ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Διευκρινίσεις υπό μορφή συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων
στήριξης στο υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για
αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014-2020.
1.

Ένας φορέας με τρεις Γεωργικούς Συμβούλους (ΓΣ), εκ των οποίων ο ένας είναι πτυχιούχος ΤΕΙ,

που πιστοποιήθηκε ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
μπορεί να είναι επιλέξιμος στο υπο-Μέτρο 2.1;
Στο άρθρο 6 παρ. 1, περ. (δ) της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ & 5718 Β’) προβλέπεται ότι:
«Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές
σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης,
σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει
σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο». Συνεπώς δεν μπορεί να είναι
επιλέξιμος στο υπο-Μέτρο 2.1.
2.

Εάν στο ελάχιστο δυναμικό των ΓΣ ενός ΦΠΓΣ, οι δύο από τους τρεις είναι Γεωπόνοι

κατεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και ο τρίτος είναι Γεωπόνος κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής,
ικανοποιείται το σχετικό κριτήριο επιλεξιμότητας;
Ναι, ικανοποιείται.

3.

Ένας ΠΕ Γεωπόνος έχει μία επιχείρηση Ο.Ε. με συγγενικό του πρόσωπο για ιδιοπαραγωγή

κηπευτικών (όχι εμπορία). Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, περ. (η) της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363
Β’ & 5718 Β’) «Σε αυτές τις δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται η ιδιοπαραγωγή αγροτικών
προϊόντων από τα φυσικά πρόσωπα». Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται σε νομικά
πρόσωπα, αλλά μόνο σε φυσικά. Ο συγκεκριμένος Γεωπόνος μπορεί να εργαστεί ως ΓΣ σε φορέα που
υποβάλει αίτηση στήριξης στο υπο-Μέτρο 2.1;
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. γ του άρθρου 1 του ν. 3955/2011 περί «Ενιαίου Μητρώου
εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών», ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων
και εισροών θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά
των εν λόγω προϊόντων. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ΓΣ δεν εμπίπτει σε αυτήν την πρόβλεψη, τότε
θεωρείται ότι δεν ασκεί εμπορία αγροτικών προϊόντων και ως εκ τούτου μπορεί να συμπεριληφθεί
στο δυναμικό ΓΣ του συγκεκριμένου φορέα, ο οποίος θα έχει πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο
αντίστοιχο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
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4.

Ένας ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης είναι μέτοχος και σε άλλης νομικής μορφής επιχείρηση.

Μπορεί να συμμετέχει ως πιστοποιημένος ΓΣ σε έναν μόνο από τους δύο φορείς που κάνουν αίτηση
για πιστοποίηση και αν ναι, σε ποιον;
5.

Στην περίπτωση που ένας ΓΣ είναι εργαζόμενος στην αναφερόμενη στο προηγούμενο ερώτημα

ατομική εταιρεία, η οποία θα κάνει αίτηση πιστοποίησης ως ΦΠΓΣ, ενώ παράλληλα είναι μέτοχος σε
άλλης νομικής μορφής εταιρεία, η οποία επίσης θα κάνει αίτηση πιστοποίησης ως ΦΠΓΣ, ο ΓΣ έχει την
επιλογή να δηλωθεί ως πιστοποιημένος ΓΣ στο δεύτερο υποψήφιο ΦΠΓΣ και να εξαιρεθεί από τον
πρώτο ΦΠΓΣ;
Η απάντηση και για τις δύο ερωτήσεις είναι ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1,
πιστοποιημένος ΓΣ δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο ΦΠΓΣ είτε αυτοί αποτελούν ατομικές
επιχειρήσεις είτε νομικά πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, περ. (δ) της ΥΑ 3597/159-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ & 5718 Β’) «οι ΓΣ κάθε παρόχου δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για δεύτερο
πάροχο». Εξαιρούνται οι ΓΣ Κτηνίατροι, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ίδια περίπτωση στην
ΥΑ. Επισημαίνεται ότι, για θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των φορέων, αρμόδια αρχή είναι ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΣΠΣΓΕ (ΥΑ 163/13692/25-1-2018, ΦΕΚ 267 Β΄
και 590 Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

6.

