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Θέμα: «Διευκρινίσεις όσον αφορά την

1 οι

εΥΙ: ΠΑΑ

ΠρόσκλησΙ1 υποβολής αΙΤΙ1σεων σΤΙ1ριξης στο Υπομέτρο

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΗΛΛ

2014-2020

έτους

6.1

2016»

Σχετικό: ΑΙ'. 8837/14-10-2016 Λπόφαση «Ι οι Πρόσκληση υποβολΙ1ς αΙΤΙ1σεων σΤΙ1ριξΙ1ς έτους

2016»

Στο πλαίσιο της Ι", πρόσκλησης υποβολΙ1ς αιΤΙ1σεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 έτους 2016 του llΑΑ 2014-

2020 σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
1.

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου
μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργΙΚΙ1ς εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολl1ς.
Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί
με λάστιχο. ΣΤΙ1ν ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο

6. Ι »,

το

ονοματεπό)νυμο το\) υΠΟΨΙ1φίου, η llεριφερειαΚΙ1 Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελεΤΙl'ή και η

ένδειξη πρωτότυπο

'1 αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με

ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριΟμηθεί στο ΠΣΚΕ.

2.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΑγΡΟΤΙΚΙ1ς Ανάπτυξης και Τροφίμων 11t1ρ:/lΙν\ν\v.agιυtίkίanaJJtίχi.gι'l
ΠΑΑ

20 Ι 4-2020-Υπομέτρο

6. Ι

-

Μέτρα

(ι1t1ρ:/lΙv\v\v.agιυtίkίanatίχί.gι·lίndeΧ.l'lψ?οbj=e6clc5789517dOecd)

έχουν

αναρτηΟεί εγκύκλιοι του Μηψ(οου Αγροτ(ον και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΛΛΕ) σχετικά με το
χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα επαΥΥελματιών αγροτών καθώς και σχετικές

πληροφορίες. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο έχουν αναρτηΟεί οι τυπικές αποδόσεις των καλλιεργειών/εκτροφό)ν
ανά κωδικό ΟΣΔΕ και ανά προτεραιότητα του Προγράμματος ΑγΡΟΤΙΚΙ1ς Ανάπτυξης (Ι1.Α.Α.) και των
Περιφερειών.

3.

ΔιπλΙ1 καλλιέργεια: Είναι αποδεκΤΙ1 σε περιπτό)σεις θερμοκηπιακό)ν και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες

καλλιέργειες) με υπολογισμό τυΠΙΚ'lς απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.

4.

ΣυιιμεΤΟΧΙ1 σε Ομάδες Ι1 Οργανώσεις Παραγωγό)ν: Δεν αφορά τη συμμεΤΟΧ'l σε άλλα συλλογικά όργανα Π.χ.
Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες

S.

ΙδΙΟΚΤΙ1σία:

Για

'1

Οργανώσεις Παραγωγό)ν.

την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικι'lς δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που

προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργΙΚΙ1 γη συνυπολογίζεται και Ι1 ιδιόκτψη γεωργικι'l έκταση του/της συζύγου
του/ΤΙ1ς υποψηφίου.

Ως παραστατικό ιδΙΟΚΤΙ1σίας της γεωργΙΚΙ1ς γης που κατέχει η/ο σύζυγος του/της

υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δ11λωση στοιχείων ακιν'lτων (Ε9).

Επισημαίνεται ότι

βαθμολογείται η ιδιόκτιμη γεωργΙΚΙ1 γη την οποία ο υΠΟΨΙ1φlOς νέος γεωργός κατέχει κατά Π).)lρη κυριότιμα

11

και κατά επικαρπία (δΙ1λαδ11 δεν βαθμολογείται η καΤΟΧl1 γης κατά ψιλ'l κυριότητα). Παραστατικά νόμιμης
κατοχιις Οα προσκομίζονται μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει υπάρξει

('1 προγραμματίζεται να

υπάρξει) μεταβολι] στο ιδιοκτησιακό καθεστό)ς μετά την υποβολι] της δ11λωσης ΟΣΔΕ. Δεκτι] μπορεί να γίνεται
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και

η

συμβολαιογραφΙΚ11

περίληψη

συμβολαίου,

εφόσον

περιλαμβι,νει

όλα

τα

απαραίτητα

στοιχεία,

συνοδευόμενη από τη μεΤεΥγραφ11. Ι-Ι προσκόμιση των παραστατικό)ν γίνεται είτε με την κατάθεση του φυσικού
φακέλου υποψηφιόΤΙ1τας είτε μετό. την ανι,ρτηση των βαΟμολογικό)ν πινάκων εντός χρονικού διασΤ11ματος που

ορίζεται στην αρ.

