 8.5.2.γ
Ρδ 3.1.9
ΧΔ δικαιοφχου
ΕπΥ 3.2.1
ΧΑ 8.5.2.ε
Ρδ 3.2.1 και
3.2.3
ΕπΥ 3.2.3
ΧΑ 8.5.2.ε
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τρόπο που ςυνάδει προσ τον πίνακα δαπανϊν.
34

α/α

Ρδ 3.2.3

Από τθν αξιολόγθςθ προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
ςυμμετζχει ςε αναγνωριςμζνθ οργάνωςθ παραγωγϊν

ΕπΥ 2.3.3

Νοιπά ςτοιχεία εγκυρότθτασ πλθρότθτασ
Φο αίτθμα ζχει του υποψθφίου ζχει
πρωτοκολλθκεί ωσ ειςερχόμενο ςτθν οικεία
θ
ΔΑΡΜ μζχρι και τθν 30 Ιανουαρίου 2017

Αξ/τ
ισ

Σαρατθριςεισ

Οομικι Βάςθ

Οαι/
χι

Ελζγχεται πρωτοκόλλθςθ ι θ ςφραγίδα
ταχυδρομείου. Απαντάται με ναι εφόςον υπάρχει
ζχει θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ ι ςφραγίδα
ταχυδρομείου μζχρι και τισ 30/1/2017. Υε
διαφορετικι περίπτωςθ το αίτθμα απορρίπτεται

ΧΑ 8837/14-102016, Μεφάλαιο
Β, όπωσ
τροποποιικθκε
με τθν ΧΑ
12372/28-122016, ΦΕΜ
4347/Β/2016

36

Ζχει υποβάλει μαηί με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εντόσ των
απαιτοφμενων χρονικϊν προκεςμιϊν ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν Σροκιρυξθ του Χπομζτρου

Οαι/
χι

37

Θ αίτθςθ πλθρωμισ φζρει τθν υπογραφι του
υποψθφίου

Οαι/
χι

38

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο φζρει τθν υπογραφι
του υποψθφίου και του ςυμβοφλου του
Χπάρχει θ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου,
φζρει υπογραφι και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ
Χπάρχει θ υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ ςυηφγου,
φζρει υπογραφι και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ (εφόςον ο δικαιοφχοσ είναι ζγγαμοσ
ι δεν ζχουν προςκομιςκεί ζγγραφα που να
αποδεικνφουν διάςταςθ μεταξφ ςυηφγων)

Οαι/
χι
Οαι/
χι

41

Ρ υποψιφιοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία εκ
προκζςεωσ ςτθν αίτθςθ

Οαι/
χι

42

Ζχει υποβλθκεί το κεωρθμζνο ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό μεταξφ ςυμβοφλου και
υποψθφίου ι αντίςτοιχθ κατάςταςθ,
κεωρθμζνθ ι εκτυπωμζνθ από το gsis.gr;
Χπάρχει ζγγραφο τεκμθρίωςθσ ιδιότθτασ
ςυμβοφλου ωσ γεωτεχνικοφ /τεχνολόγου
γεωπονίασ

Οαι/
χι

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλει ςτθν
εξαςφαλιςμζνθ διάκεςθ παραγωγισ εφόςον
ποςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ

Οαι/
χι

Ελζγχεται θ πλθρότθτα του φακζλου ςφμφωνα και με
τα όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 13 τθσ
ενότθτασ «Α. Ρδθγίεσ για τθ χριςθ του οδθγοφ».
Δικαιολογθτικά που φζρουν βζβαιθ χρονολογία και
ζχουν εκδοκεί ςε επιλζξιμο χρόνο μποροφν να
προςκομιςκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ, φςτερα από
επικοινωνία του αξιολογθτι με τον μελετθτι του
υποψθφίου, κακϊσ τζτοιου είδουσ παράλειψθ
κεωρείται προφανζσ λάκοσ.
Είναι λάκοσ οι αιτιςεισ να προςκομίηονται χωρίσ να
ζχουν υπογραφεί. μωσ το γεγονόσ τθσ υποβολισ
ενόσ πλιρουσ φακζλου υποψθφιότθτασ, θ διλωςθ
ΡΥΔΕ και γενικά όλεσ οι ςυνοδευτικζσ ενζργειεσ για
τθν υποβολι ενόσ αιτιματοσ υποψθφιότθτασ
κακιςτοφν τθν ζλλειψθ υπογραφισ προφανζσ λάκοσ.
Υε αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να κλθκεί ο
δικαιοφχοσ ι ο μελετθτισ του ι ο/θ ςφηυγοσ να
υπογράψουν τα αντίςτοιχα φφλλα. Εφόςον
απαιτείται γνιςιο υπογραφισ, αυτό μπορεί να τεκεί
από τθ ΔΑΡΜ. Εφόςον δεν ανταποκρικοφν εντόσ 5
εργάςιμων θμερϊν και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, το αίτθμα
απορρίπτεται. Σροςοχι χρειάηεται ςε περιπτϊςεισ
όπου οι ςφηυγοι βρίςκονται αποδεδειγμζνα ςε
διάςταςθ.
Ξε τον όρο ψευδι ι αναλθκι ςτοιχεία εννοοφνται
ςτοιχεία κρίςιμα για το αίτθμα υποψθφιότθτασ και
τθν επιλεξιμότθτα του υποψθφίου τα οποία ζχουν ωσ
ςτόχο τθν παραπλάνθςθ τθσ Χπθρεςίασ. Φζτοια
ευριματα ςυνικωσ οδθγοφν ςε απόρριψθ το αίτθμα
κακϊσ ζρχονται ςε αντίκεςθ και με άλλεσ διατάξεισ
του κεςμικοφ πλαιςίου οι οποίεσ πρζπει να
αναφζρονται από τον αξιολογθτι.
Εάν δεν υπάρχει, ο αξιολογθτισ ηθτά τθν προςκόμιςι
του ζςτω και εκπρόκεςμα. Δεν αποτελεί λόγο
απόρριψθσ, εκτόσ και αν δεν προςκομιςκεί εντόσ 5
εργάςιμων θμερϊν.
Αν δεν ζχει προςκομιςκεί γίνεται αναηιτθςθ από τον
αξιολογθτι και πρζπει να προςκομιςκεί μζχρι τθ λιξθ
τθσ αξιολόγθςθσ. Αν δεν προςκομιςκεί ι αν
προςκομιςκεί και διαπιςτωκεί ότι θ ιδιότθτα ζχει
αποκτθκεί μετά τθν θλεκτρονικι οριςτικοποίθςθ τθσ
αίτθςθσ, τότε το αίτθμα απορρίπτεται
Φο κριτιριο αυτό είναι βακμολογικό κριτιριο τθσ
Σεριφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. Υε όλεσ τισ άλλεσ
Σεριφζρειεσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
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4.

Οαι/χι

Οαι/
χι

Οαι/
χι

ΧΑ, 14.1, 14.2,
14.3.11,
14.3.18, 14.4

ΧΑ 7.7

ΧΑ 8.6
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εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ τελικι τυπικι
απόδοςθ), που είναι τουλάχιςτον ίςο ι
υπερβαίνει το 30% ςτο ςφνολο τθσ
εκμετάλλευςθσ, διατίκεται με
ςυμβόλαιο/ςυμφωνθτικό διάκεςθσ παραγωγισ
ι άλλα ςχετικά παραςτατικά κατά τθν
ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου

Υτθν Σεριφζρεια Μεντρικισ Ξακεδονίασ,
ςυμπλθρϊςτε «Οαι» εφόςον ςτο επιχειρθματικό
ςχζδιο αναφζρεται ότι ο υποψιφιοσ αναλαμβάνει τθ
ςχετικι δζςμευςθ για τθ μελλοντικι κατάςταςθ.

VI - Βακμολογία
α/α

Μριτιριο Χποψθφίου και Χπολογιςμόσ Βακμϊν

Βακμόσ

Σαρατθριςεισ και νομικι βάςθ
ςε περίπτωςθ διαφωνίασ

1.1

Αξιολογείται και βακμολογείται ο βακμόσ ςυνάφειασ και επάρκειασ των
επαγγελματικϊν προςόντων των αρχθγϊν εκμεταλλεφςεων:
Ματοχι Στυχίου-Φίτλου Υπουδϊν Γεωτεχνικισ Ματεφκυνςθσ ανϊτερο ι ίςο με
επίπεδο 5 του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων (Στυχίο ΦΕΙ / ΑΕΙ / Ξεταπτυχιακό /
Διδακτορικό γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ) (Δ23)
*Από τθν αίτθςθ 0 ι 10+
Αξιολογείται και βακμολογείται θ αρχικι ςυμμετοχι ςε ςυλλογικζσ δράςεισ:
Υυμμετοχι ςε Ρμάδεσ ι Ρργανϊςεισ παραγωγϊν (Δ22)
*Από τθν αίτθςθ 0 ι 2+

0 ι 10

Από πίνακα 3.1.4, «Επίπεδο
γεωτεχνικισ εκπαίδευςθσ
ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ».

0ι2

3.1

Αξιολογείται το ετιςιο ειςόδθμα και πριμοδοτείται θ ενίςχυςθ αρχθγϊν με
χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα:
Ατομικό ετιςιο ειςόδθμα = ,ζρχεται από αίτθςθΡικογενειακό ετιςιο ειςόδθμα= ,ζρχεται από αίτθςθ- (Δ5)
*Από τθν αίτθςθ 0 ι 6+

0ι6

3.2

Αξιολογείται θ προθγοφμενθ ιδιότθτα ανζργου των αρχθγϊν εκμεταλλεφςεων:
Ανεργία πάνω από 1 ζτοσ πριν από τθν ζναρξθ πρϊτθσ εγκατάςταςθσ (Δ25)
*Από τθν αίτθςθ 0 ι 6+

0ι6

4.1

Αξιολογοφνται τα χαρακτθριςτικά του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ των αρχθγϊν
εκμεταλλεφςεων (ορεινότθτα και νθςιωτικότθτα):
Οθςιά με πλθκυςμό ζωσ και 3.000 κατοίκουσ ι Οθςιά που ανικουν ςε μθ
νθςιωτικζσ περιφζρειεσ ι Σεριοχζσ που χαρακτθρίηονται ωσ Ρρεινζσ ςφμφωνα
με τθν Ρδθγία 75/268/ΕΡΜ ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν
*Από τθν αίτθςθ 0 ι 7+
Αξιολογοφνται τα χαρακτθριςτικά του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ των αρχθγϊν
εκμεταλλεφςεων (πλθκυςμόσ) :
Α. Φοπικι ι Δθμοτικι Μοινότθτα με πλθκυςμό ζωσ και 2.500 κατοίκουσ (5
βακμοί)
Β. Φοπικι ι Δθμοτικι Μοινότθτα με πλθκυςμό από 2.501 ζωσ και 5.000
κατοίκουσ (2.5 βακμοί)
(Δ30) *Από τθν αίτθςθ 5 ι 2.5 ι 0]
Αξιολογείται το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ ςτθ γεωργικι εκμετάλλευςθ (γεωργικι γθ
και ηωικό κεφάλαιο):
Σοςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ
αρχικι τυπικι απόδοςθ) που προζρχεται από ιδιόκτθτθ γεωργικι γθ και ηωικό
κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 25% ςτο ςφνολο τθσ
εκμετάλλευςθσ
(25%=25, …, 100%=100)
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Ελάχιςτο κατϊφλι το 25% = 3 βακμοί.
Ξζγιςτθ βακμολογία οι 12. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+
Αξιολογείται θ αρχικι παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ και
ενιςχφονται αυτζσ με μζςθ παραγωγικι δυναμικότθτα:
Α. Θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ αρχικι

0ι7

Από πίνακα 2.3.3 και
απαντϊντασ «ναι/όχι» ςτθν
ερϊτθςθ 34 «Από τθν αξιολόγθςθ
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
ςυμμετζχει ςε αναγνωριςμζνθ
οργάνωςθ παραγωγϊν»
Από τον πίνακα 1.2.2
Ειςοδθματικό κριτιριο (πρζπει το
ατομικό ετιςιο ειςόδθμα να είναι
μικρότερο ι ίςο με 7.500€ και
ταυτόχρονα το οικογενειακό
ετιςιο ειςόδθμα να είναι
μικρότερο ι ίςο από 20.000€)
Από τον πίνακα 1.2.2 Ανεργία
(πρζπει θ διάρκεια ανεργίασ να
υπερβαίνει ακροιςτικά τουσ 12
μινεσ κατά το 18μθνο πριν από
τθν θμερομθνία 1θσ
εγκατάςταςθσ)
Από τον πίνακα 1.2.1 Οθςιωτικζσ
/ Ρρεινζσ και πλθκυςμόσ
περιοχισ αν είναι νθςί κ.λπ.

2.1

4.2

5.1

5.2

5 ι 2.5 ι 0

Από τον πίνακα 1.2.1 Σλθκυςμόσ
Σεριοχισ

0 ι 3,00-12,00

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ - Ιδιόκτθτο κακεςτϊσ

5 ι 8 ι 10 ι 0

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ - Υφνολο Γεωργικισ
Εκμετάλλευςθσ
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5.3.
1

5.3.
2

5.3.
3

5.3.
4

5.4

6.1

6.2.
1

6.2.
2

6.2.
3

τυπικι απόδοςθ) είναι ίςθ με 8.000€ ζωσ και 10.000 €
Β.Θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ αρχικι
τυπικι απόδοςθ) είναι ίςθ με 10.001€ ζωσ και 15.000 €
Γ. Θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ αρχικι
τυπικι απόδοςθ) είναι ίςθ με 15.001 € ζωσ και 25.000€
Δ. Θ παραγωγικι δυναμικότθτα είναι μεγαλφτερθ των 25.000 €.
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα
Α. 5, Β 8, Γ 10, Δ0+
Σοςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ (εκφραςμζνθ ωσ αρχικι τυπικι
απόδοςθ) που προζρχεται από τθν αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιςτον
ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ με βαρφτθτα 1
(50%=50, …, 100%=100)
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Ελάχιςτο κατϊφλι το 50% = 4 βακμοί.
Ξζγιςτθ βακμολογία οι 8. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+
Σοςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ
αρχικι τυπικι απόδοςθ) που προζρχεται από τθν καλλιζργεια
οπωροκθπευτικϊν, όταν είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο
τθσ εκμετάλλευςθσ με βαρφτθτα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Ελάχιςτο κατϊφλι το 50% = 3.2 βακμοί.
Ξζγιςτθ βακμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+
Σοςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ
αρχικι τυπικι απόδοςθ) που προζρχεται από τθν παραγωγι ηωοτροφϊν, όταν
είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ με
βαρφτθτα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Ελάχιςτο κατϊφλι το 50% = 3.2 βακμοί.
Ξζγιςτθ βακμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+
Σοςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ
αρχικι τυπικι απόδοςθ) που προζρχεται από καλλιζργεια φυτϊν ανκεκτικϊν
ςτθν κλιματικι αλλαγι όταν είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο
ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ με βαρφτθτα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Ελάχιςτο κατϊφλι το 50% = 3.2 βακμοί.
Ξζγιςτθ βακμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+
Αξιολογείται θ ςυμβολι του αρχικοφ προςανατολιςμοφ τθσ γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ ςε τομείσ προτεραιότθτασ των Υτρατθγικϊν των Σεριφερειϊν
*Θ βακμολογία ζρχεται από το ςφςτθμα. Θ βακμολογία τίκεται ανάλογα με το ι
τα κριτιρια τθσ κάκε Σεριφζρειασ. Υυνολικά θ βακμολογία αυτϊν των κριτθρίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 8 βακμοφσ. Ακρίβεια δφο δεκαδικϊν.+