Υπάρχει ζήτημα ασυμβίβαστου για κάποιον πιστοποιημένο ΓΣ στην περίπτωση που

απασχολείται παράλληλα σε φορέα ΟΣΔΕ (πιστοποιημένο ΚΥΔ); Επιπλέον, ένας μέτοχος σε ΦΠΓΣ
μπορεί παράλληλα να είναι μέτοχος σε φορέα ΟΣΔΕ;
Οι περιορισμοί στις δραστηριότητες των υποψήφιων φορέων και των ΓΣ τους («ασυμβίβαστα») είναι
αυτοί των περιπτώσεων (η) έως και (ιβ) της παρ. 1 του άρ. 6 της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ &
5718 Β’).
Οι δραστηριότητες πιστοποιημένου ΚΥΔ δεν εμπίπτουν στα εν λόγω ασυμβίβαστα (τα οποία
εξετάζονται είτε για μετόχους, είτε για ΓΣ).
Επισημαίνεται όμως, ότι θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για τυχόν λοιπές δραστηριότητες, π.χ. δεν
μπορεί ο φορέας ΟΣΔΕ να δραστηριοποιείται και στην εμπορία γεωργικών εφοδίων.

7.

Μια επιχείρηση που ασχολείται με απεντομώσεις μπορεί να είναι μέτοχος και σε έναν ΦΠΓΣ

υποψήφιο για το υπο-Μέτρο 2.1 ή υπάρχει πρόβλημα ασυμβίβαστου;
Οι περιορισμοί στις δραστηριότητες των υποψήφιων φορέων και των ΓΣ τους («ασυμβίβαστα») είναι
αυτές των περιπτώσεων (η) έως και (ιβ) της παρ. 1 του άρ. 6 της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ &
5718 Β’).
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Η δραστηριότητα απεντομώσεων δεν εμπίπτει στα εν λόγω ασυμβίβαστα. Επισημαίνουμε, ωστόσο,
όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ερώτηση, ότι θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και για τυχόν λοιπές
δραστηριότητες της επιχείρησης, π.χ. δεν μπορεί αυτή να δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών
εφοδίων.

8.

Μπορεί να πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και στη συνέχεια να ενταχθεί στο υπο-Μέτρο 2.1 ένας φορέας

- ατομική επιχείρηση που περιλαμβάνει 1 ΓΣ Τεχνολόγο Γεωπονίας και 2 ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ που
απασχολούνται στον φορέα με σχέση ανεξάρτητης εργασίας (παροχή υπηρεσίας) και η πλήρης και
αποκλειστική απασχόληση τους θα αποδεικνύεται με την ύπαρξη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού ή
άλλου κατάλληλου εγγράφου;
Η πιστοποίηση μιας οντότητας, που διαθέτει Γεωργικούς Συμβούλους, ως ΦΠΓΣ είναι αρμοδιότητα
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καθορίζεται από τις διατάξεις της ΥΑ 163/13692/25-1-2018, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τους όρους της πρόσκλησης της 30/3/2021 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις του υπο-Μέτρου 2.1 (οι οποίες προϋποθέτουν την πιστοποίηση του
ΦΠΓΣ), όπως αναφέρεται στην περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 6 της ΥΑ 3597/15-9-2021 του υποΜέτρου 2.1, το ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ είναι δύο Γεωπόνοι ΠΕ και ένας
Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ, οικονομικής εξειδίκευσης, όλοι μόνιμης, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Είναι, λοιπόν, τακτικό προσωπικό που συνδέεται με τον φορέα με σχέση
εξαρτημένης εργασίας.

9.

Η συμμετοχή στον ΦΠΓΣ ενός Οικονομολόγου ως μετόχου (με την απαιτούμενη ελάχιστη

συμβουλευτική εμπειρία έξι μηνών) που εργάζεται όμως με μερική απασχόληση (4ωρο) σε εμπορική
επιχείρηση ως λογιστής, ικανοποιεί την προϋπόθεση του ελάχιστου δυνατού δυναμικού των τριών ΓΣ
(δύο ΓΣ Γεωπόνων ΠΕ και ενός Οικονομολόγου ΠΕ);
Όχι, αφού ο Οικονομολόγος/γεωργο-οικονομολόγος είναι μέρος του ελάχιστου απαιτούμενου
δυναμικού ΓΣ για να κριθεί ένας φορέας επιλέξιμος. Αυτό το ελάχιστο δυναμικό πρέπει να είναι
μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο εν λόγω ΓΣ δεν είναι ούτε πλήρους, ούτε
αποκλειστικής απασχόλησης.

