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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

Θέμα: «Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 

σχετικά με την έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών 

ολοκλήρωσης αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2
ης

 πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 
 
Σχετικό: «Η αρ. 2022/8-3-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων όσον αφορά την 2
η
 πρόσκληση υποβολής αιτημάτων 

στήριξης» 

Στο πλαίσιο της 2
ης

 πρόσκλησης του Υπομέτρου  6.1: 

1. Εγκρίνουμε τον συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Οδηγό Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας. 

2. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης αξιολόγησης την 3/7/2018. Οι πρώτες αξιολογήσεις 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 16/8/2018 

3. Η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης 

αξιολόγησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 5/9/2018. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ 

mailto:kpanopoulou@mou.gr
mailto:sdefigou@mou.gr
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Οδηγίες Αξιολόγησης (Ε1.0) 
 

Α. Οδηγίες για τη χρήση του οδηγού: 

1. Στο έγγραφο αυτό παρέχονται οδηγίες αξιολόγησης για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης 

πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  

Οι οδηγίες παρέχονται ακολουθώντας την μορφή του ηλεκτρονικού φύλλου αξιολόγησης. Το ηλεκτρονικό 

φύλλο αξιολόγησης ακολουθεί μέχρι ένα σημείο τη δομή του φακέλου υποψηφιότητας και συνεχίζεται με 

τις ερωτήσεις της αξιολόγησης, τον πίνακα της βαθμολογίας και το πόρισμα του ελέγχου.  

Επιγραμματικά, η δομή είναι η εξής: 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

IV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

VI. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

VII. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2. Αφού συνδεθείτε στο σύστημα, βλέπετε τον κατάλογο με τις αξιολογήσεις που σας έχουν ανατεθεί 

3. Οι ενότητες I έως και IV είναι αντιγραφή του αιτήματος ενίσχυσης. Ο αξιολογητής μπορεί να επέμβει σε 

αρκετές από τις τιμές των πινάκων αυτών προκειμένου να προβεί σε όποιες διορθώσεις. Εφόσον γίνει κάτι 

τέτοιο, το πεδίο αλλάζει χρώμα ώστε οι αλλαγές να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα. Πηγαίνοντας τον 

δείκτη του ποντικιού πάνω από το χρωματισμένο πεδίο βλέπουμε την αρχική τιμή. Γενικά όμως 

πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχουν συχνές διορθώσεις πεδίων από τον αξιολογητή καθώς έχει γίνει 

προσπάθεια κατά το στήσιμο του ηλεκτρονικού φακέλου να υπάρχει έλεγχος στην εγκυρότητα των τιμών.  

4. Στις καρτέλες που θα δείτε, υπάρχουν τα κουμπιά edit  update  και cancel  

Με edit εισέρχεστε στις καρτέλες προκειμένου να καταχωρήσετε ή να αλλάξετε ήδη καταχωρημένα 

στοιχεία. Με το update καταχωρίζονται οι εγγραφές ή οι αλλαγές. Με το cancel κλείνει η καρτέλα update 

χωρίς να καταχωρηθούν οι αλλαγές. Με το κουμπί της αποθήκευσης  πάνω δεξιά, 

μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Η αποθήκευση γίνεται αυτόματα αν αλλάξετε καρτέλα.  

5. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι οδηγίες παρέχονται ακολουθώντας την μορφή του ηλεκτρονικού φύλλου 

αξιολόγησης. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε εκτύπωση από όλους τους πίνακες που υπάρχουν στο 

ηλεκτρονικό φύλλο αξιολόγησης και μέσα στα κελιά έχουν ενσωματωθεί οι όποιες οδηγίες κρίθηκε 

απαραίτητο να δοθούν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα με κάποιες γραμμές του πίνακα Ι.1.2, «Γενικά στοιχεία 

επένδυσης» όπου φαίνεται ακριβώς ο τρόπος ανάπτυξης των οδηγιών: 

I.1.2 
Γενικά Στοιχεία Επένδυσης (Επιχείρησης)     

 

Τίτλος Πράξης  Είναι το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου 

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά) 

Στους μελετητές δόθηκε η οδηγία: «Συμπληρώνετε το λεκτικό «New farmer, + 

ονοματεπώνυμο – επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.». Π.χ. New farmer Nikos 

Papadopoulos 

Τύπος Δικαιούχου Οι πιθανές τιμές είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο. 

Α.Φ.Μ. Ελέγχεται από το εκκαθαριστικό Δ5 ή από το αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ. 
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6. Στον παρόντα οδηγό, στο κεφάλαιο «V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ» στην τελευταία στήλη υπάρχουν 

κάποιες συντομογραφίες υπό τον τίτλο νομική βάση (π.χ. ΕπΣ 3.1.1.3, ΥΑ 8.5.2.α, Οδ 3.1.3) Οι 

συντομογραφίες αυτές παραπέμπουν σε διαφορετικά κείμενα.  

Έτσι στην ερώτηση του ελέγχου επιλεξιμότητας, 

 

το ΕπΣ 3.1.1.1 σημαίνει ότι πρέπει να έχει διαβαστεί το αντίστοιχο σημείο του επιχειρηματικού σχεδίου, το 

ΥΑ 8.5.1.α, π.χ., σημαίνει ότι η υποχρέωση συμπλήρωσης του σχετικού σημείο στο επιχειρηματικό σχέδιο 

προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β/2016), Άρθρο 8, παράγραφος 5, 

υποπαράγραφος 1, εδάφιο α. ενώ το Οδ 3.1.1 παραπέμπει στο αντίστοιχο σημείο του φύλλου οδηγιών 

προς τους συντάκτες των αιτήσεων ενίσχυσης. Επομένως, αν πρέπει να απορριφθεί μία αίτηση (αν και δεν 

περιμένουμε να απορριφθούν για το βιογραφικό σημείωμα) στις παρατηρήσεις του ηλεκτρονικού φύλλου 

πρέπει να συμπληρώσετε το λόγο απόρριψης και τη σχετική νομική βάση, κάνοντας απαραιτήτως 

παραπομπή στην ΥΑ. Οι παραπομπές στις οδηγίες και στο πεδίο του Επιχειρηματικού σχεδίου έχουν δοθεί 

για διευκόλυνσή σας καθώς σε παλαιότερες αξιολογήσεις δεν ήταν πάντα εύκολο για τον αξιολογητή να 

εντοπίζει το ακριβές εδάφιο στο θεσμικό πλαίσιο. 

7. Τα πεδία παρατηρήσεων συμπληρώνονται με ελεύθερο κείμενο. Προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος 

από τους β’ αξιολογητές, αλλά και από τα όργανα ελέγχου του μέτρου, είναι απαραίτητο να 

συμπληρώνονται από τους αξιολογητές όποτε υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το φάκελο 

υποψηφιότητας, όποτε ο δεύτερος αξιολογητής διαφοροποιείται ως προς τον πρώτο αξιολογητή,  όποτε 

υπάρχει εύρημα απόρριψης ή όποτε ο αξιολογητής αποφασίζει ότι ο φάκελος πρέπει να μην απορριφθεί, 

παρά τα όσα έχουν συμπληρωθεί σε κάποια πεδία. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι η απόφαση  για 

μη απόρριψη ενός αιτήματος όταν ο/η σύζυγος έχει υποβάλει ΟΣΔΕ το 2017 (αποτελεί αίτιο απόρριψης) 

αλλά υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση ότι οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. Γενικά τα πεδία παρατηρήσεων 

βοηθούν ώστε να αποσαφηνίζεται ο τρόπος σκέψης του αξιολογητή σε ελέγχους που μπορεί να γίνουν 

ακόμα και κάποια χρόνια μετά την αξιολόγηση.  

8.  Η υφιστάμενη κατάσταση έρχεται αυτόματα από το ΟΣΔΕ. Όλες οι εκτάσεις που εμφανίζονται στο 

σύστημα είναι σε εκτάρια. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή όμως στα α) αν έχουν εξαιρεθεί καλλιέργειες οι 

οποίες δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν (μπορεί να έχει συμβεί προκειμένου να ληφθεί η σχετική βαθμολογία 

από το μέγεθος της τυπικής απόδοσης), β) αν δεν έχουν εξαιρεθεί καλλιέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στην 

ίδια ή όμορη ΠΕ και άρα έπρεπε να εξαιρεθούν και γ) στο ποιες καλλιέργειες έχουν δηλωθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ 

και αν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την τοποθεσία του αγροτεμαχίου. 

9. Τα πεδία ελέγχου επιλεξιμότητας στην ενότητα V- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ έρχονται προεπιλεγμένα με 

τις πιο πιθανές απαντήσεις ή με βάση αυτά που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος στο επιχειρηματικό του 

σχέδιο. Αλλαγές που ενδεχομένως κάνετε στις ενότητες Ι-ΙV, δεν οδηγούν σε αυτόματη αλλαγή των 

Ναι/Όχι της ενότητας V- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ. Επομένως, πρέπει να ελέγξετε χειροκίνητα την 

ενότητα V- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ αφού τελειώσετε με τις πρώτες 4 ενότητες. Αλλαγές που 

ενδεχομένως κάνετε είτε στις ενότητες Ι-ΙV (κυρίως στοιχεία καλλιεργειών/εκτροφών) είτε στην ενότητα V- 

Το πεδίο του σύντομου βιογραφικού 

σημειώματος του αρχηγού της 

εκμετάλλευσης είναι συμπληρωμένο 

σύμφωνα με τις οδηγίες; 

Ναι/Όχι  ΕπΣ 3.1.1.1 

ΥΑ 8.5.1.α 

Οδ 3.1.1 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ οδηγούν σε αλλαγές στη βαθμολογία όπως περιγράφουμε και στην αμέσως 

επόμενη παράγραφο. 

10. Οι υπολογισμοί των βαθμολογικών πεδίων γίνονται αυτόματα με βάση αυτά που έχουν δηλωθεί – 

διορθωθεί στα I-IV και στον έλεγχο επιλεξιμότητας (V). Οι τιμές των τυπικών αποδόσεων υπολογίζονται 

από το σύστημα. Το ποια καλλιέργεια είναι ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, ποια ανήκει στην κατηγορία 

των οπωροκηπευτικών και ποια σε εκείνη των ζωοτροφών και το τι τυπικές αποδόσεις αθροίζουν οι 

επιμέρους κατηγορίες υπολογίζεται επίσης αυτόματα. Τα κριτήρια των Περιφερειών υπολογίζονται επίσης 

αυτόματα, αρκεί όπως ειπώθηκε να έχει ελεγχθεί το κατά πόσον μία καλλιέργεια έχει δηλωθεί ορθά ως 

ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η βαθμολογία υπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

11. Οι μελετητές είχαν οδηγίες να αριθμήσουν τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτό έχει τηρηθεί (αν δεν έχει τηρηθεί, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης) οπότε σε κάποια κελιά 

θα δείτε συντομογραφία Δ1, Δ2 κ.ο.κ, το οποίο σημαίνει Δικαιολογητικό 1, Δικαιολογητικό 2 κ.ο.κ. Είναι ο 

αριθμός που κανονικά θα βρείτε και στην αρίθμηση των δικαιολογητικών. 

12. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ενδέχεται να προσκομισθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

δικαιολογητικά. Η επισύναψη γίνεται πατώντας στη κεφαλίδα «ΙV – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ». Στη συνέχεια επιλέγετε την καρτέλα 

«Επισυναπτόμενα έγγραφα Α’ Αξιολόγησης» ή «Επισυναπτόμενα έγγραφα β’ Αξιολόγησης», πατάτε στο 

σύμβολο  , επιλέγετε από το «Κατηγορία Εγγράφου» το 31 (ή το 32 αν τα έγγραφα είναι περισσότερα 

του ενός), συμπληρώνετε κείμενο στα «Στοιχεία – Περιγραφή Εγγράφου» και στις «Παρατηρήσεις», 

πατήστε στο «Επιλέξτε αρχείο» για να επιλέξετε το αρχείο που θα φορτωθεί στο σύστημα και στο τέλος 

πατήστε το κουμπί «Ενημέρωση». 

13. Τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχουν ημερομηνία έκδοσης 

μέχρι και τις 20-4-2018, όπως έχει οριστεί στη δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης του μέτρου. Σε 

περίπτωση όμως, που ο υποψήφιος, με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, αδυνατούσε να οριστικοποιήσει την αίτηση 

στήριξης στο υπομέτρο 6.1 πριν από ημερομηνία που ήταν κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του, πρέπει όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της ανωτέρω 

κρίσιμης για την επιλεξιμότητά του ημερομηνία. Εξαιρούνται τα παραστατικά διακοπής εξωγεωργικής 

απασχόλησης και τα παραστατικά ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων τα οποία έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ 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.  

Τα δικαιολογητικά που δεν γίνονται αποδεκτά1 αν είναι εκπρόθεσμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα 

παρακάτω: 

13.1. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας.  (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας) 

13.2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, ως 

νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

13.3. Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

13.4. Έγγραφο τεκμηρίωσης ιδιότητας συμβούλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας εφόσον η 

ιδιότητα έχει αποκτηθεί εκπρόθεσμα. (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

13.5. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: "Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης" 

ή "Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης" ή Άδεια διαμονής μακράς 

διαρκείας που να υπερβαίνει τα 5 έτη κ.λπ. (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

                                                           
1
 Για όσα δικαιολογητικά έχουν περιγραφεί ως δικαιολογητικά επιλεξιμότητας, το εκπρόθεσμο απορρίπτει το αίτημα. 

Για τα δικαιολογητικά βαθμολογίας, το εκπρόθεσμο οδηγεί στο μηδενισμό του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
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13.6. Εφόσον ο/η υποψήφιος λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο 

του 67%, βεβαίωση από ΚΕΠΑ ως ικανός/ή για εργασία (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

13.7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φοιτητής και δηλώνει έτος φοίτησης μικρότερο ή ίσο από τα 

έτη φοίτησης της σχολής, αίτηση για την αναστολή φοίτησης η οποία  έχει υποβληθεί στο οικείο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η αναστολή της φοίτησης πρέπει να προσκομισθεί μέχρι την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

13.8. Καταστατικό ή άλλο εταιρικό έγγραφο Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών περί συμμετοχής του 

υποψηφίου δικαιούχου στην εν λόγω Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών (δικαιολογητικό 

βαθμολόγησης). 

13.9. Εφόσον υπάρχει, δελτίο ανεργίας του αρχηγού εκμετάλλευσης από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση από τον 

ΟΑΕΔ 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 (δικαιολογητικό βαθμολόγησης). 

 

14. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου ζ του άρθρου 3 της ΥΑ 

8585/10-10-2016 νοείται: 

14.1. Για τα φυσικά πρόσωπα, η για πρώτη φορά εγγραφή στο ΜΑΑΕ του/της υποψηφίου δικαιούχου 

νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, δηλαδή η 

ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό 

τομέα. Υπάρχουν όμως βεβαιώσεις υποψηφίων που τους χαρακτηρίζουν ως επαγγελματίες 

αγρότες νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, χωρίς να αναφέρουν την ημερομηνία πρώτης 

εγγραφής στο ΜΑΑΕ, δηλαδή την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας επαγγελματία αγρότη ως 

νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της βεβαίωσης δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση ο αξιολογητής 

πρέπει να αναζητά την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως 

επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Η αναζήτηση γίνεται με το ΑΦΜ 

του υποψηφίου, αποστέλλοντας ένα e-mail στο αρμόδιο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην 

ΚΕΠΠΥΕΛ) και επισυνάπτοντας την σχετική απάντηση του αρμόδιου τμήματος, προκειμένου σε 

ενδεχόμενο έλεγχο να φαίνεται ότι έχει γίνει η σχετική αναζήτηση καθώς και το αποτέλεσμά της. 

Για το πώς γίνεται η επισύναψη εγγράφου οδηγίες υπάρχουν στην ανωτέρω παράγραφο 12. 

14.2. Για τα νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία καθορισμού του φυσικού προσώπου ως 

διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου σύμφωνα με σχετικά εταιρικά έγγραφα 

κατά τρόπο ώστε να μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51% και να 

είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνο για τη λειτουργία του, ασκώντας αποτελεσματικό και 

μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτού (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους). Το νομικό πρόσωπο πρέπει να εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως 

κάτοχος εκμετάλλευσης. 

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι στο υπομέτρο 6.1 είναι οι υποψήφιοι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων των οποίων η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης είναι κατά το δεκαοχτάμηνο που 

προηγείται της 20ης Απριλίου 2018 ή άλλης προγενέστερης ημερομηνίας που ήταν κρίσιμη για την 

επιλεξιμότητά τους.  

 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι οδηγίες, στη μορφή που αναφέρθηκε ανωτέρω.  
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Β. Ειδικές Οδηγίες 
 

I.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

I.1.1 Στοιχεία Παραλαβής από ΔΑΟΚ     

 

Ημερομηνία κατάθεσης στη 
ΔΑΟΚ ή ημερομηνία 
σφραγίδας ταχυδρομείου 

Ο αξιολογητής συμπληρώνει (ή ελέγχει, εφόσον πρόκειται για τον β’ αξιολογητή) την 

ημερομηνία που κατατέθηκε ο φάκελος στη ΔΑΟΚ. Το πεδίο υπάρχει για να 

εξυπηρετήσει τις περιπτώσεις όπου ο φάκελος έχει αποσταλεί ταχυδρομικά στη ΔΑΟΚ 

και έχει φτάσει σε αυτήν μετά την 17-5-2018 οπότε και πρωτοκολλήθηκε μετά από 

αυτήν την ημερομηνία. Συμπληρώστε είτε την ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου 

είτε, εφόσον αυτή είναι μετά την 17.5.2018, την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου 

Αριθμός πρωτοκόλλου 
εισερχομένου στη ΔΑΟΚ 

Συμπληρώστε μόνο τον αριθμό του πρωτοκόλλου, χωρίς την ημερομηνία 

Ημερομηνία πρωτοκόλλου 
εισερχομένου στη ΔΑΟΚ 

Συμπληρώστε μόνο την ημερομηνία του πρωτοκόλλου, χωρίς τον αριθμό. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 
αίτησης πληρωμής 

Πρόκειται για τον αρ. πρωτ. που λαμβάνει η αίτηση πληρωμής της α΄ δόσης.   Συμπληρώστε 
μόνο τον αριθμό του πρωτοκόλλου, χωρίς την ημερομηνία. Συμπληρώστε ακόμα και αν είναι 
ο ίδιος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει το σύνολο του φακέλου υποψηφιότητας. 

Ημερομηνία πρωτοκόλλου 
αίτησης πληρωμής 

Συμπληρώστε μόνο την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της αίτησης πληρωμής, χωρίς τον 
αριθμό. 

Παρατηρήσεις Σημειώστε παρατήρηση εφόσον στο πρώτο πεδίο έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία του 

ταχυδρομείου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρείτε απαραίτητο. 

 

I.1.2 Γενικά Στοιχεία Επένδυσης (Επιχείρησης)     

 

Τίτλος Πράξης  Είναι το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου 

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά) 

Στους μελετητές δόθηκε η οδηγία: «Συμπληρώνετε το λεκτικό «New farmer, + 

ονοματεπώνυμο – επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.». Π.χ. New farmer Nikos 

Papadopoulos 

Τύπος Δικαιούχου Οι πιθανές τιμές είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο. 

