ΠΓΡΖ ΙΓΘΖΟΗΟΙΖΑ…
Α. Πτπ νεκιμάει καμείπ:
Ηάζε εκδηαθενυμεκμξ πμο επηζομεί κα αζπμιεζεί με ηεκ μειηζζμθμμία, μπμνεί κα παναθμιμοζήζεη
ηα ζεμηκάνηα μειηζζμθμμίαξ ζημ Ζκζηηημφημ Γεςπμκηθχκ Γπηζηεμχκ ή απιά κα «μαζεηεφζεη» δίπια ζε
θάπμημκ έμπεηνμ μειηζζμθυμμ.
Σα μαζήμαηα αοηά γίκμκηαη ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο θηήμαημξ ογγνμφ (Ηεθηζίαξ 182 Μανμφζη), δφμ
θμνέξ ηεκ εβδμμάδα (17:00-20:30) θαη πενηιαμβάκμοκ, ηυζμ ζεςνία υζμ θαη πναθηηθή άζθεζε με ηεκ
ηαοηυπνμκε πμνήγεζε εθπαηδεοηηθμφ οιηθμφ.
Ηάζε θφθιμξ μαζεμάηςκ δηανθεί ζοκμιηθά 120 δηδαθηηθέξ χνεξ θαη μεηά ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζή
ημο, πμνεγείηαη ζημοξ απμθμηηήζακηεξ πηζημπμηεηηθυ παναθμιμφζεζεξ. Σμ ζογθεθνημέκμ πηζημπμηεηηθυ
δεκ είκαη απαναίηεημ γηα ηεκ εκαζπυιεζε θάπμημο με ηεκ μειηζζμθμμία, μφηε οθίζηαηαη ςξ πνμτπυζεζε
γηα ηεκ ζομμεημπή θάπμημο ζε πνμγνάμμαηα εκίζποζεξ.
Ηάζε πνυκμ δηελάγμκηαη ζοκμιηθά δφμ θφθιμη ζπμοδχκ (άκμηλε θαη θζηκυπςνμ). Οη εγγναθέξ γηα θάζε
θφθιμ ζπμοδχκ γίκμκηαη:
απυ 1εξ Φεβνμοανίμο έςξ 20 Φεβνμοανίμο θάζε έημοξ, θαη
απυ 1εξ επηεμβνίμο έςξ 20 επηεμβνίμο θάζε έημοξ ακηίζημηπα.
Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ εκ ιυγς ζεμηκανίςκ απαηηείηαη ε θαηαβμιή πμζμφ ζομμεημπήξ εθάπαλ,
ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ θαζμνίδεηαη απυ ημ Ζκζηηημφημ.
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη ζηα ηειέθςκα:
210.80.11.146 θαη 210.80.82.467, είηε κα επηζθέπημκηαη ηεκ ηζημζειίδα ημο θμνέα:
http://www.minagric.gr/greek/ige/ktima_sem_new.html
ηε ζοκέπεηα, οπάνπμοκ 2 δοκαηυηεηεξ γηα κα λεθηκήζεη θάπμημξ κα αζπμιείηαη με ηε μειηζζμθμμία:
είηε κα εκηαπζεί ζημ πνυγναμμα ηςκ κέςκ αγνμηχκ,
είηε κα λεθηκήζεη μυκμξ ημο.
ηεκ πνχηε πενίπηςζε, μ εκδηαθενυμεκμξ, εθυζμκ πιενμί ζογθεθνημέκεξ πνμτπμζέζεηξ πμο
ηίζεκηαη μέζς ηςκ ζπεηηθχκ απμθάζεςκ, ιαμβάκεη έκα πμζυ ζε δυζεηξ (ζοκήζςξ ηνεηξ) θαη φρμοξ,
ακάιμγα με ηεκ πενημπή πμο ζα βνίζθεηαη ε μμκάδα ημο. Με ημ πμζυ αοηυ θαιφπηεηαη μένμξ ημο φρμοξ
ηςκ ακαγθαίςκ δαπακχκ γηα ηεκ ίδνοζε μηαξ εθμεηάιιεοζεξ.
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ ιεπημμένεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ ηςκ κέςκ αγνμηχκ
θαη ηηξ δημνίεξ οπμβμιήξ αηηήζεςκ, μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη ζηα ηειέθςκα:
210.52.75.238-240, θαζχξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα: www.agrotikianaptixi.gr
Ακ μ εκδηαθενυμεκμξ απμθαζίζεη κα λεθηκήζεη μυκμξ ημο, ανπηθά πνμβαίκεη ζηεκ αγμνά
μειηζζμζμεκχκ με ίδηα θεθάιαηα, θαη ζηε ζοκέπεηα μενημκά γηα ηεκ έθδμζε ημο ακηίζημηπμο
μειηζζμθμμηθμφ βηβιηανίμο θαη ηεκ εγγναθή ημο ζημ Μεηνχμ Αγνμηχκ ακελάνηεηα ακ ε εκαζπυιεζή ημοξ
με ηε μειηζζμθμμία ζε επαγγειμαηηθυ ή εναζηηεπκηθυ επίπεδμ.
οζηήκεηαη, θαηά ηεκ αγμνά ημοξ ηα μειηζζμζμήκε κα ζοκμδεφμκηαη απυ βεβαίςζε θηεκηάηνμο,
ζπεηηθά με ηεκ θαηάζηαζε ηεξ ογείαξ ημοξ, πνμθεημέκμο κα απμθεφγεηαη μ θίκδοκμξ αγμνάξ άννςζηςκ
μειηζζμζμεκχκ.
Σμ μειηζζμθμμηθυ βηβιηάνημ απμηειεί ηεκ ηαοηυηεηα ημο μειηζζμθυμμο, αθμφ πενηιαμβάκεη ηα
ζημηπεία ημο θαη ημ ανηζμυ ηςκ μειηζζμζμεκχκ πμο θαηέπεη. Γπίζεξ απμηειεί ζοκμδεοηηθυ έγγναθμ
θαηά ηεκ μεηαθίκεζε ηςκ μειηζζμζμεκχκ απυ πενημπή ζε πενημπή. Ο μειηζζμθυμμξ μθείιεη, με δηθή ημο
εοζφκε, κα πεγαίκεη ζηε Δ/κζε Αγνμηηθήξ Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ ηεξ πενημπήξ ημο θαη κα
εκεμενχκεη ημ μειηζζμθμμηθυ ημο βηβιηάνημ γηα θάζε μεηαβμιή ημο μειηζζμθμμηθμφ ημο θεθαιαίμο
μεγαιφηενε απυ 10%. ε θάζε πενίπηςζε, πάκηςξ, ημ μειηζζμθμμηθυ βηβιηάνημ ζεςνείηαη θάζε δφμ έηε,
ακελανηήηςξ ηεξ φπανλεξ ή με μεηαβμιήξ ζημ μειηζζμθμμηθυ θεθάιαημ ημο μειηζζμθυμμο.
Όζμκ αθμνά ηεκ έθδμζε ημο μειηζζμθμμηθμφ βηβιηανίμο, αοηή γίκεηαη απυ ηε Δ/κζε Αγνμηηθήξ
Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ ημο μυκημμο ηυπμο θαημηθίαξ ημο μειηζζμθυμμο.