0 ι 4,00 ζωσ 8

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ αιγοπροβατοτροφία

Ξόνο ζνα
από τα 5.3.Χ

0 ι 3,20 ζωσ
6,40

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ Ρπωροκθπευτικά

Ξόνο ζνα
από τα 5.3.Χ

0 ι 3,20 ζωσ
6,40

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ Σαραγωγι
Ηωοτροφϊν

Ξόνο ζνα
από τα 5.3.Χ

0 ι 3,20 ζωσ
6,40

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ φυτά ανκεκτικά ςτθν
κλιματικι αλλαγι

Ξόνο ζνα
από τα 5.3.Χ

Ξζχρι 8

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχικι
Ματάςταςθ Σροτεραιότθτεσ
Σεριφερειϊν

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλλει ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων
βιολογικισ παραγωγισ ι ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ εφόςον αφορά ποςοςτό
τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ τελικι
τυπικι απόδοςθ) που είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 40% ςτο ςφνολο
τθσ εκμετάλλευςθσ
Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλει κατά κφριο λόγο ςτον τομζα τθσ
αιγοπροβατοτροφίασ εφόςον ποςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ
εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ τελικι τυπικι απόδοςθ) που είναι τουλάχιςτον
ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ προζρχεται από αυτό
τον τομζα
Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλει κατά κφριο λόγο ςτθν καλλιζργεια
οπωροκθπευτικϊν εφόςον ποςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ
εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ τελικι τυπικι απόδοςθ) που είναι τουλάχιςτον
ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ προζρχεται από αυτό
τον τομζα

0 ι 6 βακμοί

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ Βιολογικι –
Ρλοκλθρωμζνθ

0 ι 7 βακμοί

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ αιγοπροβατοτροφία

0 ι 5.6
βακμοί

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ οπωροκθπευτικά

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλει κατά κφριο λόγο ςτθν παραγωγι ηωοτροφϊν
εφόςον ποςοςτό τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ
(εκφραςμζνθ ωσ τελικι τυπικι απόδοςθ) που είναι τουλάχιςτον ίςο ι
υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ προζρχεται από αυτό τον
τομζα

0 ι 5.6
βακμοί

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ παραγωγι
ηωοτροφϊν
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6.2.
4

6.3

Φο επιχειρθματικό ςχζδιο ςυμβάλει κατά κφριο λόγο ςτθν καλλιζργεια φυτϊν
ανκεκτικϊν ςτθν κλιματικι αλλαγι εφόςον ποςοςτό τθσ παραγωγικισ
δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ (εκφραςμζνθ ωσ τελικι τυπικι απόδοςθ)
που είναι τουλάχιςτον ίςο ι υπερβαίνει το 50% ςτο ςφνολο τθσ εκμετάλλευςθσ
προζρχεται από αυτό τον τομζα
Αξιολογείται θ ςυμβολι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςε ςτόχουσ και τομείσ
προτεραιότθτασ των Υτρατθγικϊν των Σεριφερειϊν
ΥΧΟΡΝΑ

0 ι 5.6
βακμοί

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ φυτά ανκεκτικά ςτθν
κλιματικι αλλαγι

Ξζχρι 13

Από τον πίνακα 2.3.1 Ξελλοντικι
Ματάςταςθ Σροτεραιότθτεσ
Σεριφερειϊν

ΑΘΤΡΙΥΞΑ
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6.2 Αποτζλεςμα Αξιολόγθςθσ – Φελικι Μρίςθ
α/α

Αποτζλεςμα Αξιολόγθςθσ

Αξ/τ
ισ
Οαι/
χι

Σαρατθριςεισ

45

Θ βακμολογία τθσ αίτθςθσ
υπερβαίνει τουσ 45 βακμοφσ

46

Οομικι
Βάςθ
ΧΑ 12.3

Φο αίτθμα γίνεται αποδεκτό
χωρίσ να απαιτοφνται επιπλζον
δικαιολογθτικά.

Οαι/
χι

47

Φο αίτθμα γίνεται αποδεκτό με
τθ προςκόμιςθ επιπλζον
δικαιολογθτικϊν.

Οαι/
χι

Υυμπλθρϊςτε «ναι» εφόςον δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ διακοπισ
μόνιμθσ απαςχόλθςθσ ι/και θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν ιδιοκτθςίασ.
Αν τζτοια δικαιολογθτικά απαιτοφνται, ςυμπλθρϊςτε «όχι» και ναι ςτο
επόμενο ερϊτθμα 47.
Υυμπλθρϊςτε «ναι» εφόςον απαιτείται θ προςκόμιςθ ενόσ ι περιςςοτζρων
δικαιολογθτικϊν από τα εξισ:
Διακοπι μόνιμθ απαςχόλθςθσ
Αναςτολι ι διακοπι επιδόματοσ ανεργίασ
Δικαιολογθτικά ιδιοκτθςίασ
Αν τζτοια δικαιολογθτικά απαιτοφνται εκτόσ από το «ναι» ςε αυτό το
ερϊτθμα, ςυμπλθρϊςτε «όχι» ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα 46. Επίςθσ
πρζπει να απαντιςετε και ςτισ ερωτιςεισ 50 ι/και 51 θ/και 52

48

Φο αίτθμα απορρίπτεται

Οαι/
χι

49

Εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ
κατάρτιςθσ, ςυμπλθρϊςτε τθν
κατεφκυνςθ τθσ κατάρτιςθσ.

Οαι/
χι

Υφμφωνα με τον πίνακα τθσ βακμολογίασ

ΧΑ 13.3.12,
13.3.13

ΧΑ 13.3.12,
13.3.13

Εφόςον το αίτθμα είναι μθ επιλζξιμο, ςυμπλθρϊςτε «ναι». Υτο πεδίο των
παρατθριςεων πρζπει να γράψετε αναλυτικά τουσ λόγουσ απόρριψθσ
κακϊσ και να αναφζρετε τθ νομικι βάςθ τθσ απόρριψθσ. Θ ανάλυςθ του
αιτίου απόρριψθσ πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ, τόςο για τθ
διευκόλυνςθ του δεφτερου αξιολογθτι όςο και για να παραςχεκεί
απρόςκοπτα θ δυνατότθτα ζνςταςθσ ςτο δικαιοφχο.
Υφμφωνα με τον πίνακα 3.1.4 (Επικυμθτι κατεφκυνςθ μακθμάτων ΥΧΟΑΦΕΙΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ). Διαβάςτε και τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ ανωτζρω
ςτον πίνακα 3.1.4.

6.3 Υυμπλθρωματικά Δικαιολογθτικά
α/α

50

51

52

Υυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά (προςκομίηονται
μετά τθν ανάρτθςθ των πινάκων εν δυνάμει
δικαιοφχων)
Απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ απόδειξθσ
ιδιοκτθςίασ για αγροτεμάχιο το οποίο ζχει αποκτθκεί
μετά τθν υποβολι διλωςθσ ΡΥΔΕ 2016. Ξπορεί να
προςκομιςκεί μζχρι και ζναν μινα μετά τθν ανάρτθςθ
των πινάκων εν δυνάμει δικαιοφχων.
Απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ διακοπισ
μόνιμθσ εργαςίασ (εξαρτθμζνθσ ι μθ). Ξπορεί να
προςκομιςκεί μζχρι και ζναν μινα μετά τθν ανάρτθςθ
των πινάκων εν δυνάμει δικαιοφχων
Απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ αναςτολισ του
επιδόματοσ ανεργίασ

Αξ/τισ

Σαρατθριςεισ

Οαι/χι

Υυμπλθρϊςτε τθν ζκταςθ για τθν οποία
απαιτείται θ προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν ιδιοκτθςίασ.

Οομικι Βάςθ

Οαι/χι

Οαι/χι
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6.4 Χπολογιςμόσ Ρικονομικισ Ενίςχυςθσ
Χπολογιςμόσ οικονομικισ ενίςχυςθσ
α/α

Μριτιριο

Ανάλυςθ τιμϊν

Ψψοσ ενίςχυςθσ

Ρδθγίεσ προσ τον αξιολογθτι:

53

Σροςανατολιςμόσ παραγωγισ
εκμετάλλευςθσ ςτθ μελλοντικι
κατάςταςθ

Φυτικι
Ξικτι
Μτθνοτροφικι

17.000
17.000
19.500

54

Σροςαφξθςθ ςτα ανωτζρω
ποςά ανάλογα με τθν περιοχι
μόνιμθσ κατοικίασ του
αρχθγοφ τθσ εκμετάλλευςθσ

Ρρεινι
Ξειονεκτικι
Ξικρά νθςιά με
πλθκυςμό μζχρι και
3.000 κατοίκουσ
Νοιπζσ περιοχζσ

Θ κατάταξθ ςε φυτικι – ηωικι – μικτι
υπολογίηεται από το ςφςτθμα με βάςθ τα
όςα ζχουν δθλωκεί ςτο καλλιεργθτικό ςχιμα
από τα οποία προκφπτει ο πίνακασ 2.3.5
Φο επιπλζον ποςό υπολογίηεται από το
ςφςτθμα με βάςθ όςα ζχουν ςυμπλθρωκεί
ςτο πεδίο «Είδοσ περιοχισ ςτον πίνακα Ι.2.1
το οποίο με τθ ςειρά του επθρεάηεται από
τον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ.

55.

Ψψοσ ςτιριξθσ που μπορεί να
χορθγθκεί - Υφνολο

2.500
2.500
2.500

0
17.000 ι 19.500 ι
22.000

41

ΑΔΑ: 6ΤΙ64653ΠΓ-Β1Ο

VII – Ρριςτικοποίθςθ Αξιολόγθςθσ
ΥΘΞΑΟΦΙΜΡ
Ζχει παρατθρθκεί ότι κάποιεσ αλλαγζσ (όχι οι ίδιεσ κάκε φορά) μπορεί να μθν φαίνονται αμζςωσ ςτο ςφςτθμα. Σ.χ., αν
κάποιοσ αλλάξει το δθμοτικό διαμζριςμα ι τον χαρακτθριςμό του, αυτό ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν αποτυπϊνεται αμζςωσ
ςτθ βακμολογία. Μάτι που αντιμετωπίηει το πρόβλθμα είναι το εξισ:
εσ
Σριν τον ζλεγχο ορκότθτασ πατιςτε αριςτερά ςτο «Ρι 1 Αξιολογιςεισ μου» και επιλζξετε ξανά τον δικαιοφχο που κζλετε να
οριςτικοποιιςετε. Υτθ ςυνζχεια πατάτε Επεξεργαςία  VII Ρριςτικοποίθςθ. Αυτό ςχεδόν πάντα λφνει το πρόβλθμα. Αν
επιμζνει πρζπει να αποςυνδεκείτε και επαναςυνδεκείτε ςτο ςφςτθμα.

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ όλων των ερωτιςεων τθσ αξιολόγθςθσ κα μεταβείτε ςτθν παροφςα ενότθτα . Υτθν ενότθτα
αυτι κα οριςτικοποιιςετε τθν αξιολόγθςθ αφοφ προθγουμζνωσ διενεργιςετε Ζλεγχο Ρρκότθτασ. Υτθν πιο κάτω οκόνθ κα
πατιςετε

Υτθ ςυνζχεια κα ανοίξει θ πιο κάτω οκόνθ όπου πατϊντασ
είναι πικανό να εμφανιςτοφν μζχρι και δφο
κατθγορίεσ ςφαλμάτων. Για πικανι διευκόλυνςι ςασ, πατϊντασ «Εκτφπωςθ Ελζγχου» ζχετε τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςετε αυτά
τα ςφάλματα ςε μία ςελίδα ϊςτε κατά τθ διόρκωςθ τουσ να τα βλζπετε κάπου ξεχωριςτά.
Ακολουκεί μία ενδεικτικι εικόνα τζτοιασ οκόνθσ όπου εμφανίηονται και οι δφο κατθγορίεσ ςφαλμάτων:

Υτθν πιο πάνω οκόνθ, κάτω από τθν επιγραφι «Ρ ζλεγχοσ των δεδομζνων τθσ διλωςθσ υπζδειξε τα παρακάτω ςφάλματα ελλείψεισ. Διορκϊςτε τα ςθμεία που παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα και προςπακιςτε ξανά.» υπάρχουν
παρατθριςεισ που πρζπει οπωςδιποτε να κεραπευτοφν προκειμζνου να μπορεί να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ του αιτιματοσ.
Σ.χ., ςτθν παραπάνω εικόνα, θ παρατιρθςθ «*Ι-2.1+ Υτθν ενότθτα 'Υτοιχεία Χποψιφιου Οζου Γεωργοφ', ςτα 'Γενικά Υτοιχεία' μπορεί να
ςυμπλθρωκεί 'Θμερομθνία Γζννθςθσ' αποκλειςτικά μεταξφ 1/1/1999 και 30/10/1975 ςτο πεδίο: », θ οποία αφορά εφρθμα ςτθν θλικία
του υποψθφίου, οδθγεί ςε αδυναμία οριςτικοποίθςθσ τθσ αξιολόγθςθσ. Σροκειμζνου να είναι δυνατό να οριςτικοποιθκεί θ
αξιολόγθςθ είτε πρζπει να ςυμπλθρωκεί επιλζξιμθ θμερομθνία γζννθςθσ είτε πρζπει ςτο ερϊτθμα 48 τθσ αξιολόγθςθσ να
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ςυμπλθρωκεί ότι το αίτθμα απορρίπτεται. Υτο παράδειγμα τθσ πιο πάνω οκόνθσ, το ςφςτθμα ανιχνεφει επίςθσ ότι ςε κάποιεσ
απαντιςεισ τθσ αξιολόγθςθσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί παρατθριςεισ. Μαι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, προκειμζνου να μπορζςετε να
οριςτικοποιιςετε πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τισ ςχετικζσ παρατθριςεισ.
Υτθν ανωτζρω εικόνα, ςτο κάτω μζροσ τθσ, κάτω από το

υπάρχουν ευριματα τα οποία, αν και

δεν εμποδίηουν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ, μπορεί να ΕΙΟΑΙ ΕΠΙΥΡΧ ΥΘΞΑΟΦΙΜΑ!!!
Ρ λόγοσ για τον οποίον δεν ζχει επιλεχκεί να απαιτείται θ κεραπεία τουσ για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ είναι ότι
υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια από αυτά (π.χ. ςτισ περιπτϊςεισ εν διαςτάςει ςυηφγων) να πρζπει να παραβλεφκοφν. Υτθν
περίπτωςθ που ο αξιολογθτισ επιλζξει κάτι τζτοιο, πρζπει πάντα να αιτιολογιςει τθν ενζργειά του ϊςτε να είναι γνωςτόσ ο
τρόποσ ςκζψθσ του ςτον επόμενο αξιολογθτι αλλά και ςε κάποιον ελεγκτι. Φα ευριματα αυτισ τθσ κατθγορίασ, εφόςον δεν
κεραπευτοφν, εκτυπϊνονται από το ςφςτθμα ςε κάποια από τισ τελευταίεσ δφο ςελίδεσ τθσ αξιολόγθςθσ.
Υτθν ίδια οκόνθ, ςτο κάτω μζροσ υπάρχει θ ενότθτα των εκτυπϊςεων.