10.

Στην περίπτωση που η νομική μορφή ενός υποψήφιου φορέα είναι Ι.Κ.Ε.:



Οι μέτοχοι (είτε ως διαχειριστές, είτε ως απλοί μέτοχοι) θεωρούνται ΓΣ πλήρους απασχόλησης

εφόσον δεν εργάζονται αλλού ή θα πρέπει να υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη) στον
ΦΠΓΣ (Ι.Κ.Ε.) ώστε να συνυπολογιστούν στο δυναμικό ΓΣ του φορέα;

3



Οι μέτοχοι της Ι.Κ.Ε. που παράλληλα έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ως ελεύθεροι

επαγγελματίες θεωρούνται αποκλειστικής απασχόλησης (σύμφωνα με την ΥΑ 3597/15-9-2021, άρθρο
6) εφόσον έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή;


Για να δικαιούνται το μέγιστο ετήσιο αριθμό συμβουλών, θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση

εργασίας πλήρους απασχόλησης με τον ΦΠΓΣ;
Σύμφωνα με την ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ & 5718 Β’), τα πιο σχετικά με το ερώτημα κριτήρια
επιλεξιμότητας είναι:
«Το ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ είναι μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μετόχους, διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους του παρόχου,
εφόσον ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους.»
«Επιπλέον, για το προσωπικό ΓΣ ισχύουν οι όροι των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 12 της ΥΑ
137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε υποψήφιος πάροχος θα
πρέπει να δηλώνει και να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση και το χρόνο εργασίας των ΓΣ.»
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 ορίζεται ότι: «…οι άμεσες
δαπάνες για αμοιβές προσωπικού του δικαιούχου που πιστοποιούνται βάσει κατάλληλων
δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία καθιστούν εφικτή την εξακρίβωση του χρόνου απασχόλησης του
προσωπικού στην πράξη για την εκτέλεση των ενεργειών που περιλαμβάνει και του κόστους του
δικαιούχου για το χρόνο αυτό, αντιστοιχούν σε παραδοτέα της πράξης και προβλέπονται στην
απόφαση ένταξης, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες εάν πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) Το τακτικό
προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στην πράξη συνδέεται με το δικαιούχο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου,
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου). Το προσωπικό που συμμετέχει στην πράξη, οι ενέργειες που
αναλαμβάνει και τα παραδοτέα στα οποία συμμετέχει και ο χρόνος απασχόλησης του σε αυτή σε
σχέση με τις ενέργειες και τα παραδοτέα της πράξης, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
του δικαιούχου.»
Η στήριξη παρέχεται (παρ. 3, άρθρο 8 της ΥΑ 3597/15-9-2021) «με τη μορφή απλοποιημένου κόστους
ανά είδος συμβουλής (τυποποιημένη κλίμακα κόστους κατά μονάδα του άρθρου 67, παρ. 1(β) του καν.
(ΕΕ) 1303/2013), σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για το υποΜέτρο 2.1 με θέμα «Καθορισμός των μέγιστων ποσών στήριξης (μέσω εκτίμησης κόστους) για την
παροχή κάθε είδους συμβουλής των έξι (6) πακέτων συμβουλών».», ενώ «Επιλέξιμες για στήριξη είναι
οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών του άρθρου 7…» (παρ. 1,
άρθρο 8 της ανωτέρω ΥΑ)
Στην μελέτη που προαναφέρθηκε, για τον υπολογισμό του κόστους απασχόλησης έχει υπολογιστεί το
μικτό κόστος εργοδότη, δηλαδή περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές.