8585/1 Ο-Ι 0-20 16

Υ Λ. Οι αξιολογητές Οα βαθμολογοίJν με βάση τα δΙ1λωΟέντα στο φάκελο

υποψηφιότητας.

6.

Νέες φυτείες:

(πχ νεαρά

δένδρα,

αμπελό)νες):

Για τον

υπολογισμό

της

παραγωγΙΚ11ς

δυναμικότητας

(εκφρασμένη ως τυΠΙΚ11 απόδοση) των καλλιεργειό)ν μόνιμων νεαρόΝ φυτειό)ν θα χρησιμοποιηΟεί το

50%

της

τυΠΙΚΙ1ς απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγι1.

7.

Εισόδημα: Σε αντίΟεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον ΚΡΙΤ11ΡΙΟ επιλεξιμ6τητας,

δηλαδι'l υΠΟΨ'1φιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού
Κατά τον προσδιορισμό

11 οικογενειακού εισOδι'jματoς.

του ατομικού εηΊσιου εισοδlΗιατος και του συνολικού

εισoδ1jματoς του έτους υποβολ11ς της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ»

εισοδι'ψατος για το οικονομικό έτος

2016

του πίνακα ΓΙ

του

- 2016),

οικογενειακοί) εΤΙ1σιου

λαμβάνεται υπόψη το

εκκαθαριστικού σημειroματoς του

φόρου

και κ(ιθε σίJζυγο.

Επισημαίνεται ότι για Ίον υπολογισμό του συνολικοί) οικογενειακού εισσδiψατος λαμβάνονται υπόψη τα
εισοδι'υιατα για κ(,θε σύζυγο, ανεξό.ρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδι'1 τα εισοδ1ψατα του συζίJγου και της
συζί>γου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδ11ματα που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙ-ΙΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,
ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί

11

όχι και συνεπό)ς,

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδι1ματα.

8,

Ο υΠΟΨ'lψιος πρέπει πριν την έκδοση ΤΙ1ς απόφασης ένταξ11ς του στο μέτρο να διακόψει oπoιαδi1ΠOτε μόνιμη
εξωγεωΡΥΙΚ11 απασχόληση. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ΤΙ1 διαΚΟΠ11, ο χρόνος προσκόμισ'lς τους και
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι μία απασχόληση δεν είναι μόνιμη αναφέρονται στην παράγραφο
του άρΟρου

14

της Υ Α.

3.12

Η διαΚΟΠ11 μη μόνιμης εξαρτιπιένης εργασίας δεν είναι απαραίτηΤΙ1 υπό την

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο υΠΟΨ11φιος κρίθl1κε από το ΜΑΑΕ ως
νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης. Υπενθυμίζεται ότι εντός δύο ετό)ν από ΤΙ1ν ημερομηνία απόκτιισης

της ιδιότητας του νεοεισερχομένου 0\ δικαιούχοι επανακρίνονται από το ΜΑΑΕ προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι είναι πλέον επαγγελματίες αγρότες. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου θα διασταυρωΟεί και το κατό. πόσον
έχουν τηρηθεί οι υποχρεό)σεις του δικαιούχου ως προς την απασχόληση καΟ' όλη την περίοδο των δύο ετό)ν. Η
ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την ορθΙ1 ολοκλ11ρωση του ειιιχειρηματικού
σχεδίου.

9.

Όπου στο κείμενο της αρ.
3.II(γ) και

5

του άρθρου

8585/10-10-2016 ΥΑ αναφέρεται η διαΚΟΠΙ1 της εξωγεωργΙΚ11ς απασχόλησης [παρ.
14, παρ. 16(γ), 17.2(ίν) και παρ. 18 του άρΟρου 16] νοείται ότι πρόκειται για τη

διαΚΟΠ11 της εξωγεωργΙΚ11ς μόνιμης εξαρτημένης

10.