Γηδηθυηενα, μ μειηζζμθυμμξ, εθυζμκ θαηέπεη ημοιάπηζημκ δέθα μειηζζμζμήκε, μθείιεη κα οπμβάιιεη
ζηε Δ/κζε Αγνμηηθήξ Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ:
αίηεζε – δήιςζε (ημ έκηοπμ δηαηίζεηαη ζηηξ Δ/κζεηξ Αγνμηηθήξ Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ)
οπεφζοκε δήιςζε ημο κ.1599/86
δφμ πνυζθαηεξ θςημγναθίεξ
απμδεηθηηθά ζημηπεία ζπεηηθά με ηεκ απυθηεζε ηςκ μειηζζμζμεκχκ
βεβαίςζε μειηζζμθμμηθμφ ή αγνμηηθμφ ζοιιυγμο πενί ηεξ θαημπήξ ηςκ μειηζζμζμεκχκ
Ο μειηζζμθυμμξ ζα πνέπεη κα πονμζθναγίζεη υιεξ ηηξ θορέιεξ πμο πενηέπμοκ μειηζζμζμήκμξ με ημκ
θςδηθυ ανηζμυ πμο ζα ημο πμνεγεζεί απυ ηε Δ/κζε Αγνμηηθήξ Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ. Με αοηυκ
ημκ ηνυπμ δηαζθαιίδεηαη ε θαημπή ηςκ μειηζζμζμεκχκ, πςνίξ, υμςξ κα απμθεφγεηαη μ θίκδοκμξ θιμπήξ
ημοξ.