Σριν τθν οριςτικοποίθςθ, πατϊντασ ςτο «Υχζδιο Εκτφπωςθσ Αξιολόγθςθσ (Φυςικό Σρόςωπο)» μπορείτε να δείτε το ςχζδιο τθσ
εκτφπωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ. Αυτό δεν ζχει νόθμα να εκτυπωκεί πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ, είναι μόνο για να δείτε
ςτθν οκόνθ ςασ το τι κα εκτυπωκεί μετά τθν οριςτικοποίθςθ.

Εκτφπωςθ πορίςματοσ:
Αφοφ κεραπευτοφν όλα τα υποχρεωτικά ευριματα και αιτιολογθκοφν τα μθ υποχρεωτικά που ενδεχομζνωσ ζχει κρίνει ο
αξιολογθτισ ότι δεν αποτελοφν αίτιο απόρριψθσ, το κουμπί τθσ Χποβολισ από γκρίηο που είναι ςτθν πιο κάτω εικόνα κα γίνει
μαφρο. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορείτε να το πατιςετε. Σατϊντασ το δεν ζχετε πλζον το δικαίωμα να μεταβάλετε τα ςτοιχεία τθσ
αξιολόγθςισ ςασ.

Υτθ ςυνζχεια κα παρατθριςετε ότι κάτω αριςτερά, το «Υχζδιο Εκτφπωςθσ Αξιολόγθςθσ» ζχει αντικαταςτακεί από το «Εκτφπωςθ
Αξιολόγθςθσ».
Σατϊντασ το κα μπορζςετε να εκτυπϊςετε τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ. Θ εκτφπωςθ τθσ αξιολόγθςθσ πρζπει να φζρει τθ
ςφραγίδα ςασ και τθν υπογραφι ςασ.

Νειτουργία Helpdesk
Για οποιοδιποτε κζμα - απορία αφορά τθν αξιολόγθςθ, πρζπει να επικοινωνείτε πρϊτα με το ςυντονιςτι τθσ ΔΑΡΣ προκειμζνου
να υπάρχει ςυςτθματικι καταγραφι των προβλθμάτων και ενιαία τουσ αντιμετϊπιςθ ςε επίπεδο Σεριφζρειασ.

Ευκφμιοσ Φςιατοφρασ
Μλεοπάτρα Σανοποφλου
Υοφία Δεφίγγου
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Σαράρτθμα Ι: Ρικιςμοί με διαφορετικό χαρακτθριςμό από τθ Δθμοτικι Ενότθτα ςτθν οποία ανικουν
Σεριφζρεια

Οομόσ

Διμοσ

Δθμοτικι Ενότθτα

Δθμοτικό Διαμζριςμα

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ

ΔΤΑΞΑΥ
ΜΑΒΑΝΑΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ

Δράμασ
Μαβάλασ
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Ιάςμου
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ

ΔΤΑΞΑΥ
ΜΑΒΑΝΑΥ
ΑΞΑΠΑΔΩΟ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΙΑΥΞΡΧ
ΥΩΥΦΡΧ
ΥΩΥΦΡΧ
ΥΩΥΦΡΧ
ΥΩΥΦΡΧ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ

Δ.Δ. Δράμασ
Δ.Δ. Οζασ Μαρβάλθσ
Μ.Δ.Αμαξάδων
Δ.Δ. Ιάςμου
Δ.Δ. Ιάςμου
Δ.Δ. Ιάςμου
Δ.Δ. Ιάςμου
Δ.Δ. Ιάςμου
Δ.Δ. Αμβροςίασ
Δ.Δ. Αμβροςίασ
Δ.Δ. Υάλπθσ
Δ.Δ. Σολυάνκου
Δ.Δ. Σολυάνκου
Δ.Δ. Σολυάνκου
Δ.Δ. Σολυάνκου
Δ.Δ. Μομοτθνισ
Δ.Δ. Μομοτθνισ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ

ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ
ΤΡΔΡΣΘΥ

Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Μομοτθνισ
Ξαρωνείασ-Υαπων

ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ
ΟΕΡΧ ΥΙΔΘΤΡΧΩΤΙΡΧ
ΞΑΤΩΟΕΙΑΥ

Δ.Δ. Μομοτθνισ
Δ.Δ. Μομοτθνισ
Δ.Δ. Μομοτθνισ
Δ.Δ. Μάλχαντοσ
Δ.Δ. Μάλχαντοσ
Δ.Δ. Μάλχαντοσ
Δ.Δ. Μάλχαντοσ
Δ.Δ. Μάλχαντοσ
Δ.Δ. Οζου Υιδθροχωρίου
Δ.Δ. Αμαράντων

Ρικιςμόσ
Φαξιάρχαι,οι
Νεφκθ,θ
Ξοναχοί,οι
Ιππικόν, το
Ξελίταινα,θ
Σολφαρνον, το
Φαγγαίον, το
Φάλθσ,ο
Ξικρόν Σαλλάδιον, το
Σαλλάδιον, το
Γλυκονζριον, το
Δ.Δ. Σολυάνκου
Μρυςτάλλθ,θ
Φρίκορφον, το
Υιμα, το
Ξζγα Μρανοβοφνιον, το
Ξεςοχϊριον, το
Ξικρόν Μρανοβοφνιον,
το
Σαραδθμι,θ
Χφανταί,οι
Ιάμπολισ,θ
Ξεγάλθ Αδα,θ
Ξφτικασ,ο
Υαρακθνι,θ
Φυχθρόν, το
Αδριανι,θ
Μαλλικζα,θ

Ρρεινόσ

Ξειονεκτικόσ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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α/α
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Σεριφζρεια
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Μεντρικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ
Δυτικισ Ξακεδονίασ

Οομόσ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΣΕΝΝΑΥ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ
ΜΡΗΑΟΘΥ

Διμοσ
Μιλκίσ
Μιλκίσ
Μιλκίσ
Μιλκίσ
Μιλκίσ
Σαιονίασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Εδεςςασ
Βιςαλτίασ
Βιςαλτίασ
Βιςαλτίασ
Υερρϊν
Υερρϊν
Υιντικισ
Υιντικισ
Υιντικισ
Μαςτοριάσ
Μαςτοριάσ
Άργουσ Ρρεςτικοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ
Υερβίων - Βελβεντοφ

Δθμοτικι Ενότθτα
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΜΙΝΜΙΥ
ΑΠΙΡΧΣΡΝΘΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ
ΕΔΕΥΥΑΥ
ΕΔΕΥΥΑΥ
ΕΔΕΥΥΑΥ
ΑΧΙΟΡΧ
ΑΧΙΟΡΧ
ΑΧΙΟΡΧ
ΥΕΤΤΩΟ
ΥΕΤΤΩΟ
ΜΕΤΜΙΟΘΥ
ΜΕΤΜΙΟΘΥ
ΜΕΤΜΙΟΘΥ
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
ΑΤΓΡΧΥ ΡΤΕΥΦΙΜΡΧ
ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ
ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ
ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ
ΥΕΤΒΙΩΟ
ΥΕΤΒΙΩΟ
ΥΕΤΒΙΩΟ
ΥΕΤΒΙΩΟ

Δθμοτικό Διαμζριςμα
Δ.Δ. Μιλκίσ
Δ.Δ. Μιλκίσ
Δ.Δ. Μιλκίσ
Δ.Δ. Μιλκίσ
Δ.Δ. Μιλκίσ
Δ.Δ. Αξιουπόλεωσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Δ.Δ. Εδζςςθσ
Δ.Δ. Εδζςςθσ
Δ.Δ. Εδζςςθσ
Δ.Δ. Χουμνικοφ
Δ.Δ. Χουμνικοφ
Δ.Δ. Χουμνικοφ
Δ.Δ. Υερρϊν
Δ.Δ. Υερρϊν
Δ.Δ. Τοδοπόλεωσ
Δ.Δ. Τοδοπόλεωσ
Δ.Δ. Τοδοπόλεωσ
Δ.Δ. Μαςτορίασ
Δ.Δ. Μαςτορίασ
Δ.Δ. Αργουσ Ρρεςτικοφ
Δ.Δ. Βελβεντοφ
Δ.Δ. Βελβεντοφ
Δ.Δ. Βελβεντοφ
Δ.Δ. Υερβίων
Δ.Δ. Υερβίων
Δ.Δ. Υερβίων
Δ.Δ. Υερβίων

Ρικιςμόσ
Αργυροφπολισ,θ
Ηαχαράτον, το
Μολχίσ,θ
Πθρόβρυςθ,θ
Υεβαςτόν, το
Σθγι,θ
Δ.Δ. Αρνίςςθσ
Αρνιςςα,θ
Αγιοσ Δθμιτριοσ,ο
Δροςιά,θ
Οζα Πανκόγεια,τα
Πανκόγεια,τα
Εκκλθςιοχϊριον, το
Μαιςαριανά,τα
Σροάςτιον, το
Δ.Δ. Χουμνικοφ
Χουμνικόν, το
Ναγκάδιον, το
Μάτω Ξετόχιον, το
Πθρότοποσ,ο
Δ.Δ. Τοδοπόλεωσ
Τοδόπολισ,θ
Ρδθγιτρια,θ
Απόςκεποσ,ο
Μεφαλάριον, το
Μρεμαςτόν, το
Δ.Δ. Βελβεντοφ
Βελβεντόσ,ο
Σαλαιογράτςανον, το
Δ.Δ. Υερβίων
Υζρβια,τα
Νάβα,θ
Οζα Νάβα,θ

Ρρεινόσ

Ξειονεκτικόσ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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α/α
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Σεριφζρεια
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θπείρου
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ
Θεςςαλίασ

Οομόσ
ΑΤΦΑΥ
ΑΤΦΑΥ
ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥ
ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΣΤΕΒΕΗΑΥ
ΝΑΤΙΥΑΥ
ΝΑΤΙΥΑΥ
ΝΑΤΙΥΑΥ
ΝΑΤΙΥΑΥ
ΝΑΤΙΥΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ
ΦΤΙΜΑΝΩΟ
ΦΤΙΜΑΝΩΟ
ΦΤΙΜΑΝΩΟ

Διμοσ
Αρταίων
Οικολάου Υκουφά
Θγουμενίτςασ
Θγουμενίτςασ
Ηθροφ
Ηθροφ
Σάργασ
Σάργασ
Σάργασ
Σρζβεηασ
Φεμπϊν
Φεμπϊν
Φεμπϊν
Φυρνάβου
Φυρνάβου
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Αλμυροφ
Βόλου
Βόλου
Μαλαμπάκασ
Μαλαμπάκασ
Φρικκαίων

Δθμοτικι Ενότθτα
ΒΝΑΧΕΤΟΩΟ
ΣΕΦΑ
ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΘΥ
ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΘΥ
ΦΙΝΙΣΣΙΑΔΡΥ
ΦΙΝΙΣΣΙΑΔΡΥ
ΦΑΟΑΤΙΡΧ
ΦΑΟΑΤΙΡΧ
ΦΑΟΑΤΙΡΧ
ΝΡΧΤΡΧ
ΓΡΟΟΩΟ
ΓΡΟΟΩΟ
ΓΡΟΟΩΟ
ΦΧΤΟΑΒΡΧ
ΦΧΤΟΑΒΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΝΞΧΤΡΧ
ΑΙΥΩΟΙΑΥ
ΟΕΑΥ ΙΩΟΙΑΥ
ΜΑΝΑΞΣΑΜΑΥ
ΜΑΝΑΞΣΑΜΑΥ
ΦΑΝΩΤΕΙΑΥ

Δθμοτικό Διαμζριςμα
Δ.Δ. Γριμπόβου
Δ.Δ. Σζτα
Δ.Δ. Θγουμενίτςθσ
Δ.Δ. Οζασ Υελευκείασ
Δ.Δ. Φιλιππιάδοσ
Δ.Δ. Οζασ Μεραςοφντοσ
Δ.Δ. Βουβοποτάμου
Δ.Δ. Βουβοποτάμου
Δ.Δ. Βουβοποτάμου
Δ.Δ. Ωρωποφ
ΔΘΞΡΥ ΓΡΟΟΩΟ
ΔΘΞΡΥ ΓΡΟΟΩΟ
ΔΘΞΡΥ ΓΡΟΟΩΟ
Δ.Δ. Φυρνάβου
Δ.Δ. Φυρνάβου
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Αλμυροφ
Δ.Δ. Διμθνίου
Δ.Δ. Οζασ Ιωνίασ
Δ.Δ. Μαλαμπάκασ
Δ.Δ. Μαλαμπάκασ
Δ.Δ. Ξεγάρχθσ

Ρικιςμόσ
Γρίμποβον, το
Μλειςτόν, το
Νάκκα,θ
Αμπζλια,τα
Ξπουηουλίηα,θ
Θλιοβοφνιον, το
Δ.Δ. Βουβοποτάμου
Βουβοπόταμοσ,ο
Φςεκοφριον, το
Σολφβρυςο, το
Δ.Δ. Γόννων
Γόννοι,οι
Ελαία,θ
Νυγαριά,θ
Σερίχωρα,τα
Δ.Δ. Αλμυροφ
Αλμυρόσ,ο
Ανω Ξαυρόλοφοσ,ο
Αργιλοχϊριον, το
Ηαρκαδοχϊριον, το
Ξαυρόλοφοσ,ο
Οεοχωράκιον, το
Σαραλία Αλμυροφ,θ
Σζρδικα,θ
Σαλιοφριον, το
Ξελιςςάτικα,τα
Αγία Σαραςκευι,θ
Βιτουμάσ,ο
Μαλονζριον, το

Ρρεινόσ

Ξειονεκτικόσ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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Σεριφζρεια

Οομόσ

α/α
90
91
92
93

Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ

ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ
ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ
ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ
ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

94

Δυτικισ Ελλάδασ

ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ
Υτερεάσ Ελλάδασ

116

Υτερεάσ Ελλάδασ

Διμοσ

Δθμοτικι Ενότθτα

ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ
ΑΧΑΛΑΥ
ΑΧΑΛΑΥ
ΑΧΑΛΑΥ
ΑΧΑΛΑΥ
ΑΧΑΛΑΥ
ΘΝΕΙΑΥ
ΘΝΕΙΑΥ
ΘΝΕΙΑΥ
ΘΝΕΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΒΡΙΩΦΙΑΥ
ΕΧΒΡΙΑΥ
ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ
ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ
ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ

Αγρινίου
Αγρινίου
Αγρινίου
Αγρινίου
Ιεράσ Σόλθσ
Ξεςολογγίου
Ιεράσ Σόλθσ
Ξεςολογγίου
Αιγιαλείασ
Αιγιαλείασ
Σατρζων
Σατρζων
Σατρζων
Σφργου
Σφργου
Σφργου
Σφργου
Θθβαίων
Θθβαίων
Θθβαίων
Θθβαίων
Νεβαδζων
Νεβαδζων
Νεβαδζων
Ερζτριασ
Δομοκοφ
Νοκρϊν
Ξακρακϊμθσ

ΑΓΤΙΟΙΡΧ
ΑΓΤΙΟΙΡΧ
ΘΕΥΦΙΕΩΟ
ΞΑΜΤΧΟΕΙΑΥ
ΙΕΤΑΥ ΣΡΝΘΥ
ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ
ΙΕΤΑΥ ΣΡΝΘΥ
ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ
ΑΜΤΑΦΑΥ
ΑΜΤΑΦΑΥ
ΣΑΦΤΕΩΟ
ΣΑΦΤΕΩΟ
ΣΑΦΤΕΩΟ
ΩΝΕΟΘΥ
ΩΝΕΟΘΥ
ΩΝΕΟΘΥ
ΩΝΕΟΘΥ
ΘΘΒΑΙΩΟ
ΘΘΒΑΙΩΟ
ΘΘΒΑΙΩΟ
ΘΘΒΑΙΩΟ
ΝΕΒΑΔΕΩΟ
ΝΕΒΑΔΕΩΟ
ΝΕΒΑΔΕΩΟ
ΕΤΕΦΤΙΑΥ
ΘΕΥΥΑΝΙΩΦΙΔΡΥ
ΑΦΑΝΑΟΦΘΥ
ΥΣΕΤΧΕΙΑΔΡΥ

ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ

Ξακρακϊμθσ

ΥΣΕΤΧΕΙΑΔΡΥ

Δθμοτικό Διαμζριςμα

Ρικιςμόσ

Ρρεινόσ

Δ.Δ. Αγρινίου
Δ.Δ. Αγρινίου
Δ.Δ. Μαινουργίου
Δ.Δ. Γαβαλοφσ

Συργίον, το
Υχίνοσ,ο
Ανω Βλοχόσ,ο
Μουρτελαίικα,τα

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ

Δ.Δ. Ξεςολογγίου

Μαρίτςα,θ

ΟΑΙ

Δ.Δ. Ξεςολογγίου
Δ.Δ. Σοροβίτςθσ
Δ.Δ. Σοροβίτςθσ
Δ.Δ. Σατρζων
Δ.Δ. Σατρζων
Δ.Δ. Σατρζων
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Ξουρικίου
Δ.Δ. Ξουρικίου
Δ.Δ. Ξουρικίου
Δ.Δ. Ξουρικίου
Δ.Δ. Νεβαδζων
Δ.Δ. Νεβαδζων
Δ.Δ. Νεβαδζων
Δ.Δ. Ερετρίασ
Δ.Δ. Εκκάρασ
Δ.Δ. Αταλάντθσ
Δ.Δ. Αγίου Υϊςτου
Δ.Δ. Μαλλικζασ
Υπερχειάδοσ

Χοφνιςτα,θ
Δ.Δ. Σοροβίτςθσ
Σοροβίτςα,θ
Ξπάλασ,ο
Υκιόεςςα,θ
Χάραδρον, το
Δ.Δ. Μαρυάσ
Μαρυά,θ
Βαρβαρίνα,θ
Υιτοχϊριον, το
Δ.Δ. Ξουρικίου
Ξουρίκιον, το
Μαςτρί, το
Σλατανάκια,τα
Ανάλθψισ,θ
Ελικϊν,ο
Φςουκαλάδεσ,οι
Γζροντασ,ο
Ανω Αγόριανθ,θ
Αγιοσ Βλάςιοσ,ο
Δίλοφον, το

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ

Ανω Μαλλικζα,θ

ΟΑΙ

Ξειονεκτικόσ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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Σεριφζρεια

Οομόσ

Διμοσ

Δθμοτικι Ενότθτα

Δθμοτικό Διαμζριςμα

Ρικιςμόσ

α/α
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου

ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ

Επιδαφρου
Επιδαφρου
Επιδαφρου
Οαυπλιζων
Οαυπλιζων
Οαυπλιζων
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ

ΑΥΜΝΘΣΙΕΙΡΧ
ΑΥΜΝΘΣΙΕΙΡΧ
ΑΥΜΝΘΣΙΕΙΡΧ
ΑΥΙΟΘΥ
ΑΥΙΟΘΥ
ΑΥΙΟΘΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ

Δ.Δ. Αγίου Δθμθτρίου
Δ.Δ. Αγίου Δθμθτρίου
Δ.Δ. Αγίου Δθμθτρίου
Δ.Δ. Μαρνεηαίικων
Δ.Δ. Μαρνεηαίικων
Δ.Δ. Μαρνεηαίικων
Δ.Δ. Αςτρουσ
Δ.Δ. Αςτρουσ
Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου
Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου
Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου
Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου

Δ.Δ. Αγίου Δθμθτρίου
Ξετόχιον, το
Γκάτηια,θ
Ανω Μαρνεηαίικα,τα
Μαναπίτςα,θ
Υταυροπόδιον, το
Αγιοσ Ιωάννθσ,ο
Χαντάκια,τα
Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου
Αγιοσ Ανδρζασ,ο
Αγιοσ Γεϊργιοσ,ο
Αρκαδικό Χωριό, το

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου
Σελοποννιςου

ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΑΤΜΑΔΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΝΑΜΩΟΙΑΥ
ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ
ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Βόρειασ Μυνουρίασ
Φρίπολθσ
Βζλου - Βόχασ
Νουτρακίου - Αγ. Θεοδϊρων
Νουτρακίου - Αγ. Θεοδϊρων
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Πυλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ
Υικυωνίων
Υικυωνίων
Ευρϊτα
Ευρϊτα
Υπάρτθσ
Υπάρτθσ
Υπάρτθσ
Υπάρτθσ
Ριχαλίασ
Ριχαλίασ

ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ
ΦΤΙΣΡΝΕΩΥ
ΒΡΧΑΥ
ΝΡΧΦΤΑΜΙΡΧ-ΣΕΤΑΧΩΤΑΥ
ΝΡΧΦΤΑΜΙΡΧ-ΣΕΤΑΧΩΤΑΥ
ΕΧΤΩΥΦΙΟΘΥ
ΕΧΤΩΥΦΙΟΘΥ
ΕΧΤΩΥΦΙΟΘΥ
ΠΧΝΡΜΑΥΦΤΡΧ
ΠΧΝΡΜΑΥΦΤΡΧ
ΠΧΝΡΜΑΥΦΤΡΧ
ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ
ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ
ΕΝΡΧΥ
ΕΝΡΧΥ
ΦΑΤΙΔΡΥ
ΦΑΤΙΔΡΥ
ΦΑΤΙΔΡΥ
ΦΑΤΙΔΡΥ
ΑΟΔΑΟΙΑΥ
ΑΟΔΑΟΙΑΥ

Δ.Δ. Αγίου Ανδρζου
Δ.Δ. Βερβζνων
Δ.Δ. Βερβζνων
Δ.Δ. Μορακοβουνίου
Δ.Δ. Ξελιγοφσ
Δ.Δ. Φριπόλεωσ
Δ.Δ. Ηευγολατείου
Δ.Δ. Νουτρακίου Σεραχϊρασ
Δ.Δ. Νουτρακίου Σεραχϊρασ
Δ.Δ. Μαλλικζασ
Δ.Δ. Υαρανταπιχου
Δ.Δ. Υαρανταπιχου
Δ.Δ. Γελινιατίκων
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Μαρυάσ
Δ.Δ. Ξεγάλου Βάλτου
Δ.Δ. Ξεγάλου Βάλτου
Δ.Δ. Γουβϊν
Δ.Δ. Γουβϊν
Δ.Δ. Δάφνθσ
Δ.Δ. Δάφνθσ
Δ.Δ. Δάφνθσ
Δ.Δ. Δάφνθσ
Δ.Δ. Διαβολιτςίου
Δ.Δ. Διαβολιτςίου

Σαραλία Αγίου Ανδρζου,θ
Δ.Δ. Βερβζνων
Βζρβενα,τα
Ρρεινόν Μορακοβοφνιον, το
Ρρεινι Ξελιγοφ,θ
Ξθλιά Φριπόλεωσ,θ
Μαλζντηιον, το
Αςπρόκαμποσ,ο
Σεραχϊρα,θ
Μαλλικζα,θ
Δ.Δ. Υαρανταπιχου
Υαραντάπθχον, το
Υπαρτιναίικα,τα
Δ.Δ. Μαρυάσ
Μαρυά,θ
Δ.Δ. Ξεγάλου Βάλτου
Ξζγασ Βάλτοσ,ο
Δ.Δ. Γουβϊν
Γοφβαι,αι
Δ.Δ. Δάφνθσ
Δάφνθ,θ
Ξονι Ηερμπίτςθσ,θ
Σαλαιοχϊριον, το
Αγιοι Θεόδωροι,οι
Ξοναςτθράκιον, το

Ρρεινόσ

Ξειονεκτικόσ
ΟΑΙ
ΟΑΙ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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α/α
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Σεριφζρεια
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ
Μριτθσ

Οομόσ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
ΧΑΟΙΩΟ
ΧΑΟΙΩΟ
ΧΑΟΙΩΟ
ΧΑΟΙΩΟ
ΧΑΟΙΩΟ

Διμοσ
Γόρτυνασ
Γόρτυνασ
Γόρτυνασ
Γόρτυνασ
Γόρτυνασ
Γόρτυνασ
Μιςςάμου
Μιςςάμου
Σλατανιά
Σλατανιά
Σλατανιά

Δθμοτικι Ενότθτα
ΓΡΤΦΧΟΑΥ
ΓΡΤΦΧΟΑΥ
ΓΡΤΦΧΟΑΥ
ΓΡΤΦΧΟΑΥ
ΜΡΦΙΟΑ
ΜΡΦΙΟΑ
ΜΙΥΥΑΞΡΧ
ΜΙΥΥΑΞΡΧ
ΞΡΧΥΡΧΤΩΟ
ΣΝΑΦΑΟΙΑ
ΣΝΑΦΑΟΙΑ

Δθμοτικό Διαμζριςμα
Δ.Δ. Αγίων Δζκα
Δ.Δ. Βαγιονιάσ
Δ.Δ. Βαγιονιάσ
Δ.Δ. Σλατάνου
Δ.Δ. Διονυςίου
Δ.Δ. Υτόλων
Δ.Δ. Σλατάνου
Δ.Δ. Σλατάνου
Δ.Δ. Βατολάκκου
Δ.Δ. Μοντομαρίου
Δ.Δ. Μοντομαρίου

Ρικιςμόσ
Βουρβουλίτθσ,ο
Μουμάςα,θ
Νοφκια,θ
Φρυπθτά,τα
Σαναγία,θ
Κνια,τα
Ανω Υφθνάριον, το
Υφθνάριον, το
Υκονίηον, το
Μοιλάδα,θ
Πθροκάμπιον, το

Ρρεινόσ

Ξειονεκτικόσ

ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
ΟΑΙ
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Σαράρτθμα ΙΙ, Φορείσ τα μζλθ των οποίων λαμβάνουν τθ βακμολογία του πεδίου 2.1
α/α
1
2
3
4
5

Σεριφζρεια
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

ΔΑΡΜ
ΔΑΡΜ ΔΤΑΞΑΥ
ΔΑΡΜ ΕΒΤΡΧ
ΔΑΡΜ ΕΒΤΡΧ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ

Ρνομαςία

Φθλζφωνο

Διεφκυνςθ

ΑΥ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ ΑΓΙΡΧ
ΑΘΑΟΑΥΙΡΧ ΔΤΑΞΑΥ

25213-00928

Άγιοσ Ακανάςιοσ Δράμασ ΦΜ 66300

Α.Υ.Μ.Γ.Ε ΦΧΧΕΤΡΧ

25540-41131

ΦΧΧΕΤΡ ΕΒΤΡΧ, ΦΜ 68003

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ Ρ.Ε.Φ
ΥΑΞΡΘΤΑΜΘΥ

6979442782

ΥΑΞΡΘΤΑΜΘ ΕΒΤΡΧ, ΦΜ 68002

Α.Ε.Υ. ΜΑΝΝΙΤΑΧΘΥ "Θ ΑΘΘΟΑ" (Ρ.Ε.Φ.)

2593091220

Μαλλιράχθ Θάςου

Α.Ε.Υ. ΝΙΞΕΟΑΤΙΩΟ (Ρ.Ε.Φ.)

2593042294

Νιμενάρια Θάςου

Α.Υ. Φροφτων και Ναχανικϊν Υταφυλιϊν
"ΣΡΙΡΦΘΦΑ-ΥΧΞΒΡΝΡ"

2594092760

Ελαιοχϊρι Μαβάλασ

Α.Υ. Χρυςοφπολθσ "ΓΑΙΑ"

2591061185

Χρυςοχϊρι Μαβάλασ

Α.Υ.Υ. "ΟΕΥΣΑΤ"

2591061779

4ο χλμ. Χρυς/λθσ - Μεραμωτισ, 64200

Α.Υ.Υ. ΑΥΥΡΥ

2591062015

Οζα Μαρυά Μαβάλασ, 64200

Α.Υ.Υ. ΕΤΑΦΕΙΟΡΧ "PARADISE"

2591053078

Ερατεινό Μαβάλασ

Α.Υ.Υ. ΟΕΥΦΡΧ "ΟΕΥΦΡΥ"

2591062130

5ο χλμ. Χρυς/λθσ - Μεραμωτισ, 64200

ΑΓΙΑΥΞΑ Α.Ε.

2591056550

Αγίαςμα Μαβάλασ

Ε.Α.Υ. ΜΑΒΑΝΑΥ (Ρ.Ε.Φ.)

2510836537, 2510232792

Ψδρασ 18, ΜΑΒΑΝΑ ΦΜ 65302

ΜΑΒΑΝΑ Α.Ε.