'1 μη εξαρτημένης απασχόλΙ1σης.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξί> του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου (γεωτεχνικός

11 τεχνολόγος γεωπονίας) πρέπει να αναφέρει ότι ο συντάκτης αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης
του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής σΤ11ριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλ11ρωσΙ1 του
(υποβολΙ1 αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμ11ς, κλπ). Εφόσον ο συντάκτης
του επιχειρηματικού σχεδίου έχει σχέση εργασίας σε κό.ποιο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) είναι δυνατιΊ η
σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του νομικού προσώπου και του υποψηφίου βάσει του οποίου το
νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει γεωτεχνικό

11 τεχνολόγο γεωπονίας στον υΠΟΨΙ1φιο

Υια την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου του και για ΤΙ1\' τεχνΙΚΙ1 σΤΙ1ριξη του υποψηφίου μέχρι την

ολοκλ'lρωσ11 του επιχεΙΡΙ1ματικού του σχεδίου (υποβολ11 αΙΤΙ1μό.των τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου,
αιτημάτων πληρωμ11ς, κ.λπ.).

11.

Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συμβούλου, πρέπει να τηρούνται οι

φορολογικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, Υίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικι\ το οποίο έχει θεωρηθεί από την

2
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αρμόδια ΔΟΥ είτε θεωρημένο αντίγραφο της τριμηνιαίας συγκεντρωΤΙΚΙ1ς κατάστασης συμφωνητικών που

υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για Οεόψηση στην αρμόδια ΔΟΥ ανά τρίμηνο (που περιλαμβάνει
και το εν λόγω συμφωνητικό). Η τριμηνιαία συγκεντρωΤΙΚΙ1 κατάσταση δύναται να υποβληθεί κατά τον πρόnο
μΙ1να που έπεται του σχετικού τριμΙ1νου.

12.

Δεν προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας οικονομικά παρασταΤΙΚ(l αμοιβΙ1ς του συντάκτη του
αιτΙ1ματος.

13.

Γεωτεχνικοί Ι1 Τεχνολόγοι Γεωπόνοι υΠΟΨΙ1φιοι νέοι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν φάκελο
υποψηφιότητας για τον εαυτό τους.

14.

ΊΌ αρ.

11

δικαιολογητικό στον κατάλογο των δικαιολογητικιίΝ που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας

"Αντίγραφο τίτλου σπουδό)ν (π.χ. απολυτιιριο λυκείου)) δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωσΙ1 που δεν
υφίσταται τίτλος σπουδ(ον, συμπληρό)νεται «Δεν είναι υποχρεωτικό» στο σχετικό πεδίο στο ΠΣΚΕ.

15.

ΊΌ εκκαθαριστικό της Δ1'lλωσης Φορολογίας EισOδJ'lματoς, το αντίγραφο της κατάστασης οικονομικόΝ

στοιχείων από επιχεφηματικιι δραστηριότητα (Ε3) (εφόσον υπάρχει) του/της υποψηφίου και της/του συζύγου
του/της όπως και τα φορολογικά έντυπα που απαιτούνται για τα νομικά πρόσωπα

γίνονται αποδεκτά εφόσον

εκτυπωθο;,ν από τη διαδικτυακιι εφαρμογΙ1 της ΓενΙΚΙ1ς Γραμματείας Πληροφοριακό", Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
και υποβληΟούν με το φάκελο υποψηφιότητας. Συνεπό)ς δεν απαιτείται η συνυποβολΙ1 κάποιας υπεύθυνης
δΙ1λωσης για αυτά ούτε η θεόψησΙ1 τους από Δ. Ο. Υ.

16.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπιιρχε υποχρέωση υποβολ11ς φορολΟΥΙΚΙ1ς δ11λωσης, η σχεΤΙΚ11 υπεύθυνη δilλωση
ότι δεν 11ταν υπόχρεος υποβάλλεται χωρίς θεόψηση από τη Δ.ο. Υ.

17.