Α.Φ.Μ. 
Ελέγχεται από το εκκαθαριστικό Δ5 ή από το αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης 

ΑΦΜ. 

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Έχει συμπληρωθεί το είδος των βιβλίων που έχει ήδη στη γεωργική του επιχείρηση 

ο υποψήφιος ή το είδος βιβλίων που προτίθεται να έχει.  

Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης 
(ΙΒΑΝ) 

Πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τον αριθμό ΙΒΑΝ που έχει συμπληρωθεί στην 

«Αίτηση πληρωμής α’ δόσης» καθώς επίσης και με τη φωτοτυπία της πρώτης 

σελίδας τραπεζικού λογαριασμού που έχει επισυναφθεί σε αυτήν. Ο υποψήφιος 

μπορεί να είναι συνδικαιούχος στον λογαριασμό ενώ δεν απαιτείται να 

αναγράφεται πρώτος στη λίστα συνδικαιούχων.  

 

Ο πίνακας ελέγχεται από τον αξιολογητή για τα στοιχεία Τύπος Δικαιούχου, ΑΦΜ και ΙΒΑΝ. Τα πεδία της 

έδρας της εκμετάλλευσης εμφανίζονται και ελέγχονται μόνο για τα νομικά πρόσωπα. Αν υπάρχει κάποια 

διόρθωση στο όνομα αυτή πρέπει να γίνει τόσο εδώ όσο και στον επόμενο πίνακα (Ι.2.1). 
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I.2.1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    

Α
το

μ
ικ

ά
 Σ

το
ιχ

εί
α

 Α
ρ

χη
γο

ύ
 Γ

εω
ρ

γι
κή

ς 
Εκ

μ
ετ

ά
λλ

ευ
σ

η
ς 

 
Φύλο  Ελέγχεται από το ΑΔΤ ή από το διαβατήριο   (Δ1) 

Επώνυμο (όπως στην ταυτότητα) ΑΔΤ ή διαβατήριο   (Δ1) 

Όνομα ΑΔΤ ή διαβατήριο   (Δ1) 

Όνομα Πατέρα ΑΔΤ ή διαβατήριο   (Δ1) 

Ημερομηνία Γέννησης ΑΔΤ ή διαβατήριο   (Δ1). Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο ΠΣΚΕ υποψήφιος, με 
υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, αδυνατούσε  να οριστικοποιήσει την αίτηση στήριξης στο υπομέτρο 6.1 
πριν από ημερομηνία που ήταν κρίσιμη για την επιλεξιμότητά τότε πρέπει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της ανωτέρω 
κρίσιμης για την επιλεξιμότητά του ημερομηνία. 

Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου ΑΔΤ ή διαβατήριο   (Δ1) 

Α.Μ.Κ.Α. Έρχεται από το ΟΣΔΕ, δεν ελέγχεται από τον αξιολογητή 

Α.Φ.Μ. Εκκαθαριστικό Δ5 ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ 

Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Δ5 ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ 

Επίπεδο εκπαίδευσης Αντίγραφο Πτυχίου / Βεβαίωση (δεν είναι υποχρεωτικό) 

Επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης Αντίγραφο Πτυχίου / Βεβαίωση  

Επάγγελμα/ιδιότητα πριν την 
εγκατάσταση 

Κατά δήλωση 

Κύριο ταμείο ασφάλισης πριν την 
εγκατάσταση ή που πρόκειται να 
διακοπεί 

Εφόσον υπάρχει, είναι το ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος πριν ή κατά 

την υποβολή της αίτησης. Σημασία έχει μόνο αν έχει υπάρξει ασφαλισμένος 

στον ΟΓΑ. Για το σκοπό αυτό έχει γίνει διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ 

και έχουν ενημερωθεί οι ΔΑΟ των Περιφερειών για τις προβληματικές 

περιπτώσεις.  

Οικογενειακή κατάσταση Ελέγχεται από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  

Τό
π

ο
ς 

Μ
ό

νι
μ

η
ς 

Κ
α

το
ικ

ία
ς 

Περιφερειακή Ενότητα / Δήμος – 
Κοινότητα / Δημοτική – Τοπική 
Κοινότητα  

Ελέγχεται από τη βεβαίωση Δημάρχου (Δ3). Στην όχι ιδιαίτερα συχνή 

περίπτωση που θα πρέπει να το αλλάξετε,  συμπληρώστε πρώτα στο πεδίο 

filter μέρος της ονομασίας της δημοτικής – τοπικής κοινότητας και στη 

συνέχεια επιλέξτε από την αναδιπλούμενη λίστα που εμφανίζεται. 

Οδός – Αριθμός Εάν δεν έχει συμπληρωθεί, ελέγξτε την αίτηση του δικαιούχου από τον 

φάκελο υποψηφιότητας και συμπληρώστε σχετικά, εφόσον η πληροφορία 

υπάρχει εκεί. 

Τα πεδία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και ως ταχυδρομική διεύθυνση 

επικοινωνίας. Συνεπώς αν κάτι φαίνεται να μην είναι σωστό, πρέπει να 

διορθωθεί από τον α’ αξιολογητή. 

Τ.Κ.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό) Κατά δήλωση, είναι αποδεκτό να μην υπάρχει 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό) Κατά δήλωση, είναι αποδεκτό να μην υπάρχει 

e-mail Κατά δήλωση 

Είδος Περιοχής Από εδώ υπολογίζεται το ποσό ενίσχυσης με βάση τον χαρακτηρισμό της 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (Ορεινές, μειονεκτικές και μικρά νησιά έως 

3.000 κατοίκους). Οικισμοί με διαφορετικό χαρακτηρισμό από τη δημοτική ή 

τοπική κοινότητα στην οποία ανήκουν, λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση 

που αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό του οικισμού. στην οικεία δημοτική ή 

τοπική κοινότητα.  Για το ποιοι είναι αυτοί οι οικισμοί ανατρέξτε στο 

παράρτημα Ι 

Πληθυσμός Περιοχής Από εδώ υπολογίζεται το πεδίο 4.2 της βαθμολογίας. Ο πληθυσμός περιοχής 

έρχεται από το σύστημα. Εδώ έχει σημασία ο πληθυσμός της Δημοτικής ή της 

Τοπικής κοινότητας και όχι ο πληθυσμός του οικισμού (εφόσον ο υποψήφιος 

διαμένει σε κάποιο οικισμό). 
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Νησιωτικός / Ορεινός χαρακτήρας  
(Ορεινή ή νησί με πληθυσμό 
μικρότερο των 3.000 κατοίκων ή νησί 
σε μη νησιωτική περιφέρεια) 

Από εδώ υπολογίζεται το βαθμολογικό πεδίο 4.1. Συμπληρώνεται από το 

σύστημα. Για κάποιες περιοχές όπου ΟΡΕΙΝΟΙ οικισμοί έχουν διαφορετικό 

χαρακτηρισμό από τη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, ανατρέξτε στο 

παράρτημα Ι. Για αυτές τις περιοχές που ανήκουν στη λίστα ο αξιολογητής 

μπορεί να αλλάζει το είδος περιοχής, όπως περιγράφεται αμέσως πιο κάτω 

Χαρακτηρισμός περιοχής κατά τον Αξιολογητή εφόσον ο χαρακτηρισμός του Οικισμού διαφοροποιείται από εκείνον 

της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας 

Είδος Περιοχής Για τεχνικούς λόγους τα πεδία αυτά έρχονται πάντα με κίτρινο χρώμα χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι τα έχει μεταβάλει ο αξιολογητής.  

 

Τα πεδία αυτά έρχονται κατά την έναρξη της πρώτης αξιολόγησης είτε 

συμπληρωμένα σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της περιοχής, όπως αυτός έχει 

υπολογιστεί από το σύστημα είτε κενά (ή με παύλες). 

 

Σε αυτά τα πεδία ο αξιολογητής επεμβαίνει: 

Α) Όταν τα πεδία έρχονται κενά (ή με παύλες). Σε αυτήν την περίπτωση ο 

αξιολογητής συμπληρώνει τον χαρακτηρισμό που έχει ήδη υπολογίσει το 

σύστημα εκτός και αν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟ ή 

ΟΡΕΙΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ο οποίος εντάσσεται σε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα με 

διαφορετικό χαρακτηρισμό. Για το ποιοι είναι αυτοί ανατρέξτε στο 

παράρτημα Ι.  

Β) Όταν ο οικισμός στον οποίο βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου 

διαφοροποιείται ως προς τον χαρακτηρισμό του από εκείνον της Δημοτικής – 

Τοπικής Κοινότητας. Για το ποιοι είναι αυτοί ανατρέξτε στο παράρτημα Ι. Σε 

αυτήν την περίπτωση συμπληρώστε τον χαρακτηρισμό του οικισμού 

σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποιος οικισμός που 

εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας πριν συμπληρώσετε σχετικά. 

 

Σημειώνεται ξανά ότι από το είδος περιοχής το σύστημα υπολογίζει το ποσό 

της ενίσχυσης ενώ από τον νησιωτικό/ορεινό χαρακτήρα, υπολογίζεται η 

βαθμολογία. Συνεπώς τα πεδία αυτά δεν πρέπει να είναι κενά ή με παύλες 

 

 

Νησιωτικός / Ορεινός χαρακτήρας 

Παρατη- 
ρήσεις 

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που 

πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν τον φάκελο. Συμπληρώστε οπωσδήποτε 

εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή. 
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I.2.2  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

Κατηγορία Υπηκοότητας Από αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.   

Αρ. Εγγράφου Τεκμηρίωσης 
Υπηκοότητας Αν η υπηκοότητα δεν είναι Ελληνική, απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών του 

άρθρου 14, παρ. 3.5. Ενδεικτικά: 

Α. Για πολίτη της Ένωσης: Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της 

Ένωσης 

Β. Για πολίτη της Ένωσης: Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της 

Ένωσης 

Γ. Για πολίτη τρίτης χώρας: Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος 

Δ. Για πολίτη τρίτης χώρας: Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς 

Ε. Για πολίτη τρίτης χώρας: Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας  

Στ. Για πολίτη τρίτης χώρας: Δελτίο διαμονής συζύγου πολίτη άλλου κράτους – 

μέλους της Ε.Ε ο οποίος (σύζυγος) διαθέτει τα Α ή Β. 

Ζ. Για πολίτη τρίτης χώρας: Δελτίο διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας μέλους 

οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ο οποίος πολίτης διαθέτει τα Α ή 

Β. 

Ποσοστό αναπηρίας 
Εφόσον είναι μεγαλύτερη ή ίση του 67%, ελέγχεται. Δ27. 

Απορρίπτεται το αίτημα αν λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό 

αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και ταυτόχρονα κρίνονται από τον αρμόδιο 

φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα). (άρθρο 7.1.7)  

Αρ. Εγγράφου Τεκμηρίωσης 
ικανότητας προς εργασία 

Φ
Ο

ΙΤ
Η

ΤΕ
Σ 

/ 
ΣΠ

Ο
Υ

Δ
Α

ΣΤ
ΕΣ

 

 

Σχολή Απορρίπτεται εφόσον δηλώνει έτος φοίτησης μικρότερο ή ίσο από τα έτη φοίτησης 

της σχολής, εκτός και αν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσκομισθεί 

αναστολή φοίτησης. Σύμφωνα με τον Ν.4009/2009, άρθρο 80, οι φοιτητές «έχουν το 

δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας 

σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως 

όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη 

πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που 

διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα 

καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους.» Σύμφωνα με την ΥΑ 

8585/10-10-2016, παρ. 6, οι φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι. Συνεπώς, προκειμένου να 

γίνεται αποδεκτή η αναστολή φοίτησης, πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με 

αυτή του επιχειρηματικού σχεδίου 

Η αίτηση για την αναστολή φοίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί στο οικείο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μέχρι και τις 20.04.18 ενώ το σχετικό έγγραφο διακοπής πρέπει 

να προσκομισθεί μέχρι τη λήξη της α’ αξιολόγησης. Για το κατά πόσο ο υποψήφιος 

είναι φοιτητής που έχει ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης έχει διεξαχθεί 

έλεγχος με διασταύρωση στοιχείων από το Υπ. Παιδείας και τα όποια ευρήματα 

έχουν σταλεί στις ΔΑΟΠ. Στο πεδίο «προβλεπόμενα έτη φοίτησης» δηλώνονται τα 

προβλεπόμενα υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου. (άρθρο 

7.1.6).  

 
Έτος φοίτησης 

Προβλεπόμενα έτη φοίτησης 

Υ
Φ

ΙΣ
ΤΑ

Μ
ΕΝ

Η
 

Α
Π

Α
ΣΧ

Ο
Λ

Η
ΣΗ

  

 

Είδος απασχόλησης  
 Στα πεδία αυτά έχει δηλωθεί το είδος της απασχόλησης (μόνιμη ή μη μόνιμη) του 

υποψηφίου κατά το έτος 2018, εφόσον τέτοια υπάρχει. Το πεδίο συμπληρώνεται 

κατά δήλωση.  

Ανάλογα με το τι έχει δηλωθεί: 

 

-Υποψήφιος χωρίς απασχόληση ή που έχει ήδη διακόψει την όποια απασχόληση και 

Τομέας Απασχόλησης 

Αριθμός εγγράφου 
τεκμηρίωσης διακοπής 
απασχόλησης, εφόσον 
υπήρχε απασχόληση και 
έχει διακοπεί. 

ΑΔΑ: ΩΚ6Υ4653ΠΓ-208



10 
 

προσκομίζει σχετικό έγγραφο, μπορεί να καταταχθεί απευθείας στους πίνακες των 

οριστικά δικαιούχων. 

 

-Εφόσον έχει δηλωθεί μη μόνιμη απασχόληση, αυτή δεν χρειάζεται να διακοπεί για 

να κριθεί κάποιος ως δικαιούχος. Υποψήφιος ο οποίος κατά δήλωση έχει μη μόνιμη 

απασχόληση, εφόσον κριθεί από τον αξιολογητή ότι αυτή είναι πράγματι μη μόνιμη, 

μπορεί να καταταχθεί απευθείας στους πίνακες των οριστικά δικαιούχων. 

Αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 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. [παρ. 3.12(β) του άρθρου 14 της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ] 

 

-Υποψήφιος με μη μόνιμη απασχόληση, εφόσον κριθεί από τον αξιολογητή ότι αυτή 

είναι στην ουσία μόνιμη, κατατάσσεται στους πίνακες των εν δυνάμει δικαιούχων. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να κριθεί οριστικά δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει 

έγγραφο που να αποδεικνύει διακοπή της εργασίας του. 

 

-Υποψήφιος με μόνιμη απασχόληση που δεν την έχει διακόψει, θα καταταχθεί στους 

πίνακες των εν δυνάμει δικαιούχων και θα προσκομίσει τη σχετική διακοπή 

απασχόλησης μετά την πρώτη ανάρτηση πινάκων. Δ14, ΥΑ άρθρα 7.1.2 και 14.3.12.   

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 Α
Ν

ΕΡ
ΓΙ

Α
Σ 

  
 

Διάρκεια ανεργίας (μήνες) 
Από εδώ υπολογίζεται το πεδίο 3.2 (ανεργία) της βαθμολογίας.  
Βαθμολογείται εφόσον 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, άρθρο 14.3.15  

Έγγραφο τεκμηρίωσης 
περιόδου ανεργίας 

Αριθμός εγγράφου 
τεκμηρίωσης 

Προσκομίζεται το δελτίο ανεργίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης από τον ΟΑΕΔ ή 
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (Δ25) 

ΕΙ
ΣΟ

Δ
Η

Μ
Α

ΤΙ
Κ

Ο
 Κ

Ρ
ΙΤ

Η
Ρ

ΙΟ
 

Υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης 

Από αυτό και από το επόμενο πεδίο υπολογίζεται το πεδίο 3.1 της βαθμολογίας. Εάν 
ΝΑΙ, τότε πρέπει να υπάρχει το εκκαθαριστικό του Ε1 για το 2018 (Δ5). Το «Όχι» 
καλύπτεται από την Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφει, μεταξύ άλλων, ότι 
δεν είναι υπόχρεος υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Ατομικό εισόδημα (από 
κάθε πηγή) Από αυτά τα δύο πεδία υπολογίζεται το πεδίο 3.1 της βαθμολογίας.  

Τα κελιά αυτά πρέπει να έχουν συμπληρωθεί από τη γραμμή Συνολικό Δηλωθέν 
Εισόδημα του πίνακα Γ1: Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος (εκκαθαριστικό 
σημείωμα). 
Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΦΔ, τότε το «0» είναι αποδεκτή τιμή. 
Διαφορετικά πρέπει να έχουν συμπληρωθεί αντίστοιχα τα ποσά που εμφανίζονται 
στον πίνακα Γ1, στη γραμμή Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα. 
Για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη 
τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα 
εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα 
συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον: 

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς, 

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα. 

Οικογενειακό εισόδημα 
(από κάθε πηγή) 

Αριθμός εγγράφου 
τεκμηρίωσης 

Δ5 

Παρατ
ηρήσε
ις 

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να 
βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν τον φάκελο. 
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1.2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
 

Οικογενειακή 
Κατάσταση 
Υποψηφίου 

Έγγαμος / Έγγαμη 
Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν στην καρτέλα 

«Γενικά Στοιχεία (Γενικά στοιχεία αρχηγού γεωργικής 

εκμετάλλευσης)» έχει συμπληρωθεί ότι υπάρχει σύζυγος. 

Η ύπαρξη και τα στοιχεία του/της συζύγου ελέγχονται από 

το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Δ2).  

Το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. ελέγχονται από την ΥΔ συζύγου (Δ21) 

ή από το εκκαθαριστικό του Ε1.  

Για το ταμείο ασφάλισης για τις περιπτώσεις που δεν έχει 

δηλωθεί ΟΓΑ, γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος από το 

ΥΠΑΑΤ.  

Ατομικά Στοιχεία 
Συζύγου αρχηγού 
γεωργικής 
εκμετάλλευσης  

Επώνυμο (όπως στην ταυτότητα) 

Όνομα 

Όνομα Πατέρα 

ΑΦΜ 

Δ.Ο.Υ. 

Κύριο ταμείο ασφάλισης 

Κριτήριο 
Επιλεξιμότητας 
 

Ο/σύζυγος, είναι επαγγελματίας αγρότης ή 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας 
αγρότης; (οι σύζυγοι υποψηφίων που 
έχουν την ιδιότητα αλιέα δεν καθιστούν μη 
επιλέξιμο τον υποψήφιο) 

Θετική απάντηση οδηγεί σε απόρριψη του αιτήματος. 

Ανάλογα με την απάντηση αυτού του πεδίου ο 

αξιολογητής πρέπει να συμπληρώσει και το ερώτημα 

αξιολόγησης 12.  

Ο/η σύζυγος δηλώνει την ίδια μόνιμη 
κατοικία με τον/την αρχηγό της 
εκμετάλλευσης; 

Αρνητική απάντηση αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού εκτός 

και αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του λόγου (π.χ. 