2591061826

Οζα Μαρυά Μαβάλασ, 64200

Φροφτων & Ναχανικϊν ΕΑΥ ΜΑΒΑΝΑΥ

2510836537, 2510232792

Ψδρασ 18, Μαβάλα 65302

15

Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

16

Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

ΔΑΡΜ ΠΑΟΘΘΥ

Ρμάδα Σαραγωγϊν Ακατζργαςτου
Μαπνοφ ΕΑΥ Πάνκθσ

2541023252

Αίμου 2, ΠΑΟΘΘ ΦΜ 67132

17

Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

ΔΑΡΜ ΠΑΟΘΘΥ

ΡΣ Φο Υπαράγγι τθσ Μοιλάδασ του
ποταμοφ Οζςτου

2541042255

Μεντθτι Πάνκθσ, ΠΑΟΘΘ ΦΜ 67200

ΔΑΡΜ ΠΑΟΘΘΥ

ΡΣ Φροφτων Ενωςθ Αγροτϊν
Υυνεταιριςμζνων ΠΑΟΘΘΥ

2541027022

Αίμου 2, ΠΑΟΘΘ ΦΜ 67131

ΑΥΜΓΕ ΟΕΑΥ ΒΧΥΥΑΥ

25520-71472

ΟΕΑ ΒΧΥΥΑ ΕΒΤΡΧ, ΦΜ 68001

ΑΥΣΕΕ ΥΜΡΤΔΡΧ ΟΕΑΥ ΒΧΥΥΑΥ

25520-71161

ΟΕΑ ΒΧΥΥΑ ΕΒΤΡΧ, ΦΜ 68001

6
7
8
9
10
11
12
13
14

18
19
20

Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ
Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ
ΔΑΡΜ ΜΑΒΑΝΑΥ

ΔΑΡΜ ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ
ΔΑΡΜ ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ
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21

Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ

ΔΑΡΜ ΤΡΔΡΣΘΥ

ΑΥ ΦΤΡΧΦΩΟ ΜΑΙ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ ΜΕΤΑΥΙ
ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ- ΡΤΕΙΟΘ ΤΡΔΡΣΘ

2531085500

Θάμνα, ΜΡΞΡΦΘΟΘ ΦΜ 69100

22

Αττικισ

ΔΑΡΜ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΦΦΙΜΘΥ

ΑΥ Σαραγωγϊν Μθπευτικϊν Ξεγάρων

2296025639

Μλειςοφρασ 39 Ξζγαρα 19100

23

Αττικισ

ΔΑΡΜ ΟΘΥΩΟ

ΡΣ Νιβαδίου Μυκιρων

2736031287

Νιβάδι- Μυκιρων 80100

24

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡ ΝΕΥΒΡΧ

"Σ. ΒΑΥΦΑΤΔΡΥ ΧΩΟΑΥ-Ι. ΜΤΕΞΞΧΔΑΥ-Α
ΦΗΑΟΕΤΡΥ-Ι. ΥΑΒΒΡΓΝΡΧ-Σ. ΦΥΙΒΡΝΑΥ"

2254022270

ΜΑΥΣΑΜΑΥ ΝΘΞΟΡΧ

25

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡ ΝΕΥΒΡΧ

"Σ. ΧΑΦΗΘΓΕΩΤΓΕΙΡΧ ΜΑΙ ΥΙΑ Ε.Ε."

2254031082

ΜΑΤΣΑΥΙ ΝΘΞΟΡΧ

26

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡ ΝΕΥΒΡΧ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΝΘΞΟΡΧ "Θ
ΕΟΩΥΘ"

2254022212

ΞΧΤΙΟΑ ΝΘΞΟΡΧ

27

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡ ΝΕΥΒΡΧ

Ρ.Ε.Φ- ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΣΑΤΑΜΡΙΝΩΟ

2253094358

ΣΑΤΑΜΡΙΝΑ ΝΕΥΒΡΧ - 81107

28

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡ ΝΕΥΒΡΧ

Ρ.Ε.Φ- ΕΑΥ ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΡΥ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΣΑΝΑΙΡΜΘΣΡΧ

2251082353

ΣΑΝΑΙΡΜΘΣΡΥ ΝΕΥΒΡΧ - 81106

29

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡΜ ΥΑΞΡΧ

Ε.Ρ.Υ.ΥΑΞΡΧ,Ρ.Σ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ &
ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΑΥ ΕΝΙΑΥ

2273087528 & 6977979049

ΞΑΝΑΓΑΤΙ ΥΑΞΡΥ , ΦΜ 83100

30

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡΜ ΥΑΞΡΧ

ΕΟΩΥΘ ΡΙΟΡΣΡΙΘΦΙΜΩΟ ΥΧΟ/ΥΞΩΟ
ΥΑΞΡΧ

2273087528 & 6977979049

ΞΑΝΑΓΑΤΙ ΥΑΞΡΥ , ΦΜ 83100

31

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡΜ ΥΑΞΡΧ

2275041039 & 6973491686

ΤΑΧΕΥ ΙΜΑΤΙΑΥ ,ΦΜ 83301

32

Βορείου Αιγαίου

ΔΑΡΜ ΥΑΞΡΧ

2273041150 & 6947006891

ΜΑΤΝΡΒΑΥΙ ΥΑΞΡΧ ,ΦΜ 83200

2271021001

ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ ΞΡΟΡΞΑΧΡΧ 1, 82100
ΧΙΡΥ

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΟΩΣΩΟ
ΣΡΤΦΡΜΑΝΙΩΟ ΜΑΙ ΟΩΣΩΟ
ΞΑΟΦΑΤΙΟΙΩΟ Α.Υ. ΕΤΧΥΙΧΘ
ΣΑΤΑΧΕΝΩΙΦΙΔΡΥ

2632092450

ΟΕΡΧΩΤΙ ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ Φ.Μ. 300 01

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΟΩΣΩΟ
ΣΡΤΦΡΜΑΝΙΩΟ ΜΑΙ ΟΩΣΩΟ
ΞΑΟΦΑΤΙΟΙΩΟ Α.Υ. ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ –
ΟΑΧΣΑΜΦΙΑΥ “Θ ΕΟΩΥΘ”

2631055200

ΟΑΧΣΑΜΦΡΧ 35, Φ.Μ. 302 00 ΞΕΥΡΝΡΓΓΙ

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΥΣΑΤΑΓΓΙΡΧ &
ΝΡΙΣΩΟ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ ΟΡΞΡΧ ΑΙΦ/ΟΙΑΥ
“Ρ ΑΧΕΝΩΡΥ ”

2641039490

ΟΕΑΣΡΝΘ ΑΓΤΙΟΙΡΧ Φ.Μ. 301 31

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΥΣΑΤΑΓΓΙΩΟ,
ΔΑΞΑΥΜΘΟΩΟ, ΑΜΦΙΟΙΔΙΩΟ, ΜΕΤΑΥΙΩΟ
& ΤΡΔΙΩΟ “ΧΨΘΝΘ ΣΑΟΑΓΙΑ”

2641039492 & 2641039490

ΟΕΑΣΡΝΘ ΑΓΤΙΟΙΡΧ Φ.Μ. 301 31

33

34

35

36

37

Βορείου Αιγαίου

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΧΙΡΧ

ΞΕΝΙΥΥΡΜΡΞΙΜΡΥ ΥΧΟΑΙΦΕΤΙΥΞΡΥ
ΙΜΑΤΙΑΥ
"Ρ ΙΜΑΤΡΥ"
ΞΕΝΙΥΥΡΜΡΞΙΜΡΥ ΥΧΟΑΙΦΕΤΙΥΞΡΥ
ΥΑΞΡΧ
ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ ΜΙ
ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΩΟ ΕΝΙΩΟ ΦΘΥ ΕΟΩΥΘΥ
ΞΑΥΦΙΧΡΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΧΙΡΧ (Ρ.Ε.Φ. Ε.Ξ.
ΧΙΡΧ) (ΑΤΙΘΞΡΥ ΣΤΩΦ. ΕΓΜΤΙΥΘΥ 695/132-2015)
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38

39

40

41

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΥΣΑΤΑΓΓΙΩΟ,
ΣΡΤΦΡΜΑΝΙΩΟ, ΞΑΟΦΑΤΙΟΙΩΟ ΜΑΙ
ΤΡΔΙΩΟ “ΔΕΝΦΑ ΡΙΟΙΑΔΩΟ ”

6948661596

ΜΑΦΡΧΘ ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ Φ.Μ. 300 07

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ
ΜΑΙ ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΑΥ ΕΝΙΑΥ ΦΡΧ Α.Υ.
ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ
ΑΓΤΡΦΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ
ΑΓΤΙΟΙΡΧ "ΕΟΩΥΘ ΑΓΤΙΟΙΡΧ"

2641091024

ΣΑΣΑΛΩΑΟΟΡΧ 23, ΑΓΤΙΟΙΡ Φ.Μ. 301 00

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ
ΜΑΙ ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΑΥ ΕΝΙΑΥ ΦΡΧ Α.Υ.
ΜΑΙΟΡΧΤΓΙΡΧ ΑΙΦΩΝ/ΟΙΑΥ

6979774452

ΜΑΙΟΡΧΤΓΙΡ ΑΙΦΩΝ/ΟΙΑΥ Φ.Μ. 301 00

ΔΑΡΜ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ
ΜΑΙ ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΑΥ ΕΝΙΑΥ ΦΡΧ Α.Υ.
ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ - ΟΑΧΣΑΜΦΙΑΥ (Θ ΕΟΩΥΘ)

2631055200

ΟΑΧΣΑΜΦΡΧ 35, ΞΕΥΡΝΡΓΓΙ Φ.Μ. 302 00

2693031909

ΒΡΧΣΤΑΥΙΡ ΑΧΑΛΑΥ 27052

42

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΑΧΑΙΑΥ

Α.Υ. Θ ΘΝΙΔΑ

43

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΑΧΑΙΑΥ

Α.Υ. ΦΡ ΑΞΣΕΝΙ

2691025640

ΓΕΦΧΤΑ ΞΕΓΑΟΙΦΘ ΑΙΓΙΡ 25100

ΔΑΡΜ ΑΧΑΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΝΑΙΡΜΡΞΙΜΡΧ
ΑΞΣΕΝΡΧΤΓΙΜΡΧ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ
ΣΑΦΤΩΟ (ΥΦΡ ΦΡΞΕΑ ΦΩΟ ΡΕΦ)

2610362733

ΑΟΘΕΙΑΥ 38, ΣΑΦΤΑ Φ.Μ. 26332

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΣΑΟΑΙΓΙΑΝΕΙΡΧ
ΕΟΩΥΘΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΩΟ ΑΓΤΡΦΙΜΘ
ΕΦΑΙΤΙΜΘ ΥΧΞΣΤΑΠΘ Α.Ε. (ΥΦΡ ΦΡΞΕΑ
ΦΩΟ ΡΕΦ)
ΣΑΟΑΙΓΙΑΝΕΙΡΥ ΕΟΩΥΘ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΩΟΑΓΤΡΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΙΜΘ ΥΧΞΣΤΑΠΘ Α.Ε.

2691022409

ΜΡΤΙΟΘΡΧ 201, ΑΙΓΙΡ Φ.Μ. 25100

2691074488

ΑΙΓΙΡ 25100

44

Δυτικισ Ελλάδασ

45

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΑΧΑΙΑΥ

46

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΑΧΑΙΑΥ

47

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. "ΔΙΑΥ"

26230-61656

ΦΤΑΓΑΟΡ

48

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. "ΜΑΞΣΡΥ"

26230-61842

ΦΤΑΓΑΟΡ

49

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. «Θ ΧΤΞΙΟΘ»

26230-72801

ΟΕΑ ΞΑΟΩΝΑΔΑ 27052

50

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. ΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ "ΘΝΕΙΑΥ ΜΘΣΡΥ"

26230-20935

ΣΧΤΓΡΥ

51

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. ΞΕΦΑΣΡΙΘΞΕΟΩΟ ΡΣΩΤ/ΜΩΟ Ο.
ΘΝΕΙΑΥ

26220-24173

ΑΘ. ΔΙΑΜΡΧ & ΜΡΧΞΡΧΟΔΡΧΤΡΧ 31
ΑΞΑΝΙΑΔΑ

52

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. ΟΩΣΩΟ ΡΣΩΤ/ΜΩΟ - Ρ.Σ. ESPERIA

26230-24312

ΝΕΧΑΙΟΑ

53

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Α.Υ. ΡΣΩΤΡΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ ΔΧΦ. ΕΝΝΑΔΑΥ

26230-35822

ΣΑΝΑΙΡΧΩΤΙ ΓΑΥΦΡΧΟΘ

54

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

Ε.Ρ.Σ. ΕΟ.ΥΧ. ΘΝΕΙΑΥ ΡΝΧΞΣΙΑΥ Α.Ε.Υ.
(ΥΦΡ ΦΡΞΕΑ ΦΩΟ ΡΕΦ)

2621029973

ΦΑΜΘ ΣΕΦΤΡΣΡΧΝΡΧ ΜΑΙ ΜΡΜΜΙΟΡΧ 8,
ΣΧΤΓΡΥ Φ.Μ. 27100

55

Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑΡΣ Υ ΘΝΕΙΑΥ

ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΞΡΟΡΣΑΦΙ Α.Ε.
(ΥΦΡ ΦΡΞΕΑ ΦΩΟ ΡΕΦ)

6972822333

ΓΕΤΑΜΙ ΑΞΑΝΙΑΔΑΥ, Φ.Μ. 27200
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56

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΓΤΕΒΕΟΩΟ

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧOYN
ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΑΜΑΦΕΤΓΑΥΦΡΧ
ΜΑΣΟΡΧ -ΜΑ.ΥΧ. ΒΡΛΡΧ & ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ
Α.Υ ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ "Θ ΔΘΞΘΦΤΑ"

57

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ

ΦΘΝ: 24640 - 31592

ΒΑΥΙΝΕΩΥ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ 3, ΟΕΑΣΡΝΘ
ΜΡΗΑΟΘΥ,50001
ΒΕΝΒΕΟΦΡ ΜΡΗΑΟΘΥ ,50400

58

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΜΡΗΑΟΘΥ

59

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΜΡΗΑΟΘΥ

ΑΥΕΣΡΣ ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ "Θ ΕΟΩΥΘ"

24640 -31336

ΒΕΝΒΕΟΦΡ ΜΡΗΑΟΘΥ ,50400

60

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΜΡΗΑΟΘΥ

ΦΘΝ: 24670-74126, 74127

ΔΑΡΜ ΜΡΗΑΟΘΥ

Γ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε
ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΑΜΑΦΕΤΓΑΥΦΡΧ
ΜΑΣΟΡΧ -ΜΑ.ΥΧ. ΒΡΛΡΧ & ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ

ΦΩΦΕΙΟΘ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ, Φ.Μ.: 52059
ΒΑΥΙΝΕΩΥ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ 3, ΟΕΑΣΡΝΘ
ΜΡΗΑΟΘΥ,50001

61

Δυτικισ Ξακεδονίασ

62

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΦΝΩΤΙΟΑΥ

Α.Υ ΕΧΤΧΦΕΤΘΥ ΣΕΤΙΡΧΘΥ ΑΞΧΟΦΑΙΡΧ
(ΑΥΕΣΑ)

63

Δυτικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΦΝΩΤΙΟΑΥ

64

Θπείρου

ΔΑΡΜ ΑΤΦΑΥ

Α.Υ ΞΑΟΙΑΜΙΡΧ
¨ΦΤΡΧΦΑ
ΒΕΓΡΤΙΦΙΔΑΥ"
ΑΓΕΝΑΔΡΦΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΑΤΦΑΥ-ΣΤΕΒΕΗΑΥ

65

Θπείρου

ΔΑΡΜ ΑΤΦΑΥ

66

67

Θπείρου

Θπείρου

24680 -22390

24680 -22390

23860 23813, 23860 23835

ΓΧΞΟΑΥΦΘΤΙΡΧ 7, ΑΞΧΟΦΑΙΡ, 53200

23860- 91067

ΞΑΟΙΑΜΙ, 53070

2682032492

Νοφροσ Σρζβεηασ Φ.Μ. 48061

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ ΑΜΦΙΟΙΔΙΩΟ Α.Υ.Ε.Α.