Στις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.ο.Υ. περιλαμβάνονται οι: α) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

11

μεταβολ11ς

ατομικό)ν στοιχείων και β) βεβαίωση διακοπιις ερΥασιό)ν. Γίνονται αποδεκτ6 και απλ6 φωτοαντίγραφα των
ανωτέρω βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ από τη Δ.ο.Υ. εφόσον υφίσταται

οποιοδ11ποτε φορολογικό έγγραφο όπου Οα αναγράφετω ο ΑΦΜ του υποψηφίου νέου γεωργού.

18.

Η υπεύθυνη δilλωση του υποψηφίου (άρθρο

14,

παρ6γραφος

3.11

και παράγραφος

4.12)

βεβαίωση του γνιισιου της υΙΤΟΥραφιις του δηλούντος από οιτοιαδ11ποτε διοικητικιι αρχΙ1
βεβαίωση του γνιισιου της υπογραφιις του δηλούντος από οιτοιαδ11ιτοτε διοικητΙΚ11 αΡΧΙ1

11

πρέπει να φέρει τη

11

ΚΕΠ. Αντίστοιχη

ΚΕΠ πρέπει να φέρει

και η υιτε6θυνη δ11λωση του/της συζ6γου της/του υιτοψηφίου φυσικού προσώιτου. Δεν απαιτείται κάποια άλλη

θεόψηση υιτογραφών στl]\' αίτιιση στΙ1ριξης - φάκελο υποψηφιότητας

19.

Σύμφωνα

με

το

νόμο

(ΦΕΚ

425012014

74

/ΑΊ26-3-2014)

11

στην αίΤl]Oη πληρωμής α' δόσης.

«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργ11σεις,

Συγχωνεύσεις Νομικό)ν Προσό)πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροιτοποίηση Διατάξεων του Π.δ.

318/1992

(ΑΊ 61) και λοιιτές ρυΟμίσεις», καταργείται η υιτοχρέωση υιτοβολής πρωτοτύιτων

11

ειτικυρωμένων

αντιγράφων των εγγράφων ιτου έχουν εκδοθεί αιτό τις δημόσιες υιτηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη
συγκεκριμένη ρύΟμιση. Το Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
των εγγράφων αυτών. Κατά συνέιτεια, είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικ6 του φακέλου υποψηφιότητας δ11μόσια
έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα

I1

ειτικυρωμένα αντίγραφα αλλά αιτλά ευαν6γνωστα φωτοαντίγραφα των

εγγράφων που έχουν εκδοΟεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη
ρύθμιση.
Αντίστοιχα, γίνονται υιτοχρεωτικά αιτοδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικό)Ι' εγγράφων,

εφόσον τα έγγραφα αυτ6 έχουν ειτικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινΙ1 φωτοαντίγραφα αιτό τα
ιτρωτότυιτα όσων ιδιωτικιον εγγράφων φέρουν θεόφηση αιτό τις υπηρεσίες και τους φορείς ιτου εμπίπτουν στη

ρύθμιση (ιτ.χ. αιτολυτιιριο ιδιωτικού λυκείου ιτου φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ΔευτεροβάΟμιας
Εκιταίδευσης του Υ ιτουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Ειτίσης, γίνονται υιτοχρεωτικά αιτοδεκτά τα

ευκριν'l φωτοαντίγραφα αλλοδαπό", εγγράφων, υπό την ιτρο\)ιτόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν Ε7!ικυρωθεί
πρωτίστως από δικιιγόρο. Επιιτλέον, κατ' εφαρμογΙ1 του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η υιτοβολΙ1
αιτλ"Ν αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων αιτό την υιτεύΟυνη δ1jλωσ,I του ν.

1599/1986,

στην οποία ο

ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
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20.

Οι ΔΑΟΚ οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο. ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό

(5%)

του συνόλου

παραποιημένων

11 nicaOTciJV

των

φωτοαντιγράφων που έχουν

κατατεθεί.

Στις περιπτόJσεις προσκόμισης

φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρόJσεις του ν.

άλλες

1599/1986 11

ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως Κα! η διοικηΤΙΚΙ1 Ι1 άλλη πράξη, για την έκδοση ΤΙ1ς οποίας
χρησιμΟΠΟΙ11θηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

21.