4

Από τα παραπάνω, συνδυαστικά, προκύπτουν τα εξής:
Στο ελάχιστο δυνατό επιλέξιμο «σχήμα» φορέα με 3 ΓΣ, μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι ή/και
διαχειριστές μιας Ι.Κ.Ε. (που έχουν, προφανώς, πιστοποιηθεί ως ΓΣ). Πρέπει όμως, όπως και για κάθε
ΓΣ, να τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται η σχέση και ο χρόνος εργασίας τους,
έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι μόνιμοι, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιπλέον,
καθώς το κόστος για το οποίο παρέχεται η στήριξη περιλαμβάνει μισθολογικό και ασφαλιστικό
κόστος, θα πρέπει να τεκμηριώνεται, μέσα από τα ίδια ή επιπλέον δικαιολογητικά, ότι αυτά
καταβάλλονται και αφορούν τη συμβουλευτική εργασία.
Η σχέση εργασίας μετόχων, διαχειριστών, διευθύνοντων συμβούλων κ.ά. προσώπων διοίκησης ενός
φορέα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση αυτής, και την πλήρωση των σχετικών
κριτηρίων επιλεξιμότητας, εξαρτώνται και από τη νομική μορφή του φορέα. Για την περίπτωση του
διαχειριστή μιας Ι.Κ.Ε., είναι εμφανές ότι η ιδιότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης από μόνη της
δεν αποδεικνύει ότι πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, ούτε ότι εργάζεται παρέχοντας συμβουλευτικές
υπηρεσίες.

11.

Στην περίπτωση που μέλη ΔΣ - μέτοχοι ενός ΦΠΓΣ θα απασχοληθούν ως ΓΣ με σύμβαση έργου,

η διάρκειά της μπορεί να είναι ετήσια ή απαραίτητα μέχρι τη λήξη του έργου;
Για τα μέλη ΔΣ, εφόσον αυτά θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου
και θα λογίζονται στο ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ, πρέπει να τηρείται η υποχρέωση της
μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που θα τεκμηριώνεται από τα σχετικά
δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και οι συμβάσεις τους. Σε αυτές πρέπει να περιγράφεται το
αντικείμενο της απασχόλησης στην πράξη σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, η χρονική διάρκεια και
οι ώρες εργασίας, ο τόπος εργασίας, ο τρόπος παραλαβής του έργου και η αμοιβή (θα ζητηθούν και
δικαιολογητικά ασφάλισης). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο σχετικό (εταιρικό,
εργατικό, φορολογικό, ασφαλιστικό) δίκαιο και όσα κατά περίπτωση ορίζονται στο καταστατικό της
εταιρείας. Επισημαίνεται ότι αν γίνει χρήση σύμβασης που δεν θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της
πράξης, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα ανανέωσης ή θα πρέπει με τη λήξη της να
«αντικατασταθεί» ο/η εν λόγω ΓΣ με άλλο/-η «ισοδύναμο/-η», ώστε να μην αλλοιωθούν οι
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και επιλογής.

12.

Σε περίπτωση που ένα μέλος ΔΣ ενός ΦΠΓΣ βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήματος

συνταξιοδότησης, αλλά παράλληλα πρόκειται να κρατήσει και την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία και τη δέσμευσή του για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση,
α) υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με την απασχόλησή του ως ΓΣ στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1;
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β) ποιο είναι το ποσό στήριξης που παρέχεται σε αυτήν την περίπτωση; Αν η αμοιβή του ως ΓΣ
ξεπερνάει ή είναι ίση με την αμοιβή σύμφωνα με το απλοποιημένο κόστος δημιουργείται κάποιο
πρόβλημα;
α) Εξαρτάται από τις δυνατότητες που δίνονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση, η στήριξη θα παρέχεται σε μορφή απλοποιημένου κόστους, για το οποίο έχει ληφθεί
υπόψη το μικτό κόστος εργοδότη που περιλαμβάνει μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος και τα οποία
θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι καταβάλλονται.
β) Η οικονομική στήριξη που παρέχεται είναι αυτή του άρθρου 8 της ΥΑ 3597/15-9-2021, ανάλογα με
το είδος της συμβουλής και τον τόπο που παρέχεται σε σχέση με την εγκατάσταση του παρόχου.
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 της ίδιας ΥΑ «Λόγω της χρήσης απλοποιημένου
κόστους δεν απαιτείται η υποβολή παραστατικών δαπανών που σχετίζονται με την παροχή της
υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτά τα παραστατικά θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους και να είναι
διαθέσιμα σε τυχόν επιτόπιο έλεγχο, για την επαλήθευση της τήρησης της μεθοδολογίας και λοιπών
όρων παροχής της συμβουλευτικής υπηρεσίας.»
Δεν αλλάζει κάτι λοιπόν στο ύψος στήριξης αν η αμοιβή του ΓΣ από τον φορέα είναι μεγαλύτερη από
αυτό και δεν δημιουργεί επίσης κάποιο πρόβλημα στις αιτήσεις πληρωμής.

