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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

2
η
 Τροποποίηση της αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β’/2016) «Λεπτομέρειες 

εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος  

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 

165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου. 

1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 19. 

1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 

συμβιβασίμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 18. 

1.4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως το 

άρθρο 2. 

1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 8. 

1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17
ης

 Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει. 

1.7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 

απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 

ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

1.8. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 

έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Τις διατάξεις: 

2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

2.2. Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 

174/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/2014). 

2.3. Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20) 

2.4. Του Π.Δ. 70/22‐09‐2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού». 

2.5. Του Π.Δ. 73/23‐09‐2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2.6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265) και 

ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.7. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 

2.8. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α’) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40και 41 του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’) και το άρθρο 65 του Νόμου 

4389 (ΦΕΚ 94/Α’) και όπως κάθε φορά ισχύει. 
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2.9. Του Νόμου 2690/1997 (ΦΕΚ Α’45/9.3.1999) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας.  

2.10. Της αρ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) Κοινής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 

πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».  

2.11. Της αριθ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, 

των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020».  

2.12. Της αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»όπως ισχύει κάθε φορά. 

2.13. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

(ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές 

Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι 

Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ». 

2.14. Της αρ.1582/71256/30-6-2017 (ΦΕΚ 2277/Β/4-7-2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. 

Υπουργών Εσωτερικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του 

ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» 

3. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 

8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

4. Την αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–20» 

(3322/Β/2016) όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 3498/31-3-2017 (1277/B’/12-4-2017) όμοιά της και 

ισχύει. 

5. Την αρ. 2044/7-7-2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 «Απόφαση 

Γραπτής διαδικασίας μείωση του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας των υποψηφίων δικαιούχων για το Μ6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» σε περιφέρειες, που έχουν υπόλοιπο διαθέσιμων πόρων και προβαίνουν σε 

2
η
 προκήρυξη». 

6. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αρ. 3372/14-11-2017 έγγραφό της. 

7. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το αρ. 112260/9-11-2017 έγγραφό του. 

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δημόσια 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούμε την με αριθμ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3322/Β’/2016) «Λεπτομέρειες 

εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»  ως εξής: 
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Άρθρο 1 

1. Η παράγραφος θ) «Νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης» του άρθρου 3 

«Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν. 3874/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη για καθεστώς «νεοεισερχομένων» επαγγελματιών αγροτών. Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος 

«νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίας αγρότης πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του προαναφερόμενου νόμου και των διατάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων 

Δομών – Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).» 

2. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου ιε) «Περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1» του άρθρου 3 

«Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Στην Περιφέρεια Αττικής το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και 

Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής, δηλαδή σε 

περιοχές που σύμφωνα με τον βαθμό Αστικοποίησης (Degree of Urbanization), έχουν βαθμό 

Αστικοποίησης 2 και 3 (ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες περιοχές) και 

προσιδιάζουν αντίστοιχα σε ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με σχετικό 

πίνακα 8–1 του ΠΑΑ, οι οποίες αντιστοιχούν στους παρακάτω Δήμους με βάση τη διοικητική διαίρεση 

του Καλλικράτη. 

Πίνακας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Αττικής 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΙ  

1 ΑΧΑΡΝΩΝ 8 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

2 ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 9 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

3 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 10 ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

4 ΚΡΩΠΙΑΣ 11 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

5 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 12 ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

6 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13 ΩΡΩΠΟΥ 

7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   

 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΙ 

1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 ΦΥΛΗΣ 

3 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ   

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΗΜΟΙ 

1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 3 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

2 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
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Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΙ 

1 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 5 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

2 ΑΙΓΙΝΑΣ 6 ΣΠΕΤΣΩΝ 

3 ΚΥΘΗΡΩΝ 7 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

4 ΠΟΡΟΥ 8 ΥΔΡΑΣ 

» 

3. Στο τέλος του άρθρου 3 «Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί»  προστίθεται παράγραφος ιθ) «Έτος 

αναφοράς αίτησης στήριξης» ως εξής: 

«ιθ) Έτος αναφοράς αίτησης στήριξης 

Ως έτος αναφοράς αίτησης στήριξης νοείται το έτος στο οποίο αναφέρεται η πρόσκληση υποβολής 

αιτημάτων στήριξης. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Δήλωση 

Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί το έτος αναφοράς.» 

 

Άρθρο 2 

1. Η β) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα 

με την παράγραφο (ζ) του άρθρου 3 της παρούσας, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.» 

