Αίτηςη Στήριξησ – Φάκελοσ υποψηφιότητασ και Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ και επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα νζων
γεωργϊν, πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ ςτιριξθσ - φάκελο υποψθφιότθτασ (εφεξισ «αίτθςθ ςτιριξθσ»). Η αίτθςθ
ςτιριξθσ ςυνοδεφεται και από αίτθςθ για χοριγθςθ πλθρωμισ α’ δόςθσ ςτο ποςό που αναλογεί ςτον υποψιφιο
δικαιοφχο ςε περίπτωςθ ζνταξισ του ςτο υπομζτρο 6.1, ςφμφωνα με ςχετικό τυποποιθμζνο υπόδειγμα.
2. Η αίτθςθ ςτιριξθσ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) Αίτθςθ ςτιριξθσ ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με ςχετικό τυποποιθμζνο υπόδειγμα, όπωσ παράγεται και
εκτυπϊνεται μετά τθν θλεκτρονικι τθσ υποβολι ςτο ΠΣΚΕ. Η αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8
του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Συνεπϊσ, πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα
περιεχομζνου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ
επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Η αίτθςθ υπογράφεται από τον υποψιφιο ι τον
διαχειριςτι και νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου
β) Επιχειρθματικό Σχζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα
με ςχετικό τυποποιθμζνο υπόδειγμα, ζτςι όπωσ παράγεται και εκτυπϊνεται μετά τθν θλεκτρονικι του υποβολι ςτο
ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμζνο τόςο από δικαιοφχο ι τον διαχειριςτι και νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου
όςο και από το ςφμβουλό του.
γ) Δικαιολογθτικά υποβολισ, όπωσ ορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ 3 και 4.
3. Δικαιολογθτικά υποβολισ αιτιματοσ ςτιριξθσ φυςικοφ προςϊπου:
3.1. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ) ςε ιςχφ, ωσ
νεοειςερχομζνου ςτον αγροτικό τομζα επαγγελματία αγρότθ.
3.2. Αντίγραφο Αςτυνομικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ (δφο όψεων) ι του Διαβατθρίου τουσ ι άλλου επίςθμου
εγγράφου που να αποδεικνφει τθν θλικία του υποψθφίου.
3.3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ.
3.4. Βεβαίωςθ Δθμάρχου ι Κοινοτάρχθ για το μόνιμο τθσ κατοικίασ με αρικμό πρωτοκόλλου και θμερομθνία
ζκδοςθσ όχι προγενζςτερθ του ενόσ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ υποβολισ αιτιςεων ςτιριξθσ.
3.5. Για αλλοδαποφσ πολίτεσ:
α) Για πολίτεσ τθσ Ε.Ε., ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ
μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ.
β) Για πολίτεσ τρίτων χωρϊν, άδεια διαμονισ επί μακρόν διαμζνοντοσ ι άδεια διαμονισ δεφτερθσ γενιάσ ι άδεια
διαμονισ δεκαετοφσ διάρκειασ ι δελτίο διαμονισ ςε ςφηυγο πολίτθ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι δελτίο
διαμονισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν μζλθ οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. Στισ δφο τελευταίεσ
περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
3.5.α και για τον/τθν ςφηυγο του υποψθφίου ι το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που είναι πολίτθσ άλλου κράτουσ – μζλουσ
τθσ Ε.Ε.»
3.6. Φορολογικά ςτοιχεία:
α) Τελευταίο διακζςιμο εκκακαριςτικό Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε1,
β) Αντίγραφο τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικϊν Στοιχείων από Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα (ζντυπο Ε3) του ιδίου
ζτουσ
γ) Αντίςτοιχα παραςτατικά (εκκακαριςτικό Ε1, Ε3) προςκομίηονται και για το/τθ ςφηυγο του φυςικοφ προςϊπου,
εφόςον δεν υπάρχει κοινι διλωςθ ςυηφγων, μόνο για υποψθφίουσ δικαιοφχουσ φυςικά πρόςωπα.