Σε περίπτωση εκτάσεων με οινΟΠΟΙ11σιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει
αντίγραφο του εντ1ηroυ πληροφοριόJν (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρό)ο με τα στοιχεία
του Κα! τα στοιχεία της αμπελουργΙΚΙ1ς του εκμετΙιλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η
νομοθεσία

αμπελοοινΙΚ11

(αμπελουργικό

μητρ6JΟ κ.τ.λ.)

ιδιαίτερα όσον αφορά τη

συμμόρφωση

με τη

απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποn'lσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωΥ'l οίνου χωρίς
αντίστοιχα

δικαιόψατα φύτευσης.

Στο

επίπεδο της αξιολόγησης

ελέγχεται η νομιμότητα

φύτευσης για

αγροτεμάχια με οινΟΠΟΙ11σιμες ποικιλίες αμπέλου τα οποία δεν απεικονίζονται σΤΙ1ν αίτηση σΤΙ1ριξης του
υποψηφίου και τυχόν προβληματικΓ, αγροτεμ(ιχια εξαιρούνται από την εκμετάλλευση.

22.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των υποψηφίων που ισχύουν κατΓι την υποβολ11 της αίτησης
ενίσχυσης πρέπει να 1σχύουν

και

κατά την ένταξη των υποψηφίων νέων γεωΡΥ(I)ν στο υπομέτρο

6. Ι

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργό)ν)).

23.

Δεν υπάρχει περιορισμός αν τα δικαιολογητικά που θα ανεβάσετε ηλεκτρονικά σε μορφΙ1 ρclΓ θα είναι

ασπρόμαυρα

11

έγχρωμα.

Τα

σχετικά

δικαιολογητικά

Οα

επισυναφθούν

και

στον

φυσικό

φάκελο

υποψηφιότητας. Για λόγους γΡ'ΊΥορου ιιρΙοacl το οποίο θα εξυπηρεΤ11σει όλους τους εμπλεκόμενους τις
τελευταίες ημέρες

αιχμl1ς, προτείνουμε τα δικαιολογητικά να είναι ασπρόμαυρα 6Jστε να

μπορεί να

λειτουργιΊσει το σύσΤΙ1μα.

24.

Σε περίπτωση που ο υΠΟΨΙ1φιος δικαιούχος είτε εκτίει IΊδη την στρατιωτικι) του Οητεία, είτε αναμένεται να
καταταγεί μετά ΤΙ1ν υποβολ)l της αίΤΙ1σης στι'lριξης δύναται να συγκαταλέγει στους επιλέξιμους δικαιούχους του
προγράμματος.

Σε

αυτές

τις

περιπτr;Jσεις

όμως,

οι

δεσμεύσεις/υπ(]χρει;Jσεις

που

αναλαμβάνει

δεν

αναστέλλονται.

25.

Σε περίπτωση που ο υΠΟΨΙ1φιος δικαιούχος είναι μεταπτυχιακός φοιτηΤ11ς δύναται να συγκαταλέγει στους
επιλέξιμους δικαιούχους του προγράμματος.

26.

Σε περίπτωση που

δικαιούχος λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο

μεγαλύτερο του

(] υΠΟΨl1φιος
67% και κρίνεται

από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΛ) ως ικανός προς εργασία (βιοποριστικό

11

επάγγελμα) είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο. Όμως, οι δεσμεύσεις/υποχρεόJσεις που αναλαμβάνει δεν
αναστέλλονται. Συνεπώς πρέπει ο υΠΟΨ11φιος να έχει διερευνι'lσει το αν μπορεί να εγγραφεί στον ο.Γ.Α.

27.

Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται κατά περίπτωση. Εφόσον υΠΟΨΙ1φιος που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας
κριθεί δικαιούχος θα ενημερόJνεται το ταμείο συνταξιοδότησ11ς του και συνεπ{ος η ένταξη στο υπομέτρο
μπορεί, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν, να οδηγεί σε μείωση

28.

11

6. Ι

και αναστολι'l της σύνταξl1ς.

