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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 04-04-2018
Αρ. Πρωτ : 182/51379

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Ζιώγου, Ν. Πεταλάς
Τηλ.: 2108205368
Φαξ: 2105243162
E-mail: npetalas@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως ΠΔ

ΘΕΜΑ: « Έκδοση Βεβαίωσης για την υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1
του ΠΑΑ 2014-2020. »
Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των
υποψήφιων δικαιούχων περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ
ως επαγγελματιών αγροτών.
Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ),
καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι
αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η
χορήγηση της συνημμένης βεβαίωσης.
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ(πρώην ΟΓΑ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο
ΜΑΑΕ για χορήγηση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή
Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1. Η αίτηση θα εξετάζεται σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση θα
χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από
τον ΕΦΚΑ. Το υπόδειγμα βεβαίωσης που σας επισυνάπτεται θα έχει ισχύ μόνο για
την υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Κατά την αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για την χορήγηση βεβαίωσης για
χρήση στο Υπομέτρο 4.1, εκτός των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα κατατίθεται
και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλει για την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ (ως
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αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, κτλ), καθώς και ότι θα προσκομίσει στην
Υπηρεσία την πράξη ασφάλισης άμα της έκδοσής της.
Κατά την παραπάνω διαδικασία η εισαγωγή των δεδομένων στην εφαρμογή
ΜΑΑΕ, θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα και στην σελίδα 12, στις παρατηρήσεις θα
συμπληρώνεται το σχόλιο « έκδοση βεβαίωσης για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης
στο Υπομέτρο 4.1, φορολογικό έτος 2016 ή 2017».
Με την προσκόμιση της εκδοθείσας πράξης ασφάλισης, τα αρμόδια ΤΑΑΕ
θα προβαίνουν στην έκδοση της βεβαίωσης του επαγγελματία αγρότη, χωρίς να
διενεργούν ξανά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Διευκρινίζεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο Υπομέτρο 4.1
θα λαμβάνεται υπόψη, η δήλωση ΟΣΔΕ 2016 με φορολογικά στοιχεία του έτους
2016, ή ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2016. Με την έναρξη της υποβολής
Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, δύναται να
λαμβάνεται υπόψη και η δήλωση ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2017.
Συνημμένα: Υπόδειγμα Βεβαίωσης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερομηνία:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

(Για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020)
Βεβαιώνεται ότι η/ο κα/κος …………………… με ΑΦΜ ………….. κάτοικος
……………….. πληροί, κατά την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας, όλα τα
κριτήρια για να ενταχθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως
επαγγελματίας γεωργός του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν.3874/2010 (Α΄ 151), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην αυτό της έκδοσης πράξης ασφάλισης, από τον ΕΦΚΑ
(πρώην ΟΓΑ), αν και έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση προς τον φορέα αυτό, με
αριθμ. πρωτ. ………………..
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στην πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις»του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά το έτος 2018.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Προς ενέργεια:
1. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής & Αιγαίου
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων, Έδρες τους
2. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων, Έδρες τους
3. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων, Έδρες τους
4. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων, Έδρες τους
5. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων , Έδρες τους
6. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κεντρ. Μακεδονίας
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων , Έδρες τους
7. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων , Έδρες τους
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Αγρ. Πολιτικής & Διαχείρισης Κοιν. Πόρων
4. ΕΥΕ ΠΑΑ, Λ. Αθηνών 54-56, 10441, ΑΘΗΝΑ