δ) Στισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουν υποβλθκεί φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ότι
ο υποψιφιοσ (ι ο/θ ςφηυγοσ) δεν ιταν υπόχρεοσ ςε υποβολι δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ. Υποβάλλεται
επίςθσ και αντίγραφο βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΜ.
3.7. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον ΟΓΑ ςχετικά με τθν άςκθςθ γεωργικισ ι άλλθσ δραςτθριότθτασ, εφόςον υπάρχει.
3.8. Εφόςον ο/θ ςφηυγοσ του υποψθφίου αςχολείται ςτον τομζα τθσ Αλιείασ και είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον ΟΓΑ,
απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αςφάλιςθσ ςτον ΟΓΑ ςτθν οποία να αναφζρεται ο τομζασ αςφάλιςθσ.
3.9. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του υποψθφίου δικαιοφχου νζου γεωργοφ και του ςφμβουλου γεωτεχνικοφ ι
τεχνολόγου γεωπονίασ ςχετικά με τθ ςφνταξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και τθν τεχνικι ςτιριξθ του δικαιοφχου
μζχρι τθν ολοκλιρωςι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.
3.10. Εφόςον υπάρχει, βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριοτιτων ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι βεβαίωςθ μεταβολϊν εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ περιγραφισ τθσ κφριασ και δευτερευόντων δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ (ΚΑΔ).
3.11. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 όπου ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ δθλϊνει ότι:
α) Εμπίπτει ςτον οριςμό των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςφςταςθ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ).
β) Δεν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ μθ επιλζξιμων υποψθφίων.
γ) Θα προςκομίςει δικαιολογθτικά διακοπισ εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ μετά από ενδεχόμενθ κατάταξι του ςτουσ
εν δυνάμει δικαιοφχουσ του μζτρου.
δ) Για τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτείται βακμολόγθςθ ιδιοκτθςίασ και τα οποία δεν δθλϊκθκαν ωσ ιδιόκτθτα
ςτθν αίτθςθ ενιαίασ ενίςχυςθσ του ζτουσ αναφοράσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, κα προςκομίςει δικαιολογθτικά νόμιμθσ
κατοχισ μετά από ενδεχόμενθ κατάταξι του ςτουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ του μζτρου.
ε) Θα προςκομίςει βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριοτιτων από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι βεβαίωςθ μεταβολϊν εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ περιγραφισ τθσ κφριασ και δευτερευόντων δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ (ΚΑΔ) εντόσ
εννζα μθνϊν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ.
ςτ) Ο αρχθγόσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ δεν ζχει αςκιςει κατά το παρελκόν γεωργικι επαγγελματικι
δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 5 ετϊν πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ.
η) Αποδζχεται ότι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
που ζχει δθλωκεί ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ μζςω ΠΣΚΕ επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων
των ζννομων ςυνεπειϊν και προκεςμιϊν κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεων εκ μζρουσ τουσ.
θ) Αποδζχεται τθν περαιτζρω επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των προςωπικϊν δεδομζνων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. Σε κάκε περίπτωςθ, διαςφαλίηεται θ τιρθςθ
τθσ νομοκεςίασ περί προςωπικϊν δεδομζνων.
3.12. α) Δικαιολογθτικά διακοπισ μόνιμθσ εξαρτθμζνθσ ι μθ εξαρτθμζνθσ εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.2 του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία διακοπισ, ενδεικτικά
αναφζρονται τα ακόλουκα: Αντίγραφο διακοπισ εργαςιϊν από τθ ΔΟΥ, απόλυςθ, οικειοκελισ αποχϊρθςθ,
βεβαίωςθ διακοπισ κφριασ αςφάλιςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, λιξθ ςφμβαςθσ, διακοπι ταμείου
ανεργίασ.
β) Δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν άςκθςθ μθ μόνιμθσ εξαρτθμζνθσ απαςχόλθςθσ (όπωσ εποχιακι εργαςία) για το
φυςικό πρόςωπο αρχθγό τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ. Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία αυτισ ενδεικτικά αναφζρονται οι
ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ι απόςπαςμα ατομικοφ λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ ΙΚΑ.
γ) Ο υποψιφιοσ δφναται να αποκτιςει και να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ςε
θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ.
3.13. Εφόςον υπάρχουν, παραςτατικά νόμιμθσ κατοχισ αγροτεμαχίων που δθλϊνονται ωσ ιδιόκτθτα από το
δικαιοφχο, νομίμωσ μετεγγραμμζνα, για αγροτεμάχια που δθλϊνονται ωσ ιδιόκτθτα πλζον αυτϊν που ζχουν

δθλωκεί ωσ ιδιόκτθτα ςτθν Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ (ΟΣΔΕ). Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ δφναται να αποκτιςει και
να προςκομίςει τα παραςτατικά ιδιοκτθςίασ για τα εν λόγω αγροτεμάχια που ζχουν περιλθφκεί ςτθ διλωςθ του
ΟΣΔΕ ωσ μθ ιδιόκτθτα ςε θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 15
τθσ παροφςασ. Ειδικά για τα φυςικά πρόςωπα και τισ οικογενειακζσ εκμεταλλεφςεισ, ςυνυπολογίηεται για τθν
εφρεςθ του ποςοςτοφ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ εκμετάλλευςθσ που προζρχεται από ιδιόκτθτθ γεωργικι
γθ και θ ιδιόκτθτθ γεωργικι ζκταςθ του/τθσ ςυηφγου του/τθσ υποψθφίου, εφόςον περιλαμβάνονται ςτθν Ενιαία
Αίτθςθ Ενίςχυςθσ του υποψθφίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν επιλεξιμότθτα ςτισ οικογενειακζσ
εκμεταλλεφςεισ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ και κατζχονται κατά πλιρθ κυριότθτα ι και κατά επικαρπία.
3.14. Εφόςον υπάρχει, καταςτατικό ι άλλο εταιρικό ζγγραφο Ομάδασ ι Οργάνωςθσ Παραγωγϊν περί ςυμμετοχισ
του υποψθφίου δικαιοφχου ςτθν εν λόγω Ομάδα ι Οργάνωςθ Παραγωγϊν.
3.15. Εφόςον υπάρχει, δελτίο ανεργίασ του αρχθγοφ εκμετάλλευςθσ από τον ΟΑΕΔ ι βεβαίωςθ από τον ΟΑΕΔ ότι
είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά μθτρϊα, όπου να ςτοιχειοκετείται χρονικό διάςτθμα ανεργίασ ςυνολικισ (ενιαίασ
ι διακοπτόμενθσ) διάρκειασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν πριν από τθν ζναρξθ πρϊτθσ εγκατάςταςισ, ανατρζχοντασ ζωσ
και 18 μινεσ πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ.
3.16. Εφόςον υπάρχει, αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ διάρκειασ
τουλάχιςτον 150 ωρϊν ςε ςυνάφεια με τον προςανατολιςμό τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ ι αντίγραφο τίτλου
ςπουδϊν/ πτυχίο γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ, τουλάχιςτον επιπζδου 3 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο ιδ) του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. Οι τίτλοι ςπουδϊν όπωσ Πτυχίο ι/και Δίπλωμα
ι/και Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό είναι από ςχολι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικισ
κατεφκυνςθσ τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμθσ του εξωτερικοφ και αναγνωριςμζνοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3.17. Εφόςον υπάρχουν, δικαιολογθτικά ςχετικά με ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όπου ςτοιχειοκετοφνται
τιμζσ κριτθρίων βακμολογίασ που ορίηονται από τισ Περιφζρειεσ.
3.18. Εφόςον υπάρχει ςφηυγοσ, υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ ςυηφγου ςτθν οποία δθλϊνονται τα εξισ:
α) Ο ΑΦΜ του/τθσ ςυηφγου.
