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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

 ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ Β1           

Ταχ. Διεύθυνση  : Λ. Αθηνών 54-56 

Ταχ. Κωδ.          : 104 41, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες      : Κ. Πανοπούλου 

Τηλέφωνο          : 210 5275230 

Fax                    : 210 5275268 

 

 

ΠΡΟΣ: 1.Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων 

                 Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

                                 Έδρες τους 

2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας  &  

    Κτηνιατρικής των Περιφερειών 

                                   Έδρες τους 

 

ΚΟΙΝ.: 1.Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 

              2.Μονάδα Γ2 της ΕΥΕ ΠΑΑ 

              3.Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές 

                 Περιφερειών        Έδρες τους 

              4. O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

    Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

      Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας 

                Δομοκού  5   Τ.Κ. 104 45 Αθήνα 

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας των 

ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 

2007-2013 στα πλαίσια της 2
ης

 προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014» 

Σχετικό: αρ. 26984/19-12-2013 Υ.Α. «2
η
 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» 

 

Στα πλαίσια της 2
ης

 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-

2013 και όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα των νέων γεωργών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  

1. Oι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα 

(Ε2, Ε3), καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος ΤΑΧISNET, γίνονται αποδεκτές, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή 

εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και συνυποβληθούν 

από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως κάθε 

φορά ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων [παρ. 4 του 

κεφαλαίου Β της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΦΕΚ 1368/Β’/2013) Υ.Α. «Πιστοποιητικά 

και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.»]. 

2. Στις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνονται οι: α) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή 

μεταβολής ατομικών στοιχείων και β) βεβαίωσης διακοπής εργασιών. Γίνονται αποδεκτά και 

απλά φωτοαντίγραφα της α) βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων, και β) 

της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 

ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους.  

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που  περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, στο φάκελο υποψηφιότητας και 

αφορούν φορολογικά έντυπα δεν θεωρούνται από τις ΔΟΥ αλλά υποβάλλονται απευθείας με το 

φάκελο υποψηφιότητας (παρ. 10 του κεφαλαίου Β της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 Υ.Α.).  

Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δ.Α.Υ.) υποχρεούνται 

να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 5% (παράγραφος 3, 

άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, Νόμος 3230/2004) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
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προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν 

ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη που ενδεχόμενα έχει εκδοθεί 

ανακαλείται αμέσως. Κατά συνέπεια, οι Δ.Α.Υ. προχωρούν στη διαδικασία της τελικής 

αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανεξάρτητα από 

τους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους.  

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν τη βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.  

 

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις διατάξεις της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΦΕΚ 

1368/Β’/2013) Υπουργικής Απόφασης «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» και στο 

Νόμο 3230/2004 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Γ), που σας έχουν αποσταλεί ήδη σε 

ηλεκτρονική μορφή (e-mail). 
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