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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Θέμα:  “Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
ΠΑΑ  2014–2020  σχετικά  με  την  έγκριση  Οδηγού  Διοικητικού  Ελέγχου 
Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης διοικητικού 
ελέγχου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1”

Σχετικό:«Η  υπ’  αρ.  4704/11-11-2021  3η  Πρόσκληση  για  την  υποβολή  αιτήσεων 
στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4704/11-11-2021  3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1:

1. Εγκρίνεται ο συνημμένος Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του πρώτου διοικητικού ελέγχου η 1/2/2022. 

3. Ο δεύτερος διοικητικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει πριν την τελευταία ημερομηνία 
ολοκλήρωσης  του  πρώτου  διοικητικού  ελέγχου.  Ο  δεύτερος  διοικητικός  έλεγχος 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/4/2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΜΕΤΡΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2021    

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ 1.0
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Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου (Ε1.0)

Α. Οδηγίες για τη χρήση του οδηγού:
1. Στον παρόντα Οδηγό παρέχονται οδηγίες διοικητικού ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης 

που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών». 

2. Σκοπός του οδηγού είναι να συμβάλλει στην ενιαία εφαρμογή της διαχείρισης και του 
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, στην ίση μεταχείριση των υποψηφίων και 
στη νομιμότητα των πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Για  την  πλοήγησή  σας  στις  οθόνες  της  αξιολόγησης  μην  χρησιμοποιείτε  το 
πλήκτρο «πίσω» ή «εμπρός» του  φυλλομετρητή καθώς έχει  παρατηρηθεί  ότι 
έτσι  αναιρούνται  οι  αλλαγές  που  κάνετε  ή  οι  απαντήσεις  στις  ερωτήσεις 
επιλεξιμότητας. Για την μετακίνησή σας από οθόνη σε οθόνη χρησιμοποιείστε το 
μενού του ΠΣΚΕ:

3. Η  παροχή  των  οδηγιών  διοικητικού  ελέγχου  γίνεται  ακολουθώντας  τη  ροή  του 
ηλεκτρονικού  φύλλου  διοικητικού  ελέγχου  στο  ΠΣΚΕ.  Το  ηλεκτρονικό  φύλλο 
διοικητικού ελέγχου ακολουθεί μέχρι ένα σημείο τη δομή του φακέλου υποψηφιότητας 
και συνεχίζεται με τις ερωτήσεις του διοικητικού ελέγχου, τον πίνακα της βαθμολογίας 
και το πόρισμα του ελέγχου.

4. Για την εφαρμογή των οδηγιών, απαιτείται η πρόσβαση και η αναφορά στο θεσμικό το 
οποίο  βρίσκεται  στο  δικτυακό  τόπο  http://www.agrotikianaptixi.gr  και 
http://www.minagric.gr. 

5. Επιγραμματικά, η δομή του οδηγού 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  ΤΟΝ 
ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
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V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

VI. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

VII. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

6. Αφού συνδεθείτε στο σύστημα, βλέπετε τον κατάλογο με τις αιτήσεις προς αξιολόγηση- 
που σας έχουν ανατεθεί.

7. Τα  φύλλα  διοικητικού  ελέγχου  συμπληρώνονται  στο  σύνολο  τους  (επιλεξιμότητα, 
βαθμολογία) ανεξάρτητα από το αν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

8. Οι ενότητες I έως και ΙV αντιγράφουν το αίτημα ενίσχυσης. Ο αξιολογητής μπορεί να 
επέμβει  σε  αρκετές  από  τις  τιμές  των  πινάκων  αυτών  προκειμένου  να  προβεί  σε 
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 εμφανίζεται η αρχική τιμή. 

9. 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. 

10. Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  οι  οδηγίες  παρέχονται  ακολουθώντας  την  μορφή  του 
ηλεκτρονικού  φύλλου  διοικητικού  ελέγχου.  Στις  επόμενες  σελίδες  περιγράφονται  οι 
πίνακες  του  ηλεκτρονικού  φύλλου  διοικητικού  ελέγχου.  Εντός  των  κελιών  έχουν 
ενσωματωθεί οι οδηγίες που κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν. 

11. 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  την  αίτηση  στήριξης,  όποτε  ο 
δεύτερος  αξιολογητής  διαφοροποιείται  ως  προς  τον  πρώτο  αξιολογητή,  όποτε 
υπάρχει  εύρημα  απόρριψης  ή  όποτε  ο  αξιολογητής  αποφασίζει  ότι  η  αίτηση 
στήριξης πρέπει να μην απορριφθεί, παρά τα όσα έχουν συμπληρωθεί σε κάποια 
πεδία. 
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12. Η  αρχική  κατάσταση  (Υφιστάμενη  Κατάσταση  Γ.Ε.)  έχει  συμπληρωθεί 
αντιγράφοντας την δήλωση ΟΣΔΕ 2021. Οι εκτάσεις που εμφανίζονται στο σύστημα 
είναι σε εκτάρια. 

13. 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  έως ΙV, δεν οδηγούν σε αυτόματη αλλαγή των 
Ναι/Όχι  της  ενότητας  V -  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ.  Επομένως,  πρέπει  να 
συμπληρώσετε  χειροκίνητα  την  ενότητα  V  -  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
αφού ελέγξετε    τις  πρώτες 4 ενότητες  .  Αλλαγές  που ενδεχομένως κάνετε  είτε  στις 
ενότητες  Ι  έως  ΙV (κυρίως  στοιχεία  καλλιεργειών/εκτροφών)  είτε  στην  ενότητα  V- 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  οδηγούν  σε  αλλαγές  στη  βαθμολογία  όπως 
περιγράφουμε και στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

14. Οι υπολογισμοί των βαθμολογικών πεδίων γίνονται αυτόματα με βάση αυτά που 
έχουν συμπληρωθεί κατά την αίτηση και κατά την αξιολόγηση στις ενότητες I έως ΙV 
και στον έλεγχο επιλεξιμότητας (V). Δηλαδή ο αξιολογητής δεν μπορεί να καταχωρήσει 
απευθείας  βαθμολογία  στον  πίνακα  της  βαθμολογίας  (οθόνη  VI-1).  Το  σύστημα 
υπολογίζει  τις  τιμές  των τυπικών αποδόσεων τις  προτεραιότητες  του ΠΑΑ και  των 
Περιφερειών.  Τα κριτήρια των Περιφερειών που αφορούν ΠΟΠ/ΠΓΕ υπολογίζονται 
επίσης αυτόματα, και πρέπει να ελέγχεται το κατά πόσον μία καλλιέργεια έχει δηλωθεί 
ορθά ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

15. Κατά  τη  διάρκεια  του  διοικητικού  ελέγχου  ενδέχεται  να  προσκομισθούν 
συμπληρωματικά (διευκρινιστικά) δικαιολογητικά. Η επισύναψη αυτών γίνεται από την 
οθόνη «ΙV – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ 
ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ». 

16. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του 
άρθρου 4 της 3ης Πρόσκλησης νοείται:

16.1. 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. 

16.2. 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 
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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  ημερομηνίας 
οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης 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. Οδηγίες Ελέγχου της αίτησης στήριξης

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ι-1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οθόνη Ι-1.1 Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης

ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οι πιθανές τιμές είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο.

Τίτλος Πράξης

Είναι  το  ονοματεπώνυμο  του  υποψηφίου.  Στους  μελετητές 
δόθηκε η οδηγία: «Συμπληρώστε το επώνυμο και το όνομα 
(με  αυτή  την  σειρά) του  υποψηφίου βάσει  του  εγγράφου 
ταυτοποίησης».

Τίτλος Πράξης 
(Αγγλικά)

Στους μελετητές δόθηκε η οδηγία: «Συμπληρώστε το 
επώνυμο και το όνομα (με αυτή την σειρά) του υποψηφίου με 
λατινικούς χαρακτήρες».
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Α.Φ.Μ.

Ελέγχεται ο Α.Φ.Μ. ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική 
αίτηση  και  αντιπαραβάλλεται  με  τη  βεβαίωση  έναρξης  / 
μεταβολών δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. ή την εκτύπωση από 
την  καρτέλα  προσωποποιημένης  πληροφόρησης  του 
υποψήφιου στο taxisnet. 

Ο  Α.Φ.Μ.  ο  οποίος  έχει  καταχωρηθεί  στην  εφαρμογή  του 
ΠΣΚΕ έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση της εφαρμογής 
στη  δήλωση  ΟΣΔΕ  της  εκμετάλλευσης  και  τη  μεταφορά 
στοιχείων  από  αυτή  με  σκοπό  την  τεκμηρίωση  της 
επιλεξιμότητας του υποψηφίου [άρθ. 3 και άρθ. 5 παρ. 4 της 
Πρόσκλησης] και  την  τεκμηρίωση  της  βαθμολογίας  του 
υποψηφίου [Πρόσκληση, Παράρτημα I]. Για το λόγο αυτό, 
όταν ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου δεν επαληθεύεται, αυτός δεν 
είναι  δυνατόν  να  διορθωθεί  ή  να  μεταβληθεί,  καθώς  τα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 14 της Πρόσκλησης δεν 
έχουν  εφαρμογή  για  τον  Α.Φ.Μ.  και  δεν  νοείται  ότι 
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις για οποιοδήποτε λόγο. 
Στην  περίπτωση  που  ο  Α.Φ.Μ.  του  υποψήφιου  δεν 
επαληθεύεται, η αξιολόγηση διακόπτεται και ο αξιολογητής 
εισηγείται την απόρριψη της αίτησης στήριξης.

Είδος Βιβλίων

Έχει συμπληρωθεί το είδος βιβλίων που τηρεί ο υποψήφιος 
από την λίστα τιμών, βάσει στοιχείων μητρώου Δ.Ο.Υ. Ο 
αξιολογητής μπορεί να το αλλάξει. Σε υποψήφιους που δεν 
έχουν κάνει έναρξη γεωργικού επαγγέλματος κατά την 
υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται αποδεκτή η 
συμπλήρωση οποιασδήποτε τιμής καθώς η υποχρέωση 
έναρξης επαγγέλματος εκπνέει 9 μήνες μετά την ένταξη στο 
υπομέτρο. 

Αριθμός 
λογαριασμού 
τραπέζης (IBAN)

Πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τον αριθμό ΙΒΑΝ που 
έχει συμπληρωθεί στην «Αίτηση πληρωμής α’ δόσης» καθώς 
επίσης και με τη φωτοτυπία του εγγράφου που αφορά τον 
τραπεζικό λογαριασμό. Ο υποψήφιος μπορεί να είναι 
συνδικαιούχος στον λογαριασμό ενώ δεν απαιτείται να 
αναγράφεται πρώτος στη λίστα. Ο αξιολογητής μπορεί να το 
αλλάξει. 
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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 στον 
επόμενο πίνακα (Ι.2.1).

Οθόνη Ι-2.1 Γενικά Στοιχεία Αρχηγού Γεωργικής Εκμετάλλευσης   

Ατομικά Στοιχεία 
Αρχηγού Γεωργικής 

Εκμετάλλευσης

Φύλο Ελέγχεται από το ΑΔΤ ή 
από το διαβατήριο   

Επώνυμο (όπως στην 
ταυτότητα)

ΑΔΤ ή διαβατήριο  

Όνομα ΑΔΤ ή διαβατήριο   

Όνομα Πατέρα ΑΔΤ ή διαβατήριο   
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Ημερομηνία Γέννησης Αν ο υποψήφιος, κατά την 
ημερομηνία 
οριστικοποίησης  της 
αίτησης στήριξης, δεν έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος 
της  ηλικίας  του  ή  έχει 
υπερβεί  το  41ο  έτος  της 
ηλικίας  του,  κρίνεται  μη 
επιλέξιμος 

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   

Α.Μ.Κ.Α. Στους μελετητές δόθηκε η 
οδηγία: «Συμπληρώστε 
ΑΜΚΑ του υποψήφιου 
χωρίς κενά ανάμεσα στους 
αριθμούς».
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Α.Φ.Μ. Εκκαθαριστικό ή 
αντίγραφο βεβαίωσης 
απόδοσης ΑΦΜ Στους 
μελετητές δόθηκε η 
οδηγία: «Συμπληρώστε το 
ΑΦΜ του υποψήφιου 
χωρίς κενά ανάμεσα στους 
αριθμούς».

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

Επίπεδο εκπαίδευσης Αντίγραφο Πτυχίου / 
Βεβαίωση (δεν είναι 
υποχρεωτικό)

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  αν  έχει 
υπάρξει  ασφαλισμένος 
στον  ΕΦΚΑ  με  την 
ιδιότητα του γεωργού. Για 
το  σκοπό  αυτό  θα  γίνει 
διασταυρωτικός  έλεγχος 
από  το  ΥΠΑΑΤ  και  θα 
ενημερωθούν οι ΔΑΟ των 
Περιφερειών  για  τις 
προβληματικές 
περιπτώσεις.  Επίσης,  έχει 
σημασία  για  το  αν  ο 
υποψήφιος θα κριθεί ως εν 
δυνάμει  δικαιούχος  λόγω 
μόνιμης  εξωγεωργικής 
εργασίας.
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Οικογενειακή 
κατάσταση

Ελέγχεται  από  το 
Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής 
Κατάστασης.  Εφόσον 
πρόκειται  για  αλλοδαπό, 
απαιτείται  το  αντίστοιχο 
πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 
της  χώρας  προέλευσης 
επίσημα  μεταφρασμένο 
στα ελληνικά.

Τόπος Μόνιμης 
Κατοικίας

Περιφερειακή Ενότητα / 
Δήμος – Κοινότητα / 
Δημοτική – Τοπική 
Κοινότητα 

Ελέγχεται  από  τη 
βεβαίωση Δημάρχου. 
Στους μελετητές έχει δοθεί 
η  οδηγία:  «Πρόσθετα  σε 
περιπτώσεις όπου από τον 
υπόλοιπο  φάκελο  (π.χ. 
διεύθυνση  κατοικίας  στο 
εκκαθαριστικό  του  Ε1) 
προκύπτουν 
αντικρουόμενα  στοιχεία, 
προτείνεται   να 
προσκομίζονται  και 
πρόσθετα  δικαιολογητικά. 
Ενδεικτικά  αναφέρονται 
αντίγραφο  ισχύοντος 
ενοικιαστηρίου 
συμβολαίου  θεωρημένο 
από την Δ.Ο.Υ, αποδείξεις 
οργανισμών  κοινής 
ωφέλειας,  φοίτηση 
παιδιών,  αλλαγή  των 
στοιχείων  στην  Δ.Ο.Υ. 
κ.λπ.»

Οδός – Αριθμός
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Τ.Κ. 

Τηλ. επικοινωνίας 
(Σταθερό)

Κατά  δήλωση.  Είναι 
αποδεκτό να μην υπάρχει. 
Συχνά  οι  υποψήφιοι 
δηλώνουν  λάθος 
τηλέφωνα. Αυτό δεν είναι 
λόγος  απόρριψης  αλλά 
υπάρχουν  φορές  που  με 
αυτόν  τον  τρόπο  χάνουν 
τη  δυνατότητα  να 
διορθώνουν έγκαιρα λάθη 
και παραλείψεις καθώς δεν 
μπορούμε  να  τους 
εντοπίσουμε  εύκολα  για 
ενημέρωση.

Τηλ. επικοινωνίας 
(Κινητό)

Κατά δήλωση, είναι 
αποδεκτό να μην υπάρχει. 
Βλέπε προηγούμενο πεδίο.

e-mail Κατά  δήλωση.  Σε  κάθε 
περίπτωση  η  ενημέρωση 
που θα στέλνεται σε αυτό 
το email, κοινοποιείται και 
στον μελετητή.
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Είδος Περιοχής (για την 
προσαύξηση του ποσού 
ενίσχυσης)

Από  εδώ  υπολογίζεται  το 
ποσό  ενίσχυσης  με  βάση 
τον  χαρακτηρισμό  της 
Δημοτικής  ή  Τοπικής 
Κοινότητας  (Ορεινές, 
μειονεκτικές  και  μικρά 
νησιά  έως  3.100 
κατοίκους).  Οικισμοί  με 
διαφορετικό 
χαρακτηρισμό  από  τη 
δημοτική  ή  τοπική 
κοινότητα  στην  οποία 
ανήκουν,  λαμβάνουν  την 
οικονομική  ενίσχυση  που 
αντιστοιχεί  στον 
χαρακτηρισμό  του 
οικισμού.  Για  το  ποιοι 
είναι  αυτοί  οι  οικισμοί 
ανατρέξτε στο παράρτημα 
Ι.  Ο  αξιολογητής  μπορεί 
να αλλάξει αυτό το πεδίο.

