
hfo@nafpaktos (info@nafpaktos.gr) 

FW: 2η Τροποποί ηση της 1 ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υποµέτρο 
6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

Από: 

προς: 

Ηµεροµηνία: Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, 11:34 τ 
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From: Ρορργ Angeli [mailto:k.aggeli@pde.gov.gr]  
Sent: Tuesday, April 9, 2019 10:35 ΑΜ 
Το: presscontact@aigialeia.gov.gr; mayor@dimosdymaion.gov.gr; dimos@erymanthou.gr; 
dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr; patrasmayor@gmail.com; dimarxosag@agrinio.gr; 
dimarxosag@gmail.com; dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr; dimamfil@otenet.gr; 
dthermo@otenet.gr; nkarapanos@1426.syzefxis.gov.gr; syzefxis@1426.syzefxis.gov.gr; 
info@nafpaktos.gr; info@dimosxiromerou.gr; dimarxos@dimosxirόmerou.gr; dimos@andravida-
killini.gr; dkresten@otenet.gr; dolympia@otenet.gr; antoηopouloum@yahoo.gr  
gram.dhm.ilidas@gmail.com; dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr; dimarxospyrgou@gmail.com; 
easa@easagr.gr; easa@easagr.gr; easbon@otenet.gr; easmn@otenet.gr; easx@otenet.gr; 
easaml@otenet.gr; easgast@otenet.gr; eashleiasolympias@yahoo.gr; easkalav@otenet.gr; 
easlex@otenet.gr; coopatra@otenet.gr; sales@pesunion.gr  
Cc: daok@aitnia.pde.gov.gr; tkl@aitnia.pde.gov.gr  n.kosmas@achaia.pde.gov.gr; 
daok@ilia.pde.gov.gr; igrigor@ilia.pde.gov.gr; mbotset@ilia.pde.gov.gr; . 
m.kyriakidou@achaia.pde.gov.gr; v.papathanasiou@achaia.p&.gov.gr; tfτρ17@aitnia.pde.gov.gr  
gd .pe8ak@pde.gov.gr; v.mixalopoulos@pde.gov.gr  m.fasoi@pde.gov.gr; kpanopoulou@mou.gr  
5ubject: 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ενηµερώνει ότι εκδόθηκε 

η αρ. 2245/22-3-2019 Απόφαση «2η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «]η 
Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο 
Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτύξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 2014 - 2020» 

- Με τηνενλόγω 2η-τροποποίηση της Ωρόσκλησης νποβολήgαιτήσεωνστο-νποµέτρο 6:3α - 

Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισµού  τον ατοµικού  αγροτικού  εισοδήµατος. Στον 

υπολογισµό  του ατοµικού  αγροτικού  εισοδήµατος εξαιρούνται οι ενισχύσεις και οι 
αποζηµιώσεις. 

Ορίζεται ότι το επιχειρηµατικό  σχέδιο συντάσσεται από  σύµβουλο γεωτεχνικό  ή  

τεχνολόγο γεωπονίας 

1 από  2 	 9/4/2019.2:33 µ.µ. 

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Πρωτοκολλήθηκε στις 10/04/2019-08:57:40 µε αριθµό 6658/2019
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3. 	Μειώνεται η ελάχιστη βαθµολογία για ένταξη στο νποµέτρο 6.3, στούς 50 
βαθµούς 

Τέλος, στο help desk του υποµέτρου 6.3 έχούν αναρτηθεί  πληροφορίες σχετικά  µε τον τρόπο 
υπολογισµού  τον ατοµικού  αγροτικού  εισοδήµατος, του ατοµικού  εισοδήµατος και του 
οικογενειακού  εισοδήµατος καθώς και Οδηγίες Συµπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης 
Στήριξης στο Υποµέτρο 6.3. 

Το παρόν έγγραφο καθώς και όλο το θεσµικό  πλαίσιο του υποµέτρου 6.3 αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
http://www.agrotiki  anaptixi.Qr/ 

Τίτλος 
ανάρτησης 

2η τροποποίηση της ΥΑ 

Θέση στο site Μέτρα ΠΑΛ/ Επενδυτικά  / Επιχειρηµατικά/ Μέτρο 6/ Υποµέτρο 
6.3./ Προσκλήσεις/ 1η Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων 
στήριξης — φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 
6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» / 2η 

Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης/ 

Επισυνάπτεται η 2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων στήριξης —

φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 -2020 

για ενηµέρωσή  σας και παρακαλούµε όπως δηµοσιοποιήσετε την ανωτέρω τροποποίηση 
της Πρόσκλησης του υποµέτρου 6.3 στην ιστοσελίδα του φορέα σας. 