Β. Σξπξθέηηζη μελιζζξζμημώμ:
Σα μειηζζμζμήκε ζα πνέπεη κα ημπμζεημφκηαη μαθνηά απυ δνυμμοξ θαη μηθίεξ, με ηηξ εηζυδμοξ ηςκ
θορειχκ ζηναμμέκεξ πνμξ ηεκ ακηίζεηε θαηεφζοκζε, μφηςξ χζηε κα απμθεφγεηαη ε εκυπιεζε ηςκ
πεναζηηθχκ θαη πενίμηθςκ θαη μ θίκδοκμξ πνυθιεζεξ αιιενγηθμφ ζμθ απυ εκδεπυμεκμ ηζίμπεμα ζε
εοπαζείξ μμάδεξ ημο πιεζοζμμφ, εκχ ζα πνέπεη κα ελαζθαιίδεηαη θαη επάνθεηα κενμφ γηα ηηξ ακάγθεξ
ηςκ μειηζζμζμεκχκ.
Ακ ηα μειηζζμζμήκμη ημπμζεηεζμφκ ζε δεμυζηεξ δαζηθέξ εθηάζεηξ ή δάζε πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη
μέηνα πνυιερεξ θαη ακηημεηχπηζεξ ηςκ πονθαγηχκ.
Γεκηθά υμςξ, πνηκ ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ μειηζζμζμεκχκ, ζοζηήκεηαη ε ιήρε ζπεηηθήξ άδεηαξ απυ ημκ
θμνέα (ηδηςηηθυ ή δεμυζημ) υπμο ακήθεη ε έθηαζε.

Γ. Γμιζςύζειπ ζηη μελιζζξκξμία:
Σα πνμγνάμμαηα θαη μέηνα πμο εθανμυδμκηαη θαη πνμςζμφκηαη ζημκ ημμέα ηεξ μειηζζμθμμίαξ
μπμνμφκ κα ζοκμρηζζμφκ ζηα ελήξ:

1. Ηαμ.1234/2007 ηξρ ρμβξρλίξρ:
ηα πιαίζηα ημο Ηακμκηζμμφ 1234/2007 ημο ομβμοιίμο οιμπμημφκηαη απυ ηε Υχνα μαξ
πνμγνάμμαηα δηανζνςηηθμφ παναθηήνα, ηνηεημφξ δηάνθεηαξ, με ζθμπυ ηε βειηίςζε ηςκ γεκηθυηενςκ
ζοκζεθχκ παναγςγήξ θαη εμπμνίαξ πμημηηθχκ μειηζζμθμμηθχκ πνμσυκηςκ, ηεκ εκίζποζε ηεξ μηθμκμμηθήξ
απμδμηηθυηεηαξ ηςκ μειηζζμθμμηθχκ εθμεηαιιεφζεςκ ηεξ Υχναξ θαη ηε δηαηήνεζε ηεξ άζθεζεξ ηεξ
μειηζζμθμμίαξ, με έμθαζε ζηεκ επαγγειμαηηθή μειηζζμθμμία.
ηα εκ ιυγς πνμγνάμμαηα εκηάζζμκηαη μη ελήξ δνάζεηξ:


Θειηξρογία Ηέμηοτμ Ιελιζζξκξμίαπ (15 Ηέμηοα Ιελιζζξκξμίαπ)

Σα Ηέκηνα Μειηζζμθμμίαξ θαιφπημοκ πςνμηαληθά υια ηα γεςγναθηθά δηαμενίζμαηα ηεξ Γιιάδαξ θαη
απμηειμφκ ημκ ζφκδεζμμ μεηαλφ ημο ΤπΑΑΣ, ηςκ μειηζζμθυμςκ θαη ηςκ θμνέςκ πμο εμπιέθμκηαη ζηεκ
εθανμμγή ημο πνμγνάμμαημξ.
 Ελεκηοξμικό Δίκηρξ Ιελιζζξκξμίαπ (Melinet)
Ε δνάζε αθμνά ζηε ιεηημονγία ημο Ειεθηνμκηθμφ Δηθηφμο Μειηζζμθμμίαξ – “Melinet”.
ογθεθνημέκα, μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ
http://www.melinet.gr, μη μειηζζμθυμμη θαη υιμξ μ
μειηζζμθμμηθυξ θυζμμξ μπμνεί κα εκεμενχκεηαη γηα ζέμαηα μειηζζμθμμηθμφ εκδηαθένμκημξ, υπςξ
άνζνα, επηζηεμμκηθέξ μειέηεξ, απμθάζεηξ θιπ).
 Γκπαιδεύζειπ – Έμηρπα
Ε δνάζε αθμνά ζηεκ πνεμαημδυηεζε πναγμαημπμίεζεξ εθπαηδεφζεςκ γηα ημοξ Έιιεκεξ
μειηζζμθυμμοξ, μέζς ημο ΟΓΓΓΗΑ – ΔΕΜΕΣΡΑ, πάκς ζε ζαθχξ μνηδυμεκα πναθηηθά ηεπκηθά ζέμαηα,
θαζχξ θαη ζηεκ έθδμζε εκεμενςηηθμφ έκηοπμο οιηθμφ γηα ηεκ εκεμένςζε ημο θμηκμφ πενί ηεξ
μειηζζμθμμίαξ.