Πληθυσμός Περιοχής Από  εδώ  το  σύστημα 
υπολογίζει   το  πεδίο  4.2 
της βαθμολογίας με  βάση 
τον  πληθυσμό  της 
Δημοτικής  ή  της  Τοπικής 
κοινότητας  και  όχι  τον 
πληθυσμό  του  οικισμού 
(εφόσον  ο  υποψήφιος 
διαμένει  σε  κάποιο 
οικισμό).
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Νησιωτικότητα / 
Ορεινότητα (Βαθμ. 
πεδίου 4.1) 

Από  εδώ  υπολογίζεται  το 
βαθμολογικό  πεδίο  4.1. 
Συμπληρώνεται  από  το 
σύστημα  με  βάση  τη 
Δημοτική  –  Τοπική 
Κοινότητα.  Αφορά ορεινή 
περιοχή  ή  νησί  με 
πληθυσμό  μικρότερο  των 
3.100 κατοίκων ή νησί σε 
μη νησιωτική περιφέρεια.
Ο αξιολογητής  μπορεί  να 
αλλάξει  αυτό  το  πεδίο 
καθώς  υπάρχουν  περιοχές 
όπου  ΟΡΕΙΝΟΙ  οικισμοί 
έχουν  διαφορετικό 
χαρακτηρισμό  από  τη 
Δημοτική  ή  Τοπική 
Κοινότητα  στην  οποία 
ανήκουν.  Τέτοιοι  οικισμοί 
βρίσκονται  στις  ΠΕ 
ΧΧΧΧΧ.  Αναλυτική  τους 
αναφορά  υπάρχει  στο 
παράρτημα  Ι  του  οδηγού 
και  επομένως  σε  αυτήν 
την  περίπτωση 
συμπληρώστε  τον 
χαρακτηρισμό  του 
οικισμού  σύμφωνα  με  το 
παράρτημα.  Αν  παρόλα 
αυτά  υπάρχει  κάποιος 
οικισμός  που  εκ 
παραδρομής  δεν  έχει 
συμπεριληφθεί  στο 
παράρτημα  Ι, 
παρακαλούμε 
επικοινωνήστε  μαζί  μας 
πριν  συμπληρώσετε 
σχετικά.
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Παρατ
η- 
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.

Οθόνη Ι-2.2  Λοιπά Στοιχεία Αρχηγού Εκμετάλλευσης

Κατηγορία 
Υπηκοότητας

Από  αστυνομική  ταυτότητα  ή  Διαβατήριο.  Συμπληρώστε 
ανάλογα. Πολίτες τρίτων χωρών είναι όσοι δεν έχουν υπηκοότητα 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρ. εγγράφου 
Τεκμηρίωσης 
Υπηκοότητας

Αν η υπηκοότητα δεν είναι  Ελληνική, απαιτείται  ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών του άρθρου 14, παρ. 3.5 της 3ης Πρόσκλησης. Το 
έγγραφο αυτό μπορεί να είναι: α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο 
πιστοποίησης  μόνιμης  διαμονής  πολίτη  της  Ένωσης  ή  Δελτίο 
μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. β) Για 
πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή 
άδεια  διαμονής  δεύτερης  γενιάς  ή  άδεια  διαμονής  δεκαετούς 
διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – 
μέλους  της  Ε.Ε.  ή  δελτίο  διαμονής  σε υπηκόους τρίτων χωρών 
μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις 
δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της περίπτωσης α) και  για  τον/την σύζυγο του 
υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου 
κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Ποσοστό 
αναπηρίας

Σύμφωνα  με  την  Πρόσκληση  όσοι  λαμβάνουν  συντάξεις 
αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο 
ή  μεγαλύτερο  του  67%  και  κρίνονται  από  τον  αρμόδιο  φορέα 
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(ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα) δεν 
είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο μέτρο. Συνεπώς τα συγκεκριμένα 
πεδία συμπληρώνονται από όσους λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας 
αλλά δεν έχουν κριθεί ως μη ικανοί για εργασία προκειμένου να 
μπορέσει να κριθεί κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο ή 
όχι.  Όμως,  οι  δεσμεύσεις/υποχρεώσεις  που  αναλαμβάνει  δεν 
αναστέλλονται.  Οι  συντάξεις  αναπηρίας  κρίνονται  κατά 
περίπτωση σε συνεργασία με το ΜΑΑΕ.
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.  Παρ.  1.8  της  3ης 

Πρόσκλησης) 

Αρ. εγγράφου 
Τεκμηρίωσης 
ικανότητας 
προς εργασία

ΦΟΙΤΗΤΕΣ / 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Σχολή

Απορρίπτεται  εφόσον 
δηλώνει  έτος  φοίτησης 
μικρότερο  ή  ίσο  από  τα 
έτη φοίτησης  της  σχολής, 
εκτός  και  αν  μέχρι  την 
ολοκλήρωση  της 
αξιολόγησης 

Έτος φοίτησης
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προσκομισθεί  διακοπή 
φοίτησης. Σύμφωνα με την 
3η  Πρόσκληση,  παρ.  1.7 
του άρθρου 7, οι φοιτητές 
δεν  είναι  επιλέξιμοι.  Τα 
στοιχεία  των  υποψηφίων 
θα  διασταυρωθούν  με  τη 
βάση  δεδομένων  που 
τηρείται  στο  Υπουργείο 
Παιδείας και  τα  όποια 
ευρήματα θα σταλούν στις 
ΔΑΟΠ.  Στο  πεδίο 

Προβλεπόμενα έτη 
φοίτησης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Είδος απασχόλησης Στα πεδία αυτά έχει 
δηλωθεί το είδος της 
απασχόλησης (μόνιμη ή 
μη μόνιμη) του υποψηφίου 
κατά το έτος 2021, 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 
προσκομίζει  σχετικό 
έγγραφο,  μπορεί  να 
καταταχθεί  απευθείας 
στους  πίνακες  των 
οριστικά δικαιούχων. 

Τομέας Απασχόλησης

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

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 

Έγγραφο τεκμηρίωσης 
περιόδου ανεργίας

Αριθμός εγγράφου 
τεκμηρίωσης

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

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

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 φορολογικό 
έτος  2020.  Το  «Όχι» 
καλύπτεται  από  την 
Υπεύθυνη  Δήλωση  στην 
οποία  αναγράφει,  μεταξύ 
άλλων,  ότι  δεν  ήταν 
υπόχρεος  υποβολής 
φορολογικής 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 
σύμφωνα  με   τη  γραμμή 
Συνολικό  Δηλωθέν 
Εισόδημα  του πίνακα Γ1: 
Εκκαθάριση  Φόρου 
Εισοδήματος 
(εκκαθαριστικό 
σημείωμα).

Οικογενειακό εισόδημα 
(από κάθε πηγή)

Αριθμός εγγράφου 
τεκμηρίωσης

Παρατηρήσεις Συμπληρώστε  οτιδήποτε  βοηθά  στην  περιγραφή  των  ενεργειών 
σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε 
γνώση  όσων  ελέγχουν  ή  θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης. 
Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του 
δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Οθόνη Ι-2.3 Γενικά Στοιχεία Συζύγου Νέου Γεωργού Αρχηγού Γεωργικής 
Εκμετάλλευσης 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οικογενειακή 
Κατάσταση Υποψηφίου

Έγγαμος / Έγγαμη Η καρτέλα αυτή 
εμφανίζεται μόνο όταν 
στην καρτέλα «Ι.2.1 
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. 

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

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Κύριο ταμείο ασφάλισης

Κριτήριο 
Επιλεξιμότητας

Ο/ η 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 με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου ο/η 
σύζυγος της/του 
υποψηφίου είναι αλιέας. 

Ανάλογα με την απάντηση 
αυτού του πεδίου ο 
αξιολογητής πρέπει να 
συμπληρώσει και το 
ερώτημα 15 του ελέγχου 
επιλεξιμότητας. 
Διενεργείται και 
διασταυρωτικός έλεγχος 
από το ΥΠΑΑΤ.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ο/Η σύζυγος έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική 
χώρα την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000 ευρώ στα νησιά 
πλην Κρήτης και Εύβοιας, κατά τα έτη 2019 ή/και 2020;
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  ερώτημα  17  του 
ελέγχου επιλεξιμότητας. 

Διενεργείται και διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ.

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  ερώτημα  18  του 
ελέγχου επιλεξιμότητας. 

Ο/η σύζυγος έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2021;
Διενεργείται σχετικός διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ και 
τα  όποια  ευρήματα  αποστέλλονται  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,  ενιαία  δήλωση  στην  οποία 
δηλώνονται αποκλειστικά ιπποειδή). 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 ερώτημα 16 του ελέγχου επιλεξιμότητας.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παρατηρήσεις Συμπληρώστε  οτιδήποτε  βοηθά  στην  περιγραφή  των  ενεργειών 
σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε 
γνώση  όσων  ελέγχουν  ή  θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης. 
Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του 
δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οθόνη Ι-2.4 Συμπληρωματικά Στοιχεία Υποψηφίου Νέου Γεωργού (Φυσικό 
Πρόσωπο)

Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) 

Υποβολή Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης 
(ΟΣΔΕ) το έτος 2021

Έρχεται από το σύστημα, 
δεν αποτελεί πεδίο 
ελέγχου. Η ημερομηνία 
υποβολής της Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης καθώς 
και η τυπική απόδοση της 
εκμετάλλευσης του 
υποψηφίου κατά τα έτη 
2016, 2017, 2018 και 2019 
θα ελεγχθεί από την ΕΥΕ 
ΠΑΑ σε συνεργασία με 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα 
όποια ευρήματα υπάρξουν 
θα  ενημερωθούν οι 
ΔΑΟΠ.

Αν η ΕΑΕ  έτους 2021 έχει 
υποβληθεί από τις 16-10-
2021 και μετά, η αίτηση 
στήριξης απορρίπτεται.

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
και Ημερομηνία  
Κατά τα τελευταία 
τέσσερα έτη πριν από το 
προηγούμενο έτος από 
εκείνο του έτους 
αναφοράς (2021), δηλαδή 
τα έτη 2016, 2017, 2018 
και 2019, υποβολή 
δήλωσης ΟΣΔΕ (έστω 
και μίας) με τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει 
τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα, την 
Κρήτη και την Εύβοια 
και τα 10.000 ευρώ στα 
νησιά πλην Κρήτης και 
Εύβοιας.

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 αναφέρει την 
ημερομηνία απόκτησης 
ιδιότητας επαγγελματία 
αγρότη ως 
νεοεισερχόμενου. Αυτή 
δεν πρέπει να είναι 
προγενέστερη των 18 
μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης. 

Ημερομηνία απόκτησης 
ιδιότητας επαγγελματία 
αγρότη ως 
νεοεισερχομένου
 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Σε περίπτωση 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 
(ημερομηνία απόκτησης 

Ο/η υποψήφιος έχει 
ασκήσει γεωργική 
επαγγελματική 
δραστηριότητα σε 
κάποιο από τα έτη 
2016,2017,2018 ή 2019

Παρατηρήσει
ς

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 
όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε 
οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του  δεύτερου 
αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οθόνη Ι-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Επώνυμο Ελέγχεται η ύπαρξη των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 3.9 του άρθρου 13 της 
3ης Πρόσκλησης.

Για τις περιπτώσεις όπου ο σύμβουλος 
έχει σχέση εργασίας με νομικό πρόσωπο 
που εκδίδει το τιμολόγιο, στην οθόνη Ι-3 
πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 
στοιχεία του συμβούλου και όχι της 
εταιρείας. Τα στοιχεία της εταιρείας 
πρέπει να  αποτυπώνονται στην σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. Αντιστοίχως, το 
ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να έχει 
συναφθεί με την εταιρεία.  

Όνομα

Ιδιότητα Συμβούλου

Αριθμός εγγράφου τεκμηρίωσης 
ιδιότητας εκπροσώπου
Οδός – Αριθμός

Πόλη

Τ.Κ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό)

e-mail

Παρατηρήσεις Συμπληρώστε  οτιδήποτε  βοηθά  στην 
περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και 
θέματα  –  ευρήματα  που  πρέπει  να 
βρίσκονται  σε  γνώση  όσων  ελέγχουν  ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης. 
Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον 
υπάρχει  διαφοροποίηση  του  δεύτερου 
αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

II - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

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

II.1 Αρχική Κατάσταση Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Αναλυτικά στοιχεία)

Οθόνη ΙΙ-1.1 Φυτική Παραγωγή (Αρχική Κατάσταση)

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εδώ αποτυπώνεται η εικόνα της αρχικής κατάστασης. Εδώ 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,  υπάρχει  το εικονίδιο  .  Πατώντας στο 
εικονίδιο αναπτύσσονται οι γραμμές όλων των αγροτεμαχίων οι οποίες συμπτύσσονται 
πατώντας πάλι το συγκεκριμένο εικονίδιο.

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. Πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί   το παράθυρο κλείνει.
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Πατώντας το κουμπί edit μπορείτε να μπείτε στην καρτέλα που σας επιτρέπει να 
μεταβάλετε κάποια από τα στοιχεία κάθε αγροτεμαχίου. Μετά την ολοκλήρωση των 

διορθώσεων,  πατάτε  το  κουμπί   για  αποθήκευση.  Με  το   ακυρώνονται  οι 
διορθώσεις που δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί.

Ως προς τα πεδία που μπορείτε να μεταβάλετε:

Α. Check box «να εξαιρεθεί» : 

Το ΠΣΚΕ αντιγράφει από τη δήλωση ΟΣΔΕ όλα τα αγροτεμάχια που έχει δηλώσει ο 
υποψήφιος. Ωστόσο κάποια αγροτεμάχια, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου 
δεν είναι επιλέξιμα και πρέπει να έχουν εξαιρεθεί από τον μελετητή. Αυτά είναι:

1. Τα αγροτεμάχια (αλλά όχι οι βοσκότοποι) που δεν βρίσκονται εντός της 
ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας με εκείνη της μόνιμης κατοικίας του 
υποψηφίου. Οι βοσκότοποι δεν εξαιρούνται ακόμα και αν δεν βρίσκονται στην 
ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα. 
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2. Οι επίσπορες καλλιέργειες.

3. Καλλιέργεια  μανιταριών  τρούφας  που  δεν  έχει  ακόμα  εισέρθει  σε 
παραγωγή.

4. Αγροτεμάχια  φυτεμένα  με  οινοποιήσιμες  ποικιλίες  αμπέλου  που 
έχουν φυτευθεί χωρίς να υπάρχει δικαίωμα/άδεια φύτευσης για το σύνολο του 
αγροτεμαχίου. Αν υπάρχει για μέρος τους αγροτεμαχίου, γίνεται διόρθωση στο 
πεδίο  της  επιλέξιμης  έκτασης  και  όχι  εξαίρεση.  Διαφορές  έως  ένα  στρέμμα 
(0,10 εκτάρια) δεν λαμβάνονται υπόψη)

5. Επιπλέον, για όσες καλλιέργειες έχουν ΤΑ μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ 
ανά εκτάριο, εξαιρούνται (ή μειώνεται η έκτασή τους)  εγγραφές ύστερα από 
επιτόπιο έλεγχο, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω. 

Ο αξιολογητής ελέγχει αν: 
1. Οι  εξαιρέσεις  που  έχουν  γίνει  συμπεριλαμβάνονται  στις  ανωτέρω 
περιπτώσεις. Αν όχι, τότε ακυρώνει την εξαίρεση.

2. Αν  υπάρχουν  αγροτεμάχια  που  εμπίπτουν  στις  ανωτέρω  περιπτώσεις 
αλλά δεν έχουν εξαιρεθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξαιρεί την εγγραφή. 

Το σύστημα θα υπολογίσει τα δεδομένα της αίτησης με βάση τα αγροτεμάχια για 
τα οποία δεν έχει γίνει επιλογή εξαίρεσης, χωρίς να μπορεί να ελέγξει αν κάποιο 
αγροτεμάχιο έπρεπε να εξαιρεθεί ή όχι, οπότε χρειάζεται προσοχή. 

Β.  Πεδία  «Ιδιοκτησία»,  «Ποσοστό  ιδιοκτησίας  αγροτεμαχίου»,  «Αλλαγή 
καθεστώτος κατοχής» και «Επιλέξιμη έκταση»
Επιγραμματικά:  Η ιδιοκτησία αποδεικνύεται με αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου ή 
πιστοποιητικό  κτηματολογικών  εγγραφών  ή  αντίγραφο  μερίδας  προσώπου  του 
υποθηκοφυλακείου  ή  μεταγραμμένου  συμβολαίου  (εφεξής  «πιστοποιητικά 
ιδιοκτησίας»).  Λαμβάνεται υπόψη και η ιδιοκτησία στο όνομα του/της συζύγου.  Δεν 
λαμβάνεται  υπόψη  το  Ε9  ή  η  δήλωση  του  αγροτεμαχίου  στο  ΟΣΔΕ  2021  ως 
ιδιόκτητου.  Αναλυτικότερα:
Η ιδιοκτησία  είναι  ιδιαίτερα σημαντική  για  το  πρόγραμμα καθώς  για  τα  ιδιόκτητα 
αγροτεμάχια  αποδίδεται  υψηλή  βαθμολογία.  Τα  πεδία  της  ιδιοκτησίας  έρχονται 
προσυμπληρωμένα με βάση ότι έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ. Ωστόσο, καθώς η απόδοση 
βαθμολογίας  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική,  σύμφωνα  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  έχει 
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αποφασιστεί  η  απόδειξη  της  ιδιοκτησίας  να  γίνεται  με  προσκόμιση  των  ανωτέρω 
πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και όχι με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ ή τη δήλωση Ε9 κάτι το 
οποίο ο αξιολογητής πρέπει να ελέγξει.  

Δηλαδή ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:
1. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια (πεδίο Ιδιοκτησία=Όχι) ο αξιολογητής 
αποδέχεται την έκταση που υπάρχει συμπληρωμένη στο ΠΣΚΕ.

2. Για  τα  αγροτεμάχια  που  δηλώνονται  ως  ιδιόκτητα,  ο  αξιολογητής 
αναζητά τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) που πρέπει να έχει επισυνάψει ο 
μελετητής. Με βάση αυτά:

a. Ελέγχει την έκταση. Εφόσον παρουσιάζεται διαφορά μεγαλύτερη από 
0,1 εκτάριο, μεταβάλει αντίστοιχα το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

b. Ελέγχει το ποσοστό ιδιοκτησίας και, εφόσον απαιτείται, διορθώνει το 
πεδίο «Ποσοστό ιδιοκτησίας (αγροκτήματος)» (και όχι το πεδίο «Ποσοστό του 
αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος1»).

3. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ το πεδίο «Ιδιοκτησία» είναι «Όχι», στο 
πεδίο  «Αλλαγή ιδιοκτησίας»  έχει  συμπληρωθεί  «Ναι».  Αυτό σημαίνει  ότι  ο 
υποψήφιος κατά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2021 δεν είχε στην κατοχή του το 
αγροτεμάχιο αλλά δηλώνει την πρόθεσή του να το αποκτήσει ώστε να λάβει 
βαθμολογία. Εδώ ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:

a. Εφόσον ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη αποκτήσει 
τα αγροτεμάχια και έχει επισυνάψει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9), ο 
αξιολογητής ακολουθεί τις οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 2. Σημαντικό:  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.

b. Ο  υποψήφιος  δεν  έχει  προσκομίσει  τα  πιστοποιητικά  ιδιοκτησίας:  Ο 
αξιολογητής  δεν  κάνει  αλλαγές,  συμπληρώνει  «Όχι»  στην  ερώτηση  48  και 
«Ναι» στις ερωτήσεις 49 και 51. Με αυτές τις ενέργειες ο υποψήφιος πρέπει να 

1� το «Ποσοστό του αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος» αφορά περιπτώσεις όπου σε 
αγροτεμάχιο π.χ. 10 στρεμμάτων ο υποψήφιος έχεις τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (π.χ. κηπευτικών) 
όπου μπορεί να έχει το ίδιο αγροτεμάχιο τρεις φορές (εγγραφές) και σε κάθε εγγραφή να έχει π.χ. 
Ποσοστό του αγροτεμαχίου που καλλιεργεί=33,3%
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προσκομίσει  εντός  ενός  μηνός  από την ανακοίνωση των  αποτελεσμάτων  τα 
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9). Σημαντικό:  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.

c. Ο υποψήφιος προσκομίζει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) κατά 
τη διάρκεια της αξιολόγησης: Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι οδηγίες 
της  ανωτέρω παραγράφου  2.  Σημαντικό:   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.

4. Το  πεδίο  «Επιλέξιμη  έκταση»,  μπορεί  να  μεταβληθεί,  α)  για 
καλλιέργειες με ΤΑ μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ ύστερα από επιτόπιο έλεγχο 
και  β)  για  αμπέλια  όπου  στο  πεδίο  «Κατηγορία  ΟΣΔΕ» υπάρχει  η  ένδειξη 
«Αμπελώνες για παραγωγή οίνου» . Για λεπτομέρειες βλέπε κατωτέρω (ΣΤ)

Η  αποδοχή  πιστοποιητικών  ιδιοκτησίας μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας 
υποβολής  των  αιτημάτων στήριξης  γίνεται  μόνο  για  όσα  αγροτεμάχια  έχει 
δηλωθεί στο πεδίο «Αλλαγή ιδιοκτησίας» η ένδειξη «Ναι».

Γ. Πεδίο «Νεαρή καλλιέργεια»: 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. Εφόσον ο 
αξιολογητής  κρίνει  ότι  πρέπει  να  μεταβληθεί  η  τιμή  του,  συμπληρώνει  αντίστοιχη 
παρατήρηση. 

Δ.  Πεδίο  «Παραγωγή  προϊόντων»: Λαμβάνει  τις  τιμές  «Συμβατική», 
«Ολοκληρωμένη»,  «Βιολογική».  Αν κάποιο  από τα  περιφερειακά κριτήρια  επιλογής 
αποδίδει  σχετική  βαθμολογία  τότε  απαιτείται  να  έχει  προσκομισθεί  με  το  αίτημα 
στήριξης έγγραφο πιστοποιητικού οργανισμού. Επισημαίνεται ότι, για τις ανάγκες της 
πρόσκλησης χαρακτηρίζονται ως βιολογικές ακόμα και καλλιέργειες που βρίσκονται σε 
μεταβατικό  στάδιο,  ωστόσο  η  προσκόμιση  πρόσφατης  σύμβασης  με  πιστοποιητικό 
οργανισμό δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό της καλλιέργειας ως βιολογικής. Προσοχή: 
Η  βεβαίωση  παραγωγής  ποιοτικών  προϊόντων  βιολογικής  ή  ολοκληρωμένης 
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διαχείρισης  πρέπει  να  αφορά τις  καλλιέργειες/εκτροφές  που δηλώθηκαν  στο  ΟΣΔΕ 
2021 και η πιστοποίηση πρέπει να ταιριάζει με την εποχή - έτος των καλλιεργειών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση ΟΣΔΕ 2021.

Ε. Πεδίο  «ΠΟΠ /  ΠΓΕ»: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει 
κάποιες Περιφέρειες. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή 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  επικαιροποιημένα  στοιχεία  για  τα  προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

ΣΤ.  Πεδίο «Επιλέξιμη Έκταση» – Οδηγίες για τις ειδικές περιπτώσεις οινάμπελων 
και αγροτεμαχίων με ΤΑ >20.000 ευρώ/εκτάριο 

Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω στην «Ιδιοκτησία» και μόνο για τις  ειδικές 
περιπτώσεις οινάμπελων και αγροτεμαχίων με ΤΑ >20.000 ευρώ/εκτάριο:

1. Ειδικές οδηγίες για τους αμπελώνες για παραγωγή οίνου σε σχέση με την 
υποχρέωση δήλωσής τους στο Αμπελουργικό Μητρώο (Α.Μ.)

Σε περίπτωση αγροτεμαχίων για τα οποία στο πεδίο «Κατηγορία ΟΣΔΕ» εμφανίζεται η 
ένδειξη  «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ» με  το  αίτημα  στήριξης  έχουν 
υποβληθεί  τα  στοιχεία  της  αμπελουργικής  εκμετάλλευσης  του  υποψηφίου  από  το 
Αμπελουργικό  Μητρώο  (καρτέλα  αμπελοκαλλιέργειας).  Σε  περίπτωση  μη 
προσκόμισής,  η  καρτέλα  αμπελοκαλλιέργειας  του  υποψηφίου  αναζητείται  από  τον 
αξιολογητή.

Ο έλεγχος μπορεί να καταλήξει στα εξής αποτελέσματα:

1.1 Συμφωνία στοιχείων μεταξύ Ε.Α.Ε. και Α.Μ. Διαφορές οι οποίες συνολικά είναι 
μικρότερες  του  ενός  στρέμματος  (0,1  εκτάρια)  δεν  αξιολογούνται  ως 
σημαντικές. Ο αξιολογητής καταγράφει στο πεδίο των παρατηρήσεων ότι έγινε 
διασταύρωση με το Α.Μ. χωρίς ευρήματα. 

1.2 Ασυμφωνία  μεταξύ  Ε.Α.Ε.  και  Α.Μ.  (συνολική  διαφορά  άνω  του  ενός 
στρέμματος):  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  ο  αξιολογητής  διορθώνει  το  πεδίο 
«Επιλέξιμη έκταση» σύμφωνα με την έκταση που υπάρχει στο Αμπελοκομικό 
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Μητρώο. Εφόσον το αγροτεμάχιο δεν έχει δηλωθεί στο Α.Μ., ο αξιολογητής 
επιλέγει το «Να εξαιρεθεί» ή μηδενίζει το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση»

2. Ειδικές οδηγίες για αγροτεμάχια τα οποία αξιοποιούνται με καλλιέργειες των 
οποίων η ΤΑ υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ανά εκτάριο. 

Στην περίπτωση που αγροτεμάχια  αξιοποιούνται  με  καλλιέργειες  των οποίων  η  ΤΑ 
υπερβαίνει  τα  20.000  ευρώ  ανά  εκτάριο  (π.χ.  κηπευτικά  υπό  κάλυψη,  καλλιέργεια 
μανιταριών,  φυτώρια,  ανθοκομικές καλλιέργειες κ.λπ.)  ο α’ αξιολογητής ενημερώνει 
αμελλητί την ΔΑΟΠ για την υποχρέωση διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου της παρ. 10 
του άρθρου 4 της πρόσκλησης. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται στα συγκεκριμένα 
αγροτεμάχια / εγκαταστάσεις από γεωτεχνικό υπάλληλο που ορίζει η οικεία ΔΑΟΚ ή η 
οικεία ΔΑΟΠ. Η επιτόπια επίσκεψη γίνεται κατά τη διάρκεια της α’ ή β’ αξιολόγησης 
με συμπλήρωση πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και τις 
οδηγίες  που υπάρχουν σε αυτό.  Η α’ αξιολόγηση μπορεί  να ολοκληρωθεί  πριν  την 
ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, ωστόσο ο αξιολογητής οφείλει να κρατήσει την 
αξιολόγηση ανοικτή μέχρι την ενημέρωση από τη ΔΑΟΠ για ολοκλήρωση του συνόλου 
της  α’  αξιολόγησης  ώστε  να  εξαντληθεί  η  δυνατότητα  να  συμπεριληφθούν  τα 
αποτελέσματα της  επίσκεψης  στην  α’ αξιολόγηση.  Η β’ αξιολόγηση δεν  μπορεί  να 
ολοκληρωθεί αν δεν έχει καταστεί διαθέσιμο το πρακτικό της επιτόπιας επίσκεψης. Το 
έντυπο πρέπει να αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ από τον αξιολογητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με 
το είδος της καλλιέργειας και τα ευρήματα που καταγράφονται στο πρακτικό επιτόπιας 
επίσκεψης, ο αξιολογητής ενεργεί ως εξής:

2.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη

2.1.1 ΝΑΙ: Εάν στο πόρισμα της επιτόπιας επίσκεψης είναι κυκλωμένο το «Α) Ναι» 
τότε ο αξιολογητής ελέγχει την ευρεθείσα έκταση που έχει καταγραφεί στο έντυπο. 
Εφόσον η ευρεθείσα έκταση διαφέρει (ακόμα και αν η διαφορά είναι μικρότερη του 1 
στρέμματος – 0,1 εκταρίου) από τη δηλωθείσα στο ΠΣΚΕ, ο αξιολογητής διορθώνει το 
πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

2.1.2  ΌΧΙ:  Εάν  στο  πόρισμα  είναι  κυκλωμένο  το  «Β)  Όχι»  τότε  ο  αξιολογητής, 
ανάλογα με τις παρατηρήσεις στο πόρισμα της επιτόπιας επίσκεψης:

Α) Εφόσον έχουν διαπιστωθεί μη λειτουργικές εγκαταστάσεις ο αξιολογητής μηδενίζει 
την έκταση 

Β)  Εφόσον  έχουν  διαπιστωθεί  εκτάσεις  όπου  έχουν  καλλιεργηθεί  κηπευτικά  με  το 
σύστημα  της  μη  μόνιμης  χαμηλής  κάλυψης  ή  χωρίς  κάλυψη  ο  ελεγκτής  έχει 
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συμπληρώσει «ΟΧΙ», έχει καταγράψει την έκταση και έχει σημειώσει το εύρημα στο 
πεδίο  των  παρατηρήσεων.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  ο  αξιολογητής  μεταβάλει 
αντίστοιχα  το  πεδίο  «Κατηγορία  ΟΣΔΕ»,  π.χ.  από  «Κηπευτικά  υπό  κάλυψη»  σε 
«Κηπευτικά». 

2.1.3 Εγκαταστάσεις που δεν έχουν λειτουργική αυτοτέλεια: Σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρ. 4 της πρόσκλησης, ως γεωργική εκμετάλλευση «νοείται η οικονομική μονάδα 
που αποτελείται από γη, ζώα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην  
πρωτογενή  γεωργική παραγωγή για  παραγωγή γεωργικών  προϊόντων».  Στον επιτόπιο 
έλεγχο, στην περίπτωση εύρεσης εγκαταστάσεων που δεν διαχωρίζονται λειτουργικά 
από  άλλες  (π.χ.  θερμοκηπιακή  έκταση,  έστω  ενός  στρέμματος,  μέρος  ευρύτερου 
θερμοκηπίου, έστω 5 στρεμμάτων, χωρίς το ένα στρέμμα να είναι ξεχωριστός θάλαμος 
ή, αντίστοιχα, καλλιέργεια μανιταριών σε έκταση που δεν αποτελεί ξεχωριστό θάλαμο), 
ο διενεργών τον επιτόπιο έλεγχο έχει εξετάσει αν υφίσταται λειτουργικός διαχωρισμός 
τουλάχιστον  σε  επίπεδο  θαλάμου,  με  συστήματα  άρδευσης,  λίπανσης,  δροσισμού, 
φυτοπροστασίας, σκίασης κ.λπ.  που να μπορούν να δουλέψουν ανεξάρτητα από την 
ευρύτερη  θερμοκηπιακή  εγκατάσταση.  Εφόσον,  κατά  τα  ανωτέρω,  διαπιστώθηκε  η 
αδυναμία  ανεξάρτητης  λειτουργίας,  ο  ελεγκτής  έχει  κυκλώσει  την  ένδειξη:  «Μη 
ανεξάρτητη εγκατάσταση, μέρος ευρύτερης εγκατάστασης».  Σε αυτήν την περίπτωση ο 
αξιολογητής μηδενίζει την έκταση καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή αποτελεί 
μέρος διακριτής γεωργικής εκμετάλλευσης που ανήκει στον νέο γεωργό. (νομική βάση 
άρθρο 4 της πρόσκλησης, παρ. 2).

2.2 Φυτώρια 

2.2.1 ΝΑΙ:  Εάν στο πόρισμα της επιτόπιας επίσκεψης είναι κυκλωμένο το «Α) Ναι» 
τότε ο αξιολογητής ελέγχει την ευρεθείσα έκταση που έχει καταγραφεί στο έντυπο. 
Εφόσον η ευρεθείσα έκταση διαφέρει (ακόμα και αν η διαφορά είναι μικρότερη του 1 
στρέμματος – 0,1 εκταρίου) από τη δηλωθείσα στο ΠΣΚΕ, ο αξιολογητής διορθώνει το 
πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

2.2.2 ΌΧΙ:  Εάν διαπιστωθεί ότι το φυτώριο δεν είναι παραγωγικό  ο  διενεργών τον 
επιτόπιο έλεγχο έχει κυκλώσει το «Β) ΌΧΙ» και ο αξιολογητής μηδενίζει την έκταση ή 
εξαιρεί το αγροτεμάχιο.

2.2.3 Εγκαταστάσεις που δεν έχουν λειτουργική αυτοτέλεια:  Κατ’ αναλογία με τα 
ανωτέρω στην  παρ.  2.1.3,  εάν  διαπιστωθεί  ότι  οι  εγκαταστάσεις  του  φυτωρίου  δεν 
έχουν λειτουργική αυτοτέλεια από εκείνες άλλου φυτωρίου, ο  διενεργών τον επιτόπιο 
έλεγχο έχει κυκλώσει το «Γ) Εγκαταστάσεις που δεν έχουν λειτουργική αυτοτέλεια» και 
ο αξιολογητής μηδενίζει την έκταση ή εξαιρεί το αγροτεμάχιο. 

2.3 Υπαίθριες ανθοκομικές καλλιέργειες
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2.3.1 ΝΑΙ:  Εάν στο πόρισμα της επιτόπιας επίσκεψης είναι κυκλωμένο το «Α) Ναι» 
τότε ο αξιολογητής ελέγχει την ευρεθείσα έκταση που έχει καταγραφεί στο έντυπο. 
Εφόσον η ευρεθείσα έκταση διαφέρει (ακόμα και αν η διαφορά είναι μικρότερη του 1 
στρέμματος – 0,1 εκταρίου) από τη δηλωθείσα στο ΠΣΚΕ, ο αξιολογητής διορθώνει το 
πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

2.3.2  ΌΧΙ:  Για  τις  ετήσιες  ανθοκομικές  καλλιέργειες  πρέπει  να  έχουν  βρεθεί 
υπολείμματα των καλλιεργειών ή νέα καλλιέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση ο διενεργών 
τον  επιτόπιο  έλεγχο  έχει  κυκλώσει  το  «Β)  ΌΧΙ»  και  ο  αξιολογητής  μηδενίζει  την 
έκταση ή εξαιρεί το αγροτεμάχιο. 

Οθόνη ΙΙ-1.2 Ζωική Παραγωγή (Υφιστάμενη Κατάσταση)

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

Κατηγορί
α ΟΣΔΕ Είδος    

 Έχει 
εξαιρεθεί; 
(Ναι/όχι)  

Πλήθος 
ζώων

Τυπ. 
Απόδ. 
Κλάδου   

Σύνολο 
Τυπικής 
Απόδοσης   

Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ  Αιγοπροβατοτροφία
Παρατηρ
ήσεις

Συμπληρώστε  οτιδήποτε  βοηθά  στην  περιγραφή  των  ενεργειών  σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων 
ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε 
εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο 
αξιολογητή.

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

Check box «Να εξαιρεθεί»: 
Α.  Το  επιλέγετε  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. 

Β.  Στις  περιπτώσεις  μετακινούμενων  κτηνοτρόφων  ενδέχεται  να  εμφανίζονται 
διπλοεγγραφές  στο  σύνολο  του  ζωικού  κεφαλαίου.  Έχει  δοθεί  οδηγία  προς  τους 
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μελετητές να εξαιρούν τις δεύτερες εγγραφές. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει 
γίνει, ο αξιολογητής προχωρά στην εξαίρεση των διπλών εγγραφών.  
Γ.  Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  παράγωγα  αιγοπροβάτων,  αυτά  δύνανται  να 
ληφθούν  υπόψη  κατά  τον  υπολογισμό  της  συνολικής  τυπικής  απόδοσης  της 
εκμετάλλευσης  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  ή  μη  στην  εκμετάλλευση  θηλυκών 
προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής  αντίστοιχα.  Έχει 
δοθεί  οδηγία  στους  μελετητές  σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  δεν  θέλουν  να 
προσμετρηθούν τα παράγωγα αιγοπροβάτων, να τα εξαιρούν. Σε αυτήν την περίπτωση 
πρέπει αντίστοιχα να έχουν προσαρμοστεί οι εγγραφές της μελλοντικής κατάστασης. 

