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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2017 

Α. Δικαιούχοι 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρο 50, 

παράγραφοι 2α) και β) και 639/2014 της Επιτροπής (άρθρο 49, παράγραφοι 

1β) και 3γ) και τις διευκρινίσεις που έδωσε η Ε.Ε. στα Κράτη Μέλη, 

1. Για να κριθεί ένας γεωργός δικαιούχος (είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε 

ως Νομικό Πρόσωπο ή Ιερά Μονή) θα πρέπει να έχει αιτηθεί την εν λόγω 

ενίσχυση και να είναι κάτοχος δικαιωμάτων το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης. 

(Εφόσον έχει μισθωμένα δικαιώματα είναι δικαιούχος της ενίσχυσης έως τη 

λήξη μίσθωσης των δικαιωμάτων εκτός και αν στο μεταξύ υποβάλλει αίτηση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων). 

2α.  Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία: 

 δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής 

αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης και 

 είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που 

αναφέρεται παραπάνω  

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής 

εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας 

Ενίσχυσης. 

Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017 το Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να έχει 

υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή 

μεταγενέστερα αυτού.  

Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός 

Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο προγενέστερα του έτους που έχει 

υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τότε ως έναρξη γεωργικής 

δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης 
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τους στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο αυτό κρίνεται μη 

δικαιούχος.  

2β. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Νομικά Πρόσωπα ή οι Ιερές 

Μονές για τα οποία ο Οικονομικός Διαχειριστής τους ή οι Οικονομικοί 

Διαχειριστές τους πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι: 

 δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής 

αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί  κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης  

 είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που 

αναφέρεται παραπάνω  

 ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού 

προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, 

τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για κάθε έτος 

υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του 

καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας. 

Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της 

γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης καθηκόντων στο νομικό 

πρόσωπο του γεωργού νεαρής ηλικίας ή των γεωργών νεαρής ηλικίας που 

ασκούν έλεγχο σε αυτό. 

Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017, ο Οικονομικός Διαχειριστής θα έπρεπε να 

έχει έναρξη καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο το έτος 2012 ή μεταγενέστερα 

αυτού. 

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής του Νομικού Προσώπου έχει 

υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης  προγενέστερα του έτους 

που έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο, 

τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου 

θεωρείται το έτος πρώτης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και το 

Νομικό Πρόσωπο κρίνεται μη δικαιούχος.  

2γ. Κατόπιν όλων των παραπάνω είναι σαφές ότι στην περίπτωση που τόσο το 

Φυσικό Πρόσωπο που ελέγχει το Νομικό Πρόσωπο όσο και το ίδιο το Νομικό 

Πρόσωπο αιτούνται την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας το ίδιο έτος, τότε 

κρίνεται δικαιούχος το πρόσωπο με το προγενέστερο έτος έναρξης 

γεωργικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες 

προϋποθέσεις. Όταν το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας είναι το 

ίδιο τότε δίνεται προτεραιότητα δίνεται στο Φυσικό Πρόσωπο. 
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3. Εάν σε ένα Νομικό Πρόσωπο πληρούν τις προϋποθέσεις περισσότεροι 

από ένας Οικονομικοί Διαχειριστές τότε ως κύριος θεωρείται αυτός που έχει 

το προγενέστερο αποδεκτό έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας 

(έναρξη γεωργικής δραστηριότητας μεταγενέστερη ή ίση του 2012 για το 

έτος ενίσχυσης 2017). 

4. Σε περίπτωση που ένας Οικονομικός Διαχειριστής ασκεί καθήκοντα σε 

περισσότερα από 1 Νομικά Πρόσωπα τότε κρίνεται δικαιούχος το Νομικό 

πρόσωπο στο οποίο ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει το προγενέστερο έτος 

έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, εφόσον το Φυσικό Πρόσωπο δεν 

κρίνεται δικαιούχος σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παράγραφο 2γ. 

5. α) Σε περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει κριθεί δικαιούχος σε 

προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται την εν λόγω  ενίσχυση ως 

Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο, τότε το Φυσικό Πρόσωπο 

συνεχίζει να λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

καθεστώτος. Διαφορετικά κανένα από τα Πρόσωπα αυτά δε λαμβάνει την 

ενίσχυση. 

β) Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει κρίνει δικαιούχο ένα 

Νομικό Πρόσωπο_1 σε προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται την εν 

λόγω ενίσχυση ως Οικονομικός Διαχειριστής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο_2 

τότε το Νομικό Πρόσωπο_1 συνεχίζει να λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του καθεστώτος. Διαφορετικά κανένα από τα 

Νομικά Πρόσωπα δε λαμβάνει την ενίσχυση. 

γ) Μόνο στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει κριθεί δικαιούχος σε 

προγενέστερο/α έτη και το τρέχον έτος αιτείται αποκλειστικά την εν λόγω  

ενίσχυση ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο τότε το Νομικό 

Πρόσωπο λαμβάνει την ενίσχυση εφόσον πρόκειται για «Μονοπρόσωπη 

εταιρεία». 

6. Το Νομικό Πρόσωπο δε δικαιούται την ενίσχυση εάν ο Οικονομικός 

Διαχειριστής δεν συνεχίζει να είναι ο ίδιος που τον έκρινε και στο 

προηγούμενο/α έτη. 

 

Β. Γενικά Παραδείγματα  

Περίπτωση Αποτέλεσμα 
ΝΠ - ΟΔ1 

 

Πρώτη ΕΑΕ ΟΔ 2011 

Έτος έναρξης καθηκόντων 2000 

Μη δικαιούχος το ΝΠ γιατί έτος έναρξης 

καθηκόντων <2010 και μη δικαιούχος και το ΦΠ 

γιατί η έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στο ΝΠ 

είναι προγενέστερη από την έναρξη γεωργικής 

δραστηριότητας ως ΦΠ. 
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ΝΠ - ΟΔ1 

 

Πρώτη ΕΑΕ ΟΔ 2007 

Έτος έναρξης καθηκόντων 2012 

Μη δικαιούχος το ΦΠ γιατί πρώτη ΕΑΕ <2010 και μη 

δικαιούχος και το ΝΠ γιατί η έναρξη γεωργικής 

δραστηριότητας στο ΝΠ είναι μεταγενέστερη από 

την έναρξη γεωργικής δραστηριότητας ως ΦΠ. 

ΝΠ - ΟΔ1 

 

Πρώτη ΕΑΕ 2011 

Έτος έναρξης καθηκόντων 2010 

α)Δικαιούχος ΝΠ εφόσον έχει αίτημα το ΝΠ 

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας:  

2010=προγενέστερο έτος μεταξύ (2010,2011) 

β) Κανένας δικαιούχος εφόσον το ΝΠ δεν έχει 

αίτημα. 

ΝΠ – ΟΔ 

 

Πρώτη ΕΑΕ ΟΔ 2010 

Έτος έναρξης καθηκόντων 2011 

1)Μη δικαιούχος το ΝΠ γιατί ΕΑΕ ΟΔ προγενέστερη 

του Έτους έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ 

2)Εάν έχει υποβάλλει αίτημα και ως ΦΠ ο ΟΔ τότε 

κρίνεται δικαιούχος το ΦΠ με έναρξη γεωργικής 

δραστηριότητας το έτος 2010 

ΝΠ – ΟΔ1 – ΟΔ2  

 

ΟΔ1 κύριος ΟΔ 

Δικαιούχος ΝΠ εάν ΟΔ1 πληροί τις προϋποθέσεις με 

βάση τα παραπάνω κριτήρια (2β) 

ΝΠ – ΟΔ1 – ΟΔ2  

 

ΟΔ1 κύριος ΟΔ 

ΟΔ2 από κοινού ΟΔ 

Δικαιούχος ΝΠ με ΟΔ2 εάν ΟΔ1 δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις και τις πληροί ο ΟΔ2 

ΟΔ – ΝΠ1 – ΝΠ2 

 

ΟΔ ΝΠ1 ΝΠ2 

Πρώτη ΕΑΕ 

2012 

  

Έτος έναρξης 

καθηκόντων 

2011 2012 

 

1) Εάν ΟΔ δεν έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε 

Δικαιούχος ΝΠ1 

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας:  

2011= προγενέστερο έτος μεταξύ (2011, 2012) 

 

2) Εάν ΟΔ έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε  

Δικαιούχος ΝΠ1  

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας: 2011 

ΟΔ – ΝΠ1 – ΝΠ2 

 

ΟΔ ΝΠ1 ΝΠ2 

Πρώτη ΕΑΕ 

2012 

  

Έτος έναρξης 

καθηκόντων 

2013 2013 

 

1) Μη δικαιούχοι τα ΝΠ1 και ΝΠ2 γιατί Πρώτη ΕΑΕ 

ΟΔ προγενέστερη του Έτους έναρξης καθηκόντων 

2) Εάν είχε υποβάλλει αίτηση ως ΦΠ τότε δικαιούχος 

το ΦΠ με έναρξη γεωργικής δραστηριότητας το έτος 

2012. 