13.

Εάν σε έναν υποψήφιο ΦΠΓΣ με τρεις ΓΣ ΠΕ Γεωπόνους, ο ένας από τους τρεις είναι

πιστοποιημένος σε τέσσερα θεματικά πεδία και όχι και στα δέκα τίθεται θέμα επιλεξιμότητας;
Στο άρθρο 6 παρ. 1, περ. (δ) της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β’ & 5718 Β’) προβλέπεται: «Τα
θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί συνολικά οι ΓΣ του παρόχου πρέπει να καλύπτουν τα
αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια
δραστηριοποίησής τους».
Οπότε, αν στην Περιφέρεια για την οποία αιτείται ο υποψήφιος ΦΠΓΣ, η πρόσκληση περιλαμβάνει
είδη συμβουλών που αντιστοιχούν σε επιπλέον θεματικά πεδία από αυτά που έχει πιστοποιηθεί ένας
ΓΣ, εφόσον αυτά καλύπτονται από τους υπόλοιπους ΓΣ του ΦΠΓΣ, ικανοποιείται αυτό το κριτήριο
επιλεξιμότητας.

14.

Στην ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β΄ & 5718 Β΄), άρθρο 6 παρ. 1 γίνεται αναφορά σε

κοινοπραξίες. Οι κοινοπραξίες αναφέρονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα ή μπορούν να
είναι και μεταξύ ιδιωτικών ΦΠΓΣ; Θα πρέπει οι κοινοπραξίες αυτές να έχουν δικό τους ΑΦΜ και να
έχουν καταχωριστεί ως κοινοπραξία στο μητρώο αναγνωρισμένων ΦΠΓΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ;
Οι κοινοπραξίες μπορούν να είναι και μεταξύ ιδιωτικών ΦΠΓΣ. Πρέπει να έχουν νομική
προσωπικότητα και ΑΦΜ και να έχουν πιστοποιηθεί και οι ίδιες, εκτός από τους συμπράττοντες ΦΠΓΣ.
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15.

Μπορεί ένας ΦΠΓΣ να υποβάλει με το ΑΦΜ του αίτηση σε δύο Περιφέρειες και στις υπόλοιπες

ως μέλος μιας κοινοπραξίας;
Όχι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε μία μόνο επιπλέον Περιφέρεια, είτε αυτοτελώς είτε
συμπράττοντες σε κοινοπραξία, εφόσον διατηρούν και σε αυτήν εγκατάσταση που πληροί αυτές τις
προϋποθέσεις. Δηλαδή π.χ. σε μία Περιφέρεια με την κοινοπραξία και σε μια άλλη αυτόνομα.

16.

Υπάρχει περίπτωση μη ένταξης στο υπο-Μέτρο 2.1, αν ένας ΦΠΓΣ έχει ΚΑΔ ο οποίος δεν

περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παραρτήματος της ΥΑ 3597/15-9-2021;
Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 3597/159-2021. Αν οι ΚΑΔ του φορέα δεν εμπίπτουν σε ασυμβίβαστες δραστηριότητες (περιπτώσεις η έως και
ια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΥΑ), τότε εφόσον έχει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ είναι
αποδεκτός. Βέβαια, συνεκτιμώνται πάντα και το καταστατικό, η σύσταση κ.λπ.

17.

Το έκτακτο προσωπικό ενός ΦΠΓΣ μπορεί να είναι ΓΣ εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι

αμείβονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;
Όχι, μόνο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβανομένων και ανάλογων
συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών).

18.

Ο υποψήφιος πάροχος θα έχει την δυνατότητα να προσθέσει ΓΣ στο δυναμικό του μετά τη

δημοσίευση της πρόσκλησης και πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης έτσι ώστε να προσμετρηθούν
στη μοριοδότηση της αίτησης; Ή θα ληφθεί υπόψη το δυναμικό των ΓΣ που διαθέτει έως τη
δημοσίευση της πρόσκλησης;
Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Κατά τη
διάρκεια που αυτή είναι ανοικτή, μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που αφορούν την πιστοποίησή
του, με τη διαδικασία που προβλέπει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και το πλαίσιο του ΣΠΣΓΕ.

19.