β) Ότι ο / θ ςφηυγοσ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ δεν είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο ΜΑΑΕ και δεν ζχει
τισ προχποκζςεισ για να χαρακτθριςτεί ωσ επαγγελματίασ αγρότθσ από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμζνου του τομζα τθσ
Αλιείασ.
γ) Ο/θ ςφηυγοσ του αρχθγοφ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ δεν ζχει υποβάλλει Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ κατά το ζτοσ
αναφοράσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο υπομζτρο 6.1.
4. Δικαιολογθτικά υποβολισ αιτιματοσ ςτιριξθσ νομικοφ προςϊπου
4.1. Δικαιολογθτικά ςφςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, εταιρικισ ςφνκεςθσ και νόμιμθσ ζδρασ αυτοφ που
προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, μαηί με τυχόν τροποποιιςεισ – μεταβολζσ τα οποία
είναι ςε ιςχφ, όπωσ τα ακόλουκα:
α) καταςτατικό ςφςταςθσ (ΕΠΕ, ΑΕ,), ιδιωτικό ςυμφωνθτικό (για ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΕ) και τυχόν τροποποιιςεισ αυτϊν μαηί με
καταχϊρθςθ αυτϊν ςτθ μερίδα τθσ εταιρία του ΓΕΜΗ ( ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ).
β) ςχετικό ΦΕΚ ςφςταςθσ με το τελευταίο κωδικοποιθμζνο και δθμοςιευμζνο καταςτατικό (για ΑΕ).
4.2. Απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του νομικοφ προςϊπου (όπωσ ενδεικτικά Απόφαςθ Μετόχων ι Διοικθτικοφ
Συμβουλίου)
α) ςχετικά με τον οριςμό του νόμιμου εκπροςϊπου και διαχειριςτι ςτο φυςικό πρόςωπο του νζου γεωργοφ και
β) ςχετικά με τθν υποβολι αιτιματοσ ςτιριξθσ ςτο μζτρο των νζων γεωργϊν.
4.3. Αντίγραφο τθσ τελευταίασ διακζςιμθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ ζντυπο Ε5, και αντίγραφο τθσ
Κατάςταςθσ Οικονομικϊν Στοιχείων από Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα ζντυπο Ε3 του ιδίου ζτουσ.

4.4. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ) για το υποψιφιο νομικό
πρόςωπο ωσ κάτοχο γεωργικισ εκμετάλλευςθσ.
4.5. Βεβαίωςθ εγγραφισ ι υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 περί εγγραφισ του φυςικοφ προςϊπου αρχθγοφ και
διαχειριςτι του νομικοφ προςϊπου ςτον ΟΑΕΕ ι άλλον κατά περίπτωςθ αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ, ςχετικά με τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε νομικό πρόςωπο με
γεωργικι δραςτθριότθτα ωσ κφρια.
4.6. Αντίγραφο Αςτυνομικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ (δφο όψεων) ι του Διαβατθρίου τουσ ι άλλου επίςθμου
εγγράφου που να αποδεικνφει τθν θλικία του νόμιμου εκπρόςωπου.
4.7. Βεβαίωςθ Δθμάρχου ι Κοινοτάρχθ για το μόνιμο τθσ κατοικίασ του νόμιμου εκπρόςωπου με αρικμό
πρωτοκόλλου και θμερομθνία ζκδοςθσ όχι προγενζςτερθ του ενόσ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ υποβολισ
αιτιςεων ςτιριξθσ.
4.8. Εφόςον ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι αλλοδαπόσ:
α) Για πολίτεσ τθσ Ε.Ε., ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ
μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ.
β) Για πολίτεσ τρίτων χωρϊν, άδεια διαμονισ επί μακρόν διαμζνοντοσ ι άδεια διαμονισ δεφτερθσ γενιάσ ι άδεια
διαμονισ δεκαετοφσ διάρκειασ ι δελτίο διαμονισ ςε ςφηυγο πολίτθ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι δελτίο
διαμονισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν μζλθ οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. Στισ δφο τελευταίεσ
περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 4.8.α και για τον/τθν ςφηυγο
του υποψθφίου ι το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που είναι πολίτθσ άλλου κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε.