2683042070

Φ.Μ. Αγίου Υπυρίδωνα Διμου Αρταίων
Φ.Μ. 47150

2681052547

ΔΑΡΜ ΑΤΦΑΥ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ
ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΑΜΦΙΟΙΔΙΩΟ ΔΘΞΡΧ
ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΥΜΡΧΦΑ

Ακροποταμιά Άρτασ
Φ.Μ. 47150

2681021562

ΔΑΡΜ ΑΤΦΑΥ

ΑΥ ΒΙΡΜΑΝΝΙΕΤΓΘΦΩΟ ΜΑΙ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ
ΓΕΩΤΓΙΜΩΟ ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ ΑΤΦΑΥ
"AGROBIO - FARM"

Εμπορικό κζντρο Σεριφερειακθ Ρδόσ
Άρτασ-Φ.Μ. 47132

ΡΞΑΔΑ ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΩΟ ΦΡΤΕΩΟ (ΡΕΦ)
ΑΓΤΡΦΙΜΡΧ ΥΧΟΕΦΑΙΤΥΞΡΧ ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥΕΟΩΥΘ ΑΓΤΡΦΩΟ

2665025481-2

ΣΧΤΙ ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ, 46100

68

Θπείρου

ΔΑΡΜ ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥ

69

Θπείρου

ΔΑΡΜ ΣΤΕΒΕΗΑΥ

ΑΥΧΣ ΟΙΜΡΣΡΝΘ (Ρπωροκθπ/κϊν)

2682041432 & 2682041324

ΒΙ.ΣΕ. ΣΤΕΒΕΗΑΥ 48100

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘΥ
ΦΡΞΑΦΑΥ ΣΤΡΥ ΞΕΦΑΣΡΙΘΥΘ "Θ
ΔΘΞΘΦΤΑ", ΣΕ ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ

2443095091

ΦΙΝΙΑ-ΥΡΦΑΔΩΟ-ΦΜ 43300

70

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ

71

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ "ΕΟΩΥΘ ΕΝΑΥΥΡΟΑΥ"

2493023082

Ελαςςόνα TK 40200

72

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΓΙΑΟΟΡΧΝΘΥ

2410-591060,-61

Γιάννουλθ TK 41500

73

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΔΕΟΔΤΩΟ 'ΑΤΓΙΥΥΑ'

2410-831366

Δζνδρα Φυρνάβου 41 500

2410-941538

Φαλάνθ TK 40400

2411-116205

Δθμοτικι Μονότθτα Οίκαιασ Διμου
Μιλελζρ TK 41005

74

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ Επεξεργαςίασ και Σωλιςεωσ
Υυμπιρθνων Τοδακίνων Φαλάνθσ και
Σεριχϊρων

75

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΘΕΥΥΑΝΩΟ ΦΡΞΑΦΡΣΑΤΑΓΩΓΩΟ
'ΘΕΥΦΡ'
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76

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΜΑΤΙΦΥΑΥ-ΥΦΡΞΙΡΧ “ΜΑΤΣΡΙ
ΜΙΥΥΑΒΡΧ

2495092234

77

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΣΑΤΑΓΩΓΡΙ ΑΤΓΧΤΡΣΡΧΝΙΡΧ

24920-41548

Αργυροποφλι TK 40100

78

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ Σλατανουλίων -Ρ.Σ.Ε.Γ.Α.

2410-831100

Σλατανοφλια TK 41500

79

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΣΝΑΦΑΟΡΧΝΙΩΟ 'ΦΤΡΧΦΡΣΘΓΘ'

2410-831100, 2410-8314779

Σλατανοφλια TK 41500

80

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥ ΣΧΤΓΕΦΡΧ

6936521066

Διμοσ Φεμπϊν TK 40006

81

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΤΙΥΑΥ

ΑΥΕΣΡΣ Φυρνάβου

24920-25343,22770

Φφρναβοσ TK 40100

82

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ & ΥΣΡΤΑΔΩΟ

Αγροτικόσ Ελαιουργικόσ Υυνεταιριςμόσ
Στελεοφ

24220-41280

Στελεόσ, TK 37007

83

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ & ΥΣΡΤΑΔΩΟ

Αγροτικόσ Υυνεταιριςμόσ Σθλίου και
Βορείων Υποράδων

24280-93963, 93009

Άνω Νεχϊνια, TK 37300

84

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ & ΥΣΡΤΑΔΩΟ

ΑΥ Θεςςαλικό Φιςτίκι Υτεφανοβικείου

6977630278

Μοινότθτα Υτεφανοβικείου, Δ.Ε.
Μάρλασ, Δ. Τιγα Φεραίου- TK 37500

85

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΞΑΓΟΘΥΙΑΥ & ΥΣΡΤΑΔΩΟ

ΑΥΡ Ηαγοράσ Σθλίου

24260-22450,22517,22840

Ηαγορά Σθλίου TK 37001

86

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΦΤΙΜΑΝΩΟ

87

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΦΤΙΜΑΝΩΟ

88

Θεςςαλίασ

ΔΑΡΜ ΦΤΙΜΑΝΩΟ

Αγρόκτθμα Υερβωτϊν ΑΒΕΕ

Φθλ: 24410-52072, fax: 2441052125

ΑΥ Ρ ΝΑΧΑΟΡΜΘΣΡΥ

Φθλ:24310-56154,fax:24310-56191

ΑΥ ΣΑΤΑΣΡΦΑΞΡΧ ΣΙΑΝΕΙΩΟ ΦΤΙΜΑΝΩΟ

τθλ. 24310-52060

Μαρίτςα TK 40006

Υερβωτά Φρικάλων ΦΜ 43061
Γλίνοσ Φρικάλων, ΦΜ 42100
Σαραπόταμοσ

TK 42100

89

Ιονίων Οιςων

ΔΑΡΜ ΗΑΜΧΟΘΡΧ

ΑΥ Ενιαίοσ Αγροτικόσ Ελαιουργικόσ
Υταφιδικόσ Ρινοποιθτικόσ Υυνεταιριςμόσ
Ηακφνκου (ΕΑΥ Ηακφνκου)

90

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Αμμου Βζροιασ "Ο. ΑΝΙΑΜΞΩΟ"

23310 - 91202

ϋΑμμοσ Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 - Θμακία

91

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Βζροιασ "VENUS GROWERS"

2331023311-76017

Υιδθροδρομικόσ Υτακμόσ Βζροιασ - Φ.Θ
3 - Φ.Μ. 59131 - Θμακία

92

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Επιςκοπισ

23320- 44494

Επιςκοπι Οάουςασ - Φ.Μ. 59200 Θμακία

93

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Ξελίκθσ

23310 - 81988

Ξελίκθ Θμακίασ - Φ.Μ. 59031 - Θμακία

94

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Ξζςθσ

23310 - 41041-41227

Ξζςθ Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 - Θμακία

95

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

Α.Υ Οάουςασ

2332041751 τθλ. κζντρο 2332041187 πωλιςεισ

Αντφπα 5 - Μοπανόσ - Φ.Μ. 59035 Θμακία

Α.Υ. "ΞΙΕΗΑ ΦΤΡΧΦ"

2332042900

11ο χλμ. Βζροιασ-Οάουςασ Είςοδοσ Β2 Φ.Μ. 59035 - Υτενιμαχοσ Οάουςασ Θμακία

Α.Υ. ΞΑΜΤΡΧΩΤΙΡΧ "Ρ ΕΤΞΘΥ"

2331042142

Α.Υ.Ρ. ΔΙΑΒΑΦΡΧ "Ρ ΑΓΙΡΥ
ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ"

2331041190-42408

96

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

97

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

98

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

2695027611-612

ΝΧΜΡΧΔΙ-ΗΑΜΧΟΘΡΥ-Φ.Μ. 29100

Σεριοχι 66 Ξακροχϊρι - Φ.Μ. 59033 Θμακία
Διαβατόσ Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 Θμακία

54

ΑΔΑ: 6ΤΙ64653ΠΓ-Β1Ο

99

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

100

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

101

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

102

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

103

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

104

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

105

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΞΑΘΙΑΥ

106

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ

107

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΜΙΝΜΙΥ

108

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΓΙΑΟΟΙΦΥΑ

109

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΓΙΑΟΟΙΦΥΑ

110

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΓΙΑΟΟΙΦΥΑ

111

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΓΙΑΟΟΙΦΥΑ

112

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΕΔΕΥΥΑ

113

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΕΔΕΥΥΑ

114

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΕΔΕΥΥΑ

115

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΕΝΝΑΥ - ΕΔΕΥΥΑ

116

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΙΕΤΙΑΥ

117

Μεντρικισ Ξακεδονίασ

ΔΑΡΜ ΣΙΕΤΙΑΥ

ΑΕΥ Απ. Σαφλοσ Α.Ε.

23310-26345,24961,

Υιδθροδρομικόσ Υτακμόσ Βζροιασ - Φ.Μ.
59100 - Θμακία

ΑΕΥ ΜΡΞΕΠ Α.Ε.

23310-97460,97600,

Μουλοφρα - Φ.Μ. 59100 - Θμακία

ΑΥ Διμου Δοβράσ "Ρ ΗΧΓΡΥ"

23310-51093

Άγιοσ Γεϊργιοσ Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 Θμακία

ΑΥ ΞΕΝΙΜΘΥ & ΣΕΤΙΧΩΤΩΟ(ζχει ζγκριςθ
το 2016)

2331092378-92550

Σαλατίτςια Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 Θμακία

ΑΥΕΣΡΣ Οάουςασ

2332043206

Μ. Δθμθτριάδθ 17 - Φ.Θ. 89 - Φ.Μ. 59200
- Θμακία

ΑΥΡΣ Επιςκοπισ

23320-44888

Επιςκοπι Ανκεμίων - Φ.Μ. 59200 Θμακία

ΕΡΣ ΑΕΥ ΑΝΞΞΕ Α.Ε

2331097700

Μουλοφρα Θμακίασ - Φ.Μ. 59100 Θμακία

Α.Υ. Φοματοπαραγωγϊν Ο. Θεςςαλονίκθσ

2310715207

Σαρ. Ι. Ξεταξά 1 – Αγ. Ακανάςιοσ – Φ.Μ.
57003 - Θεςςαλονίκθ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ "ΑΥ
ΓΡΧΞΕΟΙΥΥΑΥ 'ΦΡ ΤΡΔΙ'"

ΣΤΡΕΔΤΡΥ Ρ.Σ. 6976877073
ΝΡΓΙΥΦΘΥ-ΧΣΕΧΘΧΟΡΥ
ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ: 2341025616

1ου ΝΡΧΡΧ ΦΑΒΡΧΝΑΤΘ 48 ΓΡΧΞΕΟΙΥΥΑ - Φ.Μ. 61300

Α.Υ. ΒΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΒΙΡΑΓΤΡΥ

2382081660 fax:2382063827
email:bio@bioagros.gr

Βας. Σαφλου 2, ΜΤΧΑ ΒΤΧΥΘ ΔΘΞΡΧ
ΣΕΝΝΑΥ - Φ.Μ. 58300

Α.Υ. Σ. ΞΧΝΡΦΡΣΡΧ

2382052393 fax:2382500933
email:aspmylo@gmail.com

Σ.ΞΧΝΡΦΡΣΡ, ΔΘΞΡΧ ΣΕΝΝΑΥ - Φ.Μ.
58100

Α.Υ. ΣΕΝΝΑΥ(ΕΓΥ ΓΙΑΟΟΙΦΥΩΟ)

2382022203 fax:2382028344
email:manager@easgiannitsa

Δ&Ξ. Σαπαδοποφλου 9, ΓΙΑΟΟΙΦΥΑ Φ.Μ. 58100

ΑΕΥ ΞΕΓΑΥ ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΥ-ΣΕΝΝΑ Α.Ε.

2381096148 fax:2381096340
email:kasoalex@otenet.gr

ΔΤΡΥΕΤΡ ΔΘΞΡΧ ΣΕΝΝΑΥ - Φ.Μ. 58100

Α.Υ. ΑΤΟΙΥΥΑΥ

2381031465 fax:23810 31466
email:sarnisa@otenet.gr

ΑΤΟΙΥΥΑ, ΔΘΞΡΧ ΕΔΕΥΥΑΥ - Φ.Μ. 58200

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑΥ
ΦΝΑΞΡΧΤΙΑΥ

2381099135 fax:2381099428
email:asflamourias@gmail.com

ΦΝΑΞΡΧΤΙΑ, ΔΘΞΡΧ ΕΔΕΥΥΑΥ - Φ.Μ.
58200

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΦΤΡΧΦΡΣΑΤΑΓΩΓΙΜΡΥ
ΡΣΩΤΡΜΘΣΕΧΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΑΝΞΩΣΙΑΥ "Θ ΕΟΩΥΘ"

2384021380 fax:2384023332
email:info.afosalmopias@gmail.com

1ο χλμ. ΑΤΙΔΑΙΑΥ-ΦΥΑΜΩΟΩΟ, ΔΘΞΡΧ
ΑΝΞΩΣΙΑΥ - Φ.Μ. 58400

ΑΥ ΣΙΣΕΤΙΑΥ-ΑΝΞΩΣΙΑΥ

2384022644 fax:2384024864
email:agrspipe@otenet.gr

ΣΙΣΕΤΙΑ, ΔΘΞΡΧ ΑΝΞΩΣΙΑΥ - Φ.Μ.
58400

2351091620

ΜΑΦΩ ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘΥ ΣΙΕΤΙΑΥ - Φ.Μ. 60100

2351078911

ΤΑΧΘ ΣΙΕΤΙΑΥ - Φ.Μ. 60100

Α.Υ. ΕΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ
ΜΑΦΩ ΑΓΙΑΟΟΘ
Ρ.Σ. Α.Υ. ΤΑΧΘΥ ΣΙΕΤΙΑΥ Ρ ΑΓΙΡΥ
ΝΡΧΜΑΥ”
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ΔΑΡΜ ΥΕΤΤΩΟ
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ΔΑΡΜ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘΥ
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Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

ΡΣ ΗΕΧΥ ΑΜΦΙΟΙΔΙΑ ΑΕ

2351053559

ΜΑΤΙΦΥΑ ΣΙΕΤΙΑΥ - Φ.Μ. 60100

ΕΑΥ ΣΡΝΧΓΧΤΡΧ - ΑΥ

2371022295

ΜΩΟ/ΣΡΝΕΩΥ 13 - ΣΡΝΧΓΧΤΡ - Φ.Μ.
63100

ΕΟΩΥΘ ΑΥ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘΥ

2373021373

Γ. ΣΑΣΑΟΔΤΕΡΧ & ΜΑΤΧΩΦΑΜΘ - Ο.
ΞΡΧΔΑΟΙΑ - Φ.Μ. 63200

CRETA GREEN AGROFARM ΙΔΙΩΦΙΜΘ
ΕΦΑΝΑΙΡΧΧΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ (Ρ.Σ. Φομζασ
Ελαιολάδου)

6977437825, Email:
cgagrofarm@gmail.com

Μλεανκθ 15, Αρχάνεσ, 71306

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΜΡΦΙΟΑ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

