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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2014-2020)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα:« Τροποποίηση της αρ. 2022/8-3-2018 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 885/Β’/14-3-2018) ‘’2η Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝhttp://www.opengov.gr/home/?cat=12
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
∆εκεµβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
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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 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 17ης 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.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2.2. Του Π.∆. 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.∆. 24/2015 «Σύσταση και Μετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20)

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

Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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».
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2.5. Του Π.∆. 73/23‐09‐2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «∆ιορισµός 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 του άρθρου 66 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 40 και 41 του Νόµου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’) και το άρθρο 65 του Νόµου
4389 (ΦΕΚ 94/Α’) και όπως κάθε φορά ισχύει.
2.9. Του Νόµου 2690/1997 (ΦΕΚ Α’45/9.3.1999) µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας.
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.∆. µε την επωνυµία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.11. Της αρ. 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. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ)
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς
∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) 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 ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις ∆/νσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) 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 τροποποιήθηκε µε τις αρ. 3498/31-3-2017 (ΦΕΚ 1277/Β΄/12.4.2017) και 443/17-1-2018
(ΦΕΚ 288/Β΄/2.2.2018) όµοιές της και ισχύει.
5. Την αρ. 2022/8-3-2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων (ΦΕΚ 885/Β’/14-3-2018) «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων
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υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’».
6. Τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ µε το αρ. 1111/13-4-2018 έγγραφό της.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δηµόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε την µε αρ. 2022/8-3-2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 885/Β’/14-3-2018) «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης –
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 3 «Περίοδος καταχώρησης, οριστικοποίησης, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας έτους αναφοράς 2017» αντικαθίσταται ως εξής:
«Περίοδος καταχώρησης, οριστικοποίησης, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων
υποψηφιότητας έτους αναφοράς 2017
1. Περίοδος καταχώρησης, οριστικοποίησης, υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας
και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης:
α) Ως περίοδος για την απόκτηση ονόµατος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης - φακέλου
υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018.
β) Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την
οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η
περίοδος από 15-3-2018 έως και 3-5-2018. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που
αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι και τις 20-4-2018.
γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η µετά την 4-5-2018 περίοδος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα
15 και 16 της παρούσας
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας:
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα εργασίµων
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις
4-5-2018 έως και τις 17-5-2018, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν
(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του
αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
Άρθρο 2
Στο τέλος της παραγράφου ι) «Τυπική Απόδοση» του άρθρου 4 «Ορισµοί και Εννοιολογικοί
Προσδιορισµοί» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή του υποµέτρου 6.1, κατά παρέκκλιση του πίνακα τυπικών αποδόσεων Ζωικής Παραγωγής του
Παραρτήµατος ΙΙ «Συντελεστές τυπικής απόδοσης» της παρούσας, οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών
προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της συνολικής τυπικής
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απόδοσης της εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από την απουσία ή ύπαρξη στην εκµετάλλευση θηλυκών
προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.»
Άρθρο 3
Για τη δηµοσιότητα της πρόσκλησης ισχύουν οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης έτσι όπως ορίζονται στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικά τα εξής:
Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή
στην ΕΥ∆ ΠΑΑ και στις αρµόδιες Περιφέρειες. Επιπλέον η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και
στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών. Με ευθύνη των ∆ΑΟΠ, η πρόσκληση κοινοποιείται στις ∆ΑΟΚ των
Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Περιφερειών καθώς και στους κατά τόπους
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς. Επίσης οι
∆ΑΟΠ µεριµνούν για την ευρεία δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, µε σχετική καταχώρηση σε τουλάχιστον δύο
εφηµερίδες και δύο ιστοσελίδες ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο οικείας Περιφέρειας, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόµενο της
πρόσκλησης. Σε αντίστοιχες ενέργειες δύνανται να προβούν και οι ∆ΑΟΚ, σε µία εφηµερίδα και µία ιστοσελίδα
της Περιφερειακής Ενότητας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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