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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100% , 14/10/2016 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 

 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 
περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η 
µετά την 7-12-2016 
 
Στόχος του προγράµµατος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δηµιουργίας επιχειρηµατιών 
γεωργών που µε το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιµες εκµεταλλεύσεις. 
Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονοµικών ενισχύσεων σε νέους που δεν 
έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραµονή στη γεωργική απασχόληση 
και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή 
επαγγελµατικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης 
και να υλοποιούν επιχειρηµατικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. 
 
Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 241.000.000,00€ για την κάλυψη ∆ηµόσιας ∆απάνης που θα 
κατανεµηθεί για Νοµικές ∆εσµεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα 
προκληθούν από την εφαρµογή της παρούσας πρόσκλησης για το υποµέτρο 6.1 σε εφαρµογή της 
αριθµ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργικής Απόφασης. 
Καθορίζουµε: 
Α. Τις πιστώσεις του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά Περιφέρεια, 
Β. Την περίοδο, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας 
καθώς και 
Γ. Τα απαραίτητα στοιχεία ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης στο υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
 
Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονοµικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1 
Για την εφαρµογή της παρούσας πρόσκλησης, κατανέµονται σε βάρος του υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 
2014 – 2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια της Χώρας: 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΕ €  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 23.400.000,00 

Κεντρικής Μακεδονίας                                                                             43.600.000,00 

∆υτικής Μακεδονίας                                                                                12.000.000,00 

Θεσσαλίας   25.500.000,00 

Στερεάς Ελλάδος                                                                                    17.700.000,00 

Ηπείρου      13.600.000,00 

Ιονίων Νήσων                                                                                           6.500.000,00 

∆υτικής Ελλάδος                                                                                     24.700.000,00 

Πελοποννήσου 24.400.000,00 

Αττικής 5.800.000,00 

Νοτίου Αιγαίου                                                                                         7.600.000,00 

Βορείου Αιγαίου                                                                                       11.400.000,00 

Κρήτης 24.800.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
241.000.000,00 
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Νέος Γεωργός 
Για τους σκοπούς του υποµέτρου 6.1 «Νέος Γεωργός» νοείται: 

i) Το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες 
και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης αυτής. 

ii) ii) Το νοµικό πρόσωπο εφόσον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που µετέχει στο κεφάλαιο και 
τη διαχείριση του είναι νέος γεωργός σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ανωτέρου 
σηµείου (i). Ο νέος γεωργός αναλαµβάνει τον έλεγχο / αρχηγία του νοµικού προσώπου 
για πρώτη φορά, ασκώντας µακροχρόνιο και αποτελεσµατικό έλεγχο επί του νοµικού 
προσώπου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων (ε) και (ζ) 
του παρόντος άρθρου. Εάν το νοµικό πρόσωπο «Νέος Γεωργός» ελέγχεται από άλλο 
νοµικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό. 

 

Κατεύθυνση – Προσανατολισµός Παραγωγής Γεωργικής εκµετάλλευσης 
 
Η παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής από 
τον οποίο προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική 
απόδοση) της εκµετάλλευσης και χαρακτηρίζεται ως Φυτική,  
Κτηνοτροφική και Μικτή. Ειδικότερα, η παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης 
θεωρείται : 
 
Φυτική: εφόσον ο κλάδος που συνεισφέρει στην παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική 
απόδοση) της εκµετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% είναι η φυτική παραγωγή. 
 
Κτηνοτροφική: εφόσον ο κλάδος που συνεισφέρει στην παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως 
τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% είναι η ζωική παραγωγή. 
 
Μικτή: εφόσον ο κλάδος που συνεισφέρει στην παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική 
απόδοση) της εκµετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% είναι η µελισσοκοµία ή η σηροτροφία και 
λοιπές µικτές εκµεταλλεύσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση. 
 

Κριτήρια Επιλεξιµότητας Υποψηφίων 
 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α1) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα: 
i) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και 
φερεγγυότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της 
ηλικίας τους. 
ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1. 
α2) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Νοµικά πρόσωπα: 
i) Έχουν ως αρχηγό– νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του 
σηµείου (α1). 
ii) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων (ε) και (ζ) του άρθρου 1 της παρούσας, ο οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού 
προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51% . 
iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµιµου 
εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας. 
iv) Έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και 
ΚΑ∆ 01.7) στη γεωργική παραγωγή. ∆ραστηριότητες στην αλιεία δεν λαµβάνονται υπόψη. 
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β) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, 
σύµφωνα µε την παράγραφο (ζ) του άρθρου 1 της παρούσας, κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται 
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 
γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και έχουν 
υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.1. 
δ) Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα 
για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, οι 
αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών. 
ε) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική 
επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης 
εγκατάστασης. 
στ) Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία 
πρώτης εγκατάστασης. 
ζ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά 
προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του Υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 
– 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους. 
η) Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5, µε ελάχιστη διάρκεια 
υλοποίησης τα τρία (3) έτη και 0, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 6, για την 
ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαµβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και 
δεσµεύσεις, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 7, συµπεριλαµβανοµένης της 
απόκτησης ή συµπλήρωσης επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται. 
θ) Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ). 
ι) ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας. 
 