σύζυγοι σε διάσταση με προσκόμιση αντίστοιχων 

εγγράφων κ.λπ.).  

Σε τέτοιες περιπτώσεις πριν ληφθεί απόφαση πρέπει να 

γίνεται επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ.  

Ανάλογα με την απάντηση αυτού του πεδίου ο 

αξιολογητής πρέπει να συμπληρώσει και το πεδίο 17 του 

ελέγχου επιλεξιμότητας.  

Ο/η σύζυγος έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ 
κατά το έτος 2017; Έχει διενεργηθεί σχετικός διασταυρωτικός έλεγχος από το 

ΥΠΑΑΤ και τα όποια ευρήματα έχουν αποσταλεί στους 

συντονιστές της αξιολόγησης για ενημέρωση των 

αξιολογητών. Καταφατική απάντηση οδηγεί σε απόρριψη 

του αιτήματος εκτός και αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση 

του λόγου (π.χ. σύζυγοι σε διάσταση με προσκόμιση 

αντίστοιχων εγγράφων κ.λπ.).  

Σε τέτοιες περιπτώσεις πριν ληφθεί απόφαση πρέπει να 

γίνεται επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ.  

Ανάλογα με την απάντηση αυτού του πεδίου ο 

αξιολογητής πρέπει να συμπληρώσει και το πεδίο 16 του 

ελέγχου επιλεξιμότητας. 
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1.2.4  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 

Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης 
(ΟΣΔΕ)  
 

Υποβολή Αίτησης Ενιαίας 
Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) κατά το 
έτος αναφοράς της 
αίτησης ενίσχυσης στο 
υπομέτρο 6.1 

Έρχεται από το σύστημα, δεν αποτελεί πεδίο ελέγχου. Η ημερομηνία 
υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης θα ελεγχθεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε 
συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα όποια ευρήματα υπάρξουν θα  
ενημερωθούν οι ΔΑΟΠ. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου και 
Ημερομηνία   

Πρώτη 
Εγκατάσταση 
στη Γεωργία 
 
 

Βεβαίωση εγγραφής στο 
μητρώο αγροτών και 
αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) 
ως «νεοεισερχόμενος» 
στον αγροτικό τομέα 
επαγγελματίας αγρότης σε 
ισχύ  

Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία 

απόκτησης ιδιότητας επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον 

αγροτικό τομέα η οποία δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου 

της βεβαίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ημερομηνία πρώτης 

εγκατάστασης.  

 

Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν αναγράφει την ημερομηνία απόκτησης 

ιδιότητας επαγγελματία αγρότη ο αξιολογητής αναζητά την ημερομηνία με το 

ΑΦΜ του υποψηφίου, αποστέλλοντας email στο αρμόδιο τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).  

 

Η απάντηση του αρμόδιου τμήματος εκτυπώνεται και αναρτάται από τον 

αξιολογητή στο σύστημα προκειμένου σε ενδεχόμενο έλεγχο να φαίνεται ότι 

έχει γίνει η σχετική αναζήτηση καθώς και το αποτέλεσμά της.  

 

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο ΠΣΚΕ υποψήφιος, με υπαιτιότητα 

του ΠΣΚΕ, αδυνατούσε  να οριστικοποιήσει την αίτηση στήριξης στο 

υπομέτρο 6.1 πριν από ημερομηνία που ήταν κρίσιμη για την επιλεξιμότητά 

του (ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του νεοεισερχόμενου), τότε πρέπει 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία 

έκδοσης προγενέστερη της ανωτέρω κρίσιμης για την επιλεξιμότητά του 

ημερομηνία. 

Ημερομηνία απόκτησης 
ιδιότητας επαγγελματία 
αγρότη ως 
νεοεισερχομένου 
  

 
 
 

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

Επώνυμο 
Ελέγχεται η ύπαρξη των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.9 του άρθρου 14 της 

ΥΑ. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΓΕΩΤΕΕ 

και να επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει την ιδιότητα του 

μελετητή. Για τους τεχνολόγους γεωπονίας επισυνάπτεται έγγραφο που 

πιστοποιεί την ιδιότητα του τεχνολόγου γεωπονίας.  

Αποδεκτό ως ιδιωτικό συμφωνητικό γίνεται και η σχετική θεωρημένη λίστα από τη 

Δ.Ο.Υ. ή και αθεώρητη εφόσον πρόκειται για εκτύπωση από το gsis.gr  

Η θεώρηση της λίστας λογικά φέρει ημερομηνία  Απριλίου 2018 καθώς έπεται του 

τριμήνου που αφορά.  

Όνομα 

Ιδιότητα Συμβούλου 

Αριθμός εγγράφου τεκμηρίωσης ιδιότητας 
εκπροσώπου 

Οδός – Αριθμός 

Πόλη 

Τ.Κ. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό) 

e-mail 
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2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 

Για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων κουμπιών που υπάρχουν στις καρτέλες φυτικής, ζωικής, μελισσοκομίας και 
σηροτροφίας, τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση, ισχύουν όσα αναφέρονται στις πρώτες 
παραγράφους της φυτικής παραγωγής. 

 

2.1 Υφιστάμενη Κατάσταση Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Αναλυτικά στοιχεία) 
2.1.1 Φυτική Παραγωγή (Υφιστάμενη Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία) 

 

Να εξαιρεθεί    Α/Α   Χ/κό υπόβαθρο  Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Ποικιλία    Νεαρή Καλλιέργεια  

Τυπική Απόδοση Κλάδου % αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος    Σύνολο ΤΑ αγρ/χίου  

Ιδιοκτησία   % Ιδιοκτησίας Αλλαγή καθεστώτος κατοχής 

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  Ζωοτροφή   Οπωρ/κά   Ανθ/κά  κλ. αλλαγή  

 
Η καρτέλα αυτή είναι η εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Στην καρτέλα αυτή βλέπετε τα αγροτεμάχια και τους 

βοσκοτόπους της εκμετάλλευσης όπως έχουν αποσταλεί στο ΠΣΚΕ από το ΟΣΔΕ. Κάθε γραμμή αφορά ένα αγροτεμάχιο. 

Στη δεξιά πλευρά της γραμμής κεφαλίδων,  

 
 

δεξιά από το λεκτικό ΠΟΠ/ΠΓΕ υπάρχει το εικονίδιο . Πατώντας στο εικονίδιο αναπτύσσονται οι γραμμές των 

αγροτεμαχίων οι οποίες συμπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Δεξιά από κάθε αγροτεμάχιο  

 
 

υπάρχουν τρία κουμπιά  

 

Πατώντας το αριστερό κουμπί detail  μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε ενός αγροτεμαχίου ξεχωριστά. Οι 

πληροφορίες είναι αυτές που έρχονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ. Η επιλέξιμη έκταση είναι σε εκτάρια. Η τυπική απόδοση τόσο 

ανά εκτάριο όσο και ανά αγροτεμάχιο υπολογίζεται από το σύστημα. Σε περίπτωση νεαρών δέντρων ή αμπελώνων, 

υπολογίζεται μισή τυπική απόδοση ανά νεαρό δέντρο ή έκταση αμπελώνα. Σε αγροτεμάχια στα οποία έχει δηλωθεί αριθμός 

ενήλικων δέντρων και αριθμός νεαρών δέντρων, η τυπική απόδοση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος νεαρών και 

ενήλικων δέντρων. Πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί   το παράθυρο κλείνει. 

Πατώντας το μεσαίο κουμπί edit μπορείτε να μπείτε στην καρτέλα που σας επιτρέπει να μεταβάλετε κάποια στοιχεία 

κάθε αγροτεμαχίου (επιλέξιμη έκταση, ποσοστό αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος, ποσοστό ιδιοκτησίας 

αγροκτήματος, βιολογική – ολοκληρωμένη – συμβατική παραγωγή προϊόντων, ΠΟΠ/ΠΓΕ). Μετά την ολοκλήρωση των όποιων 

μεταβολών, πατάτε το κουμπί  ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Με το  ακυρώνονται οι αλλαγές που δεν έχουν 

ακόμα αποθηκευτεί. 

 

Εδώ μπορείτε να εξαιρέσετε αγροτεμάχια, να ακυρώσετε εξαίρεση αγροτεμαχίων, να μεταβάλλετε το ποσοστό ιδιοκτησίας, 

να ελέγξετε και μεταβάλετε το αν η καλλιέργεια γίνεται εντός ζώνης ΠΟΠ/ΠΓΕ και τέλος (σπάνια) να μεταβάλλετε το είδος 

παραγωγής προϊόντων. Ως προς τη δήλωση ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο αξιολογητής μπορεί μόνο να απορρίψει τον χαρακτηρισμό του 
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ΠΟΠ/ΠΓΕ. Δεν πρέπει όμως να σημάνει καλλιέργεια ή εκτροφή ως ΠΟΠ/ΠΓΕ εφόσον αυτή δεν έχει δηλωθεί ως τέτοια από τον 

μελετητή.  

 

Ως προς τα πεδία που είναι περισσότερο πιθανό να μεταβάλετε και για τα οποία απαιτούνται οδηγίες: 

 

CHECK BOX «ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ»: Βρίσκεται πάνω αριστερά. Έχει χρησιμότητα για όσα αγροτεμάχια δεν βρίσκονται εντός της 

ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας. Χρειάζεται προσοχή ώστε να εξαιρεθούν όλα τα αγροτεμάχια  που δεν βρίσκονται 

στην ίδια ή όμορη περιφερειακή ενότητα και μόνον αυτά. Επίσης χρειάζεται προσοχή στα αγροτεμάχια που έχουν εξαιρεθεί 

από τον συντάκτη της αίτησης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η όποια εξαίρεση έχει γίνει σωστά. Οι βοσκότοποι δεν 

εξαιρούνται. Η περιφερειακή ενότητα αναγράφεται στο πεδίο δημοτική – τοπική κοινότητα. 

Το σύστημα θα υπολογίσει τα δεδομένα της αίτησης με βάση τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχει γίνει επιλογή 

εξαίρεσης, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αν κάποιο αγροτεμάχιο έπρεπε να εξαιρεθεί ή όχι, οπότε χρειάζεται προσοχή.  

Δηλαδή ο υπολογισμός το αν ένα αγροτεμάχιο βρίσκεται στην ίδια ή σε όμορη περιφερειακή ενότητα με εκείνη της  

μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου γίνεται από τον αξιολογητή. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ και ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ) 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ:  

Το συγκεκριμένο πεδίο δεν μπορεί να αλλαχθεί από τον αξιολογητή. Τα όποια ευρήματα αποτυπώνονται από τον αξιολογητή 

στη μεταβολή του πεδίου της ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου. Το πεδίο της αλλαγής καθεστώτος κατοχής έχει συμπληρωθεί από 

τον μελετητή ως «ναι» για τα αγροτεμάχια των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ή θα είναι διαφορετικό από εκείνο 

που έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ. Οι μεταβολές αποδεικνύονται με προσκόμιση νομίμως μεταγραμμένων συμβολαίων ή 

συμβολαιογραφικής περίληψης συμβολαίου ή, εφόσον το αγροτεμάχιο βρίσκεται στην κατοχή του/της συζύγου, Ε9. Στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος προσκομίζει παραστατικά με τα οποία φαίνεται ότι τελικά το ποσοστό ιδιοκτησίας της 

εκμετάλλευσής του είναι μεγαλύτερο από εκείνο που έχει δηλωθεί στο φάκελο υποψηφιότητας, ο αξιολογητής δεν θα 

υπολογίζει επιπλέον ποσοστό ιδιοκτησίας από εκείνο που αρχικά έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο. Θεωρούμε δηλαδή ως 

ανώτατο ποσοστό ιδιοκτησίας εκείνο που αρχικά έχει δηλώσει ο υποψήφιος καθώς δεν πρέπει εκ των υστέρων ο υποψήφιος 

να είναι σε θέση να διεκδικήσει υψηλότερη βαθμολογία. 

Η προσκόμιση των παραστατικών που τεκμηριώνουν την δηλωμένη στο αίτημα υποψηφιότητας αλλαγή ιδιοκτησίας γίνεται 

είτε με την κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας, είτε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, είτε μετά την ανάρτηση 

των βαθμολογικών πινάκων εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.  

Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική 

γη, την οποία ο/η υποψήφιος/α νέος/α γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (και όχι κατά ψιλή 

κυριότητα), συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου.  

Για την μεταβολή του καθεστώτος κατοχής πρέπει ο αξιολογητής να αλλάξει το ποσοστό ιδιοκτησίας αγροκτήματος (σε 

περίπτωση ιδιοκτησίας θα πρέπει το ποσοστό να είναι 100%, σε περίπτωση μη κατοχής το ποσοστό θα πρέπει να είναι 0% 

ενώ σε περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας το ποσοστό μπορεί να είναι από μεγαλύτερο από 0% και μικρότερο από 100%). 

 

Για όλα τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ και των οποίων δεν αλλάζει ο τρόπος νόμιμης κατοχής 

δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών ιδιοκτησίας νόμιμης κατοχής 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ):  

Το πεδίο αυτό στη γενική περίπτωση πρέπει να έχει συμπληρωθεί με το ποσοστό του αγροτεμαχίου που ανήκει στον 

υποψήφιο και στον/στην σύζυγό του (αθροιστικά).   

Σε περίπτωση που μετά τη δήλωση ΟΣΔΕ ο υποψήφιος έχει αποκτήσει επιπλέον ποσοστό ιδιοκτησίας ή προτίθεται να 

αποκτήσει επιπλέον ποσοστό, το πεδίο έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή με το ποσοστό που προτίθεται να έχει στην 

κατοχή του ο υποψήφιος εφόσον πληροφορηθεί ότι είναι εν δυνάμει δικαιούχος (αν και έχει το δικαίωμα να επιλέξει να 

προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά ακόμα και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης προκειμένου, εφόσον είναι επιλέξιμος και 

συγκεντρώνει ικανή βαθμολογία, να ενταχθεί απευθείας στον πίνακα των δικαιούχων). 
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Το ποσοστό αυτό ο μελετητής το έχει αλλάξει αν: 

1. Το αγροτεμάχιο είναι «Μεικτό» ή «Ενοικιαζόμενο» και ο υποψήφιος προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του 

σε αυτό, εφόσον ενταχθεί στη λίστα των εν δυνάμει δικαιούχων ή  

2. αν το έχει κάνει ήδη στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ έως και την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της πρόσκλησης του μέτρου. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο αυτό έχει εισαχθεί το νέο ποσοστό μετά την 

αλλαγή ιδιοκτησίας, ενώ το πεδίο «Αλλαγή Καθεστώτος Κατοχής» έχει την ένδειξη «Ναι».  

Κάποιοι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν απευθείας στους οριστικούς πίνακες, ενδεχομένως έχουν προσκομίσει (ή 

μπορούν να προσκομίσουν κατά την αξιολόγηση) τέτοια παραστατικά ήδη με το αίτημα υποψηφιότητας. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο αξιολογητής οφείλει να ελέγξει τα σχετικά παραστατικά και να διορθώσει (μόνο προς τα κάτω) τo ποσοστό 

ιδιοκτησίας, εφόσον βέβαια υπάρχει ασυμφωνία. Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο 

ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό καθώς επηρεάζει εκ των υστέρων τη βαθμολογία και συνεπώς ο αξιολογητής δεν πρέπει να αυξήσει το όποιο 

ποσοστό ιδιοκτησίας έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή.  

Στην περίπτωση που αυτά τα παραστατικά δεν έχουν προσκομισθεί, αλλά ο υποψήφιος κρίνεται επιλέξιμος, ο αξιολογητής 

συμπληρώνει στο ερώτημα 49  (Το αίτημα γίνεται αποδεκτό με την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών) την απάντηση 

«Ναι», στο ερώτημα 48 (Τ ο αίτημα γίνεται αποδεκτό χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά) την απάντηση «Όχι» 

και στο ερώτημα 50 (Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού απόδειξης ιδιοκτησίας δικαιούχων) την απάντηση «Ναι». 

 

ΝΕΑΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η τιμή αφορά ποσοστό νεαρών δέντρων στο σύνολο του αγροτεμαχίου. 0% σημαίνει ότι όλα τα δέντρα 

είναι πλήρως παραγωγικά. 100% σημαίνει ότι όλα τα δέντρα είναι νεαρής ηλικίας. Το πεδίο είναι ξεκλείδωτο και ο 

αξιολογητής μπορεί να το μεταβάλει μόνο για την καλλιέργεια της τρούφας και εφόσον κάτι υπάρχει αντίστοιχο αίτημα από 

τον μελετητή. Εάν ο αξιολογητής εκτιμά ότι πρέπει να μεταβληθεί η τιμή του και σε κάποια άλλη περίπτωση, πρέπει αυτό να 

γίνει σε συνεννόηση με το ΥΠΑΑΤ ώστε να δοθεί συνολική οδηγία.  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Δεν μπορεί να αλλαχθεί από τον αξιολογητή. Λαμβάνει τις τιμές «Συμβατική», «Ολοκληρωμένη», 

«Βιολογική». Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης για την υφιστάμενη μέθοδο παραγωγής. Είναι πεδίο που θεωρείται 

σωστό κατά δήλωση χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. 

 

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Το πεδίο συμπληρώνεται ως ΝΑΙ εφόσον η 

καλλιέργεια γίνεται εντός περιοχής ΠΟΠ / ΠΓΕ. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του 

αξιολογητή να γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο 

ενημερωμένα στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 

 

Τα πεδία Α/Α, χαρτογραφικό υπόβαθρο, κατηγορία ΟΣΔΕ, ποικιλία, νεαρή καλλιέργεια, τυπική απόδοση κλάδου, σύνολο 

τυπικής απόδοσης και ιδιοκτησία έρχονται από το ΟΣΔΕ και δεν μπορούν να αλλαχτούν κατά την αξιολόγηση. Το πεδίο του 

συνόλου της τυπικής απόδοσης μπορεί όμως να επηρεαστεί από αλλαγές στην επιλέξιμη έκταση (αφορά πιθανή αλλαγή σε 

περίπτωση κάποιων ασυμφωνιών με το αμπελουργικό μητρώο). 

 

Ειδικές οδηγίες για τους αμπελώνες και την υποχρέωση δήλωσής τους στο Αμπελουργικό Μητρώο 

Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία 

της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας).  Σε 

περίπτωση μη προσκόμισής του, η καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας του υποψηφίου αναζητείται από τον αξιολογητή. 

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας θα διενεργείται από τον αξιολογητή διασταυρωτικός έλεγχος 

για το κατά πόσο οι εκτάσεις που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης και στο Αμπελουργικό Μητρώο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta
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βρίσκονται σε συμφωνία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον 

αμπελοοινικό τομέα και ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο μη εγκεκριμένων φυτεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, 

(άρθρο 71, Καν.1308/20013, κ.α.).   

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα λαμβάνονται υπόψη από τον α’ αξιολογητή, ο οποίος στην συνέχεια, μέσω του πεδίου των 

παρατηρήσεων, θα ενημερώνει τον β’ αξιολογητή. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων ο α’ 

αξιολογητής καταγράφει στο πεδίο των παρατηρήσεων ότι έγινε διασταύρωση με το ΑΜ χωρίς ευρήματα. 