ηήοινη ηηπ ποξώθηζηπ ηξρ μελιξύ και ητμ λξιπώμ ποξυόμητμ ηηπ κρσέληπ

Ε δνάζε αθμνά ζηεκ οιμπμίεζε δναζηενημηήηςκ με ζθμπυ ηεκ ακάδεηλε θαη ηεκ πνμχζεζε ημο
μειημφ θαη ηςκ άιιςκ πνμσυκηςκ ηεξ θορέιεξ. Έηζη, ππ. μέζς ηεξ εκ ιυγς δνάζεξ μπμνεί κα θαιφθζεί
ε δαπάκε γηα ηε ζφκηαλε θαη οπμβμιή θαθέιμο γηα ηεκ ακαγκχνηζε μειηζζμθμμηθχκ πνμσυκηςκ ςξ ΠΟΠ
– ΠΓΓ θιπ.
 Γνξπλιζμόπ για ηη διερκόλρμζη ητμ μεηακιμήζετμ
Με ηε δνάζε αοηή εκηζπφμκηαη μη μειηζζμθυμμη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηςκ παιηχκ θαη θζανμέκςκ
θορειχκ ημοξ με κέεξ.
 Οικξμξμική ζηήοινη ηηπ μξμαδικήπ μελιζζξκξμίαπ
Με ηε δνάζε αοηή εκηζπφμκηαη μη μειηζζμθυμμη γηα ηεκ θάιορε μένμοξ ηςκ δαπακχκ μεηαθίκεζεξ
ηςκ μειηζζμζμεκχκ ημοξ.
 Αμαλύζειπ Ιελιξύ και ζηήοινη ίδορζηπ και λειηξρογίαπ εογαζηηοίτμ αμάλρζηπ μελιξύ
Με ηε δνάζε αοηή εκηζπφεηαη ε πναγμαημπμίεζε ακαιφζεςκ μειημφ, ζε δηαπηζηεομέκα ενγαζηήνηα
ζηεκ Γιιάδα αιιά θαη ζημ ελςηενηθυ, με ζθμπυ ηεκ ακίπκεοζε ηοπυκ θαηαιμίπςκ, βιαβενχκ μοζηχκ,
θιπ ζημ μέιη.
 Γθαομξζμέμη Έοερμα
Με ηε δνάζε αοηή εκηζπφεηαη ε οιμπμίεζε ενεοκεηηθχκ πνμγναμμάηςκ ζημκ ημμέα ηεξ
μειηζζμθμμίαξ απυ ενεοκεηηθά ηδνφμαηα ηεξ πχναξ.

εμεηχκεηαη υηη, ηξ ύσξπ ητμ παοαπάμτ εμιζςύζετμ δεμ είμαι ζηαθεοό, αλλά μεηαβάλλεηαι από
ςοξμιά ζε ςοξμιά, αμάλξγα με ηξ αοςικά εγκοιθέμ από ηημ Γ.Γ. πξζό, καθώπ και από ηξ
εμδιαθέοξμ πξρ έςει εκθοαζηεί από πλεροάπ ητμ μελιζζξκόμτμ και λξιπώμ μελιζζξκξμικώμ
θξοέτμ, καηά πεοίπητζη.
Γηα ηεκ ζομμεημπή ζηα πνμγνάμμαηα εκίζποζεξ θάζε έημξ βγαίκεη ζπεηηθή πνυζθιεζε, με ηεκ μπμία
θαιμφκηαη μη εκδηαθενυμεκμη μειηζζμθυμμη κα οπμβάιιμοκ αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ πνυγναμμα ηεξ
ακηηθαηάζηαζεξ ηςκ παιαηχκ θορειχκ ημοξ ή/θαη θάιορεξ μένμοξ ηςκ δαπακχκ μεηαθίκεζήξ ημοξ. Οη
αηηήζεηξ αοηέξ οπμβάιιμκηαη ζημ Ηέκηνμ Μειηζζμθμμίαξ πμο ακήθεη μ θάζε μειηζζμθυμμξ, βάζεη ημο
μυκημμο ηυπμο θαημηθίαξ ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη αοηυξ δηαζέηεη ζε ηζπφ, πνυζθαηα ζεςνεμέκμ
μειηζζμθμμηθυ βηβιηάνημ θαη δειχκεη ηα μειίζζηα ημο ζημ Γ1 ηεξ εθμνίαξ.
Όζμκ αθμνά ηηξ εθπαηδεφζεηξ ηςκ μειηζζμθυμςκ, αοηέξ ακαθμηκχκμκηαη μέζς ηςκ θαηά ηυπμοξ
Δ/κζεςκ Αγνμηηθήξ Οηθμκμμίαξ & Ηηεκηαηνηθήξ, ζε ζοκενγαζία με ημκ ΟΓΓΓΗΑ – ΔΕΜΕΣΡΑ.