Δεν απαιτείται η διαΚΟΠl1 της ιατροφαρμακευΤΙΚΙ1ς ασφάλισης υΠΟΨΙ1φιου νέου yeωpyolJ. Όταν ο υποψι'lφιος
εγγράφεται στο

MIjTpciJO

ΛγροτόJν και

AYPOTtKciJV

Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα

επαγγελματίας αγρότης δεσμεύεται ότι θα υποβάλλει αίτηση εγγραφι'lς στον ΟΓΑ μέσα σε

2

6

μ11νες και ότι εντός

ετών ότι θα προσκομίσει την εγγραφ11 του. Ο υποψι'lφιος λοιπόν θα πρέπει να ενεργ11σει αναλόγως με τις

προΟποθέσεις για την εγγραφι'l του στον ΟΓ Α.

29.

lΞφόσον

(]

υΠΟΨΙ1φιος

δηλόJνει

στο

επιχειρηματικό

του

σχέδιο

ότι

μέσω

συγκεκριμένων

αγροτεμαχίων/εκτροφόJν της εκμετάλλευσ11ς του παράγονται προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις (προϊόντα
ΓIOΓImrE), οι αξιολογητές πρέπει να ελέγξουν αν οι εν λόγω καλλιέργειες Ι εκτροφές πραγματοποιούνται
εντός των οριοθεΤΙ1μένων ζωνC;Jν ΓIonmrE με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία. Σημειώνουμε ότι στους
ιστότοπους

lιl t1':1/11'11'11'. ιη; naψ;c. ψΙ; tnages!stoI'; es!clocs/aglΌl;s/POP -ΡΟΙΞΙΡlΌ;οnla

ana

ρeι'; fct'e; a.ρcl f

11111':/111'11'11' .ιη; ηogι-; c. ιΡ/; Inages/sloI'; εs/cΙοεs/aψοt;s/l'ο.l' - Ι'ΟΕ/Ι IST Α -ο. ΙΝΟ Ν- ΡΟΡ 11; sla

ΡΟΡ. μιl f' και

11ttρ:/ΙΙvlι'lv.ιη;nagt';c.ψl;ιηages!sI01';es!clοcs/agι'Ol;s/Ρο.Ρ-POE/L'STA Ο'Νο.Ν "OIΞ/I;sla Ρge.ρcll'
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του ΥΠΑΑΤ .:ίναι αναρτημΙ;να τα προϊόντα IIOIΙΙΓfΓE της χ(ορας.

30.

Τα στοιχεία που μεταφέρονται στο IlΣΚΕ από το ΟΣΔΕ. μεταφέρονται με κατάλληλο πληροφορικό σύστημα.
Τα στοιχεία αυτ6 είναι πάντα εκείνα τα οποία έχουν προκύψει από τον πιο πρόσφατο διασταυρωτικό έλεγχο
που έχει διεξαχθεί στο ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι του ΟΣΔΕ διενεργούνται σε τακτά χρονικά
διαστ1]ματα. ·Ηδη από τον Απρίλιο του
ένταξη στο υπομέτρο

6.1

2016

έχει υπάρξει επαρκϊ]ς δημοσιοποίηση ότι οι υnοψi]φιοι προς

έχουν την υποχρέωση υnοβολi]ς δl]λωσης ΟΣΔΕ. ΣυνεπόJς είναι στην ευθύνη του

υποψηφίου να υποβάλει έγκαιρα διjλωση ΟΣΔΕ όJστε να έχει μεσολαβl]σει ο επαρκής χρόνος η δl]λωσl] του να
ενσωματωΟεί στο ΟΣΔΕ και στη συνέχεια να είναι διαθέσιμη για το IlΣΚΕ. Δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις οnοίες δεν

Οα έχει εκτελεστεί ο διασταυρωτικός έλεγχος πριν τη λl]ξη της προΟεσμίας υποβολιΊς αιτl]σεων ένταξης στο
υπομέτρο

6.1

δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηΟούν από το Π2:ΚΕ και δεν μποροί>ν να τεκμηριώσουν δικαίωμα

υποβολl]ς αίτησης στο υπομέτρο

6.1.

2:τις

21

Νοεμβρίου του

2016

η εικόνα του ΟΣΔΕ που Οα αντλεί το ΠΣΚΕ

Οα σταθεροποιηθεί και δεν θα επηρεάζεται από μεταγενέστερους διασταυρωτικούς ελέγχους.

31.

