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Θέμα: «Διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας και την
επιλεξιμότητα στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα
πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014»
Σχετικό: Αρ. 26984/19-12-2013 Υ.Α. «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014»
Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 έτους 2014 του ΠΑΑ
2007-2013 και όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων να
ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων γεωργών και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σας διευκρινίζουμε τα
παρακάτω:
1.

Υποψήφιοι που εντάχθηκαν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους σε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης (π.χ.
Εξισωτική Αποζημίωση) με την ιδιότητα του γεωργού, ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής
εκμετάλλευσης, σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το δεκατετράμηνο που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112, δεν είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 112.
Την ευθύνη της απόδειξης των ανωτέρω έχει ο υποψήφιος. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε μέτρο
αγροτικής ανάπτυξης στο παρελθόν με την ιδιότητα του γεωργού προσδιορίζει εγκατάσταση
ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2.

Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα
περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό
Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κτλ) ιδιαίτερα όσον
αφορά τη συμμόρφωση με τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης.

3.

Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού εξωγεωργικού και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος
του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος - 2014), λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του Μέσου Όρου της τριετίας,
το άθροισμα όλων των εισοδημάτων που εμφανίζονται στον πίνακα Δ1 του εκκαθαριστικού
σημειώματος του φόρου εισοδήματος (για κάθε οικονομικό έτος της τριετίας – 2011 – 2012 2013- και κάθε σύζυγο), δηλαδή
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τα εισοδήματα που διαμορφώνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα (ακίνητα, μισθωτές
υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, κτλ),
τα απαλλασσόμενα φόρου εισοδήματα,
τα φορολογούμενα αυτοτελώς και με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και
η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (δηλαδή το προστιθέμενο τεκμαρτό
εισόδημα) μόνο για τα έτη 2012 και 2013.

Τυχόν υπάρχουσα στο οικονομικό έτος 2011 προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών δεν
λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα των εισοδημάτων του έτους καθώς τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους και δεν είναι ευχερής ο υπολογισμός τους,
όπου απαιτείται, κατά την αξιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος καθώς και του
ατομικού εξωγεωργικού εισοδήματος, αφαιρείται από τον μέσο όρο των εισοδημάτων των τριών
τελευταίων ετών ο μέσος όρος του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή
που επίσημα αποδεικνύεται ότι έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο σύνολό του κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης – φακέλου υποψηφιότητας.
Εφόσον μετά την αφαίρεση εισοδήματος που έχει διακοπεί, προκύπτει στα οικονομικά έτη 2012 ή/και
2013 άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων των 2 συζύγων που υπολείπεται του αθροίσματος των
τεκμαρτών εισοδημάτων τους (όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα Γ2 των αντίστοιχων
εκκαθαριστικών σημειωμάτων), προστίθεται στα συνολικά εισοδήματα, ως προστιθέμενο τεκμαρτό
εισόδημα, η διαφορά μεταξύ των αθροισμάτων (δηλαδή όλα τα εισοδήματα αθροιζόμενα στο
συγκεκριμένο έτος θα δίνουν το ποσό του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος).
Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στο οικον. έτος 2011 καθώς τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους και δεν είναι ευχερής ο υπολογισμός τους κατά
την αξιολόγηση.
Επιπλέον, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος καθώς και του ατομικού
εξωγεωργικού εισοδήματος, δεν προσμετρώνται τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης
φύσεως προνοιακά επιδόματα.
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη
τα εισοδήματα κάθε έτους της τριετίας, για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα
εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου της τριετίας των προηγουμένων του γάμου ετών θα
συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του
Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, το παρόν έγγραφο καθώς και άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
http://www.agrotikianaptixi.gr/ - Μέτρο 112 Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" - 2η Πρόσκληση
– “ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ’’ – “ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ’’.
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