Κατά τον διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ των δύο συστημάτων αμπελουργικές εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 

για τις οποίες, μετά την διενέργεια του ελέγχου, προκύπτει ότι δεν διαθέτουν άδεια αποκλείονται από το πρόγραμμα. 

Ο διασταυρωτικός έλεγχος μπορεί να καταλήξει στα εξής αποτελέσματα: 

1. Συμφωνία στοιχείων μεταξύ Ε.Α.Ε. και Α.Μ. Σε αυτήν την περίπτωση οι εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 

είναι επιλέξιμες και περιλαμβάνονται στην αίτηση στήριξης του υποψηφίου στο υπομέτρο 6.1. Ο α’ αξιολογητής καταγράφει 

στο πεδίο των παρατηρήσεων ότι έγινε διασταύρωση με το ΑΜ χωρίς ευρήματα. Διαφορές οι οποίες συνολικά είναι 

μικρότερες του ενός στρέμματος δεν αξιολογούνται ως σημαντικές.  

2. Ασυμφωνία μεταξύ Ε.Α.Ε. και Α.Μ. (συνολική διαφορά άνω του ενός στρέμματος)  

α) στην περίπτωση που οι δηλωμένες εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στην Ε.Α.Ε. είναι μεγαλύτερες από τις 

εκτάσεις που δηλώνονται στο Α.Μ. του υποψηφίου, αποκλείονται από τους αξιολογητές οι εκτάσεις που δεν έχουν άδεια 

φύτευσης είτε πρόκειται για το σύνολο της έκτασης των αμπελοτεμαχίων είτε για τμήμα της έκτασής τους. Ο αξιολογητής 

ενημερώνει την αίτηση του υποψηφίου ως προς την έκταση της εκμετάλλευσης με την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου στο σύστημα, μεταβάλλοντας το πεδίο της επιλέξιμης έκτασης. 

Με αυτόν τον τρόπο στο μέτρο προσμετράται η τυπική απόδοση που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μη επιλέξιμων 

εκτάσεων με πιθανά αποτελέσματα τη μείωση ή τον μηδενισμό κάποιων πεδίων βαθμολογίας ή και την απόρριψη του καθώς 

μπορεί τελικά η βαθμολογία ή η τυπική απόδοση να πέφτουν κάτω από τις ελάχιστες επιλέξιμες τιμές. 

β) στην περίπτωση που οι εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στην Ε.Α.Ε. είναι μικρότερες από τις εκτάσεις που 

είναι δηλωμένες στο Α.Μ., οι αξιολογητές λαμβάνουν υπόψη ως έκταση αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

αμπέλου, την έκταση που είναι δηλωμένη στο ΑΜ, μεταβάλλοντας το πεδίο της επιλέξιμης έκτασης με πιθανή επίδραση στην 

βαθμολογία.  

 
 

2.1.2 Ζωική Παραγωγή (Υφιστάμενη Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία) 

 

Α/Α   Κωδ. Εκμ/σης     Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος        Έχει εξαιρεθεί; (Ναι/όχι)    

Πλήθος ζώων Τυπ. Απόδ. Κλάδου      Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ    Αιγοπροβατοτροφία 

 

Γενικά ισχύει ότι και στη φυτική παραγωγή. Οι διαφοροποιήσεις είναι οι εξής:  

 

Check box «Να εξαιρεθεί»:  

Το τσεκάρετε μόνον εφόσον η εκτροφή δεν είναι εντός της ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, 

αφού επιλέξετε «Να εξαιρεθεί»  η εκτροφή θα εξαιρείται από την υφιστάμενη κατάσταση και δεν θα συμπεριλαμβάνεται 

στους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης. Λόγω του τρόπου δήλωσης στο ΟΣΔΕ, στην περίπτωση μετακινούμενων 

κτηνοτρόφων ενδέχεται να εμφανίζονται διπλοεγγραφές στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου. Έχει δοθεί οδηγία προς τους 

μελετητές να εξαιρούν τις δεύτερες εγγραφές. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, ο αξιολογητής προχωρά στην 

εξαίρεση των διπλών εγγραφών.   

Το σύστημα θα υπολογίσει τα δεδομένα της αίτησης με βάση τις εκτροφές για τις οποίες δεν έχει γίνει επιλογή εξαίρεσης, 

χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αν κάποια εκτροφή εξαιρέθηκε (ή δεν εξαιρέθηκε) εκ παραδρομής. Επομένως, κατά την 

ΑΔΑ: ΩΚ6Υ4653ΠΓ-208
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αξιολόγηση θα γίνει ο σχετικός έλεγχος και περιπτώσεις λάθους μπορεί να οδηγήσουν στον υπολογισμό διαφορετικής 

τυπικής απόδοσης και βαθμολογίας.  

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Το πεδίο συμπληρώνεται ως ΝΑΙ εφόσον η 

εκτροφή γίνεται εντός περιοχής ΠΟΠ / ΠΓΕ. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του αξιολογητή 

να γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα 

στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 

 

2.1.3 Μελισσοκομία (Υφιστάμενη Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία) 

  

Α/Α   Κωδ. Εκμ/σης     Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος        Έχει εξαιρεθεί; (Ναι/όχι)    

Πλήθος κυψελών Τυπ. Απόδ. Κλάδου     Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  

 
 

2.1.4 Σηροτροφία (Υφιστάμενη Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία) 

 

Α/Α   Κωδ. Εκμ/σης     Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος        Έχει εξαιρεθεί;    

Σύνολο κουτιών Τυπ. Απόδ. Κλάδου     Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  

 
 
 

Γενικά ισχύει ότι και στη φυτική παραγωγή. Οι διαφοροποιήσεις είναι οι εξής:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Έχει συμπληρωθεί ο κωδικός που αναγράφεται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο. Μη συμπλήρωση 

δεν αποτελεί λόγο απόρριψης. H έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της 

μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης και εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η 

ύπαρξη γης. 

 

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να 

γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα 

στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 

  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta
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2.2 Μελλοντική Κατάσταση Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Αναλυτικά στοιχεία) 
2.2.1 Φυτική Παραγωγή (Μελλοντική Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία, όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί) 

Να εξαιρεθεί    Α/Α   Χ/κό υπόβαθρο  Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Ποικιλία  Επιλέξιμη έκταση  Νεαρή Καλλιέργεια  

Τυπική Απόδοση Κλάδου % αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος    Σύνολο ΤΑ αγρ/χίου  

Ιδιοκτησία   % Ιδιοκτησίας Αλλαγή καθεστώτος κατοχής 

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  Ζωοτροφή   Οπωρ/κά   Ανθ/κά  κλ. αλλαγή  

 

Στην καρτέλα αυτή έχει συμπληρωθεί η μελλοντική κατάσταση της φυτικής παραγωγής. 

ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ: Βρίσκεται πάνω αριστερά. Έχει χρησιμότητα για όσα αγροτεμάχια δεν βρίσκονται εντός της ίδιας ή όμορης 

Περιφερειακής Ενότητας. Χρειάζεται προσοχή ώστε να εξαιρεθούν όλα τα αγροτεμάχια  που δεν βρίσκονται στην ίδια ή 

όμορη περιφερειακή ενότητα και μόνον αυτά. 

Το σύστημα θα υπολογίσει τα δεδομένα της αίτησης με βάση τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχει γίνει επιλογή 

εξαίρεσης, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αν κάποιο αγροτεμάχιο έπρεπε να εξαιρεθεί ή όχι, οπότε χρειάζεται προσοχή. 

Δηλαδή ο υπολογισμός το αν ένα αγροτεμάχιο βρίσκεται στην ίδια ή σε όμορη περιφερειακή ενότητα με εκείνη της  

μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου γίνεται από τον αξιολογητή. 

 

Α/Α: Το πεδίο έρχεται προσυμπληρωμένο από το ΟΣΔΕ. Σε νέες εγγραφές δόθηκε η οδηγία να ξεκινά η αρίθμηση από το 101 

αλλά μπορεί να έχει ακολουθηθεί και άλλη αρίθμηση. 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Μπορεί να είναι κενό.    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Έχει συμπληρωθεί αυτή στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο. Η Περιφερειακή Ενότητα 

πρέπει να είναι εκείνη της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ή όμορης Περιφερειακής ενότητας. 

Διαφορετικά το αγροτεμάχιο πρέπει να εξαιρεθεί. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΔΕ και ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ: Οι εκτάσεις είναι συμπληρωμένες σε εκτάρια. 

ΝΕΑΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η τιμή αφορά ποσοστό νεαρών δέντρων στο σύνολο του αγροτεμαχίου. 0% σημαίνει ότι όλα τα δέντρα 

είναι πλήρως παραγωγικά. 100% σημαίνει ότι όλα τα δέντρα είναι νεαρής ηλικίας. 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τη δήλωση του μελετητή. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Έχει συμπληρωθεί κατά δήλωση. Εφόσον έχει επιλεγεί, πρέπει να είναι επιλεγμένο για το σύνολο 

των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργείται το ίδιο είδος. Δηλαδή δεν γίνεται αποδεκτό π.χ. από τα τρία ελαιοκτήματα να 

είναι δηλωμένα ως βιολογικά τα δύο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να ζητούνται διευκρινήσεις με e-mail από τον συντάκτη της 

αίτησης με το οποίο να τίθεται το πρόβλημα και να ερωτάται για το αν ο υποψήφιος θέλει να δηλωθούν όλα υπό το ίδιο 

σύστημα καλλιέργειας ή να δηλωθούν όλα ως συμβατικά.  

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να 

γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. 

 

2.2.2 Ζωική Παραγωγή (Μελλοντική Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία, όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί) 

 Κωδ. Εκμ/σης  Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος   Έχει εξαιρεθεί; (Ναι/όχι)  

Πλήθος ζώων Τυπ. Απόδ. Κλάδου      Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ    Αιγοπροβατοτροφία 

 

Α/Α: Το πεδίο έρχεται προσυμπληρωμένο από το ΟΣΔΕ. Σε νέες εγγραφές δόθηκε η οδηγία να ξεκινά η αρίθμηση από το 201.  

Δεν αποτελεί λόγο απόρριψης αν έχει συμπληρωθεί διαφορετικά. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Το πεδίο έρχεται προσυμπληρωμένο από το ΟΣΔΕ. Για εκτροφή που δεν υπάρχει ακόμα, έχει 

συμπληρωθεί το λεκτικό «Δεν έχει εκδοθεί». Δεν αποτελεί λόγο απόρριψης το να είναι κενό. 
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CHECK BOX «ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ»: Το τσεκάρετε μόνον εφόσον η εκτροφή δεν είναι εντός της ίδιας ή όμορης Περιφερειακής 

Ενότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, αφού επιλέξετε «Να εξαιρεθεί»  η εκτροφή θα εξαιρείται από τη μελλοντική κατάσταση 

και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης.  

Το σύστημα θα υπολογίσει τα δεδομένα της αίτησης με βάση τις εκτροφές για τις οποίες δεν έχει γίνει επιλογή εξαίρεσης, 

χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αν κάποια εκτροφή εξαιρέθηκε (ή δεν εξαιρέθηκε) εκ παραδρομής. Επομένως, κατά την 

αξιολόγηση θα γίνει ο σχετικός έλεγχος και περιπτώσεις λάθους μπορεί να οδηγήσουν στον υπολογισμό διαφορετικής 

τυπικής απόδοσης και βαθμολογίας.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Έχει συμπληρωθεί αυτή στην οποία βρίσκεται η εκτροφή. Η Περιφερειακή Ενότητα πρέπει 

να είναι εκείνη της μόνιμης κατοικίας ή όμορης Περιφερειακής ενότητας. Διαφορετικά η εκτροφή πρέπει να εξαιρεθεί. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΔΕ και ΕΙΔΟΣ: Έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Έχει συμπληρωθεί κατά δήλωση. Εφόσον έχει επιλεγεί, πρέπει να είναι επιλεγμένο για το σύνολο 

των εγγραφών του ιδίου είδους. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ζητούνται διευκρινήσεις με e-mail από τον συντάκτη 

της αίτησης με το οποίο να τίθεται το πρόβλημα και να ερωτάται για το αν επιθυμεί να δηλωθεί το σύνολο ως βιολογική ή ως 

συμβατική εκτροφή. 

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να 

γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές.  

 
 
 

2.2.3 Μελισσοκομία (Μελλοντική Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία, όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί) 

Α/Α   Κωδ. Εκμ/σης     Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος        Έχει εξαιρεθεί; (Ναι/όχι)    

Πλήθος κυψελών Τυπ. Απόδ. Κλάδου     Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  

 

2.2.4 Σηροτροφία (Μελλοντική Κατάσταση – Αναλυτικά Στοιχεία, όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί) 

Α/Α   Κωδ. Εκμ/σης     Δημ/Τοπ Κοινότητα 

Κατηγορία ΟΣΔΕ  Είδος        Έχει εξαιρεθεί;    

Σύνολο κουτιών Τυπ. Απόδ. Κλάδου     Σύνολο Τυπικής Απόδοσης     

Παραγωγή προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  

 

Α/Α: Σε νέες εγγραφές δόθηκε η οδηγία να ξεκινά η αρίθμηση από το 301. Δεν αποτελεί λόγο απόρριψης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Το πεδίο έρχεται προσυμπληρωμένο από το ΟΣΔΕ. Για εκτροφή  που δεν υπάρχει ακόμα 

συμπληρώστε «Δεν έχει εκδοθεί». Δεν αποτελεί λόγο απόρριψης. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Έχει συμπληρωθεί κατά δήλωση. Εφόσον έχει επιλεγεί, πρέπει να είναι επιλεγμένο για το σύνολο 

των εγγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ζητούνται διευκρινήσεις με e-mail από τον συντάκτη της αίτησης με το 

οποίο να τίθεται το πρόβλημα και να ερωτάται για το αν επιθυμεί να δηλωθεί το σύνολο ως βιολογική ή ως συμβατική 

εκτροφή. 

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. Είναι στην ευθύνη του αξιολογητή να 

γνωρίζει τις ζώνες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να διορθώνει τυχόν λάθος εγγραφές. 
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2.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

2.3.
1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όπως 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΜ/ΣΗΣ 

 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ     

 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ  Στέλνει βαθμολογία στο 5.3 (5.3.1)  Βαθμολογία 6.2(.1) 

 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ     

 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  Στέλνει βαθμολογία στο 5.3 (5.3.2)  Βαθμολογία 6.2(.2) 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  Στέλνει βαθμολογία στο 5.3 (5.3.3)  Βαθμολογία 6.2(.3) 

 ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

 Στέλνει βαθμολογία στο 5.3 (5.3.4)  Βαθμολογία 6.2(.4) 

 ΜΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ     

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    Βαθμολογία 6.1 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ     Βαθμολογία 6.1 

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  Στέλνει βαθμολογία στο 5.1   

Π1 
 

 
    

Π2      

Π3      

Π4      

Π5      

Π6      

Π7      

Π…      

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  100%  100% 

 

 
Εδώ βλέπετε σύνοψη του πίνακα της τυπικής απόδοσης σε σχέση με τις διάφορες προτεραιότητες του ΠΑΑ και της 

βαθμολογίας. Δεν είναι πίνακας που μπορείτε να επέμβετε άμεσα, επηρεάζεται όμως από ότι έχετε δηλώσει στους πίνακες 

των καλλιεργειών και εκτροφών. Στον πιο πάνω πίνακα βλέπετε τα πεδία της βαθμολογίας που επηρεάζονται από τις τιμές 

που υπάρχουν σε αυτόν. Οι γραμμές Π1, Π2 κ.λπ. αφορούν τα κριτήρια βαθμολογίας που έχουν θεσπίσει οι Περιφέρειες.  

 

Κατά τη συμπλήρωση και οριστικοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας, δεν είχε ακόμα  αναπτυχθεί ορθά ο υπολογισμός 

της τυπικής απόδοσης στα κριτήρια των Περιφερειών. Στη συνέχεια, το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε ώστε κατά την 

αξιολόγηση να εμφανίζονται οι ορθές τιμές στην οθόνη και στην εκτύπωση των φύλλων αξιολόγησης. Συνεπώς, ενδέχεται 

να υπάρχει ασυμφωνία σε όσα εμφανίζονται στις ανωτέρω γραμμές Π1, Π2 κ.λπ. μεταξύ του φακέλου υποψηφιότητας και 

των οθονών – εκτυπώσεων της αξιολόγησης. Οι ορθές τιμές είναι αυτές που εμφανίζονται στην αξιολόγηση. 

 

2.3.2           ΥΠΟΔΟΜΕΣ   (ο πίνακας επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες οι υποδομές) 

                    Είδος Υποδομών: 

Αρχική κατάσταση                                

Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα:               Τοποθεσία:         

Περιγραφή - άλλα χαρακτηριστικά υποδομών: 

Μελλοντική κατάσταση 
             

Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα:               Τοποθεσία:         

Περιγραφή - άλλα χαρακτηριστικά υποδομών 
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Ο πίνακας αυτός υπάρχει για λόγους ορθής περιγραφής της εκμετάλλευσης. Η περιγραφή πρέπει να βρίσκεται σε συνέπεια 

με το επιχειρηματικό σχέδιο. Π.χ. αν υπάρχει ζωικό κεφάλαιο πρέπει να συμπληρωθεί στάβλος, αν υπάρχουν αροτραίες 

καλλιέργειες πρέπει να συμπληρωθεί εξοπλισμός κ.λπ. Συμπληρώνονται οι υποδομές και ο εξοπλισμός της εκμετάλλευσης, 

τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση. Υπάρχουν περιγραφές που μπορούν να ομαδοποιηθούν. Π.χ. αν 

στην εκμετάλλευση υπάρχουν παρελκόμενα ελκυστήρα, αυτά μπορούν να περιγραφούν σε μία εγγραφή όπου στο είδος 

υποδομών μπορεί να έχει σημειωθεί: «Παρελκόμενα ελκυστήρα» και στην περιγραφή, τα παρελκόμενα αυτά, π.χ. 5υνο 

άροτρο, φρέζα, ισοπεδωτής, σπαρτική μηχανή. Σε αυτήν την περίπτωση, στο πεδίο δημοτική ή τοπική κοινότητα θα έχει μπει 

η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης εκτός και αν υπάρχει κάποιος λόγος διαφοροποίησης.  

2.3.3           
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
(ο πίνακας επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες παραγωγών δηλώνονται)  

                    Όνομα Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών 

Αρχική κατάσταση                                

Όνομα Ομάδας ή Οργάνωσης 

Παραγωγών               

Έγγραφο 

Τεκμηρίωσης   
 

    

Περιγραφή - άλλα χαρακτηριστικά ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών: 

Μελλοντική κατάσταση 
             Όνομα Ομάδας ή Οργάνωσης 

Παραγωγών               
Έγγραφο 
Τεκμηρίωσης         

Περιγραφή - άλλα χαρακτηριστικά ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών: 

 
 

Ο πίνακας 2.3.3 έχει συμπληρωθεί για λόγους βαθμολογίας και πληρότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν αφορά τη 

συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε αναγνωρισμένες ομάδες ή αναγνωρισμένες  

οργανώσεις παραγωγών. Ο αξιολογητής πρέπει να ελέγχει αν η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών που ενδεχομένως έχει 

δηλωθεί είναι πράγματι αναγνωρισμένη. Για τις αναγνωρισμένες Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών έχει δοθεί 

ενημερωμένος κατάλογος (παράρτημα ΙΙ στον παρόντα οδηγό εφαρμογής) ενώ ο αξιολογητής μπορεί πάντα να ζητήσει 

βοήθεια από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΑΟΚ. 

