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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27-5-2016
Αρ. Πρωτ.: 909/61979

Προς: 1. ∆/νσεις Αποκ/νων Υπηρεσιών
έδρες τους
2.Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης
έδρες τους
3. Ειδ. Υπηρ. Εφαρµογής ΠΑΑ
Μονάδα Β1
Λ. Αθηνών 54–56, 10441 (ΑΘΗΝΑ)
Κοιν.: Όπως Π.∆.

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος – διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισµό των νεοεισερχόµενων ως επαγγελµατίες
αγρότες.
Σχετ.: 1. Η από 24/4/2016 Προδηµοσίευση που αφορά το Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
2. Το αριθµ. 3802/11-05-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Π.Α.Α.
Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα θα θέλαµε να γνωρίσουµε τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 3874/10 περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του ν. 4235/14, για να κριθεί κάποιος
νεοεισερχόµενος ως επαγγελµατίας αγρότης:
Α. Θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
Γ. ∆εν απαιτείται να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη
της αγροτικής δραστηριότητάς του.
Ειδικότερα για τα ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία:
Α. Η κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης αποδεικνύεται µε τα αναφερόµενα στην αριθµ.
360/26071/1-3-2016 (Α∆Α 7Ω9Ρ4653ΠΓ-∆ΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ.
Β. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να µην απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Για τις λοιπές περιπτώσεις ο υπολογισµός της
ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλλευση θα γίνεται σύµφωνα µε την αριθµ.
169653/3-6-2011 (ΦΕΚ 1181/Β΄/9-6-2011) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ όπως ισχύει.
Στις περιπτώσεις όπου δεν ασκεί εξωαγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται ετήσιος
χρόνος απασχόλησης και υποβάλλονται τα κάτωθι ενδεικτικά δικαιολογητικά κατά
περίπτωση:
1. Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ∆ΟΥ
2. Απόλυση
3. Οικειοθελής αποχώρηση

1

ΑΔΑ: ΩΨΑΝ4653ΠΓ-ΔΙΠ
4. Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
5. Λήξη σύµβασης
6. Κάρτα ανεργίας
Σε περίπτωση µη προηγούµενης εξωαγροτικής απασχόλησης υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι δεν έχει προηγούµενη εξωαγροτική απασχόληση και ότι δεν
έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Γ. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα µητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός
έξι (6) µηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα µητρώα του και
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται µε τη συµπλήρωση των δύο (2)
ετών να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του
ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση, µε
υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το ∆ηµόσιο όλα τα
ωφελήµατα που τυχόν αποκόµισε.
Μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες και όσοι ενδιαφερόµενοι
νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ΟΓΑ κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης
ΜΑΑΕ (νεοεισερχοµένου) στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, µε την προϋπόθεση ότι
εντός ενός έτους θα καλύπτεται και η απαιτητή προϋπόθεση του ποσοστού αγροτικού
εισοδήµατος.
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας µε ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι
χαρακτηρίζονται επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα και σχετικό
υπόδειγµα βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως
επαγγελµατίες αγρότες (νεοεισερχοµένων στον αγροτικό τοµέα).
Τέλος στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόµενος παραγωγός είχε αγροτική εκµετάλλευση κατά
το έτος 2015 και δεν έχει υποβάλλει ∆ήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ζώων στο πλαίσιο Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης το αντίστοιχο έτος, για την απόδειξη της κατοχής της αγροτικής εκµετάλλευσης
και τον χαρακτηρισµό του κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης ή του επαγγελµατία αγρότη ή του
επαγγελµατία αγρότη ως νεοεισερχόµενου, µε εφαρµογή µόνο για το έτος 2016, είναι απαραίτητη
η προσκόµιση, τουλάχιστον, των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α. Αντίγραφο της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου
Εισοδήµατος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική
∆ραστηριότητα έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2015, όπου θα αποτυπώνεται η αγροτική
δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου.
Β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, του έτους
2016.
Η αριθµ. 147/33400/11-3-2014 εγκύκλιος του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ καταργείται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

2

ΑΔΑ: ΩΨΑΝ4653ΠΓ-ΔΙΠ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(νεοεισερχοµένων στον αγροτικό τοµέα)

Βεβαιώνεται ότι, µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του
Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση
134416/14-2-2011 (ΦΕΚ Β΄ 273/11) που ορίζει τη διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών πιστοποιητικών, ο/η ……………………………………………. µε αριθµό
∆ΑΤ
…………..….
και
ΑΦΜ………………………..
κάτοικος
……………………………. είναι εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίας αγρότης.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για χρήση ……………..(π.χ. υποβολή
αίτησης στο πρόγραµµα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», στον ΟΑΕΕ, στην
Τράπεζα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λ.π.) µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και κατόπιν
εξέτασης των στοιχείων του φορολογικού έτους ……..[π.χ. 2015].
Ηµεροµηνία απόκτησης ιδιότητας επαγγελµατία αγρότη ως νεοεισερχόµενου
στον αγροτικό τοµέα, στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων:
…../…../……
Η ισχύς της ανωτέρω διαρκεί έως τη λήξη του τρέχοντος ηµερολογιακού
έτους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραµµατέα
4. Γρ. Γεν. Γραµµατέα Αγροτ. Πολιτικής & ∆ιαχ. Κοινοτικών Πόρων
5. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
6. ΟΠΕΚΕΠΕ - ∆/νση Πληροφορικής - Τµ. ∆ιαχ/σης ∆εδοµένων και Μητρώων
7. Εσωτερική διανοµή – Τµήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
α/α
ΩΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΕ ΑΛΛΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1