Δεν είναι επιλέξιμοι υποψl]φιοι φυσικά πρόσωπα των οποίων ο/η σύζυγος έχει ενεργΙ1 δi1λωση ΟΣΔΕ καΤf' το
έτος

32.

2016.

Ισχύουν οι περιορισμοί της ανωτέρω παραγράφου.

Σύμφωνα με την παράγραφο

1.1

του άρθρου

7 της

Υ Α του μέτρου. οι αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεί>σεων που

έχουν ασΚ(lσει γεωΡΥtΚιι επαγγελμαΤΙΚ11 δραστηριότητα Kατrι. τη διάρκεια των τελευταίων

5

ετό)ν που

προηγοί>l'ται της ΠΡ(;Jτης εγκατάστασης είναι μη επιλέξιμοι για το πρόγραμμα των νέων γεωργόJV. Ο έλεγχος
συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ. ΟΓΑ κ.λπ.). Ο
έλεγχος αυτός οδηγεί στην απόρριψη τους επαγγελματίες αγρι\τες που lμαν εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, αυτούς
που εν(;) είχαν ι\λες τις προϋιιοθέσεις να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες, δεν είχαν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ

καθόJς επίσης τις περιπτόJσεις της παραγράφου

1.5

του ίδιου άρΟρου (υποψηφίους με σύζυγο που είναι είτε

επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ Ι] έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας
αγρόΤΙ1ς από το ΜΛΑΕ. εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιόJν αγροτόJν στο τομέα ΤΙ1ς αλιείας). Το

χρονικό διάστιπια που Οα ελεγχθεί είναι η τελευταία 5ετία.

33.

Οσον αφορά την παραγωγΙΚΙ1 δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυΠΙΚΙ] απόδοση). αθροίζουμε
όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφ(;Jν και καλλιεργειό>ν. συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων. Οι
βοσκότοποι προσμετρούν στη φυτικι] παραγωγιj ενό> οι κοινοτικοί βοσκότοποι εκλαμβάνονται ως μισΟωμένοι
κατά τους υπολογισμούς της τυΠΙΚΙ1ς απόδοσης.

34. IlPOOCOPlVl1

διαμονΙ1 είναι η περίοδος όπου κάποιος διαμένει σε τόπο διαφορετικό από αυτόν όπου διαμένει

συνΙ1θως (μόνιμη

κατοικία)

και δεν τον χρησιμοποιεί ως κέντρο της κοινωνΙΚΙ1ς και οικονομΙΚΙ1ς του

δραστηριότητας. ΣυνεπόJς, περιπτόJσεις όπου ο/η σύζυγος διαμένει προσωρινά σε τόπο διαφορετικό από εκείνον
της μόνιμης κατοικίας της/του υποψηφίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης.

35.

Η γεωργικι] εκμετάλλευσΙ1 πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περΙΟΧΙ1 του τόπου της μόνιμης κατοικίας

του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις

11 ηοΊματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην

ευρύτερη nεpΙOllj του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγόJν της εκμετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για
τους σκοποί>ς του προγράμματος. Θεωρείται ότι ο υποψί]φιος έχει δυνατόΤΙ1τα πρόσβασης για την εύρυθμη
λειτουργία της εκμετάλλευσης στην οικεία ΠεριφερειαΚΙ1 Ενότητα και στις όμορες προς αυΤΙ1ν Περιφερειακές
Ενότητες. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση δεν Οα εξαιρούνται από την εκμετάλλευση αγροτεμάχια που
βρίσκονται εντός οικείας και των όμορων προς

auril"

Περιφερειακό)ν

EvoTilrcov.

Ως προς τους βοσκοτόπους, θεωρείται ότι υπάρχει δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης στο σl>νολο των
βοσκοτόπων που

περιλαμβάνονται

στο

ΟΣΔΕ

του

υποψηφίου.

Συνεπώς

δεν

εξαιρούνται

βοσκότοποι

ανεξάρτητα από τη γεωγραφΙΚΙ1 τους τοποΟεσία.

36.

Η έδρα της μελισσοκομΙΚΙ1ς εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περΙΟΧ'1 ΤΙ1ς μόνιμης κατοικίας
του αρχηγού της εκμετάλλευσης. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης.