 

2.3.4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) 

 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βάσει ΤΟΠ) 

  

2.3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   

 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  

  

Ο κωδικός ΤΟΠ και η Παραγωγική Κατεύθυνση υπολογίζονται από το σύστημα. Ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της 

γεωργικής εκμετάλλευσης ο αξιολογητής συμπληρώνει στο φύλλο αξιολόγησης την ερώτηση 49.    
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3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Τα πεδία της ενότητας 3 αφορούν κατά κύριο λόγο ελεύθερο κείμενο. Με βάση αυτό το κείμενο οι αξιολογητές του αιτήματος 

αποκτούν μία πιο πλήρη εικόνα για τον υποψήφιο και την εκμετάλλευσή του. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ, οι υποψήφιοι 

προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει 

με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω 

διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της 

εκμετάλλευσης. 

 

3.1 Σύντομη περιγραφή και τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου   

3.1.1.1 

(3.1.1) 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Νέου Γεωργού Αρχηγού της Γεωργικής Εκμετάλλευσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ του μέτρου, στο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του 

αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης με ιδιαίτερη αναφορά στην προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα, σε 

ενδεχόμενη εμπειρία σε γεωργικές δραστηριότητες και στο ιστορικό της έναρξης της γεωργικής του δραστηριότητας ως 

αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών 

στοιχείων της εκμετάλλευσης και ειδικά στοιχείων για το μέγεθος και τη δυναμικότητα – τυπική απόδοση αυτής, το φυτικό 

και ζωικό κεφάλαιο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την υφιστάμενη κατεύθυνση εκμετάλλευσης (φυτική, 

κτηνοτροφική, μικτή). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτό το σημείο του επιχειρηματικού σχεδίου έχει δοθεί οδηγία στους μελετητές να συμπληρώνουν και 

τυχόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να έρθουν σε γνώση της αξιολόγησης. 

3.1.1.2 

(3.1.2) 
Περιγραφή της αρχικής κατάστασης του υποψηφίου με ιδιαίτερη αναφορά στη γεωργική του δραστηριότητα 

Γίνεται αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και ενεργειών για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

συμπεριλαμβανομένων αυτών για την επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων του επιχειρηματικού σχεδίου που ο δικαιούχος 

ή/και ο αρχηγός της εκμετάλλευσης αναλαμβάνουν. Στις δραστηριότητες και ενέργειες, ενδεικτικά αναφέρουμε την 

απόκτηση, κατάρτισης πέραν της υποχρεωτικής, γεωργικής γης, εξοπλισμού, ζωικού κεφαλαίου, θερμοκηπιακών 

εγκαταστάσεων, βοηθητικών εγκαταστάσεων, αρδευτικών συστημάτων, πιστοποιήσεων βιολογικής παραγωγής ή 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, αδειών λαϊκής αγοράς, τη συνεργασία με μεταποιητές, τη συμμετοχή σε γεωργικές εκθέσεις 

κ.λπ. 

3.1.1.3 

(3.1.3) 

Αιτιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου  

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης ως προς τις εκτάσεις των καλλιεργειών και τα 

εκτρεφόμενα ζώα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης και την κατεύθυνση της (φυτική, κτηνοτροφική, 

μικτή). Ενδεικτικά η αιτιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης και του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να συνδέεται με, τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό της εκμετάλλευσης, ιδιαίτερες γνώσεις του γεωργού, την τάση της αγοράς, την απόφαση παραγωγής 

ποιοτικών προϊόντων που συνδέονται με τον τόπο παραγωγής, τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις κ.λπ. 

3.1.1.4 

(3.1.4) 

Δραστηριότητες και ενέργειες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένων αυτών 

για την επίτευξη  των στόχων και δεσμεύσεων του  επιχειρηματικού σχεδίου  

Παρέχεται αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και ενεργειών για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

συμπεριλαμβανομένων αυτών για την επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων του επιχειρηματικού σχεδίου που ο δικαιούχος 

ή/και ο αρχηγός της εκμετάλλευσης αναλαμβάνουν. Στις δραστηριότητες και ενέργειες, ενδεικτικά αναφέρουμε την 

απόκτηση κατάρτισης πέραν της υποχρεωτικής, γεωργικής γης, εξοπλισμού, ζωικού κεφαλαίου, θερμοκηπιακών 

εγκαταστάσεων, βοηθητικών εγκαταστάσεων, αρδευτικών συστημάτων, πιστοποιήσεων βιολογικής παραγωγής ή 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, αδειών λαϊκής αγοράς, συνεργασία με μεταποιητές, συμμετοχή σε γεωργικές εκθέσεις κ.λπ. 
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3.1.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δραστηριοτήτων και ενεργειών για την υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου 

Α/Α Δραστηριότητες και ενέργειες Εντός εννέα μηνών από την 

έγκρισή του 

2
ο
 έτος 3

ο
 έτος 4

ο
 έτος 

(Ολοκλήρωση 

επιχειρηματικο

ύ σχεδίου) 

1 
Εδώ πρέπει να έχουν παρατεθεί οι ενέργειες που έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα και 

να έχει καθοριστεί χρονοπρογραμματισμός επίτευξής τους.  

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία έτη. 

Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για το πρώτο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου τσεκάρονται 

στην στήλη «Εντός εννέα μηνών από την έγκρισή του». 

2 

3… 
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3.1.3   Στόχοι επιχειρηματικού σχεδίου 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 

ΛΙΣΤΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΤΟΧΟΥ (Ενέργειες για την 

επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

1 Αύξηση 

παραγωγικής 

δυναμικότητας 

γεωργικής 

εκμετάλλευσης  

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

του 10% της 

παραγωγικής 

δυναμικότητας της 

εκμετάλλευσης   

Παρέχεται περιγραφή των δραστηριοτήτων και  

ενεργειών για την επίτευξη του στόχου. Στις ενέργειες 

ενδεικτικά αναφέρουμε την αγορά ζωικού κεφαλαίου, 

την ιδιοπαραγωγή ζώων, την μίσθωση γεωργικής γης, 

την αγορά γεωργικής γης, την αλλαγή καλλιεργειών κτλ. 

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος από  

την ημερομηνία 

έγκρισης. 

2 Αναπροσαρμογή 

της παραγωγικής 

κατεύθυνσης της 

εκμετάλλευσης 

προς την 

κτηνοτροφία 

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

από 50% της 

τυπικής απόδοσης 

της εκμετάλλευσης. 

Θα πρέπει κατά την αρχική κατάσταση η παραγωγική 

κατεύθυνση της εκμετάλλευσης να είναι φυτική ή μικτή 

ενώ ο κλάδος της ζωικής παραγωγής δύναται να 

συμμετέχει έως και 20% στη συνολική τυπική απόδοση. 

Στη μελλοντική κατάσταση θα πρέπει να η κατεύθυνση 

της εκμετάλλευσης να είναι κτηνοτροφική δηλαδή 

πάνω από το 50% της τυπικής απόδοσης της 

εκμετάλλευσης να προέρχεται από τη ζωική παραγωγή. 

Παρέχεται περιγραφή των δραστηριοτήτων και  

ενεργειών για την επίτευξη του στόχου. Στις ενέργειες 

ενδεικτικά αναφέρουμε την αγορά ζωικού κεφαλαίου, 

την ιδιοπαραγωγή ζώων κτλ. 

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος 

από  την 

ημερομηνία 

έγκρισης. 

3 Παραγωγή 

πιστοποιημένων 

προϊόντων 

βιολογικής 

παραγωγής 

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

από 40% της 

τυπικής απόδοσης 

της εκμετάλλευσης 

Θα πρέπει το ποσοστό τυπικής απόδοσης των εκτάσεων 

των καλλιεργειών που παράγουν πιστοποιημένα 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής κατά την μελλοντική 

κατάσταση να είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον  40% 

σε σχέση με την αρχική κατάσταση.  Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι αν παραγωγή των ανωτέρων 

πιστοποιημένων προϊόντων κατά την αρχική κατάσταση 

αφορά  το 20% της τυπικής απόδοσης της 

εκμετάλλευσης θα πρέπει το αντίστοιχο ποσοστό κατά 

την μελλοντική κατάσταση να είναι 60% ή μεγαλύτερο. 

Θα πρέπει να πιστοποιείται το σύνολο της έκτασης μιας 

συγκεκριμένης καλλιέργειας ή εκτροφής. Παρέχεται 

περιγραφή των δραστηριοτήτων και  ενεργειών για την 

επίτευξη του στόχου όπως πιστοποίηση από 

πιστοποιητικό φορέα, συμμετοχή σε πρόγραμμα 

βιολογικής γεωργίας κτλ.   

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος 

από  την 

ημερομηνία 

έγκρισης. 

4 Παραγωγή 

πιστοποιημένων 

προϊόντων 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης 

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

από 40% της 

τυπικής απόδοσης 

της εκμετάλλευσης 

Θα πρέπει το ποσοστό τυπικής απόδοσης των εκτάσεων 

των καλλιεργειών που παράγουν πιστοποιημένα 

προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά την 

μελλοντική κατάσταση να είναι αυξημένο κατά 

τουλάχιστον  40% σε σχέση με την αρχική κατάσταση.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν παραγωγή των 

ανωτέρων πιστοποιημένων προϊόντων κατά την αρχική 

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος 

από  την 

ημερομηνία 

έγκρισης. 
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κατάσταση αφορά  το 0% της τυπικής απόδοσης της 

εκμετάλλευσης θα πρέπει το αντίστοιχο ποσοστό κατά 

την μελλοντική κατάσταση να είναι 40% ή μεγαλύτερο. 

Θα πρέπει να πιστοποιείται το σύνολο της έκτασης μιας 

συγκεκριμένης καλλιέργειας ή εκτροφής. Παρέχεται 

περιγραφή των δραστηριοτήτων και  ενεργειών για την 

επίτευξη του στόχου όπως πιστοποίηση από 

πιστοποιητικό φορέα, συμμετοχή σε πρόγραμμα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω 

ομάδων/οργανώσεων παραγωγών κτλ.   

5 Συμβολαιακή 

γεωργία 

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

από 40% της 

τυπικής απόδοσης 

της εκμετάλλευσης 

Θα πρέπει ο μέσος όρος της αξίας των συμβολαίων 

κατά την τελευταία διετία του επιχειρηματικού σχεδίου 

(2
ο
 και 3

ο 
έτος ή 3

ο 
και 4

ο
 έτος από την απόφαση 

έγκρισης) να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 40% της 

αξίας των συμβολαίων κατά την αρχική κατάσταση σε 

όρους τυπικής απόδοσης. Παρέχεται περιγραφή των 

δραστηριοτήτων και  ενεργειών για την επίτευξη του 

στόχου όπως σύναψη συμβολαίων με super market , με 

αγορές του εξωτερικού, Τράπεζες κτλ.  

Ο μέσος όρος της αξίας των συμβολαίων κατά την 

τελευταία διετία θα πρέπει να αντιστοιχεί με 

τουλάχιστον το 40% της τυπικής απόδοσης της 

εκμετάλλευσης κατά την μελλοντική κατάσταση σε 

περίπτωση που κατά την αρχική κατάσταση δεν 

υφίσταται συμβολαιακή γεωργία. Σε περίπτωση 

ύπαρξης συμβολαίων κατά την αρχική κατάσταση θα 

πρέπει ο μέσος όρος των συμβολαίων της διετίας  της 

μελλοντικής κατάστασης να είναι αυξημένος κατά 

τουλάχιστον 40% από την υφιστάμενη σε όρους 

τυπικής απόδοσης. 

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος 

από  την 

ημερομηνία 

έγκρισης. 

6 Συμμετοχή σε 

προαιρετικές 

δράσεις 

επαγγελματικής 

κατάρτισης  

Η τιμή του στόχου 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση 

των 90 ωρών.. 

Θα πρέπει  να περιγράφονται ενέργειες και 

δραστηριότητες σύμφωνα με τις οποίες ο αρχηγός της 

εκμετάλλευσης να συμμετέχει σε δράσεις 

επαγγελματικής κατάρτισης συναφείς με την 

κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα ή την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 

γεωργικού προϊόντος που να υλοποιούνται από 

αναγνωρισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε σεμινάρια φυτικής ή ζωικής 

παραγωγής, marketing προϊόντων εκμετάλλευσης, 

μεταποίησης προϊόντων εκμετάλλευσης, διάθεσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μειωμένων εισροών 

στην εκμετάλλευση, ολοκληρωμένης διαχείρισης κτλ 

υλοποιούμενα από πανεπιστήμια, το ΙΓΕ, τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ΚΕΚ κτλ 

Η δηλούμενη 

ημερομηνία θα 

πρέπει να είναι 

έως το 4
ο
 έτος 

από  την 

ημερομηνία 

έγκρισης. 
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3.1.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Επαρκής επαγγελματική ικανότητα  Εφόσον το πεδίο «επαρκής επαγγελματική ικανότητα» έχει συμπληρωθεί ως «Όχι», 

πρέπει να υπάρχει «Ναι» στην υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων και στο 

πεδίο «Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» πρέπει να έχει 

συμπληρωθεί κατάρτιση σε τομέα συναφή με την παραγωγική κατεύθυνση της 

εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) 

Δ23 ή Δ11 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΥΝΑΦΕΙΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για επίπεδο 6 (πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή μεγαλύτερο, γεωτεχνικής κατεύθυνσης , θεωρείται 

ότι υπάρχει συνάφεια με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης. 

Για επίπεδο 3 – 5 γεωτεχνικής κατεύθυνσης  ελέγχεται η συνάφεια με την 

παραγωγική κατεύθυνση  της εκμετάλλευσης (συμβουλευτείτε και τον πίνακας 2.3.5, 

πίνακας 2.3.4 – ΤΟΠ)  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν ο δικαιούχος έχει τελειώσει 

ΕΠΑΛ με κατεύθυνση φυτική παραγωγή αλλά ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσής 

του είναι κτηνοτροφικός, πρέπει να παρακολουθήσει  πρόγραμμα κατάρτισης από 

τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Ελέγχεται σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 3, παράγραφο ιδ της σχετικής ΥΑ. Το 

επίπεδο 3 αφορά αποφοίτους σχολών επαγγελματικής κατάρτισης ΣΕΚ και ΕΠΑΣ του 

ΥΠΑΑΤ ενώ το επίπεδο 4 αφορά αποφοίτους ΕΠΑΛ. To επίπεδο 5 αφορά αποφοίτους 

ΕΠΑΛ / ΙΕΚ μετά από εξετάσεις πιστοποίησης. Το κολλέγιο της Αμερικάνικης 

Γεωργικής Σχολής δεν έχει διαπιστευτεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και 

αντίστοιχα δεν έχουν αντιστοίχιση σε επίπεδο τα σεμινάρια του ΙΓΕ, κατά συνέπεια οι 

υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ23 ή Δ11 

Υποχρέωση παρακολούθησης 

μαθημάτων, τα οποία 

οργανώνονται από τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

Πρέπει να είναι «Ναι», εκτός και αν ο υποψήφιος απαλλάσσεται από αυτήν την 

υποχρέωση. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση  εκπαίδευσης όσοι  

Α) κατέχουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 6 (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 

και άνω, ανεξαρτήτως συνάφειας με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης ή  

Β) κατέχουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδων 3-5 σε συνάφεια με τον 

προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης 

Γ) έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών από τον 

ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε κατεύθυνση συναφή με εκείνη της εκμετάλλευσής τους 

Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων 

- ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Εφόσον ο δικαιούχος είναι υπόχρεος κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρωθεί 

κατάρτιση σε τομέα συναφή με την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης 

στην μελλοντική κατάσταση. Ο αξιολογητής ελέγχει και διορθώνει πιθανό λάθος. Σε 

περίπτωση μη δυνατότητας αντιστοίχησης προτεινόμενης θεματικής ενότητας από 

αυτές του πίνακα, εξειδικεύεται και αναφέρεται άλλη προτεινόμενη θεματική 

ενότητα ή αναφέρονται οι κύριες και δευτερεύουσες καλλιέργειες/εκτροφές σε 

όρους τυπικής απόδοσης στις παρατηρήσεις. 

Επίπεδο γεωτεχνικής εκπαίδευσης 

σύμφωνα με την αξιολόγηση 

Συμπληρώστε το επίπεδο της γεωτεχνικής εκπαίδευσης. Συμπληρώστε «Επίπεδο 0» 

αν δεν υπάρχει. 
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3.1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΚΜΗΡΙΣΩΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

1 ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ (για όλες τις κατηγορίες 
των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) 

   

2 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για όλες τις 
κατηγορίες των πτηνοκτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων) 

   

Αφορά στον προγραμματισμό απόκτησης των κατάλληλων αδειοδοτήσεων για όσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

δραστηριοποιούνται στη ζωική παραγωγή. Εφόσον υφίσταται ήδη κάποια αδειοδότηση, στο πεδίο «έγγραφο τεκμηρίωσης» 

έχει αναγραφεί ο αριθμός του δικαιολογητικού που έχει επισυναφθεί στο αίτημα. Η Άδεια Προέγκρισης, εφόσον δεν 

υπάρχει, πρέπει να εκδοθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Η 

Οριστική Άδεια Εγκατάστασης ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

 
 

3.1.6 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τον κανονισμό 1305/2013 και τις εθνικές διατάξεις - εκτίμηση)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Συμμόρφωση (μήνας/έτος) 

Εκτιμώμενη 
ημερομηνία 
επίτευξης 

Έγκριση 

1 Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων 
εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης 

   

2 Έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ σχετικά με την 
άσκηση γεωργικής δραστηριότητας το αργότερο 
εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της 
απόφασης ένταξης 

   

3 Απόκτηση εντός δύο ετών από την πρώτη 
εγκατάσταση της ιδιότητας του «επαγγελματία 
αγρότη» και διατήρησή της έως την ολοκλήρωση 
του επιχειρηματικού σχεδίου 

   

4 Ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου όχι πριν 
το τρίτο έτος και όχι μετά την παρέλευση τεσσάρων 
ετών από την απόφαση ένταξης στο μέτρο 

   

Εδώ ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των πλέον σημαντικών δεσμεύσεών του. Στην 

περίπτωση που έχει συμπληρωθεί λάθος τιμή (μεγαλύτερη από εκείνη που ορίζεται στην περιγραφή) ο αξιολογητής 

προβαίνει σε σχετική διόρθωση ώστε να επισημανθεί στον υποψήφιο η σχετική υποχρέωση και το ορθό χρονοδιάγραμμα. 
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3.1.7 Εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής  σε άλλα Μέτρα/Υπομέτρα  του ΠΑΑ 2014-2020  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 

1 Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

2 Υπομέτρο 2.1: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών  

3 Υπομέτρο 3.1: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων 

 

4 Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών  

Πίνακας που συμπληρώνεται από τον υποψήφιο εφόσον προτίθεται να εκδηλώσει συμμετοχή σε κάποιο από τα ανωτέρω 

μέτρα του ΠΑΑ, χωρίς η δήλωση αυτή να αποτελεί δέσμευση υποβολής αίτησης ή εξασφάλιση έγκρισης. Ο αξιολογητής δεν 

παρεμβαίνει σε όσα έχουν συμπληρωθεί.  