ΟΔ – ΝΠ1 – ΝΠ2 

 

ΟΔ ΝΠ1 ΝΠ2 

Πρώτη ΕΑΕ 

2012 

  

Έτος έναρξης 

καθηκόντων 

2011 2011 

 

1) Εάν ΟΔ δεν έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε 

Δικαιούχος ΝΠ1 και ΝΠ2 

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας: 2011 

 

2) Εάν ΟΔ έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε  

Δικαιούχος ΝΠ1 και ΝΠ2 γιατί έτος έναρξης 

γεωργικής δραστηριότητας: 2011 =προγενέστερο έτος 

μεταξύ (Πρώτης ΕΑΕ, Έτους έναρξης καθηκόντων: 

2011 
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ΟΔ –ΝΠ1 – ΝΠ2 

 

ΟΔ ΝΠ1 ΝΠ2 

Πρώτη ΕΑΕ 

2012 

  

Έτος έναρξης 

καθηκόντων 

2009 2012 

 

1) Εάν ΟΔ δεν έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε 

Δικαιούχος ΝΠ2 

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας: 2012 

 

ΝΠ1 μη δικαιούχος γιατί Έτος έναρξης γεωργικής 

δραστηριότητας < 2010 

 

2) Εάν ΟΔ έχει υποβάλλει αίτημα ως ΦΠ τότε 

Δικαιούχος ΦΠ 

Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας: 2012 

*(ΦΠ: Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠ: Νομικό Πρόσωπο, ΟΔ: Οικονομικός Διαχειριστής, ΕΑΕ: Ενιαία 

Αίτηση Ενίσχυσης) 

Γ. Ύψος και έτη ενίσχυσης 

1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον 

πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο 

γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας 

των Δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός. 

2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για 

κάθε δικαιούχο, για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος 

έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού. 

 

Έτη ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 

Έναρξη Γεωργικής 

Δραστηριότητας 

Έτη ενίσχυσης 

2015 2016 2017 2018 2019 

2010 √     

2011 √ √    

2012 √ √ √   

2013 √ √ √ √  

2014 √ √ √ √ √ 

2015 √ √ √ √ √ 

2016  √ √ √ √ 

2017   √ √ √ 

2018    √ √ 

2019     √ 
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Δ. Κωδικοί ευρημάτων διασταυρωτικού ελέγχου για τα έτη 2015-2016 

Κωδικός 

Διασταυρωτικού 

Ελέγχου 

Επεξήγηση 

Έτος Ενίσχυσης 

2015 2016 

36604 

Αν ο παραγωγός έχει ΕΑΕ από το 2006 έως 2009 

δεν κρίνεται δικαιούχος και βγαίνει εύρημα 

Διασταυρωτικού 36604- Έχει Υποβληθεί ΕΑΕ 

2006-2009 

√   

30552 Ηλικία έως 40 ετών-young  √   

36600 

Μη ταυτοποίηση ηλικίας παραγωγού ΕΑΕ-

ΚΕΠΥΟ-young 
√ √ 

36607 

Όταν υπάρχει Οικ. Διαχ. που εμφανίζεται σε 2 

Ν.Π εν δυνάμει δικαιούχος θεωρείται το Ν.Π 

στο οποίο έχει προγενέστερη έναρξη 

καθηκόντων οπότε και προγενέστερη έναρξης 

γεωργικής δραστηριότητας 

√ √ 

36605 
Ημερομηνία γέννησης εκτός αποδεκτών ορίων  √   

36608 

Έτος πρώτης ΕΑΕ < έναρξη καθηκόντων στο 

ΝΠ: Για τα νομικά πρόσωπα προκύπτει εύρημα 

όταν το Έτος πρώτης ΕΑΕ ΟΔ προγενέστερο του 

έτους έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ 

√ √ 

36606 
Έτος έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ < 2010  √   

33052 Ανώτατο όριο 25 Δικαιωμάτων √ √ 

36602 

Οικ. διαχειριστής Νομικού Προσώπου εν 

δυνάμει δικαιούχος και ως Φυσικό πρόσωπο. 