Ρορργ Angeli 
MSc Rgricultural Engineer 
Region 0ϊ  Western Greece/Directory ο1 Rural Economy/Unit ο Programming & 
Agrifood Programmes 
tel: +302613613250/ e-mail: poppyangely@gmail.  com 
https://ωωω.linkedin.com/in/ροpργ-angeli-360b0b84/   

"Ιη α time 0ξ disorder [Laertes] 1Ι&$ retuτned 1ο the care of the earth, the 
foundation ο life and hope. 
Απd Odysseus iinds him in ει' act emblematic ο the best απd most responsible 
]ς ind of a.griculture:  
ει' old πει' caring Σοr α γουπg 1τ88. (pg. 123, The Body απd 1}ι Earth)" —
Wendell Berry 

αρ 2245_22-3-2019 - 2η Τροποποίηση της αρ 592_23-1-19 Πρόσκλησης του υποµέτρου 6.3.pdf 

Ι 6ΜΒ 

_ι 
1. 

2 από  2 	 9/4/2019, 2:33 µ.µ. 
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DEVELOPMEN ρα~τm~34 όί  373314 
Τ AGENCY  

ΙοΙοΟοή  λΝο0& 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΛ 2014-2020 

Ταχ- ∆/νση: 	Λ. Αθηνών 54-56, 10441 (ΑΘΗΝΑ) 
Πληροφορίες: 	Κλεοπάτρα Πανοπούλου 
Τηλ: 	 210 5275 230 
e-mαί Ι: 	 kpanopoulou@mou.gr  

Αθήνα, 22-3-2019 
Α. Π. 2245 

Ε ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2014-2020) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΠΑΛ) 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 

1^ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Οέµα:«2^ Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1^ Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων 

στήριξης — φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» τον Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτύξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 — 2020» 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

'Εχοντας υπόψη: 

1. 	Τις εθνικές διατάξεις: 

1.1. Της αρ. 160/9-1-2019 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός πλαισίου εφαρµογής του Υποµέτρου 6.3 
«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014 — 2020» (ΦΕΚ 18/Β/2019) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 1544/26-2-2019 (ΦΕΚ 
752/Β/2019) και την αρ.206 ] /15-3-2019 (ΦΕΚ 974 /Β/20 Ι 9) όµοιές της και ισχύει. 

Ι .2. Τον 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). 

1.3. Του Νόµου 2690/1997 µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α/Ι999). 

1.4. Του Νόµου 3508/2006 «Ρυθµίσεις Θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (ΦΕΚ 
249/Α/2006), ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 

1 .5. Του Νόµου 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» (ΦΕΚ 151/Α/2010) όπως 
τροποποιήθηκε µετα άρθρα 40και 41 του Νόµου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και το άρθρο 65 τον Νόµου 
4389 (ΦΕΚ 94/Α') και όπως κάθε φορά  ισχύει. 

Ι .6. Του Νόµου 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 τον Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό  δίκαιο, 
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τροποποίηση τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α " 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α "265) και ιδίως την παράγραφο 
2 τον άρθρον 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.7. Του Π.∆. 97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (ΦΕΚ 138/Α/2017). 

1.8. Του Π.∆. 88/29-Ο8-2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
160/Α/2018). 

1 .9. Της αρ. 282966/09-07-2007 Κοινής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων « Εγκριση του Κανονισµού  διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι. µε την 
επωνυµία Ο17ΕΚΕΓΙΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΓΙ» (ΦΕΚ Ι 205/Β/2007). 

1. Ι 0. 	Της αρ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των κ.κ. Υπουργών Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού  και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β/2016). 

1.11. 	Της αρ. 2545/17-10-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού  και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε Θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ ΠΑΑ) του 
Ιiρογράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΛ 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» (ΦΕΚ 3447/6/20 Ι 6). 

1.12. 	Της αρ. 1582/71256/30-6-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση καθηκόντων τον ΟΠΕΚΣΠΕ 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» (ΦΕΚ 2277Β/2017). 

1.13. 	Της αρ. 1065/19-4-2016 Απόφασης του Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε Θέµα 
« Οέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος «Αγροτική  Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ Ι 273/β/2016) όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.14. 	Του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΛ 2014-2020) και 

ειδικότερα το σηµείο 8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» 

όπως κάθε φορά  ισχύει. 