Κριτήρια Επιλεξιµότητας της Γεωργικής Εκµετάλλευσης 
 
1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης 
κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν 
γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.           
2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως 
τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 8.000 € έως και 100.000 €. 
3. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι: 
3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους. 
3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα 
καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης. 
4. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο. 
5. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 από τον υποψήφιο 
δικαιούχο. 
6. Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 
6.1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο 
συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου 
δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή 
έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος υποβολής της αίτησης 
στήριξης προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1. 
6.2. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. 
Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ 
µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως 
επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Υποµέτρο 6.1. 
6.3. Το σύνολο της εκµετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης που αυτός έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Οικονοµική Στήριξη 
 
1. Η οικονοµική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται µε τη µορφή κατ΄ 
αποκοπή ποσού στήριξης µετά έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήµατος στήριξης. 
2. Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση 
(70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. 
Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων. 
3. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη. 
4. Το ποσό στήριξης κυµαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής: 
4.1. Για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που στην µελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και µικτή 
παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον 
η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή 
µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των 
κατηγοριών περιοχών. 
4.2. Για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που στην µελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική 
κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας 
των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά 
(νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€) 

1 Προσανατολισµός 
παραγωγής εκµετάλλευσης 
στη µελλοντική κατάσταση 

Φυτική 
 
Μικτή 
 
Κτηνοτροφική 

17.000,00 
 
17.000,00 
 
19.500,00 

2 Προσαύξηση στα ανωτέρω 
ποσά ανάλογα µε την 
περιοχή µόνιµης κατοικίας 
του αρχηγού της 
εκµετάλλευσης 

 
Ορεινή 
 
Μειονεκτική 
 
Μικρά νησιά µε 
πληθυσµό µέχρι και 
3.000 κατοίκους 

 
2.500,00 
 
2.500,00 
 
 
2.500,00 

  Λοιπές περιοχές 0,00 

Ύψος στήριξης 
που µπορεί να 
χορηγηθεί - Σύνολο 

 Μέγιστο 22.000,00 

Ύψος στήριξης 
που µπορεί να 
χορηγηθεί - Σύνολο 

 Ελάχιστο 17,000,00 

 
 

Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και ∆ικαιολογητικά 
 
1. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα νέων γεωργών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης - φάκελο υποψηφιότητας (εφεξής 
«αίτηση στήριξης»). Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται και από αίτηση για χορήγηση πληρωµής α’ 
δόσης στο ποσό που αναλογεί στον υποψήφιο δικαιούχο σε περίπτωση ένταξής του στο υποµέτρο 
6.1, σύµφωνα µε σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα. 
2. Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
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α) Αίτηση στήριξης συµπληρωµένη σύµφωνα µε σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα, όπως παράγεται 
και εκτυπώνεται µετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 
Συνεπώς, πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η 
ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον διαχειριστή και νόµιµο 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου 
β) Επιχειρηµατικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης στήριξης, 
συµπληρωµένο σύµφωνα µε σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα, έτσι όπως παράγεται και 
εκτυπώνεται µετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραµµένο τόσο από δικαιούχο ή 
τον διαχειριστή και νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου όσο και από το σύµβουλό του. 
γ) ∆ικαιολογητικά υποβολής, όπως ορίζονται στις παρακάτω παραγράφους 3 και 4. 
 