28930 31230
FAX 28930 31391, Email:
askofina@yahoo.gr

Aςθμι Mονοφατςιου
Hρακλειο κρθτθσ, 70 016

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΞΕΥΥΑΤΑΥ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

28920 27617, Fax 28920 22665,
Email:
g.poiotitas.easmessaras@gmail.com

Mοιρεσ Θρακλειου, 70400

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΣΑΟΑΓΙΑΥΦ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

28910 61318, Fax 28910 61319,
Email: αspanagias@gmail.com

Σαναγια Δθμου Ξινωα Σεδιαδοσ,
70300

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΥΧΜΡΝΡΓΡΧ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

8950 61301, Fax 28950 61309,
Email: assykologou@yahoo.gr

Υυκολογοσ Βιαννου

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΧΑΤΑΜΑ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

28930 22457, Fax 28930 22457,
Email:asxaraka@gmail.com

Xαρακασ Δθμου Αρχανων Αςτερουςιων,
70010

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
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ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

ΑΓΤΡΦΡΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΧΞΣΑΜΙΡΧ (Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

28920 51254, Fax 28920 52663,
Email: info@opast.gr

Φυμπακι,70200

ΕΟΩΥΘ ΑΓΤΡΦΙΜΩΟ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΩΟ
ΣΕΗΩΟ ΑΓΤΡΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΙΜΘ ΥΧΞΣΤΑΠΘ
ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ (Ρ.Σ. Φομζασ
Ελαιολάδου)

2810 741945, Fax 2810 741528,
Email: managmen@pezaunion.gr

Ρινοποιων 4, Μαλλονθ Σεδιαδοσ,
70100

Ρ.Σ. Α.Υ. ΜΑΥΦΤΙΡΧ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28950 51514, Email:
as.kastri@yahoo.gr

Μαςτρί Βιάννου
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ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
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ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ
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ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

Ρ.Σ. Α.Υ. ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ
ΑΤΒΘΥ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28950 71445, Email:
a.s.p.k.arvis@gmail.com

Αρβθ Βιάννου
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ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

Ρ.Σ. Α.Υ. ΨΑΤΘΥ ΦΡΤΑΔΑΥ (Ρ.Σ.
Μθπευτικϊν)

28950-61272, Email:
aspsaris@gmail.com

Ψαρι Φοράδα Βιάννου

28920-51254, Email: info@opast.gr

Φυμπάκι, 70200

ΔΑΡΜ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ

Ρ.Σ. ΑΓΤΡΦΡΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡΧ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ ΦΧΞΣΑΜΙΡΧ (Ρ.Σ.
Μθπευτικϊν)
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ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

Ρ.Σ. ΒΙΑΟΑΞΕ Α.Ε. (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28920-52338, Email:
bianame@hol.gr

Φυμπάκι, 70200

Ρ.Σ. Ι.Μ.Ε. ΣΑΣ ΣΤΡΦΘΦΘ ΘΝΙΑ (Ρ.Σ.
Μθπευτικϊν)

2810 214600, Email:
emfragiadakis@gmail.com

Σροφιτθσ Θλίασ

A Υ ΜΡΧΦΥΡΧΤΑ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 29180-51477
/ΦΑΠ: 28430 29181, Email:
ackph@otenet.gr

ΜΡΧΦΥΡΧΤΑΥ
720 55 ΥΦΑΧΤΡΧΩΤΙ

Α Υ ΣΑΝΑΙΜΑΥΦΤΡΧ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 61231/ΦΑΠ: 28430
61231, Email:
kritonailamakis@yahoo.gr

ΣΑΝΑΙΜΑΥΦΤΡ
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

Α Υ ΑΓΙΡΧ ΥΦΕΦΑΟΡΧ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 52425/ΦΑΠ: 28430
51705
agrosast@yahoo.com

ΑΓΙΡΥ ΥΦΕΦΑΟΡΥ
720 55 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

Α Υ ΗΑΜΤΡΧ
(Ρ.Σ. Ελαιοκομικϊν Φορζων)

ΦΘΝ: 28430 93257/ΦΑΠ: 28430
93257
ΦΘΝ: 28430 93429/ΦΑΠ: 28430
93429, Email:
zakros.coop@gmail.com

ΗΑΜΤΡΥ
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

Α Υ. ΣΕΧΜΩΟ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 51715/ΦΑΠ: 28430
51715
aspefkon@gmail.com

ΣΕΧΜΡΙ
720 55 ΥΘΦΕΙΑ

Α.Υ. ΜΤΙΦΥΑΥ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28410 51213/ΦΑΠ: 28430
51413
info@kritsacoop.gr

ΜΤΙΦΥΑ ΝΑΥΙΘΙΡΧ
720 51 ΜΤΙΦΥΑ

Α.Υ. ΝΙΘΙΟΩΟ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 31351/ΦΑΠ: 28430
31351
aslithinon@gmail.com

ΝΙΘΙΟΕΥ
720 55 ΥΘΦΕΙΑ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΦΑΦΙΔΙΜΡΥ ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΡΥ
ΥΧΟ/ΥΞΡΥ ΥΘΦΕΙΑΥ
(Ρ.Σ. Ελαιοκομικϊν Φορζων)

ΦΘΝ: 28430 29291/ΦΑΠ: 28430
29291, Email:
stafidik@otenet.gr

ΞΕΓΑΝΡΧ ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧ 10
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

ΑΕΥ ΕΟΩΥΘ ΞΕΤΑΞΣΕΝΡΧ ΑΕ

ΦΘΝ: 28410 33346/ΦΑΠ: 28410
32498
easm@otenet.gr

ΙΩΑΟΟΡΧ ΥΕΤΓΑΜΘ 2
724 00 ΟΕΑΣΡΝΘ

ΕΝΑΙΡΣΑΤΑΓΩΓΙΜΘ ΡΤΓΑΟΩΥΘ
ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΥΘΦΕΙΑΥ ΙΜΕ
OLIVAVITA
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ: 28430 20619/ΦΑΠ: 28430
20619
platismix@yahoo.gr

ΜΑΦΩ ΤΡΧΥΕΝΑΜΘ 25
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

ΕΟΩΥΘ ΥΘΦΕΙΑΥ ΑΕΥ ΑΕ
(Ρ.Σ. Ελαιοκομικϊν Φορζων)

ΦΘΝ: 28430 29991/ΦΑΠ: 28430
29990, Email:
info@sitiaunion.gr

1Ρ ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΡ Ε.Ρ. ΥΘΦΕΙΑΥ ΑΓ.
ΟΙΜΡΝΑΡΧ
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ
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ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΕΟΩΥΘ ΑΓΤΡΦΩΟ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ
ΙΕΤΑΣΕΦΤΑΥ
(Ρ.Σ. Ελαιοκομικϊν Φορζων)

ΦΘΝ: 28420 22248/ΦΑΠ: 28420
26263
Enosi1@otenet.gr

2ο ΧΝΞ. ΙΕΤ/ΦΤΑΥ-ΓΤΑ ΝΧΓΙΑΥ
(ΣΑΣΑΝΑΜΜΡΙ)
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

Ρ.Σ του ΑΥ ΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ ΙΕΤΑΣΕΦΤΑΥ
"ΑΟΑΦΡΝΘ"
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2842027540, Email:
info@asanatoli.gr

ΜΡΦΥΧΦΙΑΟΘ Ο. ΑΟΑΦΡΝΘΥ
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

Ρ.Σ. του ΑΥ "ΕΟΩΥΘ ΑΓΤΡΦΩΟ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ ΙΕΤΑΣΕΦΤΑΥ"
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28420 22248, Email:
enosi1@otenet.gr

2ο ΧΝΞ. ΙΕΤ/ΦΤΑΥ-ΓΤΑ ΝΧΓΙΑΥ
(ΣΑΣΑΝΑΜΜΡΙ)
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

Ρ.Σ. του ΑΥ "ΜΑΞΙΤΡΥ":
ΜΤΘΦΙΜΡ ΣΕΤΒΡΝΙ
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2842027168, Email:
info@kritikopervoli.gr

ΜΕΟΦΤΙ
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

Ρ.Σ. του ΑΥ "ΟΡΦΡΥ"
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2842031222, Email:
info@notosfresh.gr

4ο ΧΝΞ. ΙΕΤ/ΦΤΑΥ-ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ
(ΜΑΟΦΡΓΝΡΧ)
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

Ρ.Σ. του ΑΥ "ΦΡ ΟΘΥΙ"
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2842089609, Email:
info@tonisi.eu

2ο ΧΝΞ. ΙΕΤ/ΦΤΑΥ-ΓΤΑ ΝΧΓΙΑΥ
(ΣΑΣΑΝΑΜΜΡΙ)
722 00 ΙΕΤΑΣΕΦΤΑ

ΣΤΡΥΣΑΘΕΙΑ ΙΜΕ
(Ρ.Σ. Ελαιοκομικϊν Φορζων)

ΦΘΝ: 28430 23666/ΦΑΠ: 28430
23666, Email:
ikeprosp@gmail.com

Ι.ΜΑΣΡΔΙΥΦΤΙΑ 16
723 00 ΥΘΦΕΙΑ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤ. ΑΓΓΕΝΙΑΟΩΟ (Ρ.Σ.
Φομζασ Ελαιολάδου)

Αςτρινάκθσ Ξ. ( 69727171510)

Αγγελιανά Ξυλοποτάμου

Μαλιοφρθσ Υ. ( 6974967890)

Άδελε Τεκφμνου

Μονιόσ Χ. ( 6976444727)

Σζραμα Ξυλοποτάμου, 74054

Χαροκόποσ Ο. (2831086169,86175)

Φρία Ξοναςτιρια , 74100, Τζκυμνου

ΦΘΝ.2822022851, Email:
syngramv@yahoo.gr

Γραμβοφςα Διμοσ Μιςάμου Χανίων

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΞΕΥΜΝΩΟΧΑΟΙΩΟ (Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ .2821067120, Email:
meskla.oliveoilmill@gmail.com

Ξεςκλά Διμοσ Σλατανιά Χανίων

2823041209, Email:
easselin@otenet.gr

Σαλαιόχωρα Διμοσ Μανδάνου Υελίνου
Χανίων

2825091100, Email:
sfakiasyn@gmail.com

Αγροτικόσ Υυνεταιριςμόσ Υφακίων
Δθμοσ Υφακίων Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

153

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΝΑΥΙΘΙΡΧ

154

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΤΕΘΧΞΟΘΥ

155

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΤΕΘΧΞΟΘΥ

156

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΤΕΘΧΞΟΘΥ

157

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΤΕΘΧΞΟΘΥ

158

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

159

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤ. ΑΔΕΝΕ (Ρ.Σ.
Φομζασ Ελαιολάδου)
ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΞΧΝΡΣΡΦΑΞΡΧ (Ρ.Σ. Φομζασ
Ελαιολάδου)
ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΤΕΘΧΞΟΘΥ
"ΕΟΩΥΘ ΑΥΤ (Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)
ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΓΤΑΞΒΡΧΥΑΥ - ΧΑΟΙΩΟ (Ρ.Σ. Φομζασ
Ελαιολάδου)

160

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΥΕΝΙΟΡΧ
(ΕΟΩΥΘ) - ΧΑΟΙΩΟ (Ρ.Σ. Φομζασ
Ελαιολάδου)

161

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΥΦΑΜΙΩΟ ΧΑΟΙΩΟ (Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

58
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ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΧΑΟΙΩΟ
(Ρ.Σ. Φομζασ Ελαιολάδου)

ΦΘΝ. 2821061412
ΦΑΠ.2821061198, Email:
a.s.chanion@gmail.com

Γεράνι Αγροτικόσ Υυνεταιριςμόσ Χανίων

162

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

163

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΥ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΕΥΣΕΤΙΔΡΕΙΔΩΟ ΜΑΙ
ΧΣΡΦΤΡΣΙΜΩΟ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2821078080, Email:
aspekychania@gmail.com

Βαρφπετρο Χανίων

164

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΥ ΣΝΑΦΑΟΡΧ "Θ ΦΑΝΑΥΑΤΟΘ" (Ρ.Σ.
Μθπευτικϊν)

28220-41523, fax: 28220-41530,
info@platanoscoop.gr

Σλάτανοσ Διμου Μιςςάμου Χανίων

165

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΥΡΣ ΕΝΑΦΡΟΘΥΙΡΧ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28220-61061, Email:
asop.elafonisiou@gmail.com

Ελαφονιςι Χανίων

166

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΥΣΜ ΜΡΧΟΦΡΧΤΑΥ

28210-41909, Email:
giorgos.pattakos@gmail.com

Μουντοφρα Χανίων 73001

167

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΑΥΣΜΘ ΕΝΑΦΡΟΘΥΙΡΧΧΤΧΥΡΥΜΑΝΙΦΙΥΥΑΥ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

28220-61088, Email:
syn.elaf_xris@yahoo.gr

Ελαφονιςι Χανίων

168

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΜΘΣΕΧΦΙΜΑ ΦΑΝΑΥΑΤΟΑΥ ΧΑΟΙΩΟ ΙΜΕ
(Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

Email: ikeparagogon@gmail.com

Σλάτανοσ Μιςςάμου Χανίων,73008

169

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΜΡΞΣΡΓΕΟΟΘΦΑΜΘΥ ΜΑΙ ΥΙΑ ΡΕ (Ρ.Σ.
Μθπευτικϊν)

28220-41235, Email:
agro.falasarna@gmail.com

Σλάτανοσ Μιςςάμου Χανίων, 73008

170

Μριτθσ

ΔΑΡΜ ΧΑΟΙΩΟ

ΡΣ ΕΥΣΕΤΙΔΡΕΙΔΩΟ ΜΑΙ ΑΒΡΜΑΟΦΡ ΦΡΧ
ΑΥ ΧΑΟΙΩΟ (Ρ.Σ. Μθπευτικϊν)

2821084830, E-mail:
a.s.chanion@gmail.com

Γεράνι Σλατανιά Χανίων

2284022235
2284022189 ΦΑΠ

ΟΑΡΧΥΑ, ΣΑΤΡΥ , Φ.Μ. 84400

ΔΑΡΣ ΜΧΜΝΑΔΩΟ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΣΑΤΡΧ
ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΑΞΣΕΝΡΡΙΟΙΜΡΧ
ΦΡΞΕΑ

2284051350
2284051193 ΦΑΠ

ΟΑΡΧΥΑ, ΣΑΤΡΥ , Φ.Μ. 84400

171

Οοτίου Αιγαίου

172

Οοτίου Αιγαίου

ΔΑΡΣ ΜΧΜΝΑΔΩΟ

Ε.Θ. ΞΩΤΑΛΦΘΥ Α.Ε.
ΡΞΑΔΑ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ ΑΞΣΕΝΡΡΙΟΙΜΡΧ
ΦΡΞΕΑ

173

Οοτίου Αιγαίου

ΔΑΡΣ ΜΧΜΝΑΔΩΟ

ΕΟΩΥΘ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΩΟ ΘΘΤΑΛΜΩΟ
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΑΞΣΕΝΡΡΙΟΙΜΡΧ ΦΡΞΕΑ