37.

Αναφορικά με την επίτευξη
παραγωγΙ1ς

'1

των ποιοτικό)\! στόχων

(napaYfOyil

πιστοποιημένων προιοντων βιολογΙΚ)lς

ολοκληρωμένης διαχείρισης) στα πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα

συγκαταλέγονται

και

προϊόντα που έχουν πιστοποιηΟεί βάσει ιδιωτικ(ον πρωτόκολλο" ΟρθΙ1ς ΓεωργΙΚΙ1ς lΙραΚΤΙΚ(lς.
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38.

σι

υποψιιφιοι που

έχουν

κάνει

ιιδη έναρξη

εργασιών

στη

Δ. Ο. Υ.

πριν την υποβολή

υποψηφιότητας θεωρείται ότι πληρούν την δέσμευση/υποχρέωση έναρξης υλοποίησης του

σχεδίου

με την υποβολ'l.

των φακέλων
επιχειρηματικού

Συνεπ';'ς στο σχετικό πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου συμπληρciJνεται η

ημερομηνία uπoβoλIις.

39.

σ υποψιιφως μπορεί να προσκομίσει αναστολιι επιδόματος ανεργίας οε ημερομηνία μεταγενέστερη της

υποβολιις της αίτησης στιιριξης, και συγκεκριμένα εφόσον κριθεί ως εν δυνάμει δικαιούχος με απόφαση του
αρμόδιου Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο

40.

σι υπεύθυνες δηλ6Jσεις του άρθρου

14,

16 της αρ.

παράγραφοι 3.Ι

8585/Ι Ο-Ι

0-20 16

και

1,3.18

4.12

Υ Α.

καΟώς και η αίτηση πληρωμιις,

παράγονται από το ΠΣΚΕ.

41,

Η αίτηοη για την πληρωμιι της α' δόσης συνυποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας αλλά λαμβάνει
διαφορετικό πρωτόκολλο από αυτό\'. Με την αίτηση πληρωμιις α Μσης, που συνυποβάλλεται με το φάκελο
υποψηφιότητας, Οα προσκομίζεται και απλό φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που αφορά
στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλόJσει ο υποψΙιφιος.

42,

σ υποψιιφιος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικ!, (διακοπιι εργασίας, απόδειξη νόμιμης
κατοχιις, αναστολιι επιδόματος ανεργίας) αφού συμπεριληφθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων.
εφόσον όμως:
α) προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών με το φί,κελο υποψηφιότητας
β) κριθεί επιλέξιμος και
γ) συγκεντρόJνει ικανιι βαθμολογία
Kατατr.ισσεται απευθείας στον πίνακα των δικαιούχων.

43.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη Ί1ις οριστικοποίησης της αίτησης
ενίσχυσης.

Εξαιρούνται τα δικαιολογητικά. διακοπιις εργασίας,

απόδειξης νόμιμης κατοχιις,

αναστολιις

επιδόματος ανεργίας και οι τριμηνιαίες θεωρημένες καταστάσεις.

Επίσης σας εvημερόJνουμε ότι, στο πλαίσιο της Ι η; πρόσκλησης υποβολής αιτιισεων στιιριξης προς ένταξη στο
Υπομέτρο

6.1

«Εγκατάσταση Νέων ΓεωΡΥώ\,» του ΠΛΛ

έτους

2014-2020

2016,

το παρόν έγγραφο καθόJς κω

άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα αναρτό)νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικιις Ανάπτυξης και
Τροφίμων

i1ttρ:/fIv\v\v.agl'Otikial1aptixi,gι-1

Μέτρα

(l1Ι Ι ρ:ll\ν\\'\ν ,agI'Oti kial1atixi. gι/ί l1clcx. ρlφ?οbί~e6cΙc5 78 95 Ι 7clOecd)

ΠΑΑ

2014-2020

Υπομέτρο

6.1

.

σ ΙΈΝΠ(ΟΣ ΓΡΛΜΜΛΤΕΛΣ ΛΓΡΟΊΊΚlΙΣ

πσΛιτπaΙΣ ΚΛΙ ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΙΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΠ(ΩΝ ΙΙΟΙ'ΩΝ

Χ, ΚΛΣΙΜlΙΣ
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