 
 
 

3.2.1 Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου  

Α/Α *ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

Στις καρτέλες αυτές συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τις σχεδιαζόμενες δαπάνες για την υλοποίηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και τη χρηματοδότησή τους. Οι δαπάνες και οι πηγές χρηματοδότησης είναι ενδεικτικές και 

όχι δεσμευτικές. Παρόλα αυτά είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια με τους στόχους 

του επιχειρηματικού σχεδίου και με την σχέση μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης. Οι δαπάνες είναι δυνατόν 

να αφορούν σε ετήσια περίοδο ή μπορεί να αφορούν και το σύνολο της διάρκειας του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Παραδείγματα δαπανών μπορεί να είναι η αγορά γεωργικών συμβουλών, η αγορά κτηνιατρικών συμβουλών, η αγορά ζώων 

στην περίπτωση αύξησης του ζωικού κεφαλαίου, η αγορά/μίσθωση γης, η αμοιβή εργατών γης, η αγορά μηχανολογικού 

εξοπλισμού, οι δαπάνες για εγκατάσταση φυτείας, η αμοιβή λογιστή για τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας, οι δαπάνες για 

αγορά λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων κ.λπ. Ακολουθεί η ανάπτυξη του  πλήρους δέντρου δαπανών 

που υπήρχαν  διαθέσιμες στους μελετητές μέσω αναδιπλούμενης λίστας. 

Ο αξιολογητής δεν παρεμβαίνει σε όσα έχουν συμπληρωθεί. 

1 
Λειτουργικές δαπάνες  & Προμήθειες 
Αναλωσίμων 

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)    

Δαπάνες εισροών (όπως 
σπόροι, λιπάσματα)  

   

Δαπάνες Ενοικίασης ή 
Μίσθωσης  (γης, 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού)  

   

Δαπάνες Ενέργειας (όπως 
ηλεκτρισμός, αγορά 
πετρελαίου) 

   

1.5 Δαπάνες Άρδευσης    

Άλλες δαπάνες     

2 

Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση για 
επενδύσεις (εξοπλισμός) ή 
δημιουργία υποδομών ή σχετικές 
αποσβέσεις 
 

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)    

Κτιριακά και λοιπές 
κατασκευές ζωικής παραγωγής 

   

Κτιριακά και λοιπές 
κατασκευές μελισσοκομίας 
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Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
φυτικής παραγωγής 

   

Λοιπές επενδύσεις γεωργικών 
κτισμάτων & κατασκευών 

   

Αυτοκινούμενα γεωργικά 
μηχανήματα 

   

Παρελκόμενα γεωργικού 
ελκυστήρα 

   

Εξοπλισμός σταυλικών 
εγκαταστάσεων 

   

Αρδευτικά συστήματα 
   

Εξοπλισμός θερμοκηπιακών 
εγκατάστασεων 

   

Μελισσοκομικός εξοπλισμός 
   

Λοιπές επενδύσεις σε 
μηχανολογικό και άλλο 
εξοπλισμό 

   

Έγγειες βελτιώσεις 
   

Εγκατάσταση πολυετών 
φυτειών 

   

Δαπάνη για αγορά γεωργικής 
γης 

   

Δαπάνη για αγορά ζωικού 
κεφαλαίου 

   

Δαπάνη για αγορά 
μελισσοσμηνών 

   

Δαπάνη προμήθειας Η/Υ και 
λογισμικού 

   

Άλλο    

3 Μισθολογικό κόστος  

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)    

Μισθοδοσία     

Ασφαλιστικές εισφορές    

Άλλο    

4 
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και 
συμμετοχής σε εκθέσεις, 
πιστοποίησης προϊόντων 

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)    

Δαπάνες πιστοποίησης 
προϊόντων 

   

Δαπάνες προβολής και 
δικτύωσης συμμετοχής σε 
εκθέσεις 

   

Άλλο    

5 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων  

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)    

Σύνταξη και παρακολούθηση 
επιχειρηματικού σχεδίου 

   

Λογιστική υποστήριξη    

Συμβουλευτική υποστήριξη    

Άλλο    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ     

 
  

ΑΔΑ: ΩΚ6Υ4653ΠΓ-208



30 
 

 

3.2.2 Συγκεντρωτικές Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου  

Πρόκειται για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των δαπανών του πίνακα 3.2.1. Ο αξιολογητής δεν παρεμβαίνει. 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

 Λειτουργικές δαπάνες  & Προμήθειες 
Αναλωσίμων 

  

 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση για 
επενδύσεις (εξοπλισμός) ή 
δημιουργία υποδομών ή σχετικές 
αποσβέσεις 

  

 Μισθολογικό κόστος    

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και 
συμμετοχής σε εκθέσεις, 
πιστοποίησης προϊόντων 

  

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων    

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ   

 

3.2.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Σε αυτόν τον πίνακα έχουν συμπληρωθεί οι άμεσες ή έμμεσες πηγές χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι 

πηγές αυτές, εκτός από την άμεση ενίσχυση του μέτρου 6.1 και τα ίδια κεφάλαια, μπορεί να είναι ο δανεισμός, η πιθανή 

άμεση συνεισφορά του μέτρου 4.1, αλλά και οι έμμεσες μειώσεις κόστους που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε μέτρα που 

δεν χρηματοδοτούν άμεσα τον παραγωγό αλλά χρηματοδοτούν την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Ο αξιολογητής δεν 

παρεμβαίνει. 

Α/Α Προέλευση  οικονομικών πόρων ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
(ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

1 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από το 
υπομέτρο 6.1  

   

2 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από άλλα 
μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του Π.Α.Α. 

   

3 Εκτιμώμενο ποσό άλλης ενίσχυσης    

4 Ίδια κεφάλαια    

5 Τραπεζικά κεφάλαια (δάνεια κτλ)     

6 Αποσβέσεις    

Σύνολο διαθέσιμων οικονομικών πόρων    

 

3.3 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020  (όπως εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 
το επιχειρηματικό σχέδιο) 

Τα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα συμπληρώνονται για λόγους πληρότητας δεικτών έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην Κοινότητα πρέπει να σταλούν στοιχεία σχετικά με το πόσες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν στο επιχειρηματικό σχέδιο 

δράσεις για το περιβάλλον, καινοτόμες δράσεις και νέες τεχνολογίες και βιολογική καλλιέργεια. Η έκταση της βιολογικής 

καλλιέργειας συμπληρώνεται σε εκτάρια. Στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί βιολογικές καλλιέργειες, ο αξιολογητής πρέπει 

να ελέγξει τις τιμές στις γραμμές 1 και 3 και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις.  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  

1 Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για το 
περιβάλλον 

  

2 Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 
σχέδιο καινοτόμες δράσεις και νέες τεχνολογίες  

  

3 Έκταση βιολογικής καλλιέργειας (ha)   
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V. Έλεγχος επιλεξιμότητας 
 

α/α 1. Επιλεξιμότητα Υποψηφίου  Παρατηρήσεις Νομική 
Βάση 

1 Είναι τουλάχιστον 18 ετών και δεν έχει 
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του. 
Εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις όσοι 
συμπλήρωσαν το 41ο έτος μεταξύ 
15.3.2018 και 20.4.2018 

Ναι/
Όχι 

Ελέγχεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο. ΥΑ 3.ιβ 
ΥΑ 
5.α1.i 

2 Κατοικεί μόνιμα σε περιοχή 
εφαρμογής του μέτρου εντός της ίδιας 
Περιφέρειας 

Ναι/
Όχι 

«Όχι» μπορεί να είναι μόνο για κάποιες περιοχές της Αττικής και για τη 
Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Ελέγχεται από 
τη βεβαίωση Δημάρχου. 

ΥΑ 3.ιβ 
ΥΑ 
5.α1.ii 

3 Έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ και δεν έχει 
περάσει χρονικό διάστημα άνω των 
δεκαοχτώ μηνών ανάμεσα στην 
ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας 
επαγγελματία ως νεοεισερχομένου 
στον αγροτικό τομέα και στην 
οριστικοποίηση του ηλεκτρονικού 
αιτήματος στο ΠΣΚΕ. Εξαιρούνται υπό 
προϋποθέσεις όσοι συμπλήρωσαν το 
1ο έτος μεταξύ 15.3.2018 και 
20.4.2018 

Ναι/
Όχι 

Ανατρέξτε στις οδηγίες του πίνακα 1.2.4 
 
Έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ και δεν έχει περάσει χρονικό διάστημα άνω  
των δεκαοχτώ μηνών ανάμεσα στην ημερομηνία απόκτησης της 
ιδιότητας επαγγελματία ως νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα και 
στην οριστικοποίηση του ηλεκτρονικού αιτήματος στο ΠΣΚΕ. 
Εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις όσοι συμπλήρωσαν τους δεκαοχτώ 
μήνες μεταξύ 15.3.2018 και 20.04.2018 

ΥΑ 5δ 
ΥΑ 3.ζ.1 
 

4 Είναι εγγεγραμμένοι στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν 
υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης για 
το έτος 2017  

Ναι/
Όχι 

Η εγκυρότητα αυτών που έχει συμπληρώσει ο αξιολογητής και η 
επιλεξιμότητα της ημερομηνίας υποβολής του ΟΣΔΕ έχουν ελεγχθεί 
από το ΥΠΑΑΤ.  
 
 

ΥΑ 5.γ 

5 Έχει υποβάλει εγγράφως και 
ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση 
στήριξης τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εντός των 
απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη του Υπομέτρου 

Ναι/
Όχι 

Το ποια είναι τα δικαιολογητικά που δημιουργούν θέμα επιλεξιμότητας 
αναφέρεται στην παράγραφο 13 στην ενότητα «Α. Οδηγίες για τη 
χρήση του οδηγού» (σελ. 4) 

ΥΑ 7.8 

6 Εκπληρώνουν την ιδιότητα του 
«ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από 
την ημερομηνία πρώτης 
εγκατάστασης. 

Ναι/
Όχι 

Το πεδίο αυτό έχει μπει προκειμένου να καταγράφεται και τυπικά ο 
έλεγχος αυτού του στοιχείου επιλεξιμότητας. Από τον ορισμό του 
«ενεργού» αγρότη στο σχετικό κανονισμό προκύπτει εκ των πραγμάτων 
ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι ενεργοί γεωργοί.   

ΥΑ 5.στ 

7 Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

Ναι/
Όχι 

Το πεδίο αυτό έχει μπει προκειμένου να καταγράφεται και τυπικά ο 
έλεγχος αυτού του στοιχείου επιλεξιμότητας. Από τον ορισμό των ΜΕ 
και ΠΜΕ προκύπτει ότι πληρείται ο όρος για όλους τους υποψηφίους.   

ΥΑ 5.θ 

8 Εφόσον τέτοια υπάρχει, έχει διακόψει 
εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη 
εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη 

Ναι/
Όχι 

Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί ανωτέρω στο σχετικό πίνακα Ι.2.2 στα 
αντίστοιχα πεδία 
Στις περιπτώσεις που το ερώτημα δεν αφορά τον υποψήφιο, 
συμπληρώστε «Ναι» 

ΥΑ 7.1.2 

9 Έχουν ασκήσει γεωργική 
επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα 
τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία 
πρώτης εγκατάστασης. 

Ναι/
Όχι 

Εάν η βεβαίωση του ΜΑΑΕ δεν χαρακτηρίζει τον υποψήφιο ως 
νεοεισερχόμενο τότε ο αξιολογητής επιλέγει «Ναι» και αποτελεί αίτιο 
απόρριψης. Παράλληλα, έχει διενεργηθεί και από το ΥΠΑΑΤ 
διασταυρωτικός έλεγχος και τα όποια ευρήματα έχουν αποσταλεί 
στους συντονιστές της αξιολόγησης για ενημέρωση των αξιολογητών. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιλεχθεί το «Ναι» και ο υποψήφιος θα 
απορριφθεί ακόμα και αν η βεβαίωση του ΜΑΑΕ χαρακτηρίζει τον 
υποψήφιο ως νεοεισερχόμενο. 

ΥΑ 5.ε 
ΥΑ 7.1.1 

10 Είναι δικαιούχος των Υπομέτρων 6.2 
«εκκίνηση για μη γεωργικές 
δραστηριότητες» και 6.3 «Ανάπτυξη 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
του ΠΑΑ 2014 – 2020 

Ναι/
Όχι 

Το πεδίο αυτό έχει μπει προκειμένου να καταγράφεται και τυπικά ο 
έλεγχος αυτού του στοιχείου επιλεξιμότητας. Τα μέτρα 6.2 και 6.3 δεν 
έχουν προκηρυχτεί ακόμα. 

ΥΑ 7.1.3 

11 Έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος 
μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 
2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006. 

Ναι/
Όχι 

Συμπληρώνετε «Όχι» εκτός και αν διαφορετικά ενημερωθείτε από τον 
συντονιστή της αξιολόγησης. Έχει διενεργηθεί σχετικός διασταυρωτικός 
έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ και τα όποια ευρήματα έχουν αποσταλεί στους 
συντονιστές της αξιολόγησης για ενημέρωση των αξιολογητών.  

ΥΑ 7.1.4 
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12 Έχει σύζυγο που είναι είτε 
επαγγελματίας αγρότης 
εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις 
προϋποθέσεις για να οριστεί ως 
επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, 
εξαιρουμένων των συζύγων των 
επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της 
αλιείας 

Ναι/
Όχι 

Υπάρχει σχετικό ερώτημα στον πίνακα 1.2.3 που αφορά τους/τις 
συζύγους.  
Διενεργείται σχετικός διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ με βάση 
το ΑΦΜ του/της συζύγου προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι σύζυγοι 
υποψηφίων είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Τα όποια ευρήματα 
αποστέλλονται στους συντονιστές της αξιολόγησης για ενημέρωση των 
αξιολογητών. Για αυτά τα ΑΦΜ ο αξιολογητής διενεργεί έλεγχο στο 
εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος που έχει προσκομισθεί  
για πιθανά αγροτικά εισοδήματα της/του συζύγου. Σε περίπτωση 
ευρημάτων πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ. Προσοχή 
χρειάζεται και στις περιπτώσεις εν διαστάσει συζύγων. 
 

ΥΑ 7.1.5 

13 Είναι σπουδαστής / σπουδάστρια ή 
φοιτητής / φοιτήτρια από την έναρξη 
της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του 
αριθμού των προβλεπόμενων ετών 
φοίτησης για κάθε σχολή 

Ναι/
Όχι 

Το σχετικό ερώτημα υπάρχει στον πίνακα Ι.2.2. Απορρίπτεται εφόσον 
δηλώνει έτος φοίτησης μικρότερο ή ίσο από τα έτη φοίτησης της 
σχολής, εκτός και αν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
προσκομισθεί αναστολή φοίτησης. Η αίτηση για την αναστολή 
φοίτησης (η διάρκεια της οποίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη 
διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου) πρέπει να έχει υποβληθεί στο 
οικείο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μέχρι και τις 20.4.18 ενώ το σχετικό 
έγγραφο διακοπής πρέπει να προσκομισθεί μέχρι τη λήξη της α’ 
αξιολόγησης. Για το κατά πόσο ο υποψήφιος είναι φοιτητής που έχει 
ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης έχει διεξαχθεί έλεγχος με 
διασταύρωση στοιχείων από το Υπ. Παιδείας και τα όποια ευρήματα 
έχουν σταλεί στις ΔΑΟΠ. Στο πεδίο «προβλεπόμενα έτη φοίτησης» 
δηλώνονται τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης 
για τη λήψη πτυχίου. 

ΥΑ 7.1.6 

14 Λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με 
ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο 
του 67% και δεν έχει κριθεί από τον 
αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη 
ικανός/ικανή προς εργασία 
(βιοποριστικό επάγγελμα) 

Ναι/
Όχι 

Το σχετικό ερώτημα υπάρχει στον πίνακα Ι.2.2. Η αναπηρία ελέγχεται 
εφόσον είναι μεγαλύτερη ή ίση του 67%, (Δ27).  
Απορρίπτεται το αίτημα αν ο υποψήφιος λαμβάνει επίδομα αναπηρίας 
με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και ταυτόχρονα 
κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανός προς εργασία 
(βιοποριστικό επάγγελμα) 

ΥΑ 7.1.7 

15 Είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από 
οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή 
εξωτερικού (Οι συντάξεις αναπηρίας 
κρίνονται ανά περίπτωση) 

Ναι/
Όχι 

Ο έλεγχος γίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στο εκκαθαριστικό 
σημείωμα του υποψηφίου (εισοδήματα από συντάξεις) και με βάση 
την ιδιότητα ασφαλισμένου.  

ΥΑ 7.1.8 

16 Εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος: 
Ο/η σύζυγος έχει υποβάλει δήλωση 
ΟΣΔΕ το έτος 2017 

Ναι/
Όχι 

Το σχετικό ερώτημα υπάρχει στον πίνακα Ι.2.3. Έχει διενεργηθεί 
σχετικός διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ και τα όποια ευρήματα 
έχουν αποσταλεί στους συντονιστές της αξιολόγησης για ενημέρωση 
των αξιολογητών. Καταφατική απάντηση οδηγεί σε απόρριψη του 
αιτήματος εκτός και αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του λόγου (π.χ. 
σύζυγοι σε διάσταση με προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων κ.λπ.).  
Σε τέτοιες περιπτώσεις πριν ληφθεί απόφαση πρέπει να γίνεται 
επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ. 
Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος δεν είναι έγγαμος, ο αξιολογητής 
συμπληρώνει «Όχι» και στις παρατηρήσεις μπορεί να σημειώνει ότι το 
σχετικό ερώτημα δεν αφορά τον υποψήφιο.  

ΥΑ 
14.3.18.
γ 

17 Εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος: 
Ο/η σύζυγος έχει διαφορετική μόνιμη 
κατοικία. 

Ναι/
Όχι 

Συμπληρώστε «Όχι» εφόσον ο/η σύζυγος έχει ίδια μόνιμη κατοικία με 
τον υποψήφιο ή «Ναι» εφόσον ο/η σύζυγος έχει διαφορετική μόνιμη 
κατοικία από τον υποψήφιο.  
Το σχετικό ερώτημα υπάρχει δυστυχώς με διαφορετική διατύπωση 
στον πίνακα Ι.2.3. Εκεί, αρνητική απάντηση αποτελεί κριτήριο 
αποκλεισμού εκτός και αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του λόγου 
(π.χ. σύζυγοι σε διάσταση με προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων κ.λπ.).  
Σε τέτοιες περιπτώσεις πριν ληφθεί απόφαση πρέπει να γίνεται 
επικοινωνία με την ΕΥΕ ΠΑΑ. 
Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος δεν είναι έγγαμος, ο αξιολογητής 
συμπληρώνει «Όχι» και στις παρατηρήσεις μπορεί να σημειώνει ότι το 
σχετικό ερώτημα δεν αφορά τον υποψήφιο 

ΥΑ 3.ιβ 

18 Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει την 
Ελληνική υπηκοότητα, προσκομίζει 
αποδεκτό έγγραφο του άρθρου 14, 
παρ. 3.5 που τον καθιστά επιλέξιμο; 

Ναι/
Όχι 

Βλέπε σχετικά, αναλυτικές οδηγίες στον πίνακα Ι.2.2 
Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα, ο 
αξιολογητής συμπληρώνει «Ναι» και στις παρατηρήσεις μπορεί να 
σημειώνει ότι το σχετικό ερώτημα δεν αφορά τον υποψήφιο. 