2. Ηαμ.1405/2006 ηξρ ρμβξρλίξρ:
Γκηζπφμκηαη μη Μειηζζμθμμηθμί οκεηαηνηζμμί πμο δναζηενημπμημφκηαη ζηα κεζηά ημο Αηγαίμο
Πειάγμοξ (εθηυξ Ηνήηεξ θαη Γφβμηαξ), γηα ηε οιμπμίεζε πνμγναμμάηςκ πνςημβμοιηχκ ηεκ βειηίςζε
ηςκ ζοκζεθχκ παναγςγήξ θαη εμπμνίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηεξ μειηζζμθμμίαξ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ηα
μέιε ημοξ είκαη μυκημμη θάημηθμη ζηα κεζηά αοηά θαη ηα μειηζζμζμήκε ημοξ είκαη μμκίμςξ εγθαηεζηεμέκα
εθεί.
ηεκ μοζία ε εκίζποζε αοηή έπεη ςξ ζθμπυ ηεκ ακηηζηάζμηζε ημο μεημκεθηήμαημξ πμο απμηειεί μ
απυθεκηνμξ θαη κεζηςηηθυξ παναθηήναξ ηςκ κεζηχκ αοηχκ.
Οη Γκχζεηξ Μειηζζμθυμςκ πνμθεημέκμο κα ηφπμοκ εκίζποζεξ μέζς ημο Ηακμκηζμμφ αοημφ,
οπμπνεμφκηαη ζηεκ οπμβμιή θαη οιμπμίεζε πνμγναμμάηςκ πνςημβμοιηχκ, ηα μπμία πενηιαμβάκμοκ
δνάζεηξ γηα ηε βειηίςζε ηςκ υνςκ παναγςγήξ, εμπμνίαξ θαη πνμχζεζεξ ηςκ πνμσυκηςκ ηεξ
μειηζζμθμμίαξ.
Ε εκίζποζε ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ ακένπεηαη ζε 12€ ακά θορέιε.
Ε οπμβμιή ηςκ αηηήζεςκ απυ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ μειηζζμθμμηθμφξ ζοκεηαηνηζμμφξ γίκεηαη μέπνη
28 Φεβνμοανίμο θάζε πνυκμο ζηεκ Δ/κζε Δςηθήξ Παναγςγήξ & ΑΠΑ.

Γ. Άλλα ποξγοάμμαηα εμίζςρζηπ:
Γθηυξ ηςκ ακςηένς, ελεηδηθεομέκςκ πνμγναμμάηςκ εκίζποζεξ γηα ηε μειηζζμθμμία, οπάνπμοκ θαη ηα
ελήξ μνηδυκηηα πνμγνάμμαηα, ζηα μπμία ζομμεηέπεη θαη ε μειηζζμθμμία:
 Κέξι Αγοόηεπ (Ιέηοξ 112)
 ςέδια Βεληίτζηπ (Ιέηοξ 121)
 Γπεμδύζειπ ζηη μεηαπξίηζη – εμπξοία γετογικώμ ποξυόμητμ (Ιέηοξ 123α)
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημοξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζηα παναπάκς
πνμγνάμμαηα, μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη ζηεκ ηζημζειίδα www.agrotikianaptixi.gr θαη
ζηα ηειέθςκα: 2105275100, 2105275238 - 240, 2105275258-260