Κατά την υποβολή αίτησης στήριξης ενός ΦΠΓΣ στο υπο-Μέτρο 2.1, θα πρέπει αυτός να έχει

ήδη προσλάβει τους ΓΣ που δηλώνει (τακτικό ή έκτακτο προσωπικό) ή αρκεί να υπάρχει σύμβαση η
οποία θα ενεργοποιηθεί αφού ενταχθεί ο ΦΠΓΣ στο υπο-Μέτρο;
Πρέπει να υπάρχει σύμβαση και, όσοι είναι πλήρους απασχόλησης, να είναι στο δυναμικό του ΦΠΓΣ
που έχει καταχωριστεί στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα στοιχεία πιστοποίησης του ΦΠΓΣ και των
ΓΣ θα ανακτώνται στην αίτηση από τα μητρώα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οπότε πρέπει να υπάρχει ήδη
αυτή η πληροφορία. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ενός ΓΣ που έχει δηλωθεί σε
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οριστικά υποβληθείσα αίτηση, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τότε θα πρέπει ο
ΦΠΓΣ, εφόσον ενταχθεί στο υπο-Μέτρο 2.1, να υποβάλει αίτηση τροποποίησης, αφού βέβαια έχει
προηγηθεί η αντίστοιχη τροποποίηση των στοιχείων του μητρώου του στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

20.

Η ίδρυση υποκαταστήματος σε επιπλέον Περιφέρεια πρέπει να προηγηθεί της δημοσίευσης της

πρόσκλησης;
Δεν είναι απαραίτητη η ίδρυση υποκαταστήματος πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Ωστόσο, ο
υποψήφιος φορέας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και να έχει εγγραφεί στο μητρώο του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Λοιπά στοιχεία που αφορούν την πιστοποίηση, όπως
οι εγκαταστάσεις, μπορούν να τροποποιηθούν και μετά την έκδοση της πρόσκλησης του υπο-Μέτρου,
πριν βέβαια την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα
για την πιστοποίηση, τροφοδοτούνται στο πληροφοριακό σύστημα του υπο-Μέτρου με διεπαφή από
τα μητρώα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οπότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση/ενημέρωση των
στοιχείων στα μητρώα.
21.

Στην περίπτωση που ένας ΦΠΓΣ προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και να υποβάλει αίτηση

στήριξης σε δύο Περιφέρειες, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση του υποκαταστήματος στη
δεύτερη Περιφέρεια στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ; Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και οι ΓΣ για το
υποκατάστημα;
Το πληροφοριακό σύστημα του υπο-Μέτρου 2.1, στο οποίο θα υποβληθούν οι αιτήσεις στήριξης,
διαλειτουργεί με τα ηλεκτρονικά μητρώα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και λαμβάνει από αυτά τα απαραίτητα
στοιχεία της πιστοποίησής τους. Κατά συνέπεια, στοιχεία των μητρώων, όπως οι εγκαταστάσεις και οι
ΓΣ πλήρους απασχόλησης του ΦΠΓΣ, πρέπει να έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πριν την οριστική
υποβολή της αίτησης. Οι ΓΣ μερικής απασχόλησης θα δηλώνονται απ’ ευθείας στο πληροφοριακό
σύστημα του υπο-Μέτρου. Περαιτέρω, η «σύνδεση» κάθε ΓΣ με μία εγκατάσταση θα γίνεται στο
πληροφοριακό του 2.1, σε αντίστοιχη ενότητα της αίτησης. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω θα πρέπει
να τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά που θα κληθούν οι φορείς να υποβάλουν, ανεξάρτητα αν
κάποια από αυτά έχουν κατατεθεί και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (π.χ. σελίδες από την ΑΑΔΕ που
αποτυπώνονται οι εγκαταστάσεις).

22.

