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ΕΓΚΤΚΛΘΟ
Θέμα: «Τποδείγμαηα αποθάζεων Ένηαξηρ ππάξεων, Έγκπιζηρ Διάθεζηρ πίζηωζηρ και
Πινάκων Αποηελεζμάηων Αξιολόγηζηρ ηος ςπομέηπος 6.1 ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδορ 2014-2020»
ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 6.1 έηνπο 2016 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη φζνλ αθνξά ηηο
απνθάζεηο Έγθξηζεο Πξάμεο, Έγθξηζεο Γηάζεζεο πίζησζεο θαη Πηλάθσλ Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο
πνπ θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε «δηθαηνχρνπο», «ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο», «επηιαρφληεο» θαη
«απνξξηπηφκελνπο», θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ:
1.

«Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έγθξηζεο Πξάμεο».

2.
«Τπφδεηγκα Απφθαζεο Πηλάθσλ Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο»
3.
«Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο»
ηα νπνία θαη επηζπλάπηνληαη.
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ………………………………….
ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΚΣΗΝΘΑΣΡΘΚΗ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ
Σασ. Διεύθςνζη:
Πληποθοπίερ:
Σηλέθωνο:
Fax:
Email:

[Σφπνο] [Ηκεξνκελία]
Αξ. Πξση:
ΠΡΟ: Πίλαθαο απνδεθηψλ

ΘΕΜΑ: «Ένηαξη ππάξεων ζηο Τπομέηπο 6.1 «Εγκαηάζηαζη Νέων Γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΠΑΑ) 2014 – 2020» ζηο πλαίζιο ηηρ 1ηρ ππόζκληζηρ ςποβολήρ αιηήζεων
ζηήπιξηρ έηοςρ 2016»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ………………………………………………….
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α'/07-06-2010) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. …./……... «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ………………………………………….»
(ΦΔΚ ……/Α'/………) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (ΦΔΚ Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄265).
4. To Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) θαη εηδηθφηεξα ην ζεκείν
8.2.6 «Μ06 – Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (άξζξν 19)» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
5. Σελ αξηζ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014−2020 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
6. Σελ αξ. 1065/19-4-2016 (ΦΔΚ 1273/Β/4-5-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014–2020» φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
7. Σελ αξ. 8585/10-10-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 «Δγθαηάζηαζε
Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014 – 20» (ΦΔΚ
3322/Β/2016) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
8. Σελ αξ. 2545/17-10-2016 (ΦΔΚ 3447/Β/25-10-2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ θ.θ. Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ ΠΑΑ) ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο
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Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) Πεξηθεξεηψλ θαη Β. ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Πξάμεσλ ΠΑΑ».
9. Σελ αξ. 8837/14-10-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ
Πφξσλ (ΦΔΚ 3442/Β’/25-10-2016) «Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο – θαθέισλ
ππνςεθηφηεηαο πξνο έληαμε ζην Τπνκέηξν 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014 – 2020 γηα ην έηνο 2016» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
10. Σηο αηηήζεηο ζηήξημεο θαη ηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο γηα έληαμε ζην Τπνκέηξν 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ
Γεσξγψλ» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, φπσο απηά ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), ζχκθσλα κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ (ΓΔ), ζην πιαίζην ηεο 1εο πξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο έηνπο 2016.·
11. Σα πνξίζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ησλ αμηνινγεηψλ πνπ νξίζηεθαλ κε ηελ αξ. πξση.
…………………..Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ……………. επί ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, φπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο παξαδεθηψλ θαη κε παξαδεθηψλ αηηήζεσλ (πίλαθεο απνηειεζκάησλ
αμηνιφγεζεο) ηεο αξ. πξση. …………….. Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε.
12. Σε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ……………………………