Δ. Στην περίπτωση που στο ΟΣΔΕ έχουν δηλωθεί ιπποειδή αυτά δύνανται να έχουν 
εξαιρεθεί από τον μελετητή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εξαίρεση γίνεται αποδεκτή από 
τον  αξιολογητή  και  το  σύστημα  δεν  τα  υπολογίζει  στους  διάφορους  υπολογισμούς 
τυπική απόδοσης και βαθμολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει αντίστοιχα να μην 
συμπεριλαμβάνονται στις  εγγραφές της μελλοντικής κατάστασης.

Χρειάζεται προσοχή καθώς το σύστημα υπολογίζει 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. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Λαμβάνει τις τιμές «Συμβατική» και «Βιολογική». Δεν 
απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης για την υφιστάμενη μέθοδο παραγωγής εκτός αν ο 
υποψήφιος βαθμολογείται σε σχετικό περιφερειακό κριτήριο επιλογής οπότε πρέπει να 
έχουν  προσκομισθεί  τα  παραστατικά  πιστοποιητικών  οργανισμών  που  αφορούν  τις 
καλλιέργειες της ΕΑΕ  του έτους 2021. Η σύμβαση με πιστοποιητικό οργανισμό δεν 
αποτελεί απόδειξη πιστοποίησης της παραγωγής των προϊόντων.

ΠΟΠ  /  ΠΓΕ: Αφορά  τη  βαθμολογία  των  κριτηρίων  που  έχουν  ορίσει  κάποιες 
Περιφέρειες.  Το  πεδίο  συμπληρώνεται  ως  ΝΑΙ  εφόσον  η  εκτροφή  γίνεται  εντός 
περιοχής ΠΟΠ / ΠΓΕ. Δεν απαιτείται έγγραφο τεκμηρίωσης και 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  επικαιροποιημένα  στοιχεία  για  τα  προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Κατ’  εξαίρεση,  αιγοπρόβειο  γάλα  που  παράγεται  εντός  ζώνης 
παραγωγής φέτας μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ.
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Οθόνη ΙΙ-1.3 Μελισσοκομία (Υφιστάμενη Κατάσταση)

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 

Παρατηρήσεις

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των 
ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει 
να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την 
αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε εφόσον 
υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον 
πρώτο αξιολογητή.

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  Αφορά  τον  κωδικό  που  αναγράφεται  στο 
μελισσοκομικό μητρώο. Μη συμπλήρωση δεν  αποτελεί  λόγο απόρριψης,  ωστόσο ο 
αξιολογητής  οφείλει  να  συμπληρώσει  των  κωδικό  της  εκμετάλλευσης. 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. 

Check box «Να εξαιρεθεί»: 

Στις  περιπτώσεις  που  λόγω  του  τρόπου  δήλωσης  στο  ΟΣΔΕ,  στην  περίπτωση 
μετακινούμενων μελισσοκόμων ενδέχεται να εμφανίζονται διπλοεγγραφές στο σύνολο 
του μελισσοκομικού 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.  

Πλήθος κυψελών

Ο αξιολογητής ελέγχει το μελισσοκομικό μητρώο.
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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 επικαιροποιημένα στοιχεία για τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οθόνη ΙΙ-1.4 Σηροτροφία (Υφιστάμενη Κατάσταση)

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 
Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.
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ΙΙ-2 Μελλοντική Κατάσταση Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Αναλυτικά στοιχεία)
Οθόνη ΙΙ-2.1 Φυτική Παραγωγή (Μελλοντική Κατάσταση)

Α/Α  Χ/κό υπόβαθρο Δημ/Τοπ 
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
Παρατηρήσεις Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 

όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή 
με τον πρώτο αξιολογητή.

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

Εφόσον δηλώνεται αγροτεμάχιο με επίσπορη καλλιέργεια, αυτό μηδενίζεται και η 
τυπική  απόδοση  της  καλλιέργειας    δεν  προσμετράται  στην  συνολική  τυπική   
απόδοση της εκμετάλλευσης.

Εφόσον δηλώνεται καλλιέργεια μανιταριών τρούφας που δεν έχει ακόμα εισέρθει 
σε παραγωγή, αυτή εξαιρείται και η   τυπική της απόδοση   δεν προσμετράται στην   
συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης  .  

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  με  την  οικεία  ΠΕ. 
Διαφορετικά η έκταση του αγροτεμαχίου πρέπει να μηδενιστεί.  Χρειάζεται προσοχή 
ώστε  να  μηδενιστούν  όλα  τα  αγροτεμάχια  που  δεν  βρίσκονται  στην  ίδια  ή  όμορη 
περιφερειακή ενότητα και μόνον αυτά. 

ΠΟΠ / ΠΓΕ: Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων κάποιες 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  επικαιροποιημένα  στοιχεία  για  τα  προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



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. Η τιμή συμπληρώνεται κατά δήλωση 
και γίνεται αποδεκτή εφόσον ταιριάζει με την περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ: Συμπληρώνεται σε εκτάρια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΣΔΕ,  ΠΟΙΚΙΛΙΑ,  Α/Α,  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΥΠΟΒΑΘΡΟ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ,  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  Δεν 
αξιολογούνται

Οθόνη ΙΙ-2.2 Ζωική Παραγωγή (Μελλοντική Κατάσταση)
Κωδ. Εκμ/σης Δημ/Τοπ Κοινότητα
Κατηγορία ΟΣΔΕ Είδος 

Πλήθος ζώων Τυπ. Απόδ. Κλάδου 
Σύνολο Τυπικής 
Απόδοσης 

Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ  Αιγοπροβατοτροφία
Παρατηρήσεις Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των 

ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που 
πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή θα 
ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε 
οπωσδήποτε εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του 
δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

ΠΟΠ  /  ΠΓΕ:  Αφορά  τη  βαθμολογία  των  κριτηρίων  που  έχουν  ορίσει  κάποιες 
Περιφέρειες.  Είναι  στην  ευθύνη  του  αξιολογητή  να  γνωρίζει  τις  ζώνες  παραγωγής 
προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  και  να  διορθώνει  τυχόν  λάθος  εγγραφές.  Κατ’  εξαίρεση, 
αιγοπρόβειο  γάλα  που  παράγεται  εντός  ζώνης  παραγωγής  φέτας  μπορεί  να 
θεωρηθεί ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

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  από  τον  συντάκτη  της 
αίτησης,  με  e-mail, στο  οποίο  να  τίθεται  το  πρόβλημα και  να  ερωτάται  για  το  αν 
επιθυμεί να δηλωθεί το σύνολο ως βιολογική ή ως συμβατική εκτροφή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  –  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  Έχει  συμπληρωθεί  εκείνη  στην  οποία 
βρίσκεται  η  εκτροφή.  Η  Περιφερειακή Ενότητα  πρέπει  να  είναι  αυτή  της  μόνιμης 
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κατοικίας  ή όμορη σε  αυτήν.   Διαφορετικά στην εγγραφή πρέπει  να μηδενιστεί  το 
πλήθος των ζώων.

ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ: Συμπληρώνεται κατά δήλωση. 

Α/Α,  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΔΕ  και  ΕΙΔΟΣ:  Δεν 
αξιολογούνται 
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Οθόνη ΙΙ-2.3 Μελισσοκομία (Μελλοντική Κατάσταση)
Α/Α Κωδ. Εκμ/σης Δημ/Τοπ Κοινότητα
Κατηγορία ΟΣΔΕ Είδος 
Πλήθος κυψελών Τυπ. Απόδ. Κλάδου Σύνολο Τυπικής Απόδοσης
Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Α/Α,  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Δεν 
αξιολογούνται.

ΠΟΠ  /  ΠΓΕ: Το  πεδίο  συμπληρώνεται  για  λόγους  βαθμολόγησης,  εφόσον  η 
καλλιέργεια  γίνεται  εντός  περιοχής  ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Δεν  απαιτείται  δικαιολογητικό 
τεκμηρίωσης. Αφορά τη βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν ορίσει οι Περιφέρειες. 
Είναι  στην  ευθύνη  του  αξιολογητή  να  γνωρίζει  τις  ζώνες  παραγωγής  προϊόντων 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ: Έχει συμπληρωθεί από τον μελετητή. Δεν αξιολογείται.

Οθόνη ΙΙ-2.4 Σηροτροφία (Μελλοντική Κατάσταση)
Α/Α Κωδ. Εκμ/σης Δημ/Τοπ Κοινότητα
Κατηγορία ΟΣΔΕ Είδος  
Σύνολο κουτιών Τυπ. Απόδ. Κλάδου Σύνολο Τυπικής Απόδοσης
Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή

Α/Α,  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  Δεν 
αξιολογούνται

ΠΟΠ  /  ΠΓΕ:  Αφορά  τη  βαθμολογία  των  κριτηρίων  που  έχουν  ορίσει  κάποιες 
Περιφέρειες.  Είναι  στην  ευθύνη  του  αξιολογητή  να  γνωρίζει  τις  ζώνες  παραγωγής 
προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  και  να  διορθώνει  τυχόν  λάθος  εγγραφές.  Η  ηλεκτρονική 
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διεύθυνση  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-
07/ellinikaproionta  περιλαμβάνει  επικαιροποιημένα  στοιχεία  για  τα  προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

ΙΙ-3  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Οθόνη ΙΙ-3.1  Στοιχεία Τυπικής Απόδοσης Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όπως εκτιμάται ότι 

θα διαμορφωθεί)
Τ. A. 

ΠΑΡΑΓ
ΩΓΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ T.A. 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ

T.A. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ T.A. ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΕΚΜ/ΣΗΣ

1 ΖΩΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡ
ΟΦΙΑ

3 ΦΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

4 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙ
ΚΑ

5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

6 ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ

7 ΜΙΚΤΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

8 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
ΩΝ ΠΑΑ

Επηρεάζει 
βαθμολογία στο 
κριτήριο 5.3

Επηρεάζει βαθμολογία 
στο κριτήριο 6.2

9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επηρεάζει βαθμολογία 
στο κριτήριο 6.1

10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επηρεάζει βαθμολογία 
στο κριτήριο 6.1

11 ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενδέχεται να 
επηρεάζει βαθμ. 
σε περ. κρ.

Ενδέχεται να επηρεάζει 
βαθμ. σε περ. κριτήριο
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12 ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Επηρεάζει 
βαθμολογία στο 
κριτήριο 5.1

13 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό 
κριτήριο 5.4

14 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό 
κριτήριο 5.4

15 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό 
κριτήριο 5.4

16 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό κριτήριο 
6.3

17 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 5

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό κριτήριο 
6.3

18 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 6

Επηρεάζει τη 
βαθμολογία σε 
περιφερειακό κριτήριο 
6.3

21 ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ

Βαθμ. 
στο 
κριτήριο 
5.2

100,00% 100,00%

Παρατηρήσε
ις

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς 
και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν 
ή  θα ελέγξουν  την αίτηση στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον 
υπάρχει  διαφοροποίηση  του  δεύτερου  αξιολογητή  με  τον  πρώτο 
αξιολογητή.
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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  έχει  δηλωθεί  ή  έχετε  μεταβάλει  στους 
πίνακες των καλλιεργειών και εκτροφών στην αρχική και στη μελλοντική κατάσταση. 
Στον πιο πάνω πίνακα βλέπετε τα πεδία της βαθμολογίας που επηρεάζονται από τις 
τιμές που υπάρχουν σε αυτόν. 
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Οθόνη II.3.2 Υποδομές (αρχική /μελλοντική κατάσταση)

Στον πίνακα αυτόν καταγράφονται οι υφιστάμενες υποδομές της εκμετάλλευσης καθώς 
και οι μελλοντικές.
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. 

Ο  πίνακας  αυτός  υπάρχει  για  λόγους  ορθής  περιγραφής  της  εκμετάλλευσης. 
Συμπληρώνονται οι υποδομές και ο εξοπλισμός της εκμετάλλευσης, τόσο στην αρχική 
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: «μηχανολογικός εξοπλισμός» 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. 
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Οθόνη II-3.3 Συμμετοχή σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών

Ο πίνακας επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες παραγωγών δηλώνονται

Παρατηρήσε
ις

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 
όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης.  Συμπληρώστε 
οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του  δεύτερου 
αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Ο  πίνακας  ΙΙ.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 οργανώσεις παραγωγών. Ο 
αξιολογητής πρέπει να ελέγχει αν η συμμετοχή σε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών 
που έχει δηλωθεί, επιβεβαιώνεται από συνημμένο έγγραφο. Στην περίπτωση που στο 
πεδίο «ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ή ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» είναι συμπληρωμένη η 
ένδειξη «Λοιπά» τότε ο αξιολογητής, με τη βοήθεια της οικείας ΔΑΟΚ, ελέγχει αν η 
ομάδα είναι πράγματι αναγνωρισμένη. 
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Οθόνη ΙΙ-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)
Παρατηρήσε
ις

Δεν μπορείτε να τον μεταβάλετε άμεσα

Οθόνη ΙΙ-3.5 Παραγωγική Κατεύθυνση Γεωργικής Εκμετάλλευσης  
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Παρατηρήσε
ις

Δεν μπορείτε να τον μεταβάλετε άμεσα. 

Ο  κωδικός  ΤΟΠ  και  η  Παραγωγική  Κατεύθυνση  υπολογίζονται  από  το  σύστημα. 
Ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης ο αξιολογητής 
συμπληρώνει στην οθόνη ΙΙΙ-1.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ την ερώτηση για 
την «Κύρια κατεύθυνση της εκμετάλλευσης»   
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ΙΙΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα πεδία της ενότητας ΙΙΙ 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 Πρόσκλησης, 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.

ΙΙΙ-1 Σύντομη περιγραφή και τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου  

Οθόνη ΙΙΙ-3.1.1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Νέου Γεωργού Αρχηγού της 
Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πρόσκλησης 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.
Οθόνη ΙΙΙ-3.1.2 Περιγραφή της αρχικής κατάστασης του υποψηφίου με 

ιδιαίτερη αναφορά στη γεωργική του δραστηριότητα
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Γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  των  δραστηριοτήτων  και  ενεργειών  στην  αρχική 
κατάσταση.  Στις  δραστηριότητες και  ενέργειες,  ενδεικτικά  μπορεί  να αναφέρεται 
κατάρτιση  που  προϋπάρχει,   η  ύπαρξη  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.
Οθόνη ΙΙΙ-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.
Οθόνη ΙΙΙ-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, 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.

Παρατηρήσε
ις

Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 
όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης.  Συμπληρώστε 
οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του  δεύτερου 
αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Οθόνη ΙΙΙ-1.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δραστηριοτήτων και ενεργειών για 
την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

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.
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Οθόνη ΙΙΙ-1.3 Στόχος επιχειρηματικού σχεδίου

Έχει  συμπληρωθεί  ο  στόχος  από  την  αναδιπλούμενη  λίστα.   Η  τιμή  στόχου  και  η 
αύξηση  της  ΤΑ υπολογίζονται  από  το  σύστημα.  Η  αύξηση  της  τυπικής  απόδοσης 
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  ή  ίση  του  20%  της  παραγωγικής  δυναμικότητας  της 
εκμετάλλευσης. Η τιμή του στόχου πρέπει να  πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των:

• 16.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην 
ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη ή στην Εύβοια. Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική 
απόδοση  εισόδου  έως  και  13.333  ευρώ  πρέπει  να  επιτύχουν  τυπική  απόδοση 
εξόδου  τουλάχιστον  16.000  ευρώ.  Εκμεταλλεύσεις  με  τυπική  απόδοση εισόδου 
μεγαλύτερη  των  13.333  ευρώ πρέπει  κατά  το  έτος  ολοκλήρωσης  να  επιτύχουν 
αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

• 14.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε 
νησί με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς 
εκμεταλλεύσεις  με  τυπική  απόδοση  εισόδου  έως  και  11.666  ευρώ  πρέπει  να 
επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκμεταλλεύσεις με 
τυπική  απόδοση  εισόδου  μεγαλύτερης  των  11.666  ευρώ  πρέπει  κατά  το  έτος 
ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

• 10.700 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε 
νησί με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Συνεπώς εκμεταλλεύσεις 
με  τυπική  απόδοση  εισόδου  έως  και  8.917  ευρώ  πρέπει  να  επιτύχουν  τυπική 
απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. Εκμεταλλεύσεις  με τυπική απόδοση 
εισόδου  μεγαλύτερης  των  8.917  ευρώ  πρέπει  κατά  το  έτος  ολοκλήρωσης  να 
επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

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 
κ.τ.λ.
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Η δηλούμενη ημερομηνία πρέπει να είναι έως το 4ο έτος από την ημερομηνία έγκρισης.
Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας και εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.
Οθόνη ΙΙΙ-1.4 Επαγγελματική Ικανότητα Αρχηγού Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Επαρκής 
επαγγελματική 
ικανότητα 

Εφόσον  το  πεδίο  «επαρκής  επαγγελματική  ικανότητα»  έχει 
συμπληρωθεί  ως  «Όχι»  ελέγχεται  αν:   α)  υπάρχει  «Ναι»  στην 
υποχρέωση  παρακολούθησης  μαθημάτων  και  β)  ότι  στο  πεδίο 
«Επιθυμητή  κατεύθυνση  μαθημάτων  -  ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» έχει συμπληρωθεί κατάρτιση σε τομέα συναφή με 
την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης στην μελλοντική 
κατάσταση. Διαφορετικά ο αξιολογητής πρέπει να μεταβάλει σε 
ΝΑΙ  την  υποχρέωση  παρακολούθησης  μαθημάτων  και  να 
συμπληρώσει ορθά, από την αναδιπλούμενη λίστα, την «Κύρια 
κατεύθυνση κατάρτισης» 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛ
ΩΜΑ/ΜΕΤΑΠΤ
ΥΧΙΑΚΟ 
/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Εφόσον  το  πεδίο  «επαρκής  επαγγελματική  ικανότητα»  έχει 
συμπληρωθεί  ως  «ΝΑΙ»,  πρέπει  να  έχει  περιγραφεί  και 
επισυναφθεί  ο  σχετικός με  την επαγγελματική ικανότητα τίτλος 
σπουδών.  Διαφορετικά  ο αξιολογητής πρέπει να μεταβάλει σε 
ΝΑΙ  την  υποχρέωση  παρακολούθησης  μαθημάτων  και  να 
συμπληρώσει ορθά, από την αναδιπλούμενη λίστα, την «Κύρια 
κατεύθυνση κατάρτισης».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
– ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Για  επίπεδο  6  (πτυχίο  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)  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 ΙΙ.3.5).

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ελέγχεται σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 4, παράγραφο 14 
της  Πρόσκλησης.  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 ανήκει στο επίπεδο 
6 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σ ΣΠΟΥΔΩΝ
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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 (ΑΤΕΙ/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 υποψήφιος 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 ορθής συμπλήρωσης, ο αξιολογητής διορθώνει  προτείνοντας 
θεματική ενότητα με βάση την καλλιέργεια / εκτροφή που έχει τη 
σημαντικότερη συνεισφορά στην τυπική απόδοση της μελλοντικής 
κατάστασης. 

Κύρια 
κατεύθυνση 
κατάρτισης

Εφόσον  ο  υποψήφιος  είναι  υπόχρεος  κατάρτισης,  είναι 
υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η κύρια κατεύθυνση της κατάρτισης 
(αφορά  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  τυπικής  απόδοσής  της 
εκμετάλλευσης),  με  επιλογή  από  τις  παρακάτω  κατηγορίες: 
α)Φυτική Παραγωγή:  Φ.Π. Αμπελουργία, Φ.Π. Κηπευτικά, Φ.Π. 
Αρωματικά-Φαρμακευτικά  φυτά,  Φ.Π.  Φυτά  μεγάλης 
καλλιέργειας,  Φ.Π.  Δενδροκαλλιέργεια,  Φ.Π.  Ενεργειακές  και 
Νέες Καλλιέργειες,  Φ.Π. Ελαιοκομία, β) Ζωική Παραγωγή:  Ζ.Π. 
Αιγοπροβατοτροφία, Ζ.Π.  Βοοτροφία,  Ζ.Π.  Χοιροτροφία,  Ζ.Π. 
Πτηνοτροφία, γ)Μικτή: Μελισσοκομία
Στην  περίπτωση  που  λόγω  καταγραφής  βοσκοτόπων  ως  κύρια 
κατεύθυνση προκύπτει για τεχνικούς λόγους η φυτική παραγωγή, 
ο αξιολογητής πρέπει να επιλέξει ως κατεύθυνση της κατάρτισης 
εκείνη που εξυπηρετεί την εκτροφή του δικαιούχου. 

Δευτερεύουσα 
κατεύθυνση 
κατάρτισης

Συμπληρώνεται  εφόσον  ο  αξιολογητής  θεωρεί  ότι  υπάρχει  και 
δεύτερη κύρια κατηγορία εξειδίκευσης κατάρτισης. Διαφορετικά, 
δεν συμπληρώνεται.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παρατηρήσεις Συμπληρώστε  οτιδήποτε  βοηθά  στην  περιγραφή  των  ενεργειών 
σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε 
γνώση  όσων  ελέγχουν  ή  θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης. 
Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει  διαφοροποίηση  του 
δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Οθόνη ΙΙΙ-1.5 Στοιχεία Γεωργικής Εκμετάλλευσης για Αδειοδότηση

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ–
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ– 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Α.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ– 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Μ.Κ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Αδειοδότηση για την νόμιμη 
λειτουργία της 
πτηνοκτηνοτροφικής 
εγκατάστασης
Βεβαίωση συνδρομής νόμιμης 
λειτουργίας φυτωρίου
Έγκριση τύπου για θάλαμο 
μανιταριών
Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 
όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή 
με τον πρώτο αξιολογητή.

Αφορά  α)  στην  ύπαρξη  ή  στον  προγραμματισμό  απόκτησης  αδειοδότησης 
πτηνο/κτηνοτροφικής  εγκατάστασης,  β)  στην   ύπαρξη  και  στη  διατήρηση  της 
βεβαίωσης συνδρομής νόμιμης λειτουργίας φυτωρίου και γ) έγκρισης τύπου για θάλαμο 
μανιταριών.  

Α. Στη πτηνο/κτηνοτροφική παραγωγή εφόσον υφίσταται ήδη κάποια αδειοδότηση, στο 
πεδίο  «έγγραφο  τεκμηρίωσης  αρχικής  κατάστασης»  πρέπει  να  έχει  αναγραφεί  ο 
αριθμός του δικαιολογητικού που έχει επισυναφθεί στο αίτημα. Εφόσον δεν υπάρχει 
κατά  την  αίτηση  κάποια  αδειοδότηση  πρέπει  να  έχει  συμπληρωθεί  το  πεδίο  της 
μελλοντικής κατάστασης καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος κτήσης.

Β.  Σε  φυτωριακή  επιχείρηση  από  την  αρχική  κατάσταση  στο  πεδίο  «έγγραφο 
τεκμηρίωσης   αρχικής  κατάστασης»  πρέπει  να  έχει  συμπληρωθεί  ο  αριθμός  του 
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δικαιολογητικού βεβαίωσης συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση 
σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Αν αφορά απόκτηση 
φυτωριακής επιχείρησης στη μελλοντική κατάσταση πρέπει να έχει  συμπληρωθεί  το 
πεδίο της μελλοντικής κατάστασης καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος κτήσης.

Γ. Εφόσον πρόκειται για εκμετάλλευση που αξιοποιεί θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών 
στην  αρχική  κατάσταση  πρέπει  να  έχει  συμπληρωθεί  η  σχετική  έγκριση  τύπου.  Αν 
αφορά  απόκτηση  θαλάμου  καλλιέργειας  μανιταριών  στην  μελλοντική  κατάσταση 
πρέπει  να  έχει  συμπληρωθεί  το  πεδίο  της  μελλοντικής  κατάστασης  καθώς  και  ο 
προβλεπόμενος χρόνος κτήσης.
Εφόσον υφίσταται ήδη κάποια αδειοδότηση, στο πεδίο «έγγραφο τεκμηρίωσης» έχει 
αναγραφεί ο αριθμός του δικαιολογητικού που έχει επισυναφθεί στο αίτημα. 

Οθόνη ΙΙΙ-1.6 Δεσμεύσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου

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. Δηλαδή η λάθος συμπλήρωση δεν αποτελεί λόγο απόρριψης.

Οθόνη ΙΙΙ-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

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



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. 

Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

III-2 Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου

Οθόνη ΙΙΙ-2.1 Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου

Α/Α *ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στις καρτέλες αυτές έχουν συμπληρωθεί 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)

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



• Δαπάνες εισροών (όπως σπόροι, λιπάσματα) 

• Δαπάνες Ενοικίασης ή Μίσθωσης  (γης, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού) 

• Δαπάνες Ενέργειας (όπως ηλεκτρισμός, αγορά πετρελαίου)

• Δαπάνες Άρδευσης

• Άλλες δαπάνες 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



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

• Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής

• Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών

• Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα

• Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα

• Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων

• Αρδευτικά συστήματα

• Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων

• 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
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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

Παρατηρήσεις Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε  
εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Οι δαπάνες της κατηγορίας «2. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση….αποσβέσεις» είναι 
αυτές που προσμετρώνται στο βαθμολογικό κριτήριο 6.4. Συμπεριλαμβάνεται η αγορά 
γης,  ζωικού  κεφαλαίου  και  μελισσοσμηνών.  Για  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό, 
προκειμένου να προσμετρηθεί στο βαθμολογικό κριτήριο πρέπει να είναι καινούργιος 
και  αμεταχείριστος.  Με «άλλο» μπορεί  να συμπληρωθεί  οποιαδήποτε επένδυση δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη λίστα αλλά είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο σχεδίου 
βελτίωσης. Δεν μπορεί να συμπεριληφθεί η αγορά αγροτικού αυτοκινήτου.
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Οθόνη ΙΙΙ-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)

1 Λειτουργικές δαπάνες και Προμήθειες 
Αναλωσίμων

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

3 Μισθολογικό κόστος
4 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και 

συμμετοχής σε εκθέσεις, πιστοποίησης 
προϊόντων

5 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Σύνολο

Επενδύσεις που δίνουν βαθμολογία στο 
βαθμολογικό κριτήριο 6.4
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Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

Οθόνη ΙΙΙ-2.3 Χρηματοδοτικό Σχήμα Επιχειρηματικού Σχεδίου

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)

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 
κ.τ.λ.) 

6 Αποσβέσεις

Σύνολο διαθέσιμων οικονομικών πόρων

Παρατηρήσεις Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση 
όσων ελέγχουν ή θα ελέγξουν την αίτηση στήριξης. Συμπληρώστε οπωσδήποτε εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή 
με τον πρώτο αξιολογητή.

Οθόνη ΙΙΙ-3.1 Στοιχεία Πληροφόρησης σχετικά με αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-
2020  

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα έχουν συμπληρωθεί   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 ΤΙΜ
Η 

ΑΝΑΛΥ
ΣΗ 

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)

Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε οτιδήποτε βοηθά στην περιγραφή των ενεργειών σας 
καθώς και θέματα – ευρήματα που πρέπει να βρίσκονται σε γνώση όσων ελέγχουν ή 
θα  ελέγξουν  την  αίτηση  στήριξης.  Συμπληρώστε  οπωσδήποτε  εφόσον  υπάρχει 
διαφοροποίηση του δεύτερου αξιολογητή με τον πρώτο αξιολογητή.

IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ 
ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί από τον μελετητή τα δικαιολογητικά του αιτήματος  

στήριξης. Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε πατώντας το εικονίδιο  

Στους  μελετητές  είχε  δοθεί  οδηγία  να  ακολουθήσουν  την  αρίθμηση  των 
δικαιολογητικών της αναδιπλούμενης λίστας του καταλόγου των δικαιολογητικών. Αν 
αυτό δεν έχει τηρηθεί, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης. 

Τα  δικαιολογητικά  του  φακέλου  υποψηφιότητας  έπρεπε  να  είναι  σε  ισχύ  κατά την 
ημερομηνία της υποβολής του αιτήματος και να έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 28-12-
2021,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  της  3ης Πρόσκλησης  του  υπομέτρου,  εκτός  αν 
διαφορετικά ορίζεται για συγκεκριμένο δικαιολογητικό. 
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Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος,  με  υπαιτιότητα  του  ΠΣΚΕ,  αδυνατούσε  να 
οριστικοποιήσει  την  ηλεκτρονικά  ήδη  αρχικοποιημένη  αίτηση  στήριξης  πριν  από 
ημερομηνία που ήταν κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του, πρέπει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν εκδοθεί πριν την ανωτέρω κρίσιμη, για την 
επιλεξιμότητά  του,  ημερομηνία.  Τέτοιες  περιπτώσεις  είναι  η  συμπλήρωση  από  τον 
υποψήφιο του επιλέξιμου ηλικιακού ορίου ή η συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την 
ημερομηνία χαρακτηρισμού του υποψηφίου ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα 
επαγγελματία αγρότη πριν στο ΠΣΚΕ να ενεργοποιηθεί  η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής.

Επίσης  είναι  δυνατή  η  συμπλήρωση  του  αιτήματος  στήριξης  με  δικαιολογητικό  το 
οποίο εκ παραδρομής δεν επισυνάφθηκε αλλά φέρει βέβαιη ημερομηνία έκδοσης και 
αυτή είναι προγενέστερη της 28/12/2021 ή της ημερομηνίας συμπλήρωσης της ηλικίας 
των 41 ετών ή της ημερομηνίας συμπλήρωσης δεκαοκτώ μηνών από την ημέρα που 
αποκτήθηκε η ιδιότητα του νεοεισερχομένου γεωργού. 

Τα δικαιολογητικά που δεν γίνονται αποδεκτά2 αν είναι εκπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, είναι τα παρακάτω:

1. Βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μητρώο  Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ) σε ισχύ, ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη 
για  φυσικά  πρόσωπα  και  ως  κατόχου  για  νομικά  πρόσωπα  (δικαιολογητικό 
επιλεξιμότητας).

2. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης. 
(δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

3. Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

4. Για  τους  αλλοδαπούς  υποψηφίους:  "Έγγραφο  πιστοποίησης  μόνιμης  διαμονής 
πολίτη της Ένωσης" ή "Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της 
Ένωσης"  ή  άδεια  διαμονής  επί  μακρόν  διαμένοντος  ή  άδεια  διαμονής  δεύτερης 
γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη 
άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών 
μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  κ.λπ. (δικαιολογητικό 
επιλεξιμότητας).

2� Για όσα δικαιολογητικά έχουν περιγραφεί ως δικαιολογητικά επιλεξιμότητας, το να έχουν εκδοθεί μετά 
τις  28/12/2021  οδηγεί  στην  απόρριψη  του  αιτήματος  ή,  εφόσον  πρόκειται  για  δικαιολογητικό 
τεκμηρίωσης βαθμολογίας, στη μη βαθμολόγηση του κριτηρίου που αφορά.
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5. Εφόσον ο/η υποψήφιος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή/και επίδομα αναπηρίας με 
ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, βεβαίωση από ΚΕΠΑ ως ικανός/ή 
για εργασία (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

6. Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  είναι  φοιτητής  και  δηλώνει  έτος  φοίτησης 
μικρότερο ή ίσο από τα έτη φοίτησης της σχολής, αίτηση για την διακοπή φοίτησης 
η οποία έχει υποβληθεί στο οικείο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η διακοπή της φοίτησης 
πρέπει  να  προσκομισθεί  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  διοικητικού  ελέγχου 
(δικαιολογητικό επιλεξιμότητας). 

7. Για τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 
βεβαίωση μεταβολών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και 
δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης – ΚΑΔ.

8. Δικαιολογητικά σύστασης του νομικού προσώπου, εταιρικής σύνθεσης και νόμιμης 
έδρας (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

9. Απόφαση  των  αρμοδίων  οργάνων  του  νομικού  προσώπου  (όπως  ενδεικτικά 
απόφαση  μετόχων  ή  διοικητικού  συμβουλίου)  α)  σχετικά  με  τον  ορισμό  του 
νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή στο φυσικό πρόσωπο του νέου γεωργού και β) 
σχετικά  με  την  υποβολή  αιτήματος  στήριξης  στο  μέτρο  των  νέων  γεωργών 
(δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

10. Εφόσον πρόκειται για φυτωριακή επιχείρηση, βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της 
επιχείρησης (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

11. Εφόσον  πρόκειται  για  εκμετάλλευση  που  αξιοποιεί  θάλαμο  καλλιέργειας 
μανιταριών, τη σχετική έγκριση τύπου (δικαιολογητικό επιλεξιμότητας).

12. Καταστατικό  ή  άλλο  εταιρικό έγγραφο  Ομάδας  ή  Οργάνωσης  Παραγωγών περί 
συμμετοχής  του  υποψηφίου  στην  εν  λόγω  Ομάδα  ή  Οργάνωση  Παραγωγών 
(δικαιολογητικό βαθμολόγησης).

13. Αποδεικτικά έγγραφα Πιστοποιητικού Οργανισμού για Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
ή Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων (δικαιολογητικό βαθμολόγησης). Τα εν λόγω 
έγγραφα πρέπει να αφορούν τις καλλιέργειες/εκτροφές που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 
2021 και η πιστοποίηση πρέπει να ταιριάζει με την εποχή - έτος των καλλιεργειών 
που περιλαμβάνονται στη δήλωση ΟΣΔΕ 2021 (δικαιολογητικό βαθμολόγησης).

Κατά  τη  διάρκεια  του  διοικητικού  ελέγχου  ενδέχεται  να  προσκομισθούν 
συμπληρωματικά (διευκρινιστικά) δικαιολογητικά. Η επισύναψη γίνεται  στην καρτέλα 
«Επισυναπτόμενα  έγγραφα  Α’  Αξιολόγησης»  ή  «Επισυναπτόμενα  έγγραφα  Β’ 
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Αξιολόγησης»,  όπου  πατάτε  το  σύμβολο   και  επιλέγετε  από  το  «Κατηγορία 
Εγγράφου» τις επιλογές 40 έως 42. Στη συνέχεια συμπληρώνετε κείμενο στα «Στοιχεία 
– Περιγραφή Εγγράφου» και στις «Παρατηρήσεις», πατήστε στο «Επιλέξτε αρχείο» για 
να  επιλέξετε  το  αρχείο  που  θα  φορτωθεί  στο  σύστημα.  Τέλος  πατήστε  το  κουμπί 
«Ενημέρωση».

V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ακολουθούν οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει ο αξιολογητής με ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΔΕΝ 
ΑΦΟΡΑ  αφού  αποκτήσει  γνώση  όλου  του  αιτήματος  και  των  συνημμένων 
δικαιολογητικών  για  τον  έλεγχο επιλεξιμότητας  καθώς  και  για  τη βαθμολογία.  Στις 
παρατηρήσεις  συμπληρώστε  το  σκεπτικό σας  εφόσον  απαντήσετε  με  τρόπο που να 
απορρίπτεται η αίτηση στήριξης.