1.15. 	Της αρ. 619/46787/8-3-2019 Απόφασης του Υπουργού  και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων µε Θέµα «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή  Υπουργού», «µε εντολή  
Υφυπουργού» ή  «µε εντολή  Υπουργού  και Υφυπουργού», κατά  περίπτωση, στους: Γενικό  Γραµµατέα, 
Γενικό  Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής 

∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείού  Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων» (ΦΕΚ 988Β/2019). 

1.16. 	Της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «Ι Π Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων στήριξης - φακέλων 
υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» τον 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 2014 -2020» όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 
1680/1-3-2019 όµοιά  της. 

1..17. 	Της .αρ..964/20-3 2019 Απόφασης 12 ς̂ γραπτής διαδικασίας.για την τροποποίηση των κριτηρίων 
επιλογής του Υποµέτρου 6.3. 

2. 	Τις ενωσιακές διατάξεις: 

2.1. Του Κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβούλίου και του Συµβούλίου της 17ης 

∆εκεµβρίου 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. 
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2.2. Τον Κανονισµού  ('ΕΕ) Ι 306/20 Ι 3 τον Ευρωπαϊκού  Κοινοβούλίου καιτον Συµβουλίού  της ] 7' ∆εκεµβρίου 

20 Ι 3 σχετικά  µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 

καιτην κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (Ε- Κ) αριθ. Ι 65/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2800, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 το» Συµβουλίου όπως κάθε φορά  ισχύει. 

2.3. Του Κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιούνίου 2014 για την κήρυξη ορισµένων 

κατηγοριών ενισχύσεων στούς 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 'Ενωσης όπως κάθε φορά  ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 18. 

2.4. Του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της Ι ] ης 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 5. 

2.5. Του Εκτελεστικού  Κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιούλίου 2014 σχετικά  µε τη 
θέσπιση κανόνων εφαρµογής τον κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίού  και τον 

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

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά  ισχύει. 

2.6. Του Κανονισµού  (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της Ι 7'ις Ιουλίου 2014 για τη Θέσπιση κανόνων εφαρµογής 
του κανονισµού  (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίού  και του Συµβουλίου όσον αφορά  το 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή  

συµµόρφωση όπως κάθε φορά  ισχύει. 

2.7. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµό  (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίού  2014 για τη 
συµπλήρωση τον 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 όπως κάθε φορά  ισχύει. 

2.8. Της αριθ. C (2015) 9170/] 1.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όπως κάθε φορά  ισχύει. 

Τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΠΑΑ µε το αρ. 1811/22-3-2019 έγγραφό  της. 

Το γεγονός ότι από  την εφαρµογή  των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δηµόσια δαπάνη 
σε βάρος τον κρατικού  προϋπολογισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούµε την µε αρ. 592/23-1-2019 Απόφαση τον Γενικού  Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1 ν Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας 
προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΛ) της Ελλάδας 2014 -2020» ως εξής: 

Άρθρο 1 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 «Κριτήρια Επιλεξιµότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«6:Εχουν ατοµικό  αγροτικό  εισόδηµα από  0,01 ευρώ  έως και 3.000 ευρώ  και συνολικό  οικογενειακό  εισόδηµα 
(υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από  όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό  αγροτικό  
εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών 
στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 
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και 2018), σύµφωνα µε την αρ. Ι 34430/20 Ι 1 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (ΦΕΚ 392Β '/201 1) όπως κάθε φορά  ισχύει, εξαιρούµένης της παραγράφού  ] στ) τον άρθρον 2 αυτής. 
Το συνολικό  οικογενειακό  εισόδηµα υπολογ ίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων 
των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν 
αντίστοιχα τα έτη 2Λ Ι (ι, 2017 και 2018). 

Ο µέσος όρος τον ατοµικού  αγροτικού  εισοδήµατος και του συνολικού  οικογενειακού  εισοδήµατος των τριών 
τελευταίων ετών µπορεί  να περιλαµβάνει τα διαθέσιµα φορολογικά  στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 
(φορολογικές δηλώσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα) µε την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί  η 
υποβολή  φορολογικών στοιχείων (ΕΙ και Ε3) και εκκαθάριση αυτών για τό  φορολογικό  έτος 2018. 