2286022596
2286023137 ΦΑΠ

ΣΧΤΓΡΥ, ΥΑΟΦΡΤΙΟΘ, Φ.Μ. 84701

174

Οοτίου Αιγαίου

ΔΑΡΣ ΜΧΜΝΑΔΩΟ

ΕΟΩΥΘ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΩΟ ΘΘΤΑΛΜΩΟ
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΦΡΞΑΦΑΜΙ ΥΑΟΦΡΤΙΟΘΥ

2286022596
2286023137 ΦΑΠ

ΣΧΤΓΡΥ, ΥΑΟΦΡΤΙΟΘ, Φ.Μ. 84701

2751091489

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ
ΜΡΧΦΥΡΣΡΔΙΡΧ(Ρμάδα Σαραγωγϊν
ελαιολάδου και επιτραπζηιων ελίων)

Υωτθροποφλου 20, Μουτςοπόδι Άργουσ
21200

27510-92060

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

ΑΤΓΡΝΙΜΘ ΓΘ -ΑΓΤΡΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΙΜΘ
ΥΧΞΣΤΑΠΘ Α.Ε.(Ρμάδα Σαραγωγϊν
Ρπωροκθπευτικϊν)

Σ. Ξοφςτου 6, Μουτςοπόδι Άργουσ
21200

27520 - 26230

27520 - 26230

175

176

Σελοποννιςου

Σελοποννιςου

177

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

ΑΥ ΕΑΥ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ-ΤΕΑ(Ρμάδα
Σαραγωγϊν ελαιολάδου και
επιτραπζηιων ελίων)

178

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

ΑΥ ΕΑΥ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ-ΤΕΑ(Ρμάδα
Σαραγωγϊν Ρπωροκθπευτικϊν)

2ο χιλ. Οαυπλίου - Ο. Μίου,21100
Οαφπλιο
2ο χιλ. Οαυπλίου - Ο. Μίου,21100
Οαφπλιο

59
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179

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

ΑΥ ΘΝΙΡΥ(Ρμάδα παραγωγϊν
Ρπωροκθπευτικϊν)

27510-61114

Δθμοκρατίασ 113, Συργζλλα Άργουσ
21200

180

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΑΤΓΡΝΙΔΑΥ

Μ.Α.Υ.Ρ.Α. ΔΑΟΑΡΥ ΑΕΥ Α.Ε.(Ρμάδα
Σαραγωγϊν Ρπωροκθπευτικϊν)

27510 - 29152

Νεωφόροσ Δθμοκρατίασ Συργζλα
Άργουσ 21200

ΔΑΡΜ ΑΤΜΑΔΙΑΥ

ΡΕΦ ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΡΥ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ"Θ ΕΟΩΥΘ"ΡΣ
ΡΕΦ ΑΓΤΡΦΙΜΡΥ ΜΦΘΟΡΦΤΡΦΙΜΡΥ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΥ ΑΤΜΑΔΙΑΥ"Θ ΕΟΩΥΘ"

2710230601-2

28θσ Ρκτωβρίου 8
ΦΤΙΣΡΝΘ 22132

ΕΑΥ Μιάτου ΑΕΥ ΑΕ

2742022210

Σεριοχι Υφαγεία, Μιάτο Μορινκίασ,
20200

ΕΑΥ Μορινκίασ Αγροτικι Εταιρικι
Υφμπραξθ ΑΕ

2741080509

5ο χλμ. ΣΕΡ Μορίνκου- Άργουσ, Θζςθ
Υπανό, 20100

ΕΑΥ Πυλοκάςτρου

2743022432

Θθςζωσ 6 & Αντιπτεράρχου Δζδε,
Πυλόκαςτρο Μορινκίασ, 20400

ΜΑΥΡΜ ΔΙΑΥ

2742028919

Βαςιλικό Μορινκίασ, 20200

ΡΕΦ ΕΑΥ Μιάτου

2742022210

Σεριοχι Υφαγεία, Μιάτο Μορινκίασ,
20200

ΡΕΦ ΕΑΥ Μορινκίασ

2741080509

5ο χλμ. ΣΕΡ Μορίνκου- Άργουσ, Θζςθ
Υπανό, 20100

181

Σελοποννιςου

182

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΑΤΜΑΔΙΑΥ

183

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

184

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

185

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

186

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

27550-22493

1ο χλμ. Επαρχιακισ Ρδοφ ΆςτρουσΣαραλίου Άςτρουσ
ΑΥΦΤΡΥ-ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ 22001

187

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

188

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

189

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ

ΡΕΦ Ξπουλουγουράσ Οικόλαοσ & ΥΙΑ ΕΕ

6936030104

Τίηα Μορινκίασ, 20400

190

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Α.Υ. ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ ΗΑΤΑΜΑ

6978009192

ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ ΗΑΤΑΜΑ

2732071830

ΥΧΜΕΑ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

Ε.Ρ.Σ. - Α.Ε.Υ. ΜΑΥΕΝΝ Α.Ε.(ΕΟΩΥΘ
ΡΤΓΑΟΩΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ που
αποτελείται από Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΓ.
ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ ΗΑΤΑΜΑ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΓΓΕΝΩΟΑ
Ρ.Σ. –
Α.Υ. ΟΡΞΙΩΟ – ΦΡΧΦΙΩΟ –
ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ
Ρ.Σ. –
Α.Υ. ΑΥΩΣΡΧ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΓ.
ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ – ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ &
ΦΑΝΑΟΦΩΟ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΥΧΜΕΑΥ)
191

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

60
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Ε.Ρ.Σ. -Α.Ε.Υ. ΝΑΜΩΟΙΑΥ Α.Ε.(ΕΟΩΥΘ
ΡΤΓΑΟΩΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ που
αποτελείται από Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΓ.
ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΒΡΙΩΟ Ρ ΞΑΝΕΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΓ. ΑΣΡΥΦΡΝΩΟ Ρ.Σ. – Α.Υ.
ΑΟΩΓΕΙΩΟ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΑΣΙΔΙΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΒΡΤΔΡΟΙΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΓΕΤΑΜΙΡΧ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΓΜΡΤΙΦΥΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΓΡΧΒΩΟ
Ρ.Σ. – Α.Υ.
ΜΑΝΧΒΙΩΟ ΥΡΧΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΜΤΡΜΕΩΟ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΞΕΦΑΞΡΤΦΩΥΘΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΟΙΑΦΩΟ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΠΘΤΡΜΑΞΣΙΡΧ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΣΑΝΑΙΡΣΑΟΑΓΙΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΣΑΟΦΑΟΑΥΥΑΥ
Ρ.Σ. – Α.Υ. ΝΙΒΑΔΙ ΜΧΘΘΤΩΟ)

2731028331

ΝΕΩΟΙΔΡΧ 113, ΥΣΑΤΦΘ 23100

2732031457

ΑΣΙΔΕΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

2732053410

ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

2734031266, 6980038148

ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΒΡΙΩΟ

192

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

193

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

194

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

195

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ-ΑΓ.
ΟΙΜΡΝΑΡΧ& ΦΑΝΑΟΦΩΟ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ
Ρ.Σ. - Α.Υ. ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΒΡΙΩΟ Ρ
ΞΑΝΕΑΥ

196

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΑΓΓΕΝΩΟΑΥ

2732071301

ΑΓΓΕΝΩΟΑ

197

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΑΟΩΓΕΙΩΟ

2731036061

ΑΟΩΓΕΙΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

198

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΑΥΩΣΡΧ

2732082314

ΑΥΩΣΡΥ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

199

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΒΡΤΔΡΟΙΑΥ

2731082382

ΒΡΤΔΡΟΙΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

200

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΓΕΤΑΜΙΡΧ

2731071229

ΓΕΤΑΜΙ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

201

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΓΜΡΤΙΦΥΑΥ

2731074485

ΓΜΡΤΙΦΥΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

202

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΓΡΧΒΩΟ

2735041165

ΓΡΧΒΕΥ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

203

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΜΑΝΧΒΙΩΟ ΥΡΧΑΥ

2731044455

ΜΑΝΧΒΙΑ ΥΡΧΑΥ

204

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΜΤΡΜΕΩΟ

2735071314

ΜΤΡΜΕΕΥ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΞΕΦΑΞΡΤΦΩΥΕΩΥ

2732022978

ΞΕΦΑΞΡΤΦΩΥΘ ΔΘΞΡΧ
ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α. ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΡΥ Υ. ΑΣΙΔΕΑΥ

205

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

206

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΞΡΝΑΩΟ - ΣΑΜΙΩΟ

2732022455

ΞΡΝΑΡΙ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

207

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΟΙΑΦΩΟ

2732031208

ΟΙΑΦΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ
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208

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΟΡΞΙΩΟ-ΦΡΧΦΙΩΟΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

2732066211

ΟΡΞΙΑ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

209

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΠΘΤΡΜΑΞΣΙΡΧ

2731035360

ΠΘΤΡΜΑΞΣΙ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

210

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΣAΣΑΔΙΑΟΙΜΩΟ

2732082201

ΣΑΣΑΔΙΑΟΙΜΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

211

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΣΑΝΑΙΡΣΑΟΑΓΙΑΥ

2731035415

ΣΑΝΑΙΡΣΑΟΑΓΙΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

212

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΣΑΟΦΑΟΑΥΥΑΥ

2732044266

ΣΑΟΦΑΟΑΥΥΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

213

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΣΕΦΤΙΟΑΥ

2733092204

ΣΕΦΤΙΟΑ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

214

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ. - Α.Υ. ΥΧΜΕΑΥ

2732071317

ΥΧΜΕΑ ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ

215

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

Ρ.Σ.- Α.Υ. ΑΓ. ΑΣΡΥΦΡΝΩΟ ΒΡΙΩΟ

2734047110, 29222

ΑΓ. ΑΣΡΥΦΡΝΡΙ ΒΡΙΩΟ

27350-24191

Υκάλα Νακωνίασ

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ (Ρ.Σ) - Α.Υ.
ΕΥΣΕΤΙΔΡΕΙΔΩΟ ΑΓΙΡΧ ΓΕΩΤΓΙΡΧ ΥΜΑΝΑΥ
"SPARTA ORANGE" (ΡΣΩΤΡΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ)
ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ (Ρ.Σ)-ΑΥΕΕ
Αμυκλϊν Υπάρτθσ "ΝΑΜΩΟΙΑ"
(ΡΣΩΤΡΜΘΣΕΧΦΙΜΩΟ)

216

Σελοποννιςου

27310-44781, 2731044780

Αμφκλεσ Υπάρτθσ

217

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΝΑΜΩΟΙΑΥ

218

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

1. Ρ.Σ. ΑΓΤΡΦΙΜΡΧ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ
ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ

27210 24590
6944144295

ΦΑΤΑΙ, ΔΘΞΡΥ ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ 24100

27210 58410
27210 58713

Φ.Μ. ΞΙΜΤΘΥ ΞΑΟΦΙΟΕΙΑΥ
ΔΘΞΡΥ ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ 24100

219

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

2. Ρ.Σ. ΑΓΤΡΦΙΜΡΧ ΕΝΑΙΡΧΤΓΙΜΡΧ
ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ ΞΙΜΤΘΥ ΞΑΟΦΙΟΕΙΑΥ
ΜΑΙ ΑΒΙΑΥ

220

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

3. Ρ.Σ. ΑΓΤΡΦΙΜΡΧ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ
ΥΦΕΤΟΑΥ

27220 94465
27220 94132

Φ. Μ. ΥΦΕΤΟΑΥ
ΔΘΞΡΥ ΞΕΥΥΘΟΘΥ 24200

221

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

ΑΓΤΡΦΙΜΘ ΣΤΡΡΔΡΥ ΘΡΧΤΙΑΥ

2721332731
6974068185

24009 ΘΡΧΤΙΑ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ

222

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ
Α.Υ. ΦΙΝΙΑΦΤΩΟ ΓΑΙΑ

Σελοποννιςου

τθλ: 2761033027, 6974417680,
e-mail astrifylia@gmail.com

Φιλιατρά Ξεςςθνίασ 24300

223

ΔΑΡΜ ΦΤΙΦΧΝΙΑΥ-ΣΕ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥΜΧΣΑΤΙΥΥΙΑ

224

Σελοποννιςου

ΔΑΡΜ ΦΤΙΦΧΝΙΑΥ-ΣΕ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥΜΧΣΑΤΙΥΥΙΑ

ΡΕΦ ΑΓΤΡΦΙΜΡΧ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΞΡΧ
ΓΑΤΓΑΝΙΑΟΩΟ

27630-22718
ΦΑΠ 27630-23191

Γαργαλιάνοι Ξεςςθνίασ 24400

Α.Υ. ΑΙΧΞΕΑΥ

22610 24697

Υοφοκλζουσ 16 Νιβαδειά,
Φ.Μ 32131
e-mail:
aixmeas@aixmeas.gr

225

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΒΡΙΩΦΙΑΥ

226

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΒΡΙΩΦΙΑΥ

Α.Υ. ΕΝΜΕΜ ΘΘΒΑΥ

22620 55396

Φανάγρα Βοιωτίασ, Φ.Μ. 32011

ΦΡΞΑΦΑΥ ΓΘ - ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΣΑΤΑΓΩΓΩΟ
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘΥ ΦΡΞΑΦΑΥ

22610 88574

Φίλωνοσ 41 Νιβαδειά, Φ.Μ. 32131

ΑΥ Φαξιάρχθ

2226071481

Φαξιάρχθσ Εφβοιασ, Φ.Μ. 34012
e-mail: ast-syka@otenet.gr

227

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΒΡΙΩΦΙΑΥ

228

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΕΧΒΡΙΑΥ
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229

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΕΧΒΡΙΑΥ

230

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΕΧΒΡΙΑΥ

231

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΕΧΤΧΦΑΟΙΑΥ

232

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ

233

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ

234

Υτερεάσ Ελλάδασ

ΔΑΡΜ ΦΩΜΙΔΑΥ

ΑΥ ΦΤΙΑΔΑΥ "ΟΕΑ ΓΘ"

2228096454

Φριάδα Εφβοιασ, Φ.Μ. 34400

ΕΔΑΥ ΕΧΒΡΙΑΥ

2221085231

Σθλικά 28 Χαλκίδα, Φ.Μ. 34100
e-mail: easevias@otenet.gr

Α.Υ Ρροπ. τζωσ Νίμνθσ Πυνιάδασ

22320-31149

Ρμβριακι Δομοκοφ, Φ.Μ 35010,
e-mail: asoptom@otenet.gr

ΑΥ ΜΕΝΧΦΩΦΡ ΦΙΥΦΙΜΙ ΞΩΝΡΧΘΕΤΞΡΣΧΝΕΥ

22310- 68012

Ρικ. Φετρ.: 4Β - ΒΙ.ΣΕ. Ναμίασ
Φ Μ 35100 Ναμία
e-mail: a.s.fistikimolou@gmail.com

ΕΑΥ ΑΞΦΙΥΥΑΥ

22650 28235

Νεωφ. Υαλϊνων 30 Άμφιςςα, Φ.Μ.
33100
e-mail: amfisaun@hol.gr
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