Οθόνη V-1.1 Επιλεξιμότητα υποψηφιότητας – Ερωτήσεις 1-10
α/α Επιλεξιμότητα υποψηφιότητας Νομική Βάση και Παρατηρήσεις:

1 Είναι (ο αρχηγός της 
εκμετάλλευσης) τουλάχιστον 18 
ετών και δεν έχει υπερβεί το 41ο 
έτος της ηλικίας του/της.

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 1.i
Ελέγχεται από το δελτίο της αστυνομικής 
ταυτότητας ή το διαβατήριο. Το «Όχι» 
απορρίπτει το αίτημα.

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

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 1.ii
Το «Όχι» αφορά μόνο κάποιες περιοχές 
της Αττικής και τη Δημοτική Κοινότητα 
5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. 
Ελέγχεται από τη βεβαίωση Δημάρχου. Το 
«Όχι» απορρίπτει το αίτημα.

3 Έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση 
Στήριξης για το έτος 2021 μέχρι 
και τις 15.10.2021;

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 4
Η εγκυρότητα αυτών που συμπληρώνει ο 
αξιολογητής και η επιλεξιμότητα της 
ημερομηνίας υποβολής του ΟΣΔΕ 
ελέγχονται από το ΥΠΑΑΤ και ο 
αξιολογητής ενημερώνεται σχετικά. Το 
«Όχι» απορρίπτει το αίτημα.

4 Η ερώτηση αυτή έχει διαγραφεί. 
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5  Έχουν υποβληθεί όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά; (Ναι 
αν έχει υποβληθεί το σύνολο ή αν 
έχουν προσκομισθεί τυχόν 
δικαιολογητικά που ζήτησε ο 
αξιολογητής και έχουν γίνει 
αποδεκτά). 

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 9 & άρθ. 13 
παρ. 2
Το ποια είναι τα δικαιολογητικά που 
δημιουργούν θέμα επιλεξιμότητας 
αναφέρεται στην ενότητα IV-Κατάλογος 
δικαιολογητικών. Συμπληρώστε ναι αν 
έχει υποβληθεί το σύνολο ή αν έχουν 
προσκομισθεί τυχόν δικαιολογητικά που 
ζήτησε ο αξιολογητής και έχουν γίνει 
αποδεκτά. Το «Όχι» απορρίπτει το 
αίτημα.

6 Εμπίπτει στον ορισμό των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
(σύσταση Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ);

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 9
Το ερώτημα τίθεται 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.  Το «Όχι» απορρίπτει.

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

Πρόσκληση  άρθ. 7 παρ. 1.3 & άρθ. 15, 
παρ. 15.  Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί 
ανωτέρω στον πίνακα (οθόνη )Ι-2.2, στα 
αντίστοιχα πεδία.
Στις περιπτώσεις που το ερώτημα δεν 
αφορά τον υποψήφιο, συμπληρώστε 
«Ναι». Στις περιπτώσεις που προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει 
έγγραφα διακοπής μόνιμης εξαρτημένης ή 
μη εξαρτημένης εργασίας, ο αξιολογητής 
συμπληρώνει ΝΑΙ στην ερώτηση 52 της 
οθόνης «VI-3 Συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά»
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8 Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη 
πριν από το προηγούμενο έτος από 
εκείνο του έτους αναφοράς (2021), 
δηλαδή τα έτη 2016, 2017, 2018 
και 2019, έχει υποβληθεί δήλωση 
ΟΣΔΕ (έστω και μία) με τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 
12.000 ευρώ στην ηπειρωτική 
χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια 
και τα 10.000 ευρώ στα νησιά 
πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.2
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
το ΥΠΑΑΤ και τα όποια ευρήματα 
αποστέλλονται στους συντονιστές της 
αξιολόγησης για ενημέρωση των 
αξιολογητών. Το «Ναι» απορρίπτει το 
αίτημα.

9 Υπάρχει βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΑΑΕ με ημερομηνία έκδοσης 
εντός του 2021 και στην οποία 
χαρακτηρίζεται ως 
νεοεισερχόμενος/η επαγγελματίας 
αγρότης/ισσα κατά το τελευταίο 
18μηνο πριν την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης στήριξης;

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 5
Ανατρέξτε στις οδηγίες για την οθόνη Ι-
2.4. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που 
έχουν εκδοθεί μετά τις 28.12.21 καθώς 
και βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μετά 
την συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου 
των 41 ετών. 

10 Η/ο αρχηγός της εκμετάλλευσης 
έχει ασκήσει γεωργική 
επαγγελματική δραστηριότητα σε 
κάποιο από τα έτη 2016, 2017, 
2018, 2019 ή 2020;

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.1 
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
το ΥΠΑΑΤ. Τυχόν ευρήματα 
αποστέλλονται στους αξιολογητές. 
Εφόσον υπάρχει εύρημα συμπληρώστε 
«Ναι» οπότε ο υποψήφιος απορρίπτεται 
ακόμα και αν η βεβαίωση του ΜΑΑΕ 
χαρακτηρίζει τον υποψήφιο ως 
νεοεισερχόμενο. Για το 2020 ισχύει το 
δικαίωμα εγκατάστασης κατά το 
δεκαοκτάμηνο που προηγείται της 
υποβολής αίτησης στήριξης.

Οθόνη V-1.2 Επιλεξιμότητα υποψηφιότητας - Ερωτήσεις 11-22
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11 Έχει επιλέξιμη υπηκοότητα ή 
κατάλληλη άδεια διαμονής στη 
Χώρα;

Πρόσκληση άρθ. 13, παρ. 3.5
Βλέπε σχετικά αναλυτικές οδηγίες για την 
οθόνη Ι-2.2. Στις περιπτώσεις όπου ο 
υποψήφιος έχει την Ελληνική 
Υπηκοότητα, ο αξιολογητής συμπληρώνει 
«Ναι». Το «Όχι» απορρίπτει

12 Λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με 
ποσοστό αναπηρίας ίσο ή 
μεγαλύτερο του 67% χωρίς να έχει 
κριθεί από τον αρμόδιο φορέα 
(ΚΕΠΑ) ως μη ικανός/ικανή προς 
εργασία (βιοποριστικό 
επάγγελμα). Σωστά;

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.8
Το σχετικό ερώτημα υπάρχει στην οθόνη 
Ι-2.2. Η αναπηρία ελέγχεται εφόσον είναι 
μεγαλύτερη ή ίση του 67%.
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). Το 
«Ναι» απορρίπτει
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13 Είναι σπουδαστής / σπουδάστρια ή 
φοιτητής / φοιτήτρια από την 
έναρξη της φοίτησης έως τη 
συμπλήρωση του αριθμού των 
προβλεπόμενων ετών φοίτησης για 
κάθε σχολή.

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.7
Το ερώτημα υπάρχει στην οθόνη Ι-2.2. Η 
αίτηση απορρίπτεται εφόσον δηλώνεται 
έτος φοίτησης μικρότερο ή ίσο από τα έτη 
φοίτησης της σχολής, εκτός και αν μέχρι 
την  ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
προσκομισθεί διακοπή φοίτησης. Για το 
κατά πόσο ο υποψήφιος είναι φοιτητής 
που έχει ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά 
έτη φοίτησης διενεργείται διασταυρωτικός 
έλεγχος σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και τυχόν ευρήματα 
αποστέλλονται στους αξιολογητές. Στο 
πεδίο «προβλεπόμενα έτη φοίτησης» 
δηλώνονται τα προβλεπόμενα 
υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης για 
τη λήψη πτυχίου. Εφόσον μέχρι την 
ολοκλήρωση της α’ αξιολόγησης δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο διασταυρωτικός του 
ΥΠΑΑΤ, ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει 
χωρίς εύρημα την αξιολόγηση. 
Το «Ναι» απορρίπτει.

14 Η ερώτηση αυτή έχει διαγραφεί
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15 Εφόσον υπάρχει σύζυγος: Ο/η 
σύζυγος, είναι επαγγελματίας 
αγρότισσα/ης ή μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας 
αγρότισσα/ης; (οι σύζυγοι 
υποψηφίων που έχουν την 
ιδιότητα αλιέα δεν καθιστούν μη 
επιλέξιμο τον υποψήφιο)

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.6.3
Υπάρχει σχετικό ερώτημα στην οθόνη Ι-
2.3 που αφορά τους/τις συζύγους. 
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
το ΥΠΑΑΤ με βάση το ΑΦΜ του/της 
συζύγου προκειμένου να διαπιστωθεί 
ποιοι σύζυγοι υποψηφίων είναι 
ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ με την 
ιδιότητα του γεωργού. Τα ευρήματα 
αποστέλλονται στους αξιολογητές. 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. Στις περιπτώσεις 
όπου ο υποψήφιος δεν είναι έγγαμος, ο 
αξιολογητής συμπληρώνει «Δεν αφορά». 
Το «Ναι» απορρίπτει το αίτημα.
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16 Εφόσον υπάρχει σύζυγος: Ο/η 
σύζυγος έχει υποβάλει δήλωση 
ΟΣΔΕ το έτος 2021

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.6.1
Υπάρχει σχετικό ερώτημα στην ο  θόνη   Ι-  
2.3 που αφορά τον/την σύζυγο. 
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
το ΥΠΑΑΤ με βάση το ΑΦΜ του/της 
συζύγου προκειμένου να διαπιστωθεί 
ποιοι σύζυγοι υποψηφίων  έχουν 
υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2021. 
Τυχόν ευρήματα αποστέλλονται στους 
αξιολογητές.
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 «Δεν αφορά». 
Το «Ναι» απορρίπτει το αίτημα. 
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17 Εφόσον υπάρχει σύζυγος: Ο/η 
σύζυγος έχει υποβάλλει δήλωση 
ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και 
την Εύβοια ή τα 10.000 ευρώ στα 
νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, 
κατά τα έτη 2019 ή/και 2020

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.6.2
Υπάρχει σχετικό ερώτημα στην οθόνη Ι-
2.3 που αφορά τους/τις συζύγους. 
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
το ΥΠΑΑΤ με βάση το ΑΦΜ του/της 
συζύγου προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
οι σύζυγοι των υποψηφίων έχουν 
υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά τα έτη 
2019 ή/και 2020 με τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την 
Εύβοια ή τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην 
Κρήτης και Εύβοιας. Τα ευρήματα 
αποστέλλονται στους αξιολογητές.
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 «Δεν αφορά». 

18 Εφόσον υπάρχει σύζυγος: Ο/η 
σύζυγος έχει διαφορετική μόνιμη 
κατοικία

Πρόσκληση άρθ. 4 παρ. 12
Συμπληρώστε «Ναι» εφόσον ο/η σύζυγος 
έχει διαφορετική μόνιμη κατοικία από 
τον/την υποψήφιο/α. 
Προσοχή χρειάζεται εφόσον 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.
Το «Ναι» απορρίπτει. 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



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

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.9
Ο αξιολογητής ελέγχει το εκκαθαριστικό 
σημείωμα του/της υποψηφίου 
(εισοδήματα από συντάξεις). Το «Ναι» 
απορρίπτει το αίτημα.

20 Εκτίει ποινή φυλάκισης Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.10
Ελέγχεται από την υπεύθυνη δήλωση; 
Το «Ναι» απορρίπτει το αίτημα

21 Είναι δικαιούχος  του υπομέτρου 
6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 
– 2020

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.4
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
την ΕΥΕ ΠΑΑ . Για τυχόν ευρήματα 
ενημερώνονται οι αξιολογητές. Το «Ναι» 
απορρίπτει το αίτημα.

22 Έχει υπάρξει στο παρελθόν 
δικαιούχος μέτρων «νέων 
γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020, 
ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 
2000-2006.

Πρόσκληση άρθ. 7, παρ. 1.5
Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από 
την ΕΥΕ ΠΑΑ . Για τυχόν ευρήματα 
ενημερώνονται οι αξιολογητές. Το «Ναι» 
απορρίπτει το αίτημα.

Οθόνη V-2.1 Επιλεξιμότητα Επιχειρηματικού σχεδίου - Ερωτήσεις 23-32

α/α Επιλεξιμότητα Επιχειρηματικού 
σχεδίου

Νομική Βάση

23 Η γεωργική εκμετάλλευσης έχει ελάχιστο 
μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 
(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 
μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000€ για την 
ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια ή των 10.000€ για τα νησιά με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας ή 
των 8.000€ για τα νησιά με πληθυσμό 
μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Πρόσκληση άρθ. 6, παρ. 2.1 – 2.3

24 Η εκμετάλλευση αξιοποιεί τουλάχιστον 
109 κυψέλες

Πρόσκληση άρθ. 6, παρ. 2.4

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



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

Πρόσκληση άρθ. 5, παρ. 8
Σύμφωνα με την οθόνη 
μικρότερη από 3 έτη, ο αξιολογητής διορθώνει τη διάρκεια του επιχειρηματικού 
σχεδίου και απαντά καταφατικά στο ερώτημα. 

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.1.α και 5.1.β
Απαντάτε αρνητικά μόνον εφόσον ο μελετητής δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες 
συμπλήρωσης της οθόνης ΙΙΙ-3  

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.1.γ
Απαντάτε αρνητικά μόνον εφόσον ο μελετητής δεν έχει ακολουθήσει τις 
συμπλήρωσης   της οθόνης ΙΙΙ-3.1.  

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.2
Απαντάτε αρνητικά μόνον εφόσον ο μελετητής δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες 
συμπλήρωσης της οθόνης ΙΙΙ-3.1.3

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.2
Απαντάτε αρνητικά μόνον εφόσον ο μελετητής δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες 
συμπλήρωσης της οθόνης ΙΙΙ-3.1.4

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.2
Αφορά την οθόνη ΙΙΙ-1.2
ακολουθήσει τις οδηγίες συμπλήρωσης. Το «Όχι» απορρίπτει.

31 Σύμφωνα με την οθόνη «Στόχοι 
επιχειρηματικού σχεδίου», επιτυγχάνεται 
ο στόχος της αύξησης της τυπικής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης; 

Πρόσκληση άρθ. 9, παρ. 4
Από την οθόνη ΙΙΙ.1.3
της εκμετάλλευσης δεν επιτυγχάνεται ο ελάχιστος στόχος, απαντάτε αρνητικά. Το 
«Όχι» απορρίπτει.

32 Σύμφωνα με τη συμπλήρωση του πίνακα 
της επαγγελματικής ικανότητας, ο 
υποψήφιος δικαιούται βαθμολογίας 
καθώς κατέχει πτυχίο γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ;

Παράρτημα Ι, κριτήριο 1.1.α
Από την οθόνη ΙΙΙ.1.4
Το «Ναι» αποδίδει βαθμολογία στο κριτήριο 1.1.α.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οθόνη V-2.2 Επιλεξιμότητα Επιχειρηματικού σχεδίου - Ερωτήσεις 33-40

33 Σύμφωνα με τη συμπλήρωση 
του πίνακα της επαγγελματικής 
ικανότητας, ο υποψήφιος 
δικαιούται βαθμολογίας καθώς 
κατέχει πτυχίο  γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης επιπέδου 4 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή 
των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ ;

Παράρτημα Ι, κριτήριο 1.1.β
Από την οθόνη ΙΙΙ.1.4
Το «Ναι» αποδίδει βαθμολογία στο κριτήριο 
1.1.β

34 Ο πίνακας ΙΙΙ.1.5 των στοιχείων 
της γεωργικής εκμετάλλευσης 
για αδειοδότηση (εφόσον η 
εκμετάλλευση 
δραστηριοποιείται στην 
κτηνοτροφία) είναι ορθά 
συμπληρωμένος;

Πρόσκληση άρθ. 10, παρ. 1.4
Εφόσον δεν έχει  συμπληρωθεί ορθά ο 
πίνακας δεσμεύσεων (οθόνη  ΙΙΙ-1.5), γίνεται 
επικοινωνία με τον μελετητή ώστε να 
διορθωθεί.  Εάν δεν δραστηριοποιείται στην 
κτηνοτροφία, επιλέγεται η απάντηση «Δεν 
αφορά». 

35 Εφόσον η εκμετάλλευση 
αξιοποιεί φυτώριο ή θάλαμο 
μανιταριών έχει υποβληθεί το 
απαιτούμενο δικαιολογητικό; Αν 
όχι, έχει εξαιρεθεί η 
συγκεκριμένη καλλιέργεια; 
(Πίνακας ΙΙΙ-1.5) 

Πρόσκληση άρθ. 13 παρ. 3.12 ή παρ. 3.13
Εφόσον η εκμετάλλευση αξιοποιεί θάλαμο 
μανιταριών χωρίς να έχει υποβληθεί έγκριση 
τύπου για τον θάλαμο μανιταριών,  πρέπει να 
εξαιρέσετε την αντίστοιχη καλλιέργεια από 
την αρχική κατάσταση. Ο αξιολογητής 
πράττει ομοίως, εφόσον αξιοποιείται φυτώριο 
χωρίς να έχει προσκομισθεί  βεβαίωση 
συνδρομής νόμιμης λειτουργίας φυτωρίου.

36 Ο πίνακας των δεσμεύσεων του 
επιχειρηματικού σχεδίου είναι 
συμπληρωμένος ορθά;

Πρόσκληση άρθ. 10 
Από την οθόνη ΙΙΙ-1.6. Εφόσον ο πίνακας δεν 
έχει συμπληρωθεί σωστά κάνετε τις 
απαραίτητες διορθώσεις ώστε στη συνέχεια 
να απαντηθεί καταφατικά η ερώτηση.