Δ. Ιελιζζξκξμικό αρηξκίμηηξ:
1. Γπηηνέπεηαη ε πμνήγεζε άδεηαξ θοθιμθμνίαξ θμνηεγμφ αοημθηκήημο ηδηςηηθήξ πνήζεξ, μηθημφ βάνμοξ
μέπνη 12.000 πηιημγνάμμςκ, ζημοξ έπμκηεξ μειηζζμθμμηθέξ επηπεηνήζεηξ.
Ηάζε εκδηαθενυμεκμξ γηα κα απμθηήζεη ηεκ άδεηα θοθιμθμνίαξ ημο ΦΖΥ αοημθηκήημο μέπνη 12.000
πηιημγνάμμςκ μηθημφ βάνμοξ, πνέπεη :
κα είκαη μειηζζμθυμμξ απυ ηνηεηίαξ
κα θαηέπεη μειηζζμθμμηθυ βηβιηάνημ
κα θαηέπεη πάκς απυ 200 μειηζζμζμήκε
κα παναθηενίδεηαη θαηά θφνηα απαζπυιεζε γεςνγυξ, δειαδή κα αζπμιείηαη επαγγειμαηηθά με αγνμηηθή
δναζηενηυηεηα πάκς απυ ημ 30% ημο ζοκμιηθμφ πνυκμο απαζπυιεζεξ θαη πάκς απυ 35% ηςκ
ζοκμιηθχκ εηζμδεμάηςκ ημο κα πνμένπμκηαη απυ απαζπυιεζε ζε αγνμηηθή δναζηενηυηεηα.
Γηα ηε πμνήγεζε ηεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ απαηηείηαη, επίζεξ, βεβαίςζε ηεξ Δ/κζεξ Αγνμηηθήξ
Οηθμκμμίαξ θαη Ηηεκηαηνηθήξ, ε μπμία κα βεβαηχκεη ηα παναπάκς.
2. Άδεηα θοθιμθμνίαξ θμνηεγμφ ηδηςηηθήξ πνήζεξ αοημθηκήημο μηθημφ βάνμοξ μέπνη 2.500
πηιημγνάμμςκ ή 1.300 πηιημγνάμμςκ ςθειίμμο θμνηίμο, δφκαηαη κα πμνεγεζεί ζε θάζε θοζηθυ πνυζςπμ
πμο δεκ παναθηενίδεηαη ςξ θαηά θφνημ επάγγειμα αγνυηεξ, εθυζμκ ημ πνυζςπμ αοηυ απμθηά θαη
δειχκεη ανμμδίςξ γεςνγηθυ εηζυδεμα απυ μπμηαδήπμηε γεςνγηθή δναζηενηυηεηα.
Γηα ηε πμνήγεζε ηεξ άδεηα θοθιμθμνίαξ απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίαξ Μεηαθμνχκ θαη Γπηθμηκςκηχκ ηςκ
Πενηθενεηχκ ηεξ πχναξ, μ εκδηαθενυμεκμξ πνέπεη κα:
πνμζθμμίζεη ημ εθθαζανηζηηθυ ζεμείςμα ημο θυνμο εηζμδήμαημξ ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ, απυ ημ
μπμίμ κα πνμθφπηεη ε δήιςζε γεςνγηθμφ εηζμδήμαημξ
οπμβάιιεη οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 υηη δεκ έπεη απμθηήζεη αοημθίκεημ ηεξ θαηεγμνίαξ αοηήξ
θαηαβάιιεη μιυθιενε ηεκ οπέν ημο δεμμζίμο εηζθμνά εθάπαλ, υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά.
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενυμεκμη ζα πνέπεη κα απεοζφκμκηαη ζηηξ θαηά ηυπμοξ
Τπενεζίεξ Μεηαθμνχκ θαη Γπηθμηκςκηχκ ηςκ Πενηθενεηχκ ηεξ πχναξ.
Ε. ΠΘΕΡΟΦΟΡΖΓ:
Γηα πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηεκ μειηζζμθμμία μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα απεοζοκζμφκ:
1) ζημ Σμήμα Ιελιζζξκξμίαπ ημο Τπμονγείμο Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Σνμθίμςκ:
Βενακδένμο 46, Σ.Η.101 76, Αζήκα
Σει: 210.212.57. 69 & 57.04 & 210527.16.30
2) ζηηξ θαηά ηυπμοξ Δ/μζειπ Αγοξηικήπ Οικξμξμίαπ & Ηηημιαηοικήπ
(ημπηθμί γεςπυκμη θαη θηεκίαηνμη)
3) ζηηξ ηζημζειίδεξ: www.minagric.gr θαη www.melinet.gr