ΥΑ 
14.3.5 
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α/α 2. Επιλεξιμότητα γεωργικής εκμετάλλευσης Αξ/τ
ής  

Παρατηρήσεις Α’ Νομική 
Βάση 

19 Η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη 
περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της 
αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα 
εκμεταλλεύσεων (με εξαίρεση τους βοσκοτόπους)  που 
δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου 
μόνιμης κατοικίας των αρχηγών της εκμετάλλευσης δεν 
γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος 
και έχουν εξαιρεθεί είτε από τον υποψήφιο είτε από τον 
αξιολογητή 

Ναι/
Όχι 

Βλέπε σχετικά τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη 
συμπλήρωση των πινάκων 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 και 2.2.2 
στο πεδίο με τίτλο «Check Box: ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ» 

ΥΑ 6.1 

20 Η γεωργική εκμετάλλευση έχει μέγεθος παραγωγικής 
δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) από 
8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ 

Ναι/
Όχι 

Υπάρχει στο φύλλο αξιολόγησης για λόγους 
πληρότητας. Έχει γίνει έλεγχος κατά την υποβολή και 
αν το κριτήριο δεν εκπληρωνόταν, δεν επιτρεπόταν η 
οριστικοποίηση. Συνεπώς η απάντηση είναι πάντα ναι. 

ΥΑ 6.2 

 
 
 

α/α 3. Επιλεξιμότητα Επιχειρηματικού σχεδίου Αξ/τής Παρατηρήσεις Α’ Νομική Βάση 

21 Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει γεωργικό 
προσανατολισμό  

Ναι/Όχι 

Για τη συμπλήρωση του ναι/όχι η 
απάντηση συνήθως τεκμηριώνεται στον 
πίνακα στου επιχειρηματικού σχεδίου 
που αναφέρεται στη νομική βάση μετά 

τα αρχικά ΕπΣ. 
 

 Π.χ. για την ερώτηση 21, το ΕπΣ 2.3 
παραπέμπει στον αντίστοιχο πίνακα ενώ 

για την ερώτηση 23, το βιογραφικό 
σημείωμα βρίσκεται στον πίνακα 3.1.1.1, 

η νομική βάση στην ΥΑ, στο άρθρο 
8.5.1.α. Επιπλέον, προκειμένου ο 

μελετητής να έχει μία πιο σαφή άποψη 
για το τι χρειαζόταν να συμπληρωθεί σε 
αυτό το πεδίο, δόθηκαν διευκρινήσεις 
στην παράγραφο 3.1.2 των οδηγιών.  

 
Γενικά οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι 
ισχυρό κείμενο και αυτός είναι ο λόγος 
που σε κάποιες από τις ερωτήσεις της 

αξιολόγησης γίνεται αναφορά 
απευθείας στο αν έχουν εφαρμοστεί οι 

οδηγίες.  

ΕπΣ 2.3  

22 Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει διάρκεια από 3 έως και 4 
έτη  

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.6 

23 Το πεδίο του σύντομου βιογραφικού σημειώματος του 
αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι συμπληρωμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.1.1 
ΥΑ 8.5.1.α 
Οδ 3.1.1 

24 Το πεδίο της περιγραφής της αρχικής κατάστασης του 
υποψηφίου είναι συμπληρωμένο σύμφωνα με τις 
οδηγίες 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.1.2 
ΥΑ 8.5.1.γ 
Οδ 3.1.2 

25 Το πεδίο της αιτιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου 
είναι συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.1.3 
ΥΑ 8.5.2.α 
Οδ 3.1.3 

26 Το πεδίο των δραστηριοτήτων και ενεργειών για την 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 
συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.1.4  
ΥΑ 8.5.2.δ 
Οδ 3.1.4 

27 Ο πίνακας του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων και 
ενεργειών για την υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι συμπληρωμένος σύμφωνα με τις οδηγίες 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.2 
ΥΑ 8.5.2.δ 
Οδ 3.1.5 

28 Στον πίνακα των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου 
δηλώνεται τουλάχιστον ένας στόχος, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα 3.1.3 του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.3 
ΥΑ 8.5.2.β 
ΥΑ 9 
Οδ 3.1.6 

29 Σύμφωνα με τη συμπλήρωση του πίνακα της 
επαγγελματικής ικανότητας, ο υποψήφιος έχει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα και συνεπώς απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση παρακολούθησης σεμιναρίου 
κατάρτισης 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.4 
ΥΑ 3.ιδ 

30 Σύμφωνα με τη συμπλήρωση του πίνακα της 
επαγγελματικής ικανότητας, ο υποψήφιος δικαιούται 
βαθμολογίας καθώς κατέχει Τίτλο σπουδών/ Πτυχίο 
ΕΠΑΛ με πιστοποίηση /ΤΕΙ / ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό / 
Διδακτορικό γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.4 
ΥΑ 3.ιδ 

31 Ο πίνακας των δεσμεύσεων του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι συμπληρωμένος ορθά 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.1.6 
ΥΑ 8.5.2.γ 
Οδ 3.1.9 
ΥΔ δικαιούχου 

32 Ο πίνακας δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 
συμπληρωμένος με τρόπο που συνάδει με το 
γενικότερο επιχειρηματικό σχέδιο 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.2.1 
ΥΑ 8.5.2.ε 
Οδ 3.2.1 και 
3.2.3 

33 Ο πίνακας του χρηματοδοτικού σχήματος του 
επιχειρηματικού σχεδίου είναι συμπληρωμένος με 

Ναι/Όχι ΕπΣ 3.2.3 
ΥΑ 8.5.2.ε 

ΑΔΑ: ΩΚ6Υ4653ΠΓ-208



34 
 

τρόπο που συνάδει προς τον πίνακα δαπανών. Οδ 3.2.3 

34 Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
συμμετέχει σε αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών 

Ναι/Όχι ΕπΣ 2.3.3 

 
 
 

α/α 4. Λοιπά στοιχεία εγκυρότητας - 

πληρότητας 

Αξ/τ
ής  

Παρατηρήσεις Νομική Βάση 

35 Το αίτημα έχει του υποψηφίου έχει 
πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενο στην οικεία 
ΔΑΟΚ μέχρι και την 17

η
 Μαΐου 2018   

Ναι/
Όχι 

Ελέγχεται πρωτοκόλληση ή η σφραγίδα 
ταχυδρομείου. Απαντάται με ναι εφόσον υπάρχει 
έχει ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή σφραγίδα 
ταχυδρομείου μέχρι και τις 17/5/2018. Σε 
διαφορετική περίπτωση το αίτημα απορρίπτεται 

ΥΑ 2022/8-3-
2018, άρθρο 3, 
όπως 
τροποποιήθηκε 
με την ΥΑ 
3052/13-4-2018 

36 Έχει υποβάλει μαζί με την αίτηση στήριξης τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των 
απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του Υπομέτρου 

Ναι/
Όχι 

Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου σύμφωνα και με 
τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13 της 
ενότητας «Α. Οδηγίες για τη χρήση του οδηγού». 
Δικαιολογητικά που φέρουν βέβαιη χρονολογία και 
έχουν εκδοθεί σε επιλέξιμο χρόνο μπορούν να 
προσκομισθούν κατά την αξιολόγηση, ύστερα από 
επικοινωνία του αξιολογητή με τον μελετητή του 
υποψηφίου, καθώς τέτοιου είδους παράλειψη 
θεωρείται προφανές λάθος.  

 

37 Η αίτηση πληρωμής φέρει την υπογραφή του 
υποψηφίου 

Ναι/
Όχι 

Είναι λάθος οι αιτήσεις να προσκομίζονται χωρίς να 
έχουν υπογραφεί. Όμως το γεγονός της υποβολής 
ενός πλήρους φακέλου υποψηφιότητας, η δήλωση 
ΟΣΔΕ και γενικά όλες οι συνοδευτικές ενέργειες για 
την υποβολή ενός αιτήματος υποψηφιότητας 
καθιστούν την έλλειψη υπογραφής προφανές λάθος. 
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κληθεί ο 
δικαιούχος ή ο μελετητής του ή ο/η σύζυγος να 
υπογράψουν τα αντίστοιχα φύλλα. Εφόσον 
απαιτείται γνήσιο υπογραφής, αυτό μπορεί να τεθεί 
από τη ΔΑΟΚ. Εφόσον δεν ανταποκριθούν εντός 5 
εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το αίτημα 
απορρίπτεται. Προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις 
όπου οι σύζυγοι βρίσκονται αποδεδειγμένα σε 
διάσταση. 

ΥΑ, 14.1, 14.2, 
14.3.11, 
14.3.18, 14.4  38 Το επιχειρηματικό σχέδιο φέρει την υπογραφή 

του υποψηφίου και του συμβούλου του 
Ναι/
Όχι 

39 Υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
φέρει υπογραφή και θεώρηση για το γνήσιο της 
υπογραφής 

Ναι/
Όχι 

40 Υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου, 
φέρει υπογραφή και θεώρηση για το γνήσιο της 
υπογραφής (εφόσον ο δικαιούχος είναι έγγαμος 
ή δεν έχουν προσκομισθεί έγγραφα που να 
αποδεικνύουν διάσταση μεταξύ συζύγων) 

Ναι/
Όχι 

41 Ο υποψήφιος δηλώνει ψευδή στοιχεία εκ 
προθέσεως στην αίτηση 

Ναι/
Όχι 

Με τον όρο ψευδή ή αναληθή στοιχεία εννοούνται 
στοιχεία κρίσιμα για το αίτημα υποψηφιότητας και 
την επιλεξιμότητα του υποψηφίου τα οποία έχουν ως 
στόχο την παραπλάνηση της Υπηρεσίας. Τέτοια 
ευρήματα συνήθως οδηγούν σε απόρριψη το αίτημα 
καθώς έρχονται σε αντίθεση και με άλλες διατάξεις 
του θεσμικού πλαισίου οι οποίες πρέπει να 
αναφέρονται από τον αξιολογητή.  

ΥΑ 7.7 

42 Έχει υποβληθεί το θεωρημένο ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ συμβούλου και 
υποψηφίου ή αντίστοιχη κατάσταση, 
θεωρημένη ή εκτυπωμένη από το gsis.gr; 

Ναι/
Όχι 

Εάν δεν υπάρχει, ο αξιολογητής ζητά την προσκόμισή 
του έστω και εκπρόθεσμα. Δεν αποτελεί λόγο 
απόρριψης, εκτός και αν δεν προσκομισθεί εντός 5 
εργάσιμων ημερών. 

 

43 Υπάρχει έγγραφο τεκμηρίωσης ιδιότητας 
συμβούλου ως γεωτεχνικού /τεχνολόγου 
γεωπονίας 

Ναι/
Όχι 

Αν δεν έχει προσκομισθεί γίνεται αναζήτηση από τον 
αξιολογητή και πρέπει να προσκομισθεί μέχρι τη λήξη 
της αξιολόγησης. Αν δεν προσκομισθεί ή αν 
προσκομισθεί και διαπιστωθεί ότι η ιδιότητα έχει 
αποκτηθεί μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της 
αίτησης, τότε το αίτημα απορρίπτεται 

ΥΑ 8.6 

44 Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει στην 
εξασφαλισμένη διάθεση παραγωγής εφόσον 
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική 
απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή 

Ναι/
Όχι 

Το κριτήριο αυτό είναι βαθμολογικό κριτήριο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε όλες τις άλλες 
Περιφέρειες, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
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υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της 
εκμετάλλευσης, διατίθεται με 
συμβόλαιο/συμφωνητικό διάθεσης παραγωγής 
ή άλλα σχετικά παραστατικά κατά την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου 

συμπληρώστε «Ναι» εφόσον στο επιχειρηματικό 
σχέδιο αναφέρεται ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη 
σχετική δέσμευση για τη μελλοντική κατάσταση.  

 
 

 

VI - Βαθμολογία 
α/α Κριτήριο Υποψηφίου και Υπολογισμός Βαθμών 

 
Βαθμός Παρατηρήσεις και νομική βάση 

σε περίπτωση διαφωνίας 

1.1 Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των 
επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων: 
Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με 
επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό / 
Διδακτορικό γεωτεχνικής κατεύθυνσης) (Δ23) 
[Από την αίτηση 0 ή 10] 

0 ή 10 Από πίνακα 3.1.4, «Επίπεδο 
γεωτεχνικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με την αξιολόγηση». 

2.1  Αξιολογείται και βαθμολογείται  η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις: 
Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών (Δ22) 
[Από την αίτηση 0 ή 2] 

0 ή 2 Από πίνακα 2.3.3  και 
απαντώντας «ναι/όχι» στην 
ερώτηση 34 «Από την αξιολόγηση 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
συμμετέχει σε αναγνωρισμένη 
οργάνωση παραγωγών» 

3.1 Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με 
χαμηλό ετήσιο εισόδημα: 
Ατομικό ετήσιο εισόδημα = {έρχεται από αίτηση} 
Οικογενειακό ετήσιο εισόδημα= {έρχεται από αίτηση}  (Δ5) 
[Από την αίτηση 0 ή 6] 

0 ή 6 Από τον πίνακα 1.2.2 
Εισοδηματικό κριτήριο (πρέπει το 
ατομικό ετήσιο εισόδημα να είναι 
μικρότερο ή ίσο με 7.500€ και 
ταυτόχρονα το οικογενειακό 
ετήσιο εισόδημα να είναι 
μικρότερο ή ίσο από 20.000€) 

3.2 Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων: 
Ανεργία  πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης (Δ25) 
[Από την αίτηση 0 ή 6] 

0 ή 6 Από τον πίνακα 1.2.2 Ανεργία 
(πρέπει η διάρκεια ανεργίας να 
υπερβαίνει αθροιστικά  τους 12 
μήνες κατά το 18μηνο πριν από 
την ημερομηνία 1ης 
εγκατάστασης) 

4.1 Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα): 
Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κατοίκους ή Νησιά που ανήκουν σε μη 
νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα  
με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών 
[Από την αίτηση 0 ή 7] 

0 ή 7 Από τον πίνακα 1.2.1 Νησιωτικές 
/ Ορεινές και πληθυσμός 
περιοχής αν είναι νησί κ.λπ. 

4.2 Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας  των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός) : 
Α. Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους (5 
βαθμοί) 
Β. Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 
κατοίκους (2.5 βαθμοί) 
 (Δ30) [Από την αίτηση 5 ή 2.5 ή 0] 

5 ή 2.5 ή 0 Από τον πίνακα  1.2.1 Πληθυσμός 
Περιοχής  

5.1 Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη 
και ζωικό κεφάλαιο): 
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό 
κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της 
εκμετάλλευσης 
(25%=25, …, 100%=100) 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Ελάχιστο κατώφλι το 25% = 3 βαθμοί. 
Μέγιστη βαθμολογία οι 12. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 

0 ή 3,00-12,00 Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση - Ιδιόκτητο καθεστώς   

5.2 Αξιολογείται  η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και 
ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα: 
Α.  Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€  έως και 10.000 € 
Β.Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική 

5 ή 8 ή 10 ή 0 Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση - Σύνολο Γεωργικής 
Εκμετάλλευσης   
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τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€  έως και 15.000 € 
Γ. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001 € έως και 25.000€ 
Δ. Η παραγωγική δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη των 25.000 €. 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα 
Α. 5, Β 8, Γ 10, Δ0] 

5.3.
1 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική 
απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον 
ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 
(50%=50, …, 100%=100) 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Ελάχιστο κατώφλι το 50% = 4 βαθμοί. 
Μέγιστη βαθμολογία οι 8. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 

0 ή 4,00 έως 8 
 
Μόνο ένα 
από τα 5.3.Χ 

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση αιγοπροβατοτροφία  

5.3.
2 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια 
οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο 
της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8  
(50%=40, …, 100%=80) 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Ελάχιστο κατώφλι το 50% = 3.2 βαθμοί. 
Μέγιστη βαθμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 

0 ή 3,20 έως 
6,40 
 
Μόνο ένα 
από τα 5.3.Χ 

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση Οπωροκηπευτικά 

5.3.
3 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με 
βαρύτητα 0,8 
(50%=40, …, 100%=80) 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Ελάχιστο κατώφλι το 50% = 3.2 βαθμοί. 
Μέγιστη βαθμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 

0 ή 3,20 έως 
6,40 
 
Μόνο ένα 
από τα 5.3.Χ 

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση Παραγωγή 
Ζωοτροφών 

5.3.
4 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας  της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως 
αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών 
στην κλιματική αλλαγή  όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 
σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8 
(50%=40, …, 100%=80) 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Ελάχιστο κατώφλι το 50% = 3.2 βαθμοί. 
Μέγιστη βαθμολογία οι 6.4. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 

0 ή 3,20 έως 
6,40 
 
Μόνο ένα 
από τα 5.3.Χ 

Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση φυτά ανθεκτικά στην 
κλιματική αλλαγή  

5.4 Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών 
[Η βαθμολογία έρχεται από το σύστημα. Η βαθμολογία τίθεται ανάλογα με το ή 
τα κριτήρια της κάθε Περιφέρειας. Συνολικά η βαθμολογία αυτών των κριτηρίων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 βαθμούς. Ακρίβεια δύο δεκαδικών.] 
 
 

Μέχρι 8 Από τον πίνακα 2.3.1 Αρχική 
Κατάσταση Προτεραιότητες 
Περιφερειών 

6.1 Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό 
της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική 
τυπική απόδοση)  που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο 
της εκμετάλλευσης 

0 ή 6 βαθμοί     Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση  Βιολογική – 
Ολοκληρωμένη  

6.2.
1 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της  
αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι τουλάχιστον 
ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό 
τον τομέα 

0 ή 7 βαθμοί Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση  αιγοπροβατοτροφία 

-
6.2.
2 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια 
οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι τουλάχιστον 
ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό 
τον τομέα 
 
 

0 ή 5.6 
βαθμοί 

Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση   οπωροκηπευτικά 

6.2.
3 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών 
εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι τουλάχιστον ίσο ή 
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον 
τομέα 

0 ή 5.6 
βαθμοί 

Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση  παραγωγή 
ζωοτροφών 
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6.2.
4 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  
που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης 
προέρχεται από αυτό τον τομέα 

0 ή 5.6 
βαθμοί 

Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση  φυτά ανθεκτικά στην 
κλιματική αλλαγή 

6.3 Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου  σε στόχους και τομείς 
προτεραιότητας των  Στρατηγικών των Περιφερειών 

Μέχρι 13 Από τον πίνακα 2.3.1 Μελλοντική 
Κατάσταση  Προτεραιότητες 
Περιφερειών 

 ΣΥΝΟΛΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
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6.2 Αποτέλεσμα Αξιολόγησης – Τελική Κρίση 

 
α/α Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Αξ/τ

ής  
Παρατηρήσεις Νομική 

Βάση 

45 Η βαθμολογία της αίτησης 
υπερβαίνει τους 40 βαθμούς 

Ναι/
Όχι 

Σύμφωνα με τον πίνακα της βαθμολογίας ΥΑ 12.3 

46 Το αίτημα γίνεται αποδεκτό 
χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 
δικαιολογητικά. 
 