Δεν κρίνεται δικαιούχος το Νομικό Πρόσωπο 

√ √ 

36603 

Φυσικό Πρόσωπο εν δυνάμει δικαιούχος και ως 

Οικ. Διαχειριστής_young Νομικού Προσώπου. 

Δεν κρίνεται δικαιούχος το Φυσικό πρόσωπο 
√ √ 

30983 

Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση >3% ή 

δύο (2) εκτάρια και Υπέρβαση < 20%) –Young 
√   
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30984 

Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (20% < Υπέρβαση < 

50%) –Young 
√   

30985 

 Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση > 50%)-

Young 
√   

97189 

Δεσμεύσεις για το καθεστώς Γεωργών Νεαρής 

Ηλικίας (Young_ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων) 
√ √ 

95186 

Δεσμεύσεις για το καθεστώς Γεωργών Νεαρής 

Ηλικίας (Young_ Διεύθυνση Άμεσων 

Ενισχύσεων και Αγοράς) 

√ √ 

36619 Ημερομηνία γέννησης εκτός αποδεκτών ορίων    √ 

36617 
Έτος έναρξη καθηκόντων στο ΝΠ < 2011    √ 

36614 

 Διαφοροποίηση Οικ. Διαχειριστή από 

προηγούμενο  Έτος 
  √ 

36615 

Έχει κριθεί δικαιούχος σε Νομικό πρόσωπο σε 

παλαιότερο έτος 
  √ 

36616 

Έχει κριθεί Δικαιούχος ως Φυσικό πρόσωπο σε 

Παλαιότερο έτος και η εταιρεία στην οποία 

εμφανίζεται ως Οικ. Διαχ. δεν είναι 

Μονοπρόσωπη 

  √ 

36618 

«Δήλωση αναληθών στοιχείων»: Εύρημα 

Διοικητικού ελέγχου. 

Όταν το πεδίο του Διοικητικού Ελέγχου 

«Δήλωση αναληθών στοιχείων» έχει τιμή ΝΑΙ 

τότε δημιουργείται εύρημα και επιβάλλεται 

κύρωση που αντιστοιχεί στο 20 % του ποσού 

που έλαβε, ή θα είχε κανονικά λάβει, ο 

δικαιούχος ως ενίσχυση για νέους γεωργούς 

σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

  √ 

36620 

Δέσμευση ΦΠ γιατί αιτείται και ως Οικονομικός 

Διαχειριστής σε ΝΠ στο οποίο δεν υπάρχει 

οριστικό έντυπο Διοικητικού Ελέγχου_Young 

  √ 

36621 

ΦΠ το οποίο έχει έτος έναρξης καθηκόντων σε 

ΝΠ προγενέστερα του 2011 
  √ 
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36622 

 ΦΠ το οποίο εμφανίζεται με έτος έναρξης 

καθηκόντων προγενέστερο από το έτος που 

υπέβαλε ΕΑΕ για 1η φορά 

√ √ 

33051 

Μη επιβεβαίωση στοιχείων οικονομικού 

διαχειριστή 
√ √ 

33053 

Δεν έχει καταχωρηθεί ο διοικητικός έλεγχος για 

τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας(Young) 
√ √ 

33054 

Δεν υπάρχει έντυπο διοικητικού ελέγχου για 

τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας (Young) 
√ √ 

36609 Έχει Υποβληθεί ΕΑΕ 2006-2010    √ 

30994 

Ύπαρξη ποινών εκτάσεων (Υπέρβαση >10%) _ 

Young 
  √ 

30995 

Κίτρινη Κάρτα – Yellow Card (3% < Υπέρβαση 

≤ 10%)_ Young 
  √ 

30996 Ύπαρξη πολυετών κυρώσεων _ Young   √ 

36623 

Οικονομικός Διαχειριστής Νομικού Προσώπου 

ο οποίος δεν ασκεί μακροχρόνιο έλεγχο στο ΝΠ 
  √ 