 
3. ∆ικαιολογητικά υποβολής αιτήµατος στήριξης φυσικού προσώπου: 
3.1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, ως 
νεοεισερχοµένου στον αγροτικό τοµέα επαγγελµατία αγρότη. 
3.2. Αντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του ∆ιαβατηρίου τους ή άλλου 
επίσηµου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου. 
3.3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3.4. Βεβαίωση ∆ηµάρχου ή Κοινοτάρχη για το µόνιµο της κατοικίας µε αριθµό πρωτοκόλλου και 
ηµεροµηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαµήνου από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων 
στήριξης. 
3.6. Φορολογικά στοιχεία: 
α) Τελευταίο διαθέσιµο εκκαθαριστικό ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1, 
β) Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα (έντυπο 
Ε3) του ιδίου έτους 
γ) Αντίστοιχα παραστατικά (εκκαθαριστικό Ε1, Ε3) προσκοµίζονται και για το/τη σύζυγο του φυσικού 
προσώπου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση συζύγων, µόνο για υποψηφίους δικαιούχους φυσικά 
πρόσωπα. 
δ) Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος (ή ο/η σύζυγος) δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος. Υποβάλλεται επίσης και αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ. 
3.7. Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ σχετικά µε την άσκηση γεωργικής ή άλλης δραστηριότητας, 
εφόσον υπάρχει. 
3.8. Εφόσον ο/η σύζυγος του υποψηφίου ασχολείται στον τοµέα της Αλιείας και είναι ασφαλισµένος 
στον ΟΓΑ, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ στην οποία να αναφέρεται ο 
τοµέας ασφάλισης. 
3.9. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού και του σύµβουλου 
γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά µε τη σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου και την 
τεχνική στήριξη του δικαιούχου µέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
3.10. Εφόσον υπάρχει, βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση 
µεταβολών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής της κύριας και δευτερευόντων 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑ∆). 
3.11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 όπου ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει ότι: 
…………………….           …………………….. 
3.12. α) ∆ικαιολογητικά διακοπής µόνιµης εξαρτηµένης ή µη εξαρτηµένης εξωγεωργικής 
απασχόλησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 4 της παρούσας. Ως 
αποδεικτικά στοιχεία διακοπής, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Αντίγραφο διακοπής εργασιών 
από τη ∆ΟΥ, απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση, βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, λήξη σύµβασης, διακοπή ταµείου ανεργίας. 
β) ∆ικαιολογητικά σχετικά µε την άσκηση µη µόνιµης εξαρτηµένης απασχόλησης (όπως εποχιακή 
εργασία) για το φυσικό πρόσωπο αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία 
αυτής ενδεικτικά αναφέρονται οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού 
ασφάλισης ΙΚΑ. 
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γ) Ο υποψήφιος δύναται να αποκτήσει και να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας 
παραγράφου σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 της παρούσας. 
3.13. Εφόσον υπάρχουν, παραστατικά νόµιµης κατοχής αγροτεµαχίων που δηλώνονται ως ιδιόκτητα 
από το δικαιούχο, νοµίµως µετεγγραµµένα, για αγροτεµάχια που δηλώνονται ως ιδιόκτητα πλέον 
αυτών που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε). Συγκεκριµένα, ο 
υποψήφιος δύναται να αποκτήσει και να προσκοµίσει τα παραστατικά ιδιοκτησίας για τα εν λόγω 
αγροτεµάχια που έχουν περιληφθεί στη δήλωση του ΟΣ∆Ε ως µη ιδιόκτητα σε ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας. 
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, συνυπολογίζεται για την εύρεση 
του ποσοστού της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη 
γεωργική γη και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου, εφόσον 
περιλαµβάνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την 
επιλεξιµότητα στις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις του άρθρου 3 της παρούσας και κατέχονται κατά 
πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία. 
3.14. Εφόσον υπάρχει, καταστατικό ή άλλο εταιρικό έγγραφο Οµάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών 
περί συµµετοχής του υποψηφίου δικαιούχου στην εν λόγω Οµάδα ή Οργάνωση Παραγωγών. 
 
3.15. Εφόσον υπάρχει, δελτίο ανεργίας του αρχηγού εκµετάλλευσης από τον ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση από 
τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά µητρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονικό διάστηµα 
ανεργίας συνολικής (ενιαίας ή διακοπτόµενης) διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών πριν από την έναρξη 
πρώτης εγκατάστασής, ανατρέχοντας έως και 18 µήνες πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 
3.16. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής εκπαίδευσης / κατάρτισης 
διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών σε συνάφεια µε τον προσανατολισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης 
ή αντίγραφο τίτλου σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ιδ) του άρθρου 1 της παρούσας. 
Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να 
είναι από σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιµης προς αυτή 
σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 
3.17. Εφόσον υπάρχουν, δικαιολογητικά σχετικά µε στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης όπου 
στοιχειοθετούνται τιµές κριτηρίων βαθµολογίας που ορίζονται από τις Περιφέρειες. 
 
3.15. Εφόσον υπάρχει, δελτίο ανεργίας του αρχηγού εκµετάλλευσης από τον ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση από 
τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά µητρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονικό διάστηµα 
ανεργίας συνολικής (ενιαίας ή διακοπτόµενης) διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών πριν από την έναρξη 
πρώτης εγκατάστασής, ανατρέχοντας έως και 18 µήνες πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 
3.16. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής εκπαίδευσης / κατάρτισης 
διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών σε συνάφεια µε τον προσανατολισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης 
ή αντίγραφο τίτλου σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ιδ) του άρθρου 1 της παρούσας. 
Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να 
είναι από σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιµης προς αυτή 
σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 
3.17. Εφόσον υπάρχουν, δικαιολογητικά σχετικά µε στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης όπου 
στοιχειοθετούνται τιµές κριτηρίων βαθµολογίας που ορίζονται από τις Περιφέρειες. 
 

4. ∆ικαιολογητικα νοµικων προσωπων  
 
5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ και να έχουν ηµεροµηνία προγενέστερη της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Εξαιρούνται τα παραστατικά διακοπής εξωγεωργικής 
απασχόλησης και τα παραστατικά ιδιοκτησίας αγροτεµαχίων τα οποία έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε ως 
µισθωµένα ενώ είναι ιδιόκτητα. Αυτές οι δύο κατηγορίες παραστατικών µπορούν να έχουν 
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης και να προσκοµιστούν σε 
µεταγενέστερη της πρόσκλησης ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 της 
παρούσας. 
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6. Τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά αφορούν πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών µε εξαίρεση 
τις υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες. 
 
 
Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016. 
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης 
αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 
περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την 7-12-2016. 