3

X
[κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο από την
ηµεροµηνία αίτησης
χορήγησης της σχετικής
βεβαίωσης
(νεοεισερχοµένου) στο
ΜΑΑΕ]
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Χ
(εργάτης γης,
µέλος αγροτικής
οικογένειας,
δασεργάτης)

Χ

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον 1. πληρεί το κριτήριο του
χρόνου απασχόλησης ή προβεί σε διακοπή της εξωαγροτικής απασχόλησης (βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης από τον
οικείο ασφαλιστικό φορέα ή/και βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η παύση εργασιών, κ.λ.π.), 2. αποδείξει
την κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε κ.λ.π.) και 3.υποβάλλει Υ.∆. του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπου θα δηλώνει ότι θα
υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ εντός 6 µηνών και υποχρεούται µέσα σε δύο έτη να προσκοµίσει στο ΜΑΑΕ σχετική
βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον 1 .υποβάλλει Υ.∆. του ν.
1599/1986 (Α' 75) ότι δεν έχει προηγούµενη εξωαγροτική απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
2. αποδείξει την κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε κλπ) και 3.υποβάλλει Υ.∆. του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπου θα
δηλώνει ότι θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ εντός 6 µηνών και υποχρεούται µέσα σε δύο έτη να προσκοµίσει στο
ΜΑΑΕ σχετική βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον 1. πληρεί το κριτήριο του
χρόνου απασχόλησης ή έχει προβεί σε διακοπή της εξωαγροτικής απασχόλησης (βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης
από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή/και βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η παύση εργασιών) ή Υ.∆. του ν.
1599/1986 (Α' 75) όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχει προηγούµενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλον ασφαλιστικό
φορέα, κ.λ.π., 2. αποδείξει την κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε κ.λ.π.)

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον 1. προσκοµισει βεβαίωση
από τον ΟΓΑ ότι είναι ασφαλισµένος µε ιδιότητα άλλη από αυτή του αγρότη (π.χ. επαγγελµατία,ς έµπορος, κ.λ.π.), 2. πληρεί το
κριτήριο του χρόνου απασχόλησης ή προβεί σε διακοπή της εξωαγροτικής απασχόλησης (βεβαίωση διακοπής κύριας
απασχόλησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή/και βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η παύση εργασιών,
κ.λ.π.), και 3. υποβάλλει Υ∆. του ν. 1599/1986 (Α' 75) για την αλλαγή της ιδιότητας του στον ΟΓΑ ως αγρότης

0-100%

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον 1. προσκοµίσει βεβαίωση
από τον ΟΓΑ ότι είναι ασφαλισµένος ως εργάτης γης ή ως µέλος αγροτικής οικογένειας ή προσκοµίσει ενσηµα ΙΚΑ για τον
δασεργάτη και βεβαίωση από τον εργοδότη για τις αποδοχές του και την δασική εργασία, 2. αποκτήσει εντός τους έτους
αναφοράς αγροτική εκµετάλλευση και την αποδείξει µε ΟΣ∆Ε κλπ και 3. για τον εργάτη γης και το µέλος αγροτικής
οικογένειας υποβολή Υ.∆. του ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι θα αλλάξει ιδιότητα ασφάλισης στον ΟΓΑ, ενώ για τον δασεργάτη Υ.∆.
του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπου θα δηλώνει ότι θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ εντός 6 µηνών και υποχρεούται µέσα
σε δύο έτη να προσκοµίσει στο ΜΑΑΕ σχετική βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ

0-100%

ΝΑΙ
(ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ
∆ΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ σε περίπτωση που έχουν περάσει 6
µήνες από την αρχική του Υ.∆. του ν. 1599/1986 (Α' 75) , θα πρέπει να υποβάλλει την κατατεθιµένη αίτηση εγγραφής στον
ΟΓΑ µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά

<50%

ΝΑΙ
(ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ
∆ΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ εφόσον υποβάλλει φορολογική
δήλωση από την οποία δεν προκύπτει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήµατος µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ

0-100%

0-100%

<50%

Χ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ"

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Χ

4

7

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ
ΝΟΣ ΣΕ
ΑΛΛΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Ο ΦΟΡΕΑ

Χ

2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΟ ΜΑΕΕ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

0-100%
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