4.9. Φορολογικά ςτοιχεία νόμιμου εκπρόςωπου:
α) Τελευταίο διακζςιμο εκκακαριςτικό Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε1.
β) Αντίγραφο τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικϊν Στοιχείων από Επιχειρθματικι Δραςτθριότθτα (ζντυπο Ε3) του ιδίου
ζτουσ
γ) Αντίςτοιχα παραςτατικά (εκκακαριςτικό Ε1, Ε3) προςκομίηονται και για το/τθ ςφηυγο του νόμιμου εκπροςϊπου,
εφόςον δεν υπάρχει κοινι διλωςθ ςυηφγων.
δ) Στισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουν υποβλθκεί φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ότι
ο υποψιφιοσ (ι ο/θ ςφηυγοσ) δεν ιταν υπόχρεοσ ςε υποβολι δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ ι αντίγραφο
βεβαίωςθσ απόδοςθσ ΑΦΜ.
4.10. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του νόμιμου εκπροςϊπου και του ςφμβουλου γεωτεχνικοφ ι τεχνολόγου
γεωπονίασ ςχετικά με τθ ςφνταξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και τθν τεχνικι ςτιριξθ του δικαιοφχου μζχρι τθν
ολοκλιρωςι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.
4.11. Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριοτιτων ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τυχόν μεταβολϊν εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ περιγραφισ τθσ κφριασ και δευτερευόντων δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ (ΚΑΔ).
4.12. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 όπου ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ δθλϊνει ότι:
α) Το νομικό πρόςωπο εμπίπτει ςτον οριςμό των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςφςταςθ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ).
β) Το νομικό πρόςωπο δεν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ μθ επιλζξιμων υποψθφίων.
γ) Για τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτείται βακμολόγθςθ ιδιοκτθςίασ και τα οποία δεν δθλϊκθκαν ωσ ιδιόκτθτα
ςτθν αίτθςθ ενιαίασ ενίςχυςθσ του ζτουσ αναφοράσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, κα προςκομιςκοφν δικαιολογθτικά
νόμιμθσ κατοχισ μετά από ενδεχόμενθ κατάταξθ ςτουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ του μζτρου.
δ) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αρχθγόσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ δεν ζχει αςκιςει κατά το παρελκόν γεωργικι
επαγγελματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 5 ετϊν πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ.

ςτ) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αποδζχεται ότι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει δθλωκεί ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ μζςω ΠΣΚΕ επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και
ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των ζννομων ςυνεπειϊν και προκεςμιϊν κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςε
περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων εκ μζρουσ τουσ
η) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αποδζχεται τθν περαιτζρω επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των προςωπικϊν
δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. Σε κάκε περίπτωςθ,
διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςωπικϊν δεδομζνων. Η ανωτζρω Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου.
4.13. Για τον νόμιμο εκπρόςωπο:
α) Δικαιολογθτικά διακοπισ μόνιμθσ εξαρτθμζνθσ ι μθ εξαρτθμζνθσ εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ. Ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία διακοπισ, ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα: Αντίγραφο διακοπισ εργαςιϊν 25 από τθ ΔΟΥ, απόλυςθ,
οικειοκελισ αποχϊρθςθ, βεβαίωςθ διακοπισ κφριασ αςφάλιςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, λιξθ ςφμβαςθσ,
διακοπι ταμείου ανεργίασ.
β) Δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν άςκθςθ μθ μόνιμθσ εξαρτθμζνθσ απαςχόλθςθσ (όπωσ εποχιακι εργαςία) για τον
νόμιμο εκπρόςωπο αρχθγό τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ. Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία αυτισ ενδεικτικά αναφζρονται
οι ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ι απόςπαςμα ατομικοφ λογαριαςμοφ αςφάλιςθσ ΙΚΑ.
γ) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου δφναται να αποκτιςει και να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά τθσ
παροφςασ παραγράφου ςε θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
15 τθσ παροφςασ.
4.14. Εφόςον υπάρχουν, παραςτατικά νόμιμθσ κατοχισ αγροτεμαχίων που δθλϊνονται ωσ ιδιόκτθτα από το
δικαιοφχο, νομίμωσ μετεγγραμμζνα, για αγροτεμάχια που δθλϊνονται ωσ ιδιόκτθτα πλζον αυτϊν που ζχουν
δθλωκεί ωσ ιδιόκτθτα ςτθν Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ (ΟΣΔΕ). Συγκεκριμζνα, το υποψιφιο νομικό πρόςωπο δφναται
να αποκτιςει και να προςκομίςει τα παραςτατικά ιδιοκτθςίασ για τα εν λόγω αγροτεμάχια που ζχουν περιλθφκεί
ςτθ διλωςθ του ΟΣΔΕ ωσ μθ ιδιόκτθτα ςε θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ.
4.15. Εφόςον υπάρχει, καταςτατικό ι άλλο εταιρικό ζγγραφο Ομάδασ ι Οργανϊςεων Παραγωγϊν περί ςυμμετοχισ
του υποψθφίου δικαιοφχου ςτισ εν λόγω Ομάδεσ ι Οργανϊςεισ Παραγωγϊν.
4.16. Εφόςον υπάρχει, δελτίο ανεργίασ του νόμιμου εκπρόςωπου από τον ΟΑΕΔ ι βεβαίωςθ από τον ΟΑΕΔ ότι
είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά μθτρϊα, όπου να ςτοιχειοκετείται χρονικό διάςτθμα ανεργίασ ςυνολικισ (ενιαίασ
ι διακοπτόμενθσ) διάρκειασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν πριν από τθν ζναρξθ πρϊτθσ εγκατάςταςισ, ανατρζχοντασ ζωσ
και 18 μινεσ πριν τθν θμερομθνία πρϊτθσ εγκατάςταςθσ.
4.17. Εφόςον υπάρχει, αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ του νόμιμου
εκπρόςωπου διάρκειασ τουλάχιςτον 150 ωρϊν ςε ςυνάφεια με τον προςανατολιςμό τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
ι αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν/ πτυχίο γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ του νόμιμου εκπροςϊπου, τουλάχιςτον επιπζδου 3
του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο ιδ) του άρκρου 1 τθσ παροφςασ. Οι
τίτλοι ςπουδϊν όπωσ Πτυχίο ι/και Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδϊν δφνανται να είναι από ςχολι
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικισ κατεφκυνςθσ, ι ιςότιμθσ προσ αυτι ςχολισ, τθσ Ελλάδοσ ι του
εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνθ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4.18. Εφόςον υπάρχουν, άλλα δικαιολογθτικά ςχετικά με ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όπου
ςτοιχειοκετοφνται τιμζσ κριτθρίων βακμολογίασ που ορίηονται από τισ Περιφζρειεσ.
5. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά να είναι ςε ιςχφ και να ζχουν θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Εξαιροφνται τα παραςτατικά διακοπισ εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ και τα
παραςτατικά ιδιοκτθςίασ αγροτεμαχίων τα οποία ζχουν δθλωκεί ςτο ΟΣΔΕ ωσ μιςκωμζνα ενϊ είναι ιδιόκτθτα.
Αυτζσ οι δφο κατθγορίεσ παραςτατικϊν μποροφν να ζχουν θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ και να προςκομιςτοφν ςε μεταγενζςτερθ τθσ πρόςκλθςθσ θμερομθνία, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 15 τθσ παροφςασ

6. Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογθτικά αφοροφν πρωτότυπα ι αντίγραφα αυτϊν με εξαίρεςθ τισ
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ οι οποίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ.