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

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ. 5.2.
Αφορά την οθόνη ΙΙΙ.2.1
Το «Όχι» απορρίπτει την αίτηση.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



38 Ο πίνακας του χρηματοδοτικού 
σχήματος του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι συμπληρωμένος 
με τρόπο που συνάδει προς τον 
πίνακα δαπανών;

Πρόσκληση άρθ. 8, παρ.5.2.
Πρόκειται για σύγκριση των ποσών των 
δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου (οθόνη 
ΙΙΙ.2.2) και του συνόλου στην οθόνη ΙΙΙ.2.3
Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, ο 
αξιολογητής μεταβάλει το πεδίο των ιδίων 
κεφαλαίων στην οθόνη ΙΙΙ.2.3 ώστε να 
υπάρξει συμφωνία. 

39 Η μόνιμη κατοικία του 
δικαιούχου είναι σε περιοχή που 
βάση ΚΥΑ έχει κηρυχθεί ως 
πυρόπληκτη το 2021; Στις 
παρατηρήσεις συμπληρώστε την 
ΚΥΑ με παραπομπή σε  άρθρο - 
παράγραφο

Παράρτημα Ι
Είναι στην ευθύνη της ΔΑΟΠ να ενημερώσει 
σχετικά τους αξιολογητές. Το «Ναι» αποδίδει 
βαθμολογία 10 βαθμών στο κριτήριο 7

40 Ο δικαιούχος ανήκει σε 
αναγνωρισμένη ομάδα ή 
οργάνωση παραγωγών

Παράρτημα Ι
Από την οθόνη ΙΙ.3.3 και εφόσον η δήλωση 
επαληθεύεται από το σχετικό δικαιολογητικό. 
Το «Ναι» αποδίδει 2 βαθμούς στο κριτήριο 
2.1

Οθόνη V-3 Ερωτήσεις 42-46 - Επιλεξιμότητα γεωργικής εκμετάλλευσης

α/α Νομική Βάση και οδηγίες

41 Η ερώτηση αυτή έχει διαγραφεί

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



42 Τα αγροτεμάχια (με εξαίρεση 
τους βοσκοτόπους) που δεν 
βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή του τόπου μόνιμης 
κατοικίας του αρχηγού της 
εκμετάλλευσης δεν γίνονται 
αποδεκτά για τους σκοπούς του 
προγράμματος και έχουν 
εξαιρεθεί είτε από τον υποψήφιο 
είτε από τον αξιολογητή. Σωστά;

Πρόσκληση άρθ. 6, παρ. 1
Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί για τον έλεγχο 
των οθονών ΙΙ.1.1, ΙΙ.1.2, ΙΙ.2.1 και ΙΙ.2.2 στο 
πεδίο με τίτλο «Check Box: ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ»
Στην περίπτωση που ο μελετητής έχει 
εξαιρέσει καλλιέργειες που χωροθετούνται 
εντός της ευρύτερης περιοχής ή στην 
περίπτωση που έχει εξαιρέσει βοσκοτόπους, η 
εξαίρεση πρέπει να αναιρεθεί. Αντίστοιχα, 
πρέπει να εξαιρεθούν όσα αγροτεμάχια δεν 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 
μόνιμης κατοικίας και δεν τα έχει εξαιρέσει ο 
μελετητής. 
Το «Όχι» δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση και 
βγάζει το εξής μήνυμα: «Σύμφωνα με την 
ερώτηση 42, πρέπει να εξαιρέσετε τα 
αγροτεμάχια (με εξαίρεση τους βοσκοτόπους) 
που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του 
τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της 
εκμετάλλευσης »

43 Η γεωργική εκμετάλλευση έχει 
μέγιστο μέγεθος παραγωγικής 
δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 
τυπική απόδοση) μικρότερο ή 
ίσο τους ενός εκ. ευρώ 

Πρόσκληση άρθ. 6, παρ. 2
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»

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



44 Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη, 
εφόσον αυτή απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10, 
περ. γ της πρόσκλησης;

Πρόσκληση άρθ. 4, παρ. 10.γ
Για  καλλιέργειες  με  τυπική  απόδοση 
μεγαλύτερη  των  20.000  ευρώ  ανά  εκτάριο, 
απαιτείται επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με τα 
όσα  αναλυτικά  περιγράφονται  στην  ενότητα 
«ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  ΣΤΑ  ΟΠΟΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕ 
ΤΥΠΙΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΑΝΩ  ΤΩΝ  20.000 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ»
Εάν  η εκμετάλλευση δεν έχει καλλιέργειες με 
τυπική απόδοση μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ 
ανά  εκτάριο,  επιλέγεται  η  απάντηση  «Δεν 
αφορά».
Το «Όχι» δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση και 
βγάζει το εξής μήνυμα: «Σύμφωνα με την 
απάντηση στην ερώτηση 44, πρέπει να 
διενεργηθεί η επιτόπια επίσκεψη που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 10, περ. γ της 
πρόσκλησης»

45 Η ερώτηση αυτή έχει διαγραφεί

46 Εάν μετά την επιτόπια επίσκεψη 
υπάρχουν ευρήματα, έχει 
μηδενιστεί ή έχει μεταβληθεί 
στον πίνακα ΙΙ.1.1 η έκταση των 
καλλιεργειών για τις οποίες 
υπάρχει εύρημα ή έχει 
μεταβληθεί το είδος της 
καλλιέργειας;

Πρόσκληση άρθ. 4, παρ. 10.γ
Το «Όχι» δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση.

VΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο πίνακας της βαθμολογίας συμπληρώνεται από το σύστημα σύμφωνα με τα όσα έχουν 
καταχωρηθεί  στην  αίτηση  από  τον  μελετητή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  αλλαγές  που 
ενδεχομένως  έχει  καταχωρήσει  ο  αξιολογητής  στις  ενότητες  Ι.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  –  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ,  ΙΙ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Οθόνη VI-1. Βαθμολογία

α/α Κριτήριο Υποψηφίου και Υπολογισμός 
Βαθμών. 

1.1.
α

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) 

Αποδίδονται 6 βαθμοί αν στην 
οθόνη ΙΙΙ-1-4 στο ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ η τιμή είναι 
«Επίπεδο 5» ή «Επίπεδο 6-8», 
γίνει αποδεκτή και 
συμπληρωθεί ΝΑΙ στην 
ερώτηση 32

1.1.
β

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός 
συνάφειας και επάρκειας των 
επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων:
Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Αποδίδονται 3 βαθμοί αν στην 
οθόνη ΙΙΙ-1-4 στο ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ η τιμή είναι 
«Επίπεδο 4» ή ο υποψήφιος 
έχει τίτλο σπουδών από ΕΠΑΣ 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Εφόσον ο αξιολογητής 
συμφωνεί, απαντά θετικά στην 
ερώτηση 33

2.1 Αξιολογείται και βαθμολογείται  η αρχική 
συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις:
Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις 
παραγωγών 

Αποδίδονται 2 βαθμοί αν η 
ερώτηση 40 έχει απαντηθεί 
καταφατικά

3.1 Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και 
πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με 
χαμηλό ετήσιο εισόδημα:  Ατομικό ετήσιο 
εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε 
πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 
και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

Αποδίδονται 5 βαθμοί αν στην 
οθόνη Ι-2.2 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ το 
ατομικό εισόδημα είναι 
<=7.500  ευρώ και το 
οικογενειακό εισόδημα είναι 
<=20.000 ευρώ

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3.2 Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα 
ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων: 
Απαιτείται σωρευτικό διάστημα ανεργίας 
πάνω από 1 έτος κατά το τελευταίο 
δεκαοκτάμηνο πριν από την έναρξη πρώτης 
εγκατάστασης

Αποδίδονται 3 βαθμοί αν στην 
οθόνη Ι-2.2 η ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι ίση με ή 
υπερβαίνει τους 12 μήνες 

4.1 Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και 
νησιωτικότητα):
Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κάτοικοι 
ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές 
περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως Ορεινές σύμφωνα  με την Οδηγία 
75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών

Το σύστημα αποδίδει 5 
βαθμούς αν στην οθόνη Ι-2.1, 
στο πεδίο ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ / 
ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ εμφανίζεται 
«ΝΑΙ». Δεν μπορεί να 
επηρεαστεί από τον 
αξιολογητή.

4.2.
1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας  των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός) :
Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές 
Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 
κατοίκους

Το σύστημα αποδίδει τέσσερις 
βαθμούς αν στην οθόνη Ι-2.1 
στον τόπο μόνιμης κατοικίας 
εμφανίζεται πληθυσμός έως 
και 500 κατοίκων. Δεν μπορεί 
να επηρεαστεί από τον 
αξιολογητή.

4.2.
2

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας  των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός): Μόνιμη 
κατοικία στις περιοχές που πλήττονται από 
τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Οι 
βαθμοί του παρόντος κριτηρίου αποδίδονται 
επιπλέον των βαθμών που τυχόν 
αποδίδονται λόγω του πληθυσμιακού 
μεγέθους της περιοχής μόνιμης κατοικίας.

Αποδίδονται 4 βαθμοί στις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
στο σύνολο των ΠΕ της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και στην ΠΕ 
Αρκαδίας (οθόνη Ι-2.1).

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4.2.
3

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας  των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός) : Μόνιμη 
κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες 
με πληθυσμό από 501 έως και 2.500 
κατοίκους

Αποδίδονται τρεις βαθμοί αν 
στην οθόνη Ι-2.1 στον τόπο 
μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται 
πληθυσμός από 501 έως και 
2.500 κατοίκους. Δεν μπορεί 
να επηρεαστεί από τον 
αξιολογητή.

4.2.
4

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου μόνιμης κατοικίας  των αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός) : Μόνιμη 
κατοικία σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες 
με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 
κατοίκους

Αποδίδονται τρεις βαθμοί αν 
στην οθόνη Ι-2.1 στον τόπο 
μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται 
πληθυσμός από  2.501 έως και 
5.000 κατοίκους.  Δεν μπορεί 
να επηρεαστεί από τον 
αξιολογητή.

5.1 Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη 
γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο):
Υπολογίζεται το ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) 
που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη 
και ζωικό κεφάλαιο και βαθμολογείται όταν 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% 
στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=50, 
…, 100%=100) 

Υπολογίζεται το ποσοστό της 
παραγωγικής δυναμικότητας 
της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική 
απόδοση) που προέρχεται από 
ιδιόκτητη γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο και 
βαθμολογείται όταν είναι 
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει 
το 25% στο σύνολο της ΤΑ της 
εκμετάλλευσης

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5.2 Αξιολογείται  η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της 
εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση 
παραγωγική δυναμικότητα: 
Α.  Αν η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι 
μικρότερη από 15.000 €, το σύστημα αποδίδει 4,5 
βαθμούς.
Β. Αν η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή 
μεγαλύτερη των 15.000€ και μικρότερη των 20.000€ το 
σύστημα αποδίδει 7,2 βαθμούς.
Γ. Αν η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η 
μεγαλύτερη των 20.000€, το σύστημα αποδίδει 9 
βαθμούς.  

5.3 Βαθμολογείται η παραγωγική δυναμικότητα 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) 
της εκμετάλλευσης που προέρχεται από τον 
τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της 
μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής 
ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. 

Υπολογίζεται από το σύστημα 
σύμφωνα με το ποσοστό της 
παραγωγικής δυναμικότητας 
της εκμετάλλευσης που 
προέρχεται από το σύνολο 
αυτών των κλάδων σε σχέση 
με το σύνολο της τυπικής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης 
κατά το έτος αναφοράς. 
Αποδίδονται από 1,5 έως 3 
βαθμοί.

5.4 Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού 
προσανατολισμού της γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών
Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική 
βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες 
ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας  

Αποδίδονται έως 12 βαθμοί. Ο 
υπολογισμός γίνεται από το 
σύστημα ανάλογα με τις 
προτεραιότητες των 
Περιφερειών. Οι υπολογισμοί 
φαίνονται στην οθόνη ΙΙ-3. 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



6.1 Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης η 
τυπική απόδοση των οποίων, αθροιστικά, 
είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 40% του 
συνόλου της τυπικής απόδοσης της 
εκμετάλλευσης.

Το σύστημα αποδίδει 7 
βαθμούς αν στην οθόνη ΙΙ-3, 
στην μελλοντική, η ΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
είναι >= 40% της συνολικής 
ΤΑ ή αν η ΤΑ της 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι >= 40% 
της συνολικής ΤΑ.

6.2 Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά 
κύριο λόγο στον τομέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/και της 
μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής 
ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Η 
συμβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της 
παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης που προέρχεται από το 
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση με το 
σύνολο της τυπικής απόδοσης της 
εκμετάλλευσης κατά το έτος ολοκλήρωσης. 
Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της 
εκμετάλλευσης 

Το σύστημα αποδίδει 0 ή 6 
βαθμούς αν οθόνη ΙΙ-3, στην 
μελλοντική κατάσταση, το 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΑ 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 
50% της συνολικής ΤΑ.

6.3 Αξιολογείται η συμβολή του 
επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και 
τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών 
των Περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου 
και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις 
Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο 
προτεραιότητας

Αποδίδονται έως 12 βαθμοί. Ο 
υπολογισμός γίνεται από το 
σύστημα ανάλογα με τις 
προτεραιότητες των 
Περιφερειών. Οι υπολογισμοί 
φαίνονται στην οθόνη ΙΙ-3.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



6.4 Υλοποίηση επενδύσεων: Το επιχειρηματικό 
σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση 
επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 
10.000 ευρώ. Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθμολογούνται με 50 βαθμούς, επενδύσεις 
αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 17.500 
βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, η 
ενδιάμεση βαθμολογία υπολογίζεται με 
γραμμική παρεμβολή 

Υπολογίζεται από το σύστημα 
με βάση την οθόνη ΙΙΙ-2.2, 
πεδίο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΔΙΝΟΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.4. 
Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθμολογούνται με 50 
βαθμούς, 
Επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης 
ή ίσης των 17.500 
βαθμολογούνται με 100 
βαθμούς.

7. Η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου βρίσκεται 
σε περιοχή που, βάσει σχετικής ΚΥΑ έχει 
κηρυχθεί πυρόπληκτη

Αν στην ερώτηση 39 ο 
αξιολογητής έχει σημειώσει 
ΝΑΙ, αποδίδονται 10 βαθμοί. 
Η απάντηση στην ερώτηση 39 
γίνεται ύστερα από ενέργειες 
της ΔΑΟ της Περιφέρειας

Οθόνη VI-2 Αποτέλεσμα Αξιολόγησης – Τελική κρίση – Ερωτήσεις 47-50

47. Η βαθμολογία της αίτησης 
υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση της 
Περιφέρειας;

Συμπληρώστε «Ναι» αν η βαθμολογία 
του αιτήματος είναι μεγαλύτερη ή ίση 
των 40 ή 45 βαθμών ανάλογα με την 
Περιφέρεια

48. Το αίτημα εγκρίνεται χωρίς να 
απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά

Συμπληρώστε «Ναι» αν για την έγκριση 
του αιτήματος ΔΕΝ απαιτείται η 
προσκόμιση κάποιου επιπλέον 
δικαιολογητικού όπως η διακοπή 
εργασίας ή η απόδειξη ιδιοκτησίας. 

49. Το αίτημα εγκρίνεται με την 
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών

Συμπληρώστε «Ναι» αν για την έγκριση 
του αιτήματος απαιτείται η προσκόμιση 
κάποιου επιπλέον δικαιολογητικού όπως 
η διακοπή εργασίας ή η απόδειξη 
ιδιοκτησίας. Σε αυτήν την περίπτωση 
πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα η 
οθόνη «VI-3 Συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά»

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



50. Το αίτημα απορρίπτεται Σε αυτήν την περίπτωση, στο πεδίο 
των παρατηρήσεων, είναι απαραίτητο 
να συμπληρωθεί το σύνολο των λόγων 
απόρριψης καθώς και η νομική βάση 
κάθε λόγου απόρριψης. Διαφορετικά 
γίνεται δυσκολότερο το έργο του β’ 
αξιολογητή ενώ ο υποψήφιος δεν έχει 
τη δυνατότητα να υποβάλει 
ενδικοφανή προσφυγή για το σύνολο 
των λόγων (καθώς δεν τους γνωρίζει) 
και μπορεί να επικαλεσθεί ότι η 
απόρριψη του αιτήματός του είναι 
γενική, αόριστη και χωρίς 
τεκμηρίωση.  

Οθόνη VI-3 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (προσκομίζονται μετά την 
ανάρτηση των πινάκων εν δυνάμει δικαιούχων) – Ερωτήσεις 51-52

51 Για την τεκμηρίωση του 
βαθμολογικού πεδίου 5.1 
απαιτείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών απόδειξης 
ιδιοκτησίας

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
13 της πρόσκλησης και ειδικότερα στις 
παραγράφους 3.14ε, 3.16 και 4.17, ο 
αξιολογητής πρέπει να περιγράψει το 
σύνολο των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών (τίτλοι ιδιοκτησίας / 
διακοπή μόνιμης εργασίας) που 
απαιτούνται προκειμένου το αίτημα να 
τύχει οριστικής έγκρισης. 