Μπορεί πιστοποιημένος ΓΣ, εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία, η οποία δεν θα

καταθέσει αίτηση πιστοποίησης ως ΦΠΓΣ, να δηλωθεί ως πιστοποιημένος ΓΣ άλλης εταιρείας, η οποία
πρόκειται να πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ;
Σύμφωνα με την ΥΑ 3597/15-9-2021 (περ. δ, παρ. 1, άρ. 6) «Οι ΓΣ κάθε παρόχου δεν μπορούν να
παρέχουν υπηρεσίες για δεύτερο πάροχο, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών
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αιτήσεων των εμπλεκόμενων φορέων. Εξαιρούνται οι ΓΣ Κτηνίατροι που μπορούν να συνεργάζονται
με περισσότερους από ένα πάροχο, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με ανώτατο όριο τους τρεις».
Επιπλέον, περιορισμός τίθεται και από το θεσμικό πλαίσιο του ΣΠΣΓΕ (παρ. 5, άρ. 6 - Προϋποθέσεις
πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.): «Πιστοποιημένος ΓΣ που μετέχει ή εργάζεται σε ΦΠΓΣ με πλήρη
απασχόληση δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο ΦΠΓΣ». Συνεπώς,
περιορισμός υπάρχει ως προς την εργασία του ίδιου ΓΣ φυσικού προσώπου σε διαφορετικούς ΦΠΓΣ
και για το ΣΠΣΓΕ αλλά και για το υπο-Μέτρο 2.1. Επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη και το κριτήριο περί ανεξαρτησίας των υποψήφιων φορέων (περ. ζ, παρ. 1, άρ.
6 της ΥΑ 3597/15-9-2021), αφού ελέγχεται η σύνδεση ενός υποψήφιου φορέα και των ΓΣ του με π.χ.
μια εταιρεία που εμπορεύεται γεωργικά εφόδια, ενώ παράλληλα ζητείται και σχετική δέσμευση του
φορέα μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του για τον ίδιο και τους ΓΣ του (Δήλωση αποδοχής
δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στην αίτηση στήριξης).

23.

Ένας ΦΠΓΣ (εταιρεία), μπορεί να έχει μέτοχο έναν ΓΣ, εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, αν εκείνος εργάζεται ως επιθεωρητής – εξωτερικός συνεργάτης (με δελτίο παροχής
υπηρεσιών) σε φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης; Επηρεάζεται η δυνατότητά του να
συμμετέχει στον ΦΠΓΣ αν οι υπηρεσίες πιστοποίησης στις οποίες συμμετέχει δεν αφορούν αγρότες;
Σύμφωνα με την ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β΄ & 5718 Β΄), στο άρθρο 6 «Κριτήρια επιλεξιμότητας
υποψήφιων παρόχων», παρ. 1, περ. (ια), μια εκ των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν
σωρευτικά οι υποψήφιοι προς στήριξη φορείς είναι ότι «δεν συμμετέχουν οι ίδιοι οι
εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και
χορήγησης πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και των προϊόντων τους, για συστήματα
ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα». Συνεπώς, εάν οι υπηρεσίες πιστοποίησης στις οποίες συμμετέχει
ο μέτοχος και ΓΣ για τον οποίο τίθεται το ερώτημα, δεν αφορούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή και
προϊόντα τους, τότε δεν υφίσταται ασυμβίβαστο.

24.

Μπορεί να συμμετάσχει μία Κτηνίατρος ως ΓΣ σε φορέα όταν στους ΚΑΔ της επιχείρησής της

περιλαμβάνονται χονδρική και λιανική εμπορία σκευασμάτων κτηνιατρικής χρήσης;
Εφόσον προκύπτει από τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ότι οι ΚΑΔ που αφορούν χονδρικό
και λιανικό εμπόριο φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης είναι ενεργοί, υπάρχει ασυμβίβαστο, καθώς το
θεσμικό πλαίσιο του υπο-Μέτρου αλλά και του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) ορίζει ως ασυμβίβαστη για τους ΓΣ την άσκηση εμπορίας γεωργικών και
κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
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Αν, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πως ο κτηνίατρος έχει ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου για την άσκηση
της κτηνιατρικής πράξης σε κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική, τότε η εμπορία σκευασμάτων
κτηνιατρικής χρήσης δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τη συμβουλευτική.

25.

Πως μπορεί να αποδειχθεί η συμβουλευτική/μελετητική εμπειρία; Αρκεί μία βεβαίωση

εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή στην οποία θα φαίνεται η απασχόληση του ατόμου;
Όχι, δεν αρκεί μια βεβαίωση του εργοδότη. Απαιτούνται λ.χ. επιπλέον αντίγραφα συμβάσεων, ενώ
επίσης χρειάζεται να προκύπτει ότι ο φορέας της προϋπηρεσίας είχε σχετικό αντικείμενο. Για την
περίπτωση εμπειρίας από αυτοαπασχόληση, