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ΘΕΜΑ: «Πξόγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κηθξώλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ».        
 

Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλεηαη όηη, 
δεκνζηεύηεθε ππ΄αξ. πξση. 592/23-01-2019 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο 
Πνιηηηθήο & Δηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ κε ζέκα: «1ε Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή 
αηηήζεσλ ζηήξημεο – θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο πξνο έληαμε ζην Τπνκέηξν 6.3 «Αλάπηπμε 
κηθξώλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο 
Ειιάδαο 2014 – 2020». 
ηόρνο ηνπ ππνκέηξνπ 6.3 είλαη νη κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο λα αλαπηύμνπλ 
πεξαηηέξσ ηηο γεσξγηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, κέζσ ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ, ζε ζρέζε κε 
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ή πεξηβαιινληηθήο βησζηκόηεηάο 
ηνπο ή ηελ ελ γέλεη δηαξζξσηηθή ηνπο πξνζαξκνγή (όπσο παξαγσγηθή, νξγαλσηηθή θιπ) 
νύησο ώζηε λα είλαη «ηθαλέο» λα ππνζηεξίμνπλ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε 
ησλ θαηόρσλ ηνπο ζηε γεσξγία.  
Σν ππνκέηξν 6.3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 εθαξκόδεηαη 
ζε δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλόηεηεο κε πιεζπζκό έσο θαη 5.000 θαηνίθνπο ζηελ επηθξάηεηα 
ηεο ρώξαο όπνπ ε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ζεκαληηθή.   
ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ην ππνκέηξν 6.3 εθαξκόδεηαη ζηνπο Δήκνπο Νήζσλ θαζώο θαη ζε 
Δήκνπο θαη Κνηλόηεηεο κε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν 
Δήκνο Μεγαξέσλ. 
Ωο πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηήξημεο- θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο νξίδεηαη ε 
πεξίνδνο από 4 Μαξηίνπ 2019 έσο θαη 15 Μαΐνπ 2019. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 

ζηήξημεο-θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Κξαηηθώλ Εληζρύζεσλ (ΠΚΕ) πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ηζηόηνπν 
http://www.ependyseis.gr. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή πνπ αλαξηώληαη 
ζην ΠΚΕ πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2019. 
Τν πνζό νηθνλνκηθήο ζηήξημεο είλαη ίζν κε 14.000 επξώ γηα θάζε δηθαηνύρν, δελ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε δαπαλώλ θαη θαηαβάιιεηαη ζε δύν δόζεηο. Η α’ δόζε πνπ 
είλαη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ζηήξημεο, θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
απόθαζεο έληαμεο. Η ηειεπηαία δόζε (30% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ζηήξημεο) θαηαβάιιεηαη 
εληόο 5 εηώλ από ηελ έληαμε κε πξνϋπνζέζεηο ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 
ζρεδίνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζπλαθώλ δεζκεύζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 
Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηήξημεο θαη δπλαηόηεηα λα θξηζνύλ δηθαηνύρνη ηνπ 

ππνκέηξνπ 6.3 έρνπλ ηα θπζηθά πξόζσπα, θάηνρνη γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, εθόζνλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, πιεξνύληαη αζξνηζηηθά νη 
αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:  

 
 

http://www.ependyseis.gr/


 
1. Έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλόηεηα θαη θεξεγγπόηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη δελ έρνπλ 
ππεξβεί ην 61ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
2. Είλαη κόληκνη θάηνηθνη ησλ πεξηνρώλ εθαξκνγήο ηνπ ππνκέηξνπ 6.3,  

3. Είλαη αξρεγνί ζε πθηζηάκελεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο.  

4. Είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ (ΟΔΕ) θαη 

έρνπλ ππνβάιιεη Εληαία Αίηεζε Ελίζρπζεο θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο 
ζην ππνκέηξν 6.3.  
5. Είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΜΑΑΕ σο επαγγεικαηίεο αγξόηεο (όρη λενεηζεξρόκελνη).  

6. Έρνπλ αηνκηθό αγξνηηθό εηζόδεκα από 0,01 επξώ έσο θαη 3.000 επξώ θαη ζπλνιηθό 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ππνςεθίνπ, ζπδύγνπ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ από όιεο ηηο πεγέο) 
έσο θαη 15.000 επξώ. Σν αηνκηθό αγξνηηθό εηζόδεκα ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ 
αηνκηθώλ αγξνηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ δηαζέζηκσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηώλ 
2015, 2016 θαη 2017 (θνξνινγηθέο δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ αληίζηνηρα ηα έηε 2016, 
2017 θαη 2018). Σν ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ 
ζπλνιηθώλ νηθνγελεηαθώλ εηζνδεκάησλ ησλ δηαζέζηκσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηώλ 
2015, 2016 θαη 2017 (θνξνινγηθέο δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ αληίζηνηρα ηα έηε 2016, 
2017 θαη 2018).  
7. Δηαζέηνπλ επαξθή επαγγεικαηηθά πξνζόληα ή αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε λα ηα 

απνθηήζνπλ κέζσ ηνπ ππνκέηξνπ 1.1 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020 εληόο 36 κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.  
8. Τπνβάιινπλ Επηρεηξεκαηηθό ρέδην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10, κε ειάρηζηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηα ηξία (3) έηε θαη κέγηζηε ηα ηέζζεξα (4) έηε κε δεζκεύζεηο θαη ρξνληθέο 
πξνζεζκίεο, όπσο αλαιπηηθόηεξα πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 11, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  
9. Δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο κε επηιέμηκσλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο 

παξνύζαο. 
Επηπιένλ, ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα έρεη κέγεζνο 
παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο (εθθξαζκέλε σο ηππηθή απόδνζε) ίζν κε 5.000 € έσο θαη 
7.999 € ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 
Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ δηέπνπλ ην 
κέηξν έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο www.minagric.gr θαη 
www.agrotikianaptixi.gr.   
 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 
ππεξεζία καο (πιεκβξίαο & 28εο Οθησβξίνπ, 1νο όξνθνο, ηει. 2296022318). 
 
 
 
                                                                    Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο  
                                                                                        & Αιηείαο  
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