Για τον υπολογισµό  του ατοµικού  αγροτικού  εισοδήµατος και του συνολικού  οικογενειακού  εισοδήµατος 
λαµβάνονται υπόψη, για την ίδια τριετία, τα στοιχεία των αρχικών φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος των 
υποψηφίων. ∆εν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των φορολογικών στοιχείων των υποψηφίων που αφορούν σε 
µεταβολή  των δηλωθέντων εισοδηµάτων.» 

Άρθρο 2 

Η παράγραφος ό  του άρθρου Ι 0 «Επιχειρηµατικό  Σχέδιο Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«6.Το επιχειρηµατικό  σχέδιο συντάσσεται από  σύµβουλο γεωτεχνικό  ή  τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος 
αναλαµβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης τον επιχειρηµατικού  σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής 
στήριξης τον υποψηφίού  µέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού  σχεδίού  (υποβολή  αιτηµάτων 
τροποποίησης επιχειρηµατικού  σχεδίου, αιτηµάτων πληρωµής, κλπ). Η σχετική  έννοµη σχέση αποδεικνύεται 
µέσω σύναψης ιδιωτικού  συµφωνητικού  µεταξύ  τον συµβούλου και του υποψήφιου.» 

Η παράγραφος 2.β) του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης και ∆ικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής: 
«2β) Επιχειρηµατικό  Σχέδιο, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της αίτησης στήριξης, συµπληρωµένο 

σύµφωνα µε σχετικό  τυποποιηµένο υπόδειγµα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται ύστερα από  την 
ηλεκτρονική  τον υποβολή  στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραµµένο τόσο από  τον υποψήφιο όσο και από  το 
σύµβουλό  του.» 

Η παράγραφος 3.10 του άρθρον 14 «Αίτηση Στήριξης και ∆ικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής: 

«3.10 Ιδιωτικό  συµφωνητικό  µεταξύ  του υποψηφίου και του σύµβουλου γεωτεχνικού  ή  τεχνολόγου γεωπονίας 
σχετικά  µε τη σύνταξη τον επιχειρηµατικού  σχεδίού  και την τεχνική  στήριξη του δικαιούχου µέχρι την 
ολοκλήρωσή  του επιχειρηµατικού  σχεδίου.» 

Η παράγραφος Ι 8.1 του άρθρου 22 «Αίτηση Πληρωµής - Επαλήθεύση - Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση της 
Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής: 
«18.1  'Εκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηµατικού  σχεδίου: 

Η "Εκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηµατικού  Σχεδίου συµπληρώνεται σύµφωνα µε σχετικό  τυποποιηµένο 

υπόδειγµα και αφορά  την κατάσταση της γεωργικής εκµετάλλεύσης του έτούς υποβολής της αίτησης 
πληρωµής ή  του προηγούµενου έτους. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται παράµετροι σχετικά  µε την 
τελική  κατάσταση της γεωργικής εκµετάλλευσης, τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν και αποδεικνύεται 

η ορθή  ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού  σχεδίου και η επίτεύξη των σχετικών δεσµεύσεων, 

λαµβάνοντας υπόψη την αρχική  κατάσταση, το ισχύον (αρχικό  ή  τροποποιηµένο) επιχειρηµατικό  σχέδιο, 

στοιχεία σχετικά  µε την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά  συµµόρφωση σε τυχόν συστάσεις 
ελέγχων και τροποποίηση επιχειρηµατικού  σχεδίού, πού  ενδεχοµένως έλαβαν χώρα)· καθώς και όλα τα 

απαιτούµενα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισµό  δεικτών και την αξιολόγηση του 
υποµέτρου 6.3 σύµφωνα µε το πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΑΛ 2014 - 2020. 

- Η 'Εκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηµατικού  σχεδίου συντάσσεται από  γεωτεχνικό  ή  τεχνολόγο γεωπονίας 

και υπογράφεται από  τον αρχηγό  της εκµετάλλευσης και από  τον συντάκτη της.» 
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Άρθρο 3 

Στο παράρτηµα 1 «Βαθµολογικά  κριτήρια ένταξης - Περιφερειακό  σκέλος των βαθµολογικών κριτηρίων ένταξης» 

όσον αφορά  τα βαθµολογικά  κριτήρια ένταξης, ορίζεται ως νέα «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)) και ως νέο 
«ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕi 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» , οι «50 βαθµοί» και το «50 (% τις µέγιστης βαθµολογίας)» αντίστοιχα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΙΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ 
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