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ
Άπθπο 1
1. Σελ έληαμε ζην Τπνκέηξν 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020 ησλ παξαδεθηψλ
πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.
2. ηνηρεία εγγξαθήο πξάμεσλ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
Η δεκφζηα δαπάλε ησλ πξάμεσλ αλέξρεηαη ζε …………… € ( βιέπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηελ Α 082/1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).
3. Έλαξμε θαη δηάξθεηα δεζκεχζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ:
Οη δεζκεχζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ εθθηλνχλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο
Έληαμεο Πξάμεσλ θαη ε δηάξθεηά ηνπο νξίδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο
ζρέδην, φπσο απηφ έρεη ππνβιεζεί απφ θάζε δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ θαη δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν.
Η ειάρηζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ είλαη ηα ηξία (3) έηε θαη ε κέγηζηε ηα ηέζζεξα (4)
έηε.
4. Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη εγγξάθσο ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ αίηεζε ζηήξημεο, φπσο απηή
δηακνξθψζεθε κεηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη ζπλεπεία ηεο νπνίαο ε αληίζηνηρε πξάμε πεξηιακβάλεηαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε, ζχκθσλα κε ηε Γηαδηθαζία Ι.1.5 ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. Η αλάθιεζε
επαλαθέξεη ην δηθαηνχρν ζηε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ππνβάιιεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ή ην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ
αίηεζεο.
Άπθπο 2
ηόσοι Επισειπημαηικού σεδίος / Δεζμεύζειρ και Τποσπεώζειρ
Κάζε δηθαηνχρνο κε ηελ έληαμή ηνπ ζην ππνκέηξν 6.1, αλαιακβάλεη ηηο δεζκεχζεηο/ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κε δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ/ηεο αξρεγνχ ηεο εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ/ηεο ζρέδην, φπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην
δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ θαη δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρφ. Δηδηθφηεξα θάζε δηθαηνχρνο αλαιακβάλεη λα
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ηεξεί ηηο παξαθάησ δεζκεχζεηο / ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη λα ηεξεί ηηο επί κέξνπο ρξνληθέο πξνζεζκίεο επίηεπμήο ηνπο:
1. Ο αξρεγφο ηεο εθκεηάιιεπζεο λα δηαηεξήζεη ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηελ έδξα ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ζε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο …………………………..
2. Ο αξρεγφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο λα δηαηεξήζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ.
3. Να δηαηεξήζεη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ/ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπ/ηεο αξρεγνχ ηεο εθκεηάιιεπζεο.
4. Ο δηθαηνχρνο Ννκηθφ Πξφζσπν λα δηαηεξήζεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηε γεσξγηθή ( Οκάδα ΚΑΓ 01 εθηφο
ηνπ ΚΑΓ 01.6 θαη ηνπ ΚΑΓ 01.7).
5. Να ηεξεί ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
6. Να πινπνηήζεη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ/ηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο επαξθνχο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηνλ αξρεγφ ηεο
εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ απαηηείηαη, φπσο απηφ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ/ηελ δηθαηνχρν ζην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) θαη δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
ηνπο παξαθάησ δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο:
Καη’ έηορ (και ανελλιπώρ καθ΄ όλη ηη διάπκεια ηος επισειπημαηικού ζσεδίος, όπωρ αςηό έσει ςποβληθεί
από ηο δικαιούσο ζηο ΠΚΕ και διαμοπθωθεί καηά ηο διοικηηικό έλεγσο):
6.1. Να ππνβάιεη Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.
6.2. Να δηαηεξήζεη ηε βαζκνινγία πνπ επηηπγράλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζε επίπεδν αλψηεξν απφ ην
επίπεδν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα, εθφζνλ ππάξρνπλ επηιαρφληεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο λα δηαηεξήζεη ηελ βαζκνινγία πνπ επηηπγράλεη ζε επίπεδν αλψηεξν ή ίζν
εθείλνπ ηεο ειάρηζηεο επηιέμηκεο βαζκνινγίαο.
6.3. Να δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηελ αξρηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο (ζε φξνπο ηππηθήο
απφδνζεο) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε γηα ην Τπνκέηξν 6.1 πλεπψο δελ πξέπεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ ε ηππηθή απφδνζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λα πέζεη θάησ απφ εθείλε ηνπ έηνπο
έληαμεο.
6.4. Να ππνβάιιεη θαη’ έηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγηθή δήισζε.
Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος 9 μηνών από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ
6.5. Να αξρίζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο έλαξμε πινπνίεζεο ζεσξείηαη ε έλαξμε
δξαζηεξηνηήησλ ζηε ΓΟΤ απφ ηνλ αξρεγφ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηε γεσξγία.
Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος 1 έηοςρ από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ
6.6. Να απνθηήζεη άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο γηα πηελνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, φπνπ
απαηηείηαη.
Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος 18 μηνών από ηην ημεπομηνία ηηρ ππώηηρ εγκαηάζηαζηρ όπωρ αςηή έσει
ςποβληθεί από ηο δικαιούσο ζηο ΠΚΕ και διαμοπθωθεί καηά ηο διοικηηικό έλεγσο
6.7. Να απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ελεξγνχ αγξφηε».
Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος 2 εηών από ηην ημεπομηνία ηηρ ππώηηρ εγκαηάζηαζήρ όπωρ αςηή έσει ςποβληθεί
από ηο δικαιούσο ζηο ΠΚΕ και διαμοπθωθεί καηά ηο διοικηηικό έλεγσο
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6.8.

α) ηελ πεξίπησζε αηνκηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ν αξρεγφο ηεο εθκεηάιιεπζεο λα απνθηήζεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ «επαγγεικαηία αγξφηε».
β) ηελ πεξίπησζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε Ννκηθά Πξφζσπα, ν αξρεγφο ηεο
εθκεηάιιεπζεο λα απνθηήζεη πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη πνζνζηφ εηζνδήκαηνο απφ ηελ άζθεζε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε λνκηθφ πξφζσπν κε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα αληίζηνηρα κε απηά
πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ επαγγεικαηία αγξφηε.

Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος η οποία δεν ςπεπβαίνει ηοςρ 36 μηνών από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ
6.9.

Ο αξρεγφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο λα απνθηήζεη επαξθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα, εθφζνλ δελ ηα
δηαζέηεη.

Ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος η οποία δεν ςπεπβαίνει ηα ηέζζεπα (4) έηη από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ
6.10. Να αλαπηχμεη ηε γεσξγηθή ηνπ/ηεο εθκεηάιιεπζε, ψζηε απηή λα απνθηήζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
παξαγσγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ/ηεο ζρέδην, φπσο απηφ έρεη ππνβιεζεί απφ ην
δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ θαη δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν.
6.11. Να επηηχρεη ηνπο πνηνηηθνχο ή/θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη ηα ινηπά κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ/ηεο ζρέδην φπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ θαη
δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν.
6.12. Να απνθηήζεη άδεηα εγθαηάζηαζεο πηελνθηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, φπνπ απαηηείηαη, ε νπνία λα
θαιχπηεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο..
6.13. Να ππνβάιιεη αίηεζε θαηαβνιήο ηειηθήο πιεξσκήο (δεχηεξε πιεξσκή) κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ παξνχζα, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο αξ. 8585/10-10-2017 ΤΑ, εληφο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4)
εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο απφθαζεο έληαμεο πξάμεσλ.
7. Να απνδέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζπλαθψλ ζηφρσλ θαη ηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο ή
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθά λα απνδέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη επηηφπηνπο ειέγρνπο ή επηζθέςεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ Δζληθά θαη Κνηλνηηθά Όξγαλα, πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζεί.
8. Να ελεκεξψλεη έγθαηξα θαη νξζά ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο πξάμεο,
απνζηέιινληαο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο φπσο
θαη λα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.
9. Να απνδέρεηαη πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο πνπ δηεμάγνληαη γηα ζπιινγή ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ
αθνξά εηζνδήκαηα θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (έξεπλα γηα ηε δηάζξσζε ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ) ή γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.
10. Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ ΠΑΑ πνπ δεκνζηνπνηεί ε ΔΤΓ ΠΑΑ ή ε
Πεξηθέξεηα κε ζηνηρεία φπσο ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ, εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο, ζπλνιηθή δαπάλε
θαη Πεξηθέξεηα.
Άπθπο 3
Παπακολούθηζη και ςλοποίηζη
1.

Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο …………………….. έρεη ηελ γεληθφηεξε επζχλε θαη
επνπηεία ηεο νξγάλσζεο, εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνκέηξνπ 6.1
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2.

Η παξαθνινχζεζε θαη ε επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θάζε
δηθαηνχρνπ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) ησλ
αξκνδίσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
ηεο Πεξηθέξεηαο …………………………………………………………. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα
22, 23, 24 ηεο αξ. πξση. 8585/2016 ΤΑ.
Άπθπο 4
Διαδικαζία σοπήγηζηρ ηηρ ζηήπιξηρ,

1. Αξκφδηνο θνξέαο πιεξσκψλ είλαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ.
2. Η δεκφζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλεη κε ηελ έληαμή ηνπ/ηεο ζην ππνκέηξν, θπκαίλεηαη κεηαμχ 17.000-22.000 € θαη πεξηιακβάλεηαη γηα
θάζε δηθαηνχρν ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο.
3. Σν Μέηξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Σ.Α.Α.). Η
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηνπ Δ.Γ.Σ.Α.Α. ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην ηνπ Τπνκέηξνπ
6.1 ηνπ Π.Α.Α. 2014 – 2020, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ζε ζπκθσλία κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλ (ΔΚ) 1305/2013
θαη ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 1303/2013.
4. Η νηθνλνκηθή ζηήξημε θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) δφζεηο:
4.1. Η α’ δφζε (70% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζηήξημεο) θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηά ηελ απφθαζε
έληαμήο ηνπο.
4.2. Η β’ δφζε (30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζηήξημεο) θαηαβάιιεηαη ζε θάζε δηθαηνχρν κεηά ηελ
νινθιήξσζε θαη νξζή πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ/ηεο ζρεδίνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην
αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο, εθφζνλ ν/ε δηθαηνχρνο
απνθηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη εθπιεξψζεη ηνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ/ηεο
ζρεδίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε έληαμεο.
4.3. Η αίηεζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο πιεξσκήο (δεχηεξε πιεξσκή) κπνξεί λα ππνβιεζεί κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο. Με ηελ ππνβνιή
ηεο δεχηεξεο αίηεζεο πιεξσκήο μεθηλά ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο.
4.4. Η ππνβνιή αηηήκαηνο πιεξσκήο δεχηεξεο δφζεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο έληαμεο, ζεσξείηαη αζέηεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη επηβάιινληαη απηά πνπ
πξνβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ εθαξκνγή θπξψζεσλ ζηα άξζξα 22
θαη 31 ηεο αξ. 8585/10-10-2016 ΤΑ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο
ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη κφλνλ εθφζνλ ν δηθαηνχρνο έρεη πξνβεί ζε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο
ΓΑΟΚ εληφο δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξάμεη αλαιφγσο.
5. Η δηαδηθαζία γηα ηελ πιεξσκή θάζε δηθαηνχρνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23, 24
θαη 25 ηεο αξ. πξση. 8585/2016 ΤΑ.
Άπθπο 5
Σποποποίηζη – μεηαβολή ππάξηρ
1. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί έσο θαη δχν (θνξέο) ή λα κεηαβιεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ κε αίηεζε ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ ή απφ ηε ΓΑΟΚ κε ζρεηηθή ελεκέξσζε
ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηεο αξ. πξση. 8585/10-10-2016 ΤΑ.
2. Δθφζνλ θαηά ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο / κεηαβνιήο δελ επεξεάδνληαη βαζηθά
ζηνηρεία ηεο παξνχζαο απφθαζεο έληαμεο δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε απηήο.
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3. Δθφζνλ θαηά ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πξνθχπηεη φηη αιιάδνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 ηεο αξ. πξση. 8585/10-10-2016 ΤΑ, ηφηε απηή πξέπεη
λα ηξνπνπνηείηαη.

Άπθπο 6
Έλεγσοι
1. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δηελεξγείηαη απφ ηηο ΓΑΟΚ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 24 ηεο αξ. πξση. 8585/10-10-2016 ΤΑ.
2. Η ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 είναι υπεφκυνθ για τθν οργάνωςθ και τον κακοριςμό όλων των διαδικαςιϊν που
ςχετίηονται με τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 28 και 29 τθσ αρ. πρωτ.
8585/10-10-2016 ΤΑ.
Άπθπο 7
Κςπώζειρ
1. Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ θαη ελ γέλεη θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ
πξάμεσλ, δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο παξαηππίεο, ήηνη: α) αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, β) κε
ζπκκφξθσζε κε ελδερφκελεο ζπζηάζεηο, γ) αζέηεζε ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δ) κε νξζή πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ε) δήισζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ
πξνθεηκέλνπ νη δηθαηνχρνη λα εληαρζνχλ ζην ππνκέηξν θαη λα ιάβνπλ ηηο εληζρχζεηο ηνπ ή κε δήισζε ησλ
απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ ιφγσ ακέιεηαο, ζη) κε ππνβνιή αίηεζεο πιεξσκήο β’ δφζεο εληφο ησλ ηηζέκελσλ
πξνζεζκηψλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο ή εμαηξεηηθήο πεξίζηαζεο θαη δ) επηζπκία
νηθεηνζεινχο απνδέζκεπζεο, επηβάιινληαη κε Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ/λζεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, νη θαηά πεξίπησζε θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 33 ηεο αξ. 8585/10-10-2016 ΤΑ.
2. Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία, εμαηξεηηθέο
πεξηζηάζεηο, πξνθαλή ζθάικαηα ηα νπνία αλαγλσξίδεη ε αξκφδηα αξρή, ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο
αξρήο θαη εθφζνλ ην ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ε
δηνηθεηηθή θχξσζε θαη φηαλ ε αξκφδηα αξρή πεηζζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ επζχλεηαη γηα ηε κε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο.
3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Κξάηνπο θαη
ινηπψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, ηδηαηηέξσο δε κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ (ΟΓΔ) θαη ησλ ινηπψλ κεηξψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνπ TAXIS,
ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ, ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ησλ νξγαληζκψλ
θνηλήο σθέιεηαο, πξνθχςεη φηη δελ πιεξνχληαη είηε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο
είηε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο δηθαηνχρνπ εθδίδεηαη απφθαζε απέληαμεο δηθαηνχρνπ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε,
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο …………………… ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ηπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά ζα αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
Η παξνχζα λα δεκνζηνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ……………………, ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ηνπ ΠΑΑ
θαη λα αλαξηεζεί ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο ……………………………………………. θαη ζηηο έδξεο ησλ ΓΑΟΚ
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ……………………………………………………………………………………….
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Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ

Πίλαθαο Απνδεθηψλ:
1. Γηθαηνχρνη (απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο)
2. Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ………………………………………………………………………………………
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
3. ΔΤΔ ΠΑΑ

/α
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΣΑΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Κωδικόσ
ΟΠΑΑ

Κωδικόσ
ζργου

Σίτλοσ
πράξησ

Ονοματεπώνυμο ή
Επωνυμία
δικαιοφχου

Πατρώνυμο
δικαιοφχου
[για φυςικά
πρόςωπα]

Ημερομηνία
ζνταξησ
δικαιοφχου

ΤΝΟΛΑ:

Βαθμολογία

Επιλζξιμη
δημόςια
δαπάνη
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ………
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
& ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σαρ. Γηεύζπλζε:
Σαρ. Κσδ :
Πιεξνθνξίεο :
Σειέθσλν :
Faρ :

Ηκεξνκελία:
Αξ. πξση.:

ΠΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

Θέμα: Απόθαζη ανάπηηζηρ αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ για ηο Υπομέηπο 6.1
«Εγκαηάζηαζη Νέων Γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
ηηρ Ελλάδαρ 2014-2020»
Έρνληαο ππόςε:
1. Σελ Τ.Α. 8585/10-10-2016 (ΦΔΚ 3322/Β/2016).
2. Σελ ΚΤΑ 2545/17-10-2016 (ΦΔΚ 3447/Β/2016) εθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΤΓ
ΠΑΑ ζηνπο ΔΦΓ.
3. Σελ κε

αξηζκ. πξση. 8837/14-10-2016 (ΦΔΚ 3442/Β/2016) «Πξόζθιεζε γηα

ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο – θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο πξνο έληαμε ζην Τπνκέηξν
6.1.Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» γηα ην
έηνο 2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
4. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε εθρσξήζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα
……….πίζησζε ύςνπο ………… € γηα ηελ έληαμε ελδηαθεξνκέλσλ ζην Τπνκέηξν.
5. Σα πνξίζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ βαζκνινγία θαη ην
ύςνο ελίζρπζεο αλά δηθαηνύρν,
ν Πεξηθεξεηάξρεο …………………….
δεκνζηνπνηεί:
1. Πίλαθα δικαιούσων γηα ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη πξνζθόκηζε επηπιένλ
δηθαηνινγεηηθώλ. Ο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη …….. δηθαηνύρνπο ζπλνιηθνύ πνζνύ
δεκόζηαο δαπάλεο ………..€.
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2. Πίλαθα εν δςνάμει δικαιούσων γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε
επηπιένλ δηθαηνινγεηηθώλ. Ο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη ………δηθαηνύρνπο ζπλνιηθνύ
πνζνύ δεκόζηαο δαπάλεο …………€.
3. Πίλαθα επιλασόνηων γηα ηηο αηηήζεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο αιιά δελ θαιύπηνληαη
από ηηο δηαζέζηκεο πηζηώζεηο. Ο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη …… επηιαρόληεο
4. Πίλαθα Αποππιπηόμενων κε ......... κε επηιέμηκεο αηηήζεηο ππνςεθίσλ.
Πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξσζεί γηα ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο
δηθήο ηνπ αίηεζεο έληαμεο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ
Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (ΠΚΔ) ζηελ νπνία είρε ππνβάιιεη ηελ
αίηεζε έληαμεο ηνπ.
Οη δηθαηνύρνη πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ έρνπλ ην
δηθαίσκα ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο (έλζηαζε) κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
λόκνπ 2690/1999 θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Η ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη
ειεθηξνληθά εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο έθδνζεο ηεο
παξνύζαο.
ε ελδερόκελε έλζηαζε ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζβάιεη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
αμηνιόγεζεο κε ηα νπνία δηαθσλεί (επηιεμηκόηεηα, βαζκνινγία, πνζό ελίζρπζεο). Απηόο
είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζηηο θαηαζηάζεηο επηιαρόλησλ θαη απνξξηπηόκελσλ
εκθαλίδνληαη βαζκνινγία θαη πνζό ελίζρπζεο. πλεπώο ε εκθάληζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ
(βαζκνινγία – πνζό ζηήξημεο) ζηηο θαηαζηάζεηο επηιαρόλησλ θαη απνξξηπηόκελσλ δελ
δεκηνπξγεί ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.
Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζην Άξζξν 18 ηεο Τ.Α.
8585/2016. Δηδηθόηεξα, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη θαηαξρήλ ειεθηξνληθά κέζσ ΠΚΔ,
ζύκθσλα κε ζρεηηθό ηππνπνηεκέλν ππόδεηγκα. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ηεο ππνβνιή, ην
έγγξαθν ηεο έλζηαζεο όπσο παξάγεηαη από ην ΠΚΔ ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλν από ην
δηθαηνύρν ή ην λόκηκν εθπξόζσπν ζπλνδεπόκελν από όια ηα θαηά πεξίπησζε ζρεηηθά
ζηνηρεία ζηελ νηθεία ΓΑΟΚ ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέζσ ΠΚΔ, ιακβάλνληαο ζρεηηθό πξσηόθνιιν
ππνβνιήο.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί ζηνλ Πίλαθα ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνύρσλ
απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε δηάζηεκα ελόο κήλα από ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνύζαο απόθαζεο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε αθνξνύλ:
α. Σε δηαθνπή ηεο κόληκεο εμσγεσξγηθήο απαζρόιεζεο.
β. Σελ αλαζηνιή ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο.
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γ. Σελ απόδεημε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζην ΟΓΔ ηνπ έηνπο
2016 σο κηζζσκέλα θαη ησλ νπνίσλ ηελ ηδηνθηεζία ν ππνςήθηνο απέθηεζε ζηε ζπλέρεηα.
Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηε ΓΑΟΚ ηνπ ηόπνπ
κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε δύν αληίγξαθα. Με ππνβνιή ή
ειιηπήο ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην πξνβιεπόκελν δηάζηεκα γηα ηηο
πεξηπηώζεηο α. θαη β. θαζηζηά ηνλ ππνςήθην απνξξηπηόκελν. Γηα ηελ πεξίπησζε γ. ζα
απαηηεζεί αλαβαζκνιόγεζε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ςνημμένα
1.Πίλαθαο δηθαηνύρσλ
2.Πίλαθαο ελ δπλάκεη δηθαηνύρσλ
3.Πίλαθαο επηιαρόλησλ
4. Πίλαθαο απνξξηπηόκελσλ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ππορ ενέπγεια
1. ΓΑΟΚ
2. Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο
3. ΔΤΓ ΠΑΑ
4. ΔΤΔ ΠΑΑ
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ
Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜ ΟΚ Ρ Α ΣΙ Α
Π Ε ΡΙΦ Ε Ρ ΕΙ Α … …… … …… … …… .
ΓΕ ΝΙ Κ Η ΔΙ Ε Τ ΘΤΝ  Η ΑΓ Ρ ΟΣ Ι Κ Η Ο ΙΚ ΟΝ ΟΜ Ι Α &
Κ ΣΗ ΝΙ Α ΣΡ Ι Κ Η
Δ/Ν Η Α ΓΡ Ο ΣΙ Κ Η  Ο Ι Κ Ο ΝΟΜ ΙΑ 
Πλθροφορίεσ
:
Σθλζφωνο
:
E-mail
:

Ακινα,
Αρ. Πρωτ.
ΠΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΜΟΝΗ

Θζμα: Ζγκριςη διάθεςησ πίςτωςησ για τη χρηματοδότηςη πράξεων ςτο πλαίςιο του Τπομζτρου
6.1 «Εγκατάςταςη Νζων Γεωργών» του Προγράμματοσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 2014 - 2020
Σίτλοσ Ζργου ςτο ΠΔΕ: ……………………………………………. ςτο υπομζτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020
Κωδικόσ Ζργου ΠΔΕ: …………………
Προχπολογιςμόσ: ………………………..€ που χρθματοδοτείται από τθν υλλογικι Απόφαςθ (Α)
082/1 του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 2016-2019, ςφμφωνα με τον Ετιςιο Πίνακα
Προγραμματιςμοφ για τθν ΑΕ 082/1.
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Σθν αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων με κζμα «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Ελζγχου του Προγράμματοσ «Αγροτικισ Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδοσ 2014-2020» όπωσ ιςχφει κάκε
φορά.
2. Σθν Τ.Α. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β/2016).
3. Σθν ΚΤΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/2016) «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων τθσ Ειδικισ
Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ ΠΑΑ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΠΑΑ
2014-2020) Α. τισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΕΠ)
Περιφερειϊν και Β. τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και
Κτθνιατρικισ των Περιφερειϊν, ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β/2016) «Πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων
ςτιριξθσ – φακζλων υποψθφιότθτασ προσ ζνταξθ ςτο Τπομζτρο 6.1. Εγκατάςταςθ Νζων
Γεωργϊν του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ» για το ζτοσ 2016 και τισ τροποποιιςεισ τθσ.
5. Σθν αρικ. ……….. Απόφαςθ Ζνταξθσ Πράξεων, όπωσ ιςχφει.
6. Σθν ετιςια «Εγκφκλιο Οδθγιϊν για τθν ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ του Π∆Ε και τον
προγραμματιςμό δαπανϊν Π∆Ε τρζχοντοσ ζτουσ» του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,
όπωσ ιςχφει κάκε φορά.

Εγκρίνουμε
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τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ ……………… ευρϊ από τθν ΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Ζργο με
Κωδικό……………….και με τίτλο «…………………………………………………» ςτο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 20142020», προκειμζνου να καταβλθκοφν οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ ςε δικαιοφχουσ του υπομζτρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικι Οικον/κι Δ/νςθ
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ – Σμιμα Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ
-Δ/νςθ Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ
Σμιμα Βελτίωςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