Ναι/
Όχι 

Συμπληρώστε «ναι» εφόσον δεν απαιτείται η προσκόμιση διακοπής 
μόνιμης απασχόλησης ή/και η προσκόμιση δικαιολογητικών ιδιοκτησίας. 
Αν τέτοια δικαιολογητικά απαιτούνται, συμπληρώστε «όχι» και ναι στο 
επόμενο ερώτημα 47. 

ΥΑ 13.3.12, 
13.3.13 

47 Το αίτημα γίνεται αποδεκτό με 
τη προσκόμιση επιπλέον 
δικαιολογητικών. 

Ναι/
Όχι 

Συμπληρώστε «ναι» εφόσον απαιτείται η προσκόμιση ενός ή περισσοτέρων 
δικαιολογητικών από τα εξής:  
Διακοπή μόνιμη απασχόλησης 
Αναστολή ή διακοπή επιδόματος ανεργίας  
Δικαιολογητικά ιδιοκτησίας  
Αν τέτοια δικαιολογητικά απαιτούνται εκτός από το «ναι» σε αυτό το 
ερώτημα, συμπληρώστε  «όχι» στο προηγούμενο ερώτημα 46. Επίσης 
πρέπει να απαντήσετε και στις ερωτήσεις 50 ή/και 51 η/και 52 
 

ΥΑ 13.3.12, 
13.3.13 

48 Το αίτημα απορρίπτεται Ναι/
Όχι 

Εφόσον το αίτημα είναι μη επιλέξιμο, συμπληρώστε «ναι». Στο πεδίο των 
παρατηρήσεων πρέπει να γράψετε αναλυτικά τους λόγους απόρριψης 
καθώς και να αναφέρετε τη νομική βάση της απόρριψης. Η ανάλυση του 
αιτίου απόρριψης πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, τόσο για τη 
διευκόλυνση του δεύτερου αξιολογητή όσο και για να παρασχεθεί 
απρόσκοπτα η δυνατότητα ένστασης στο δικαιούχο. 

 

49 Εφόσον υπάρχει υποχρέωση 
κατάρτισης, συμπληρώστε την 
κατεύθυνση της κατάρτισης. 

Ναι/
Όχι 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.1.4 (Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων - 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ). Διαβάστε και τις αντίστοιχες οδηγίες ανωτέρω 
στον πίνακα 3.1.4. 

 

 
 
6.3 Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά 
 

α/α Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (προσκομίζονται 
μετά την ανάρτηση των πινάκων εν δυνάμει 
δικαιούχων) 

Αξ/τής  Παρατηρήσεις Νομική Βάση 

50 Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού απόδειξης 
ιδιοκτησίας  για αγροτεμάχιο το οποίο έχει αποκτηθεί 
μετά την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ 2017. Μπορεί να 
προσκομισθεί μέχρι και έναν μήνα μετά την ανάρτηση 
των πινάκων εν δυνάμει δικαιούχων. 

Ναι/Όχι Συμπληρώστε την έκταση για την οποία 
απαιτείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας. 

 

51 Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού διακοπής 
μόνιμης εργασίας (εξαρτημένης ή μη). Μπορεί να 
προσκομισθεί μέχρι και έναν μήνα μετά την ανάρτηση 
των πινάκων εν δυνάμει δικαιούχων 

Ναι/Όχι   

52 Απαιτείται η προσκόμιση της αναστολής του 
επιδόματος ανεργίας  

Ναι/Όχι   
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6.4 Υπολογισμός Οικονομικής Ενίσχυσης 
 

Υπολογισμός οικονομικής ενίσχυσης 
α/α Κριτήριο Ανάλυση τιμών Ύψος ενίσχυσης Οδηγίες προς τον αξιολογητή:  
53 Προσανατολισμός παραγωγής 

εκμετάλλευσης στη μελλοντική 
κατάσταση 

Φυτική 17.000 Η κατάταξη σε φυτική – ζωική – μικτή 
υπολογίζεται από το σύστημα με βάση τα 
όσα έχουν δηλωθεί στο καλλιεργητικό σχήμα 
από τα οποία προκύπτει ο πίνακας 2.3.5 

Μικτή 17.000 

Κτηνοτροφική  19.500 

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

Ορεινή   2.500 Το επιπλέον ποσό υπολογίζεται από το 
σύστημα με βάση όσα έχουν συμπληρωθεί 
στο  πεδίο «Είδος περιοχής στον πίνακα Ι.2.1 
το οποίο με τη σειρά του επηρεάζεται από 
τον τόπο μόνιμης κατοικίας. 

Μειονεκτική   2.500 

Μικρά νησιά με 
πληθυσμό μέχρι και 
3.000 κατοίκους 

  2.500 

Λοιπές περιοχές           0 

55.  Ύψος στήριξης που μπορεί να 
χορηγηθεί - Σύνολο 

 17.000 ή 19.500 ή 
22.000 
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VII – Οριστικοποίηση Αξιολόγησης 
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες αλλαγές (όχι οι ίδιες κάθε φορά) μπορεί να μην φαίνονται αμέσως στο σύστημα. Π.χ., αν 

κάποιος αλλάξει το δημοτικό διαμέρισμα ή τον χαρακτηρισμό του, αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποτυπώνεται αμέσως 

στη βαθμολογία. Κάτι που αντιμετωπίζει το πρόβλημα είναι το εξής: 

Πριν τον έλεγχο ορθότητας πατήστε αριστερά στο «Οι 1
ες

 Αξιολογήσεις μου» και επιλέξετε ξανά τον δικαιούχο που θέλετε να 

οριστικοποιήσετε. Στη συνέχεια πατάτε Επεξεργασία  VII Οριστικοποίηση. Αυτό σχεδόν πάντα λύνει το πρόβλημα. Αν 

επιμένει πρέπει να αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε στο σύστημα.  

 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων της αξιολόγησης θα μεταβείτε στην παρούσα ενότητα . Στην ενότητα 

αυτή θα οριστικοποιήσετε την αξιολόγηση αφού προηγουμένως διενεργήσετε Έλεγχο Ορθότητας. Στην πιο κάτω οθόνη θα 

πατήσετε  

 
 

Στη συνέχεια θα ανοίξει η πιο κάτω οθόνη όπου πατώντας  είναι πιθανό να εμφανιστούν μέχρι και δύο 

κατηγορίες σφαλμάτων.  Για πιθανή διευκόλυνσή σας, πατώντας «Εκτύπωση Ελέγχου» έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε αυτά 

τα σφάλματα σε μία σελίδα ώστε κατά τη διόρθωση τους να τα βλέπετε κάπου ξεχωριστά. 

Ακολουθεί μία ενδεικτική εικόνα τέτοιας οθόνης όπου εμφανίζονται και οι δύο κατηγορίες σφαλμάτων: 

 

 

 
Στην πιο πάνω οθόνη, κάτω από την επιγραφή «Ο έλεγχος των δεδομένων της δήλωσης υπέδειξε τα παρακάτω σφάλματα - 

ελλείψεις. Διορθώστε τα σημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και προσπαθήστε ξανά.» υπάρχουν 

παρατηρήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευτούν προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του αιτήματος. 

Π.χ., στην παραπάνω εικόνα, η παρατήρηση «[Ι-2.1] Στην ενότητα 'Στοιχεία Υποψήφιου Νέου Γεωργού', στα 'Γενικά Στοιχεία' μπορεί να 

συμπληρωθεί 'Ημερομηνία Γέννησης' αποκλειστικά μεταξύ  1/1/1977 και  14/3/1977 στο πεδίο:», η οποία αφορά εύρημα στην ηλικία 

του υποψηφίου, οδηγεί σε αδυναμία οριστικοποίησης της αξιολόγησης. Προκειμένου να είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί η 

αξιολόγηση είτε πρέπει να συμπληρωθεί επιλέξιμη ημερομηνία γέννησης είτε πρέπει στο ερώτημα 48 της αξιολόγησης να 
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συμπληρωθεί ότι το αίτημα απορρίπτεται. Στο παράδειγμα της πιο πάνω οθόνης, το σύστημα ανιχνεύει επίσης ότι σε κάποιες 

απαντήσεις της αξιολόγησης δεν έχουν συμπληρωθεί παρατηρήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να μπορέσετε να 

οριστικοποιήσετε πρέπει να συμπληρώσετε τις σχετικές παρατηρήσεις.  

 

Στην ανωτέρω εικόνα, στο κάτω μέρος της, κάτω από το υπάρχουν ευρήματα τα οποία, αν και 

δεν εμποδίζουν την οριστικοποίηση της αξιολόγησης, μπορεί να ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ!!! 

Ο λόγος για τον οποίον δεν έχει επιλεχθεί να απαιτείται η θεραπεία τους για την οριστικοποίηση της αξιολόγησης είναι ότι 

υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια από αυτά (π.χ. στις περιπτώσεις εν διαστάσει συζύγων) να πρέπει να παραβλεφθούν. Στην 

περίπτωση που ο αξιολογητής επιλέξει κάτι τέτοιο, πρέπει πάντα να αιτιολογήσει την ενέργειά του ώστε να είναι γνωστός ο 

τρόπος σκέψης του στον επόμενο αξιολογητή αλλά και σε κάποιον ελεγκτή. Τα ευρήματα αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν 

θεραπευτούν, εκτυπώνονται από το σύστημα σε κάποια από τις τελευταίες δύο σελίδες της αξιολόγησης. 

 

Στην ίδια οθόνη, στο κάτω μέρος υπάρχει η ενότητα των εκτυπώσεων. 

 

 
 

Πριν την οριστικοποίηση, πατώντας στο «Σχέδιο Εκτύπωσης Αξιολόγησης (Φυσικό Πρόσωπο)» μπορείτε να δείτε το σχέδιο  της 

εκτύπωσης της αξιολόγησης. Αυτό δεν έχει νόημα να εκτυπωθεί πριν την οριστικοποίηση της αξιολόγησης, είναι μόνο για να δείτε 

στην οθόνη σας το τι θα εκτυπωθεί μετά την οριστικοποίηση.  

 

Εκτύπωση πορίσματος: 
Αφού θεραπευτούν όλα τα υποχρεωτικά ευρήματα και αιτιολογηθούν τα μη υποχρεωτικά που ενδεχομένως έχει κρίνει ο 

αξιολογητής ότι δεν αποτελούν αίτιο απόρριψης,  το κουμπί της Υποβολής από γκρίζο που είναι στην πιο κάτω εικόνα θα γίνει 

μαύρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το πατήσετε. Πατώντας το δεν έχετε πλέον το δικαίωμα να μεταβάλετε τα στοιχεία της 

αξιολόγησής σας.  

 
Στη συνέχεια θα παρατηρήσετε ότι κάτω αριστερά, το «Σχέδιο Εκτύπωσης Αξιολόγησης» έχει αντικατασταθεί από το «Εκτύπωση 

Αξιολόγησης».  

Πατώντας το θα μπορέσετε να εκτυπώσετε την αξιολόγηση του αιτήματος. Η εκτύπωση της αξιολόγησης πρέπει να φέρει τη 

σφραγίδα σας και την υπογραφή σας. 

 
 

Λειτουργία Helpdesk 
Για οποιοδήποτε θέμα - απορία αφορά την αξιολόγηση, πρέπει να επικοινωνείτε πρώτα με το συντονιστή της ΔΑΟΠ προκειμένου 

να υπάρχει συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και ενιαία τους αντιμετώπιση σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 
Ευθύμιος Τσιατούρας 

Κλεοπάτρα Πανοπούλου 
Σοφία Δεφίγγου 
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Παράρτημα Ι: Οικισμοί με διαφορετικό χαρακτηρισμό από τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκουν 
 

α/α 
Περιφέρεια Νομός Δήμος Δημοτική Ενότητα Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμός Ορεινός Μειονεκτικός 

1 Ηπείρου ΑΡΤΑΣ Αρταίων ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Δ.Δ. Γριμπόβου Γρίμποβον, το ΝΑΙ   

2 Ηπείρου ΑΡΤΑΣ Νικολάου Σκουφά ΠΕΤΑ Δ.Δ. Πέτα Κλειστόν, το ΝΑΙ   

3 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Δ.Δ. Ηγουμενίτσης Λάκκα,η ΝΑΙ   

4 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Δ.Δ. Νέας Σελευκείας Αμπέλια,τα ΝΑΙ   

5 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ζηρού ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ Δ.Δ. Φιλιππιάδος Μπουζουλίζα,η ΝΑΙ   

6 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ζηρού ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ Δ.Δ. Νέας Κερασούντος Ηλιοβούνιον, το ΝΑΙ   

7 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πάργας ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ.Δ. Βουβοποτάμου Δ.Δ. Βουβοποτάμου   ΝΑΙ 

8 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πάργας ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ.Δ. Βουβοποτάμου Βουβοπόταμος,ο   ΝΑΙ 

9 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πάργας ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ.Δ. Βουβοποτάμου Τσεκούριον, το ΝΑΙ   

10 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζας ΛΟΥΡΟΥ Δ.Δ. Ωρωπού Πολύβρυσο, το ΝΑΙ   

11 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θηβαίων ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. Μουρικίου Δ.Δ. Μουρικίου   ΝΑΙ 

12 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θηβαίων ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. Μουρικίου Μουρίκιον, το   ΝΑΙ 

13 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θηβαίων ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. Μουρικίου Καστρί, το   ΝΑΙ 

14 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θηβαίων ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. Μουρικίου Πλατανάκια,τα ΝΑΙ   

15 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λεβαδέων ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. Λεβαδέων Ανάληψις,η ΝΑΙ   

16 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λεβαδέων ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. Λεβαδέων Ελικών,ο ΝΑΙ   

17 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λεβαδέων ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. Λεβαδέων Τσουκαλάδες,οι ΝΑΙ   

18 Στερεάς Ελλάδας ΕΥΒΟΙΑΣ Ερέτριας ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ.Δ. Ερετρίας Γέροντας,ο ΝΑΙ   

19 Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δομοκού ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ Δ.Δ. Εκκάρας Ανω Αγόριανη,η ΝΑΙ   

20 Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Λοκρών ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Δ.Δ. Αταλάντης Αγιος Βλάσιος,ο ΝΑΙ   

21 Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μακρακώμης ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ Δ.Δ. Αγίου Σώστου Δίλοφον, το ΝΑΙ   

22 Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μακρακώμης ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Δ.Δ. Καλλιθέας 
Σπερχειάδος Ανω Καλλιθέα,η ΝΑΙ   
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Παράρτημα ΙΙ, Φορείς τα μέλη των οποίων λαμβάνουν τη βαθμολογία του πεδίου 2.1 
 

α/α Περιφέρεια ΔΑΟΚ Ονομασία Τηλέφωνο Διεύθυνση 

1 Αττικής  ΔΑΟΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣ Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων 2296025639 Κλεισούρας 39 Μέγαρα 19100 

2 Αττικής ΔΑΟΚ ΝΗΣΩΝ ΟΠ Λιβαδίου Κυθήρων 2736031287 Λιβάδι- Κυθήρων 80100 

3 Δυτικής Ελλάδας ΔΑΟΠ Σ  ΗΛΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. 

(ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΕΦ) 6972822333 ΓΕΡΑΚΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Τ.Κ. 27200 

4 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΑΡΤΑΣ 

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

2682032492 Λούρος Πρέβεζας Τ.Κ. 48061 

5 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΑΡΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Α.Σ.Ε.Α. 

2683042070 
Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων            

Τ.Κ. 47150 

6 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΑΡΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
2681052547 

Ακροποταμιά Άρτας                                              
Τ.Κ. 47150 

7 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΑΡΤΑΣ 

ΑΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

"AGROBIO - FARM" 
2681021562 

Εμπορικό κέντρο Περιφερειακη Οδός 
Άρτας-Τ.Κ. 47132   

8 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΕΦ) 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 
2665025481-2 ΠΥΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 46100 

9 Ηπείρου ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΣΥΠ ΝΙΚΟΠΟΛΗ (Οπωροκηπ/κών) 2682041432 & 2682041324 ΒΙ.ΠΕ.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48100 

10 Ιονίων Νήσων ΔΑΟΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

ΑΣ Ενιαίος Αγροτικός Ελαιουργικός 
Σταφιδικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός  

Ζακύνθου (ΕΑΣ Ζακύνθου) 
2695027611-612 ΛΥΚΟΥΔΙ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ-Τ.Κ. 29100 

11 Νοτίου Αιγαίου ΔΑΟΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

2284022235 
2284022189 ΦΑΞ 

ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ , Τ.Κ. 84400 

12 Νοτίου Αιγαίου ΔΑΟΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ε.Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.Ε.   
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

2284051350 
2284051193 ΦΑΞ 

ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ , Τ.Κ. 84400 

13 Νοτίου Αιγαίου ΔΑΟΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2286022596  
2286023137 ΦΑΞ 

ΠΥΡΓΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Τ.Κ. 84701 

14 Νοτίου Αιγαίου ΔΑΟΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

2286022596  
2286023137 ΦΑΞ 

ΠΥΡΓΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Τ.Κ. 84701 

15 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Α.Σ.  ΑΙΧΜΕΑΣ 22610 24697 

Σοφοκλέους  16  Λιβαδειά,  
Τ.Κ  32131                   e-mail: 
aixmeas@aixmeas.gr 
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α/α Περιφέρεια ΔΑΟΚ Ονομασία Τηλέφωνο Διεύθυνση 

16 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Σ. ΕΛΚΕΚ ΘΗΒΑΣ    22620 55396 Τανάγρα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011   

17 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ  

22610 88574 Φίλωνος  41  Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131  

18 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΑΣ Ταξιάρχη  2226071481 

Ταξιάρχης Εύβοιας, Τ.Κ. 34012                          
e-mail: ast-syka@otenet.gr 

19 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ "ΝΕΑ ΓΗ" 2228096454 Τριάδα Εύβοιας, Τ.Κ. 34400 

20 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΕΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2221085231 

Πηλικά 28 Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100                            
e-mail: easevias@otenet.gr 

21 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ       

22 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Α.Σ Οροπ. τέως Λίμνης Ξυνιάδας 22320-31149 

Ομβριακή Δομοκού, Τ.Κ 35010,                      
e-mail: asoptom@otenet.gr 

23 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΑΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ- 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 

22310- 68012 
 Οικ. Τετρ.: 4Β - ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας                                 
Τ Κ 35100  Λαμία                                                 
e-mail: a.s.fistikimolou@gmail.com                                     

24 Στερεάς Ελλάδας ΔΑΟΚ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  22650 28235 

Λεωφ. Σαλώνων 30 Άμφισσα, Τ.Κ. 
33100         e-mail: amfisaun@hol.gr  
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