2. Η γ) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν 

υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.» 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά 

το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.» 

4. Το εδάφιο 6.1 της παραγράφου 6 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής 

Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, 

ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου 

συνυπολογίζεται και η γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί 

στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη 

στο Υπομέτρο 6.1.» 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 «Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι ως άνω δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου και στην απόφαση 

ένταξης, αποτελώντας συμβατικούς όρους της απόφασης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να τις τηρεί μέχρι την 

εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής καθώς και να τηρεί τις επί μέρους 

χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους.» 

 

Άρθρο 3 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 «Κριτήρια Επιλογής  (Βαθμολογία)» αντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές για 

χρηματοδότηση καθορίζεται κάθε φορά στη εκάστοτε πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης.» 

2. Το εδάφιο γ της παραγράφου 3.18 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και 

Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Ο/η σύζυγος του αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 

κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.» 

3. Η παράγραφος 18 του άρθρου 16 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» διορθώνεται ως εξής: 

«18. Ο έλεγχος των επιπλέον δικαιολογητικών (για τη διακοπή απασχόλησης και τη βαθμολόγηση 

ιδιοκτησίας) ξεκινά άμεσα με την υποβολή τους και διενεργείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τους 

ίδιους αξιολογητές που είχαν αξιολογήσει τον αρχικό φάκελο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως και 14 

ανωτέρω. Διαφοροποιήσεις με προκύπτουσα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας μεταξύ αρχικής 

δηλωμένης παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη 

και προσκομιζόμενων συμπληρωματικών παραστατικών νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων δεν 

προσμετρούνται και δεν αναβαθμολογούνται. Διαφοροποιήσεις με μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας 

αναβαθμολογούνται και οι σχετικές αιτήσεις επανακατατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα, ενώ αν η νέα 

βαθμολογία που προκύπτει είναι κατώτερη από το κατώφλι βαθμολογίας απορρίπτονται. Επίσης οι εν 

δυνάμει δικαιούχοι που δεν προσκομίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής 

απασχόλησης απορρίπτονται.» 

4. Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 21 «Τροποποίηση – μεταβολή πράξης» διορθώνεται ως εξής: 

«5.4 Έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή στη βαθμολογία του δικαιούχου, με την νέα βαθμολογία να πέφτει 

κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογίας ή να μην υπερβαίνει τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα.» 

5. Η παράγραφος 2.2 του άρθρου 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης» διορθώνεται ως εξής: 

«2.2 Μείωση βαθμολογίας του δικαιούχου, ύστερα από αναβαθμολόγηση του δικαιούχου με αποτέλεσμα 

αυτή να υπολείπεται του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας ή να μην  υπερβαίνει τη βαθμολογία του πρώτου 

επιλαχόντα.» 

 

Άρθρο 4 

1. Η παράγραφος 1.2 του άρθρου 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης» αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1.2 Στον έλεγχο ότι ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν εμπίπτει σε 

κάποιες από τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 7 και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των 

άρθρων 5 και 6 που έχουν εφαρμογή κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

α)Η γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να αποκτήσει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση) άνω των 100.000 € αλλά όχι μικρότερη των 8.000 € κατά την υλοποίηση και ορθή 

εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

β)Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 6 του άρθρου 6 κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

γ)Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.1, μετά την ένταξη των δικαιούχων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

και μέχρι την ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέπεται η απασχόληση σε δραστηριότητες 

που αφορούν διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταποίηση, χονδρική και 

λιανική πώληση αποκλειστικά προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση καθώς και η παροχή γεωργικών 

υπηρεσιών μίσθωσης αγροτικών μηχανημάτων σε άλλους παραγωγούς, εφόσον πληρούνται οι δεσμεύσεις 

της παραγράφου 1.4 του άρθρου 10 της παρούσας.  

δ)Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 1.5 του άρθρου 7 κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του 

επιχειρηματικού σχεδίου.» 
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2. Η παράγραφος 16.10.3 του άρθρου 23 «Αίτηση Πληρωμής - Επαλήθευση – Πιστοποίηση και 

Ολοκλήρωση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής: 

«16.10.3 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι όροι 

επιλεξιμότητας των άρθρων 5, 6 και 7 της ΥΑ που έχουν εφαρμογή εξαιρουμένων α) του ανώτατου ορίου 

των 100.000 ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6,  β) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 

και γ) του εδαφίου 1.5 του άρθρου 7.» 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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