52 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

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οθόνη VI-4 Υπολογισμός οικονομικής ενίσχυσης. 
Η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται από το σύστημα με βάση τα όσα έχουν ήδη 
συμπληρωθεί. Προσοχή χρειάζεται σε οικισμούς με διαφορετικό χαρακτηρισμό 
από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα στην οποία ανήκουν. Αυτές οι περιοχές 
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.   Σε αυτήν την περίπτωση προκειμένου ο   
δικαιούχος να λάβει την οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί στον 
χαρακτηρισμό του οικισμού πρέπει ο αξιολογητής, στην   οθόνη I-2.1 Γενικά   
Στοιχεία  , να μεταβάλει κατάλληλα το προτελευταίο πεδίο «Είδος Περιοχής».   
α/α Κριτήριο Ανάλυση τιμών Ύψος ενίσχυσης

1 Προσανατολισμός 
παραγωγής 
εκμετάλλευσης 
στη μελλοντική 
κατάσταση

Φυτική 35.000

Μικτή 35.000

Κτηνοτροφική 37.500

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

Ορεινή 2.500

Μειονεκτική 2.500

Μικρά νησιά με 
πληθυσμό μέχρι 
και 3.100 
κατοίκους

2.500

Λοιπές περιοχές 0

Ύψος στήριξης που μπορεί να 
χορηγηθεί - Σύνολο

35.000 ή 
37.500 ή 
40.000
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VII – Οριστικοποίηση Αξιολόγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
1. Για την πλοήγησή σας στις οθόνες της αξιολόγησης μην χρησιμοποιείτε το 
πλήκτρο «πίσω» ή «εμπρός» του  φυλλομετρητή καθώς έχει  παρατηρηθεί  ότι 
έτσι  αναιρούνται  οι  αλλαγές  που  κάνετε  ή  οι  απαντήσεις  στις  ερωτήσεις 
επιλεξιμότητας. Για την μετακίνησή σας από οθόνη σε οθόνη χρησιμοποιείστε το 
μενού του ΠΣΚΕ:

2. 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 1ες 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 

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.
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Ακολουθεί μία ενδεικτικά η εικόνα αυτής της 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. 

Στην ανωτέρω εικόνα, στο κάτω μέρος της,  μετά 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,  αιτιολογημένα, 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.
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Στην ίδια οθόνη, στο κάτω μέρος υπάρχει η ενότητα των εκτυπώσεων. Οι εκτυπώσεις 
αφορούν δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για τα οποία δεν χρειάζεται  η φυσική 
εκτύπωσή τους. 

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

Αποθήκευση πορίσματος σε μορφή pdf:
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.  Καθώς  η 
οριστικοποίηση  του  αιτήματος  γίνεται  με  τους  προσωπικούς  σας  κωδικούς,  δεν 
απαιτείται εκτύπωση και υπογραφή του πορίσματος.  

Λειτουργία Helpdesk
Για οποιοδήποτε θέμα - απορία αφορά την αξιολόγηση, πρέπει να επικοινωνείτε με 
τον  συντονιστή  της  ΔΑΟΠ προκειμένου  να  υπάρχει  συστηματική  καταγραφή  των 
προβλημάτων και ενιαία τους αντιμετώπιση σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Ευθύμιος Τσιατούρας
Κλεοπάτρα Πανοπούλου

Σοφία Δεφίγγου

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παράρτημα Ι: Οικισμοί με διαφορετικό χαρακτηρισμό από τη Δημοτική Ενότητα στην 
οποία ανήκουν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

1 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ταξιάρχαι,οι
2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Λεύκη, η
3 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ιππικόν,το
4 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Μελίταινα,η
5 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Πολύαρνον,το
6 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ταγγαίον,το
7 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ Ιάμπολις,η
8 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ Μεγάλη Άδα,η
9 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ Μύτικας,ο
1
0 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ Σαρακηνή,η
11 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ Τυχηρόν,το
1
2 ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ Κρυστάλλη,η
1
3 ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ Τρίκορφον,το
1
4 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΙΝ.ΑΜΑΞΑΔΩΝ Κ.Δ. ΑΜΑΞΑΔΩΝ Μοναχοί,οι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

1
5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Πυργίον,το
1
6

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Σχίνος,ο

1
7

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Άνω Βλοχός,ο

1
8

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Χούνιστα,η

1
9

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καρίτσα,η

2
0

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ Κουρτελαίικα,τα

2
1 ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΟΡΟΒΙΤΣΑΣ Ποροβίτσα,η
2
2 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ Μπάλας,ο
2
3 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ Σκιόεσσα,η
2
4 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ Χάραδρον,το
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2
5 ΗΛΕΙΑΣ ΩΛΕΝΗΣ ΚΑΡΥΑΣ Σιτοχώριον,το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

2
6 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Απόσκεπος,ο
2
7 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κεφαλάριον,το
2
8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Κρεμαστόν,το
2
9 ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Παλαιογράτσανον,το
3
0 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ Λάβα,η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

3
1 ΑΡΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ Γρίμποβον,το
3
2 ΑΡΤΗΣ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ Κλειστόν,το
3
3 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Λάκκα,η
3
4 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ Τσεκούριον,το
3
5 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ Ηλιοβούνιον,το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

3
6 ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΟΝΝΩΝ ΓΟΝΝΩΝ Ελαία,η
3
7 ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Λυγαριά,η
3
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Παλιούριον,το
3
9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ζαρκαδοχώριον,το
4
0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Νεοχωράκιον,το
4
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μελισσάτικα,τα
4
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκον,το
4
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αγία Παρασκευή,η
4
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Βιτουμάς,ο
4
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ Καλονέριον,το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

4
6 ΚΙΛΚΙΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Πηγή,η
4
7 ΠΕΛΛΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Άγιος Δημήτριος,ο (ή 
Κεδρώνα)

4
8 ΠΕΛΛΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ Ξανθόγεια,τα
4
9 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Εκκλησιοχώριον,το
5
0 ΠΕΛΛΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ Κρώμνη,η
5
1 ΣΕΡΡΩΝ ΑΧΙΝΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ Λαγκάδιον,το
5
2 ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Οδηγήτρια,η
5
3 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Κάτω Μετόχιον,το
5
4 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ξηρότοπος,ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

5
5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Βουρβουλίτης,ο
5
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ Κουμάσα,η
5
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ Λούκια,η
5
8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τρυπητά,τα
5
9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Παναγία,η
6
0 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΤΟΛΩΝ Ίνια,τα
6
1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Άνω Σφηνάριον,το
6
2 ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Σφηνάριον,το
6
3 ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ Σκονίζον,το
6
4 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ Κοιλάδα,η
6
5 ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ Ξηροκάμπιον,το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

6
6 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Άγιος Γεώργιος,ο 
(Δ.Δ.Αγίου Ανδρέου)

6
7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΣΤΡΟΥΣ Άγιος Ιωάννης,ο
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6
8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΣΤΡΟΥΣ Χαντάκια,τα

6
9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΒΕΡΒΕΝΩΝ Βέρβενα,τα

7
0 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ορεινόν 
Κορακοβούνιον,το

7
1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΟΥΣ Ορεινή Μελιγού,η

7
2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα,η
7
3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ Σαρανταπηχιώτικα,τα
7
4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡ. Ασπρόκαμπος,ο
7
5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡ. Περαχώρα,η
7
6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ Σπαρτιναίικα,τα
7
7 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΑΣ Καρυά,η
7
8 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΜΕΓΑ ΒΑΛΤΟΥ Μέγας Βάλτος,ο
7
9 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Παλαιοχώριον,το
8
0 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Άγιοι Θεόδωροι,οι
8
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Μοναστηράκιον,το
8
2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γκάτζια,η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δημ. Διαμέρισμα
Εξαιρούμενος 
οικισμός (ορεινός)

8
3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ Πλατανάκια,τα
8
4 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ανάληψις,η
8
5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ελικών,ο
8
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τσουκαλάδες,οι
8
7 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Γέροντας,ο
8
8 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Άγιος Βλάσιος,ο
8
9 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΕΚΚΑΡΑΣ Άνω Αγόριανη,η
9
0 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ (ΔΙΛΟΦΟΥ) Δίλοφον,το
9
1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Άνω Καλλιθέα,η
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Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα Πρακτικού Επιτόπιας Επίσκεψης.

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………………………………………..  ΕΛΕΚΤΗΣ/ΕΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. 4704/11-11-21)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 20.000 € / ΕΚΤΑΡΙΟ 

(Συμπληρώστε σύμφωνα με της οδηγίες της τελευταίας σελίδας)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  Γ3ΝΓ ________

Ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης ____ /____ / 2022

Ατομικά στοιχεία αρχηγού εκμετάλλευσης

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα πατέρα:

Α.Φ.Μ.

Τηλέφωνο:

1 Σε περίπτωση καλλιέργειας κηπευτικών ή ετησίων ανθοκομικών, διαπιστώνεται η ύπαρξη 
της  καλλιέργειας  σε  ανεξάρτητη  λειτουργική  θερμοκηπιακή  εγκατάσταση  ή  σε 
ανεξάρτητο  λειτουργικό  επισκέψιμο  σταθερό  τοξωτό  υψηλό  τολ  ή  διαπιστώνεται  η 
ύπαρξη  ανεξάρτητων  εγκαταστάσεων  σε  καλή  κατάσταση;  Κυκλώστε  ότι  ισχύει  και 
συμπληρώστε την έκταση εφόσον η απάντηση είναι καταφατική.

Α) Ναι 

Β) Όχι

Γ) Μη ανεξάρτητη 
εγκατάσταση, μέρος 
ευρύτερης εγκατάστασης 

Δ) Έκταση: ________ 
στρέμματα

2 Σε περίπτωση δήλωσης καλλιέργειας μπανάνας ή πολυετών ανθοκομικών διαπιστώνεται η 
ύπαρξη  καλλιέργειας  σε  ανεξάρτητη  λειτουργική  θερμοκηπιακή  εγκατάσταση  ή  σε 
ανεξάρτητο λειτουργικό επισκέψιμο σταθερό τοξωτό υψηλό τολ; Κυκλώστε ότι ισχύει και 
συμπληρώστε την έκταση εφόσον η απάντηση είναι καταφατική.

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ε) Συντεταγμένες

Χ___________________   

Ψ___________________ 

 

3 Σε  περίπτωση  δήλωσης  καλλιέργειας  πυρηνοκάρπων  σε  θερμοκήπιο  διαπιστώνεται  η 
ύπαρξη της καλλιέργειας εντός ανεξάρτητης λειτουργικής θερμοκηπιακής εγκατάστασης ή 
σε ανεξάρτητο λειτουργικό επισκέψιμο σταθερό τοξωτό υψηλό τολ; Κυκλώστε ότι ισχύει 
και συμπληρώστε την έκταση εφόσον η απάντηση είναι καταφατική.

4 Σε  περίπτωση  καλλιέργειας  μανιταριών,  επιβεβαιώνεται  η  ύπαρξη  της  καλλιέργειας 
μανιταριών σε ανεξάρτητο λειτουργικό θάλαμο ή διαπιστώνεται η ύπαρξη ανεξάρτητων 
εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση; Κυκλώστε ότι ισχύει και συμπληρώστε την έκταση 
εφόσον η απάντηση είναι καταφατική.

5 Σε περίπτωση φυτωρίου, διαπιστώνεται η ύπαρξή του και η λειτουργική του αυτοτέλεια; 
Κυκλώστε ότι ισχύει και συμπληρώστε την έκταση εφόσον η απάντηση είναι καταφατική.

6 Σε  περίπτωση  υπαίθριων  ανθοκομικών  καλλιεργειών,  επιβεβαιώνεται  η  ύπαρξη  της 
ανθοκομικής καλλιέργειας; (επιβεβαιώνεται αν α) βρεθούν υπολείμματα των καλλιεργειών 
ή β) αν βρεθεί οποιαδήποτε νέα καλλιέργεια). Κυκλώστε ότι ισχύει και συμπληρώστε την 
έκταση εφόσον η απάντηση είναι καταφατική

Α) Ναι 

Β) Όχι

Γ) Έκταση: ________ 
στρέμματα

Δ) Συντεταγμένες

Χ___________________   

Ψ___________________
7 Ο δικαιούχος αποδέχτηκε και διευκόλυνε την επιτόπια επίσκεψη; Ναι / Όχι

Παρατηρήσεις ελεγχόμενου:

Ευρήματα – παρατηρήσεις ελεγκτή/ών:
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Απόφαση ορισμού ελεγκτή / ελεγκτών: 

Τόπος επιτόπιας επίσκεψης: 

Ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης: 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο

Ο ελεγχόμενος (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή)
Τα αποτελέσματα του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη κατά το διοικητικό έλεγχο του αιτήματος στήριξης που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ. αρ. 4704/11.11.2021 Πρόσκλησης. 

          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οδηγίες συμπλήρωσης πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης:
1. Για  τον  έλεγχο  πρέπει  να  έχουν  δοθεί  στον  ελεγκτή  οδηγίες  σχετικά  με  το  είδος  της 

καλλιέργειας  που πρέπει  να εντοπιστεί,  την  έκτασή της  και  τον  δεκατριψήφιο αριθμό στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ.

2. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής φωτογραφίζει (με γεωσήμανση) τις εγκαταστάσεις που έχουν 
βρεθεί  ανεξάρτητα  από  την  κατάσταση  στην  οποία  αυτές  βρέθηκαν  και  καταγράφει  στο 
πρακτικό τις συντεταγμένες. 

3. Ο ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει εάν η ζητούμενη καλλιέργεια υπάρχει καθώς επίσης και να 
καταγράψει την έκτασή της. Αναλυτικότερα:
3.1. Ετήσιες καλλιέργειες: Καθώς η επαλήθευση αφορά καλλιέργειες που δηλώθηκαν στην 

ΕΑΕ  του  2021,  στην  περίπτωση  ετήσιων  καλλιεργειών  υπό  κάλυψη  πρέπει  να 
διαπιστωθεί  οπωσδήποτε  ότι  οι  εγκαταστάσεις  (θερμοκήπιο,  σταθερό  επισκέψιμο 
υψηλό  τολ,  θάλαμος  καλλιέργειας  μανιταριών)  βρίσκονται  σε  καλή  κατάσταση.  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής κυκλώνει το ΝΑΙ και συμπληρώνει τον αριθμό των 
στρεμμάτων που καταγράφηκαν, με ακρίβεια ενός δεκαδικού, π.χ. 3,7 στρέμματα. Εάν 
διαπιστωθούν  εκτάσεις  όπου  έχουν  καλλιεργηθεί  κηπευτικά  με  μη  μόνιμη  χαμηλή 
κάλυψη ο ελεγκτής  συμπληρώνει  «ΟΧΙ»,  καταγράφει  την  έκταση και  σημειώνει  το 
εύρημα στο πεδίο των παρατηρήσεων.

3.2. Πολυετείς καλλιέργειες: Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών (π.χ. μπανάνα υπό 
κάλυψη,  τριανταφυλλιά  κ.λπ.)  ο  ελεγκτής  συμπληρώνει  ΝΑΙ  και  καταγράφει  την 
έκταση  εφόσον  διαπιστωθούν  α)  η  ύπαρξη  της  καλλιέργειας  και  β)  λειτουργικές 
εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιεγράφηκαν ανωτέρω. 

3.3. Σε όλες τις περιπτώσεις: Στην περίπτωση εύρεσης εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων, 
χωρίς υλικό κάλυψης ή με υλικό κάλυψης εμφανώς φθαρμένο ή με μη λειτουργικά 
συστήματα άρδευσης κ.λπ., ο ελεγκτής κυκλώνει το ΟΧΙ, συμπληρώνει το πεδίο του 
αριθμού  των  στρεμμάτων  και  περιγράφει  στις  παρατηρήσεις  την  κατάσταση  των 
εγκαταστάσεων.

3.4. Μη ανεξάρτητη  εγκατάσταση,  μέρος  ευρύτερης  εγκατάστασης:  Στην  περίπτωση 
εύρεσης  εγκαταστάσεων  που  δεν  διαχωρίζονται  λειτουργικά  από  άλλες  (π.χ. 
καλλιέργεια μανιταριών σε έκταση που δεν αποτελεί ξεχωριστό θάλαμο ή θερμοκήπιο, 
έστω  ενός  στρέμματος,  εντός  ευρύτερου  θερμοκηπίου  5  στρεμμάτων  χωρίς  να 
υφίσταται λειτουργικός διαχωρισμός τουλάχιστον σε επίπεδο θαλάμου, με συστήματα 
άρδευσης, λίπανσης, δροσισμού, φυτοπροστασίας, σκίασης κ.λπ. που να μπορούν να 
δουλέψουν ανεξάρτητα από την ευρύτερη θερμοκηπιακή εγκατάσταση) ο διενεργών τον 
επιτόπιο  έλεγχο  εξετάζει  αν  υφίσταται  λειτουργικός  διαχωρισμός  τουλάχιστον  σε 
επίπεδο  θαλάμου,  με  συστήματα  άρδευσης,  λίπανσης,  δροσισμού,  φυτοπροστασίας, 
σκίασης  κ.λπ.  που  να  μπορούν  να  δουλέψουν  ανεξάρτητα  από  την  ευρύτερη 
θερμοκηπιακή  εγκατάσταση.  Εφόσον,  κατά  τα  ανωτέρω,  διαπιστωθεί  η  αδυναμία 
ανεξάρτητης  λειτουργίας,  ο  ελεγκτής  κυκλώνει  την  ένδειξη:  «Μη  ανεξάρτητη 
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εγκατάσταση,  μέρος  ευρύτερης  εγκατάστασης»  και  καταγράφει  τα  ευρήματα  στις 
σχετικές παρατηρήσεις.  

3.5. Στις περιπτώσεις φυτωρίων, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη φυτωρίου σε λειτουργία ο 
ελεγκτής  κυκλώνει  το ΝΑΙ.  Διαφορετικά  κυκλώνει  το όχι  και  καταγράφει  μηδενική 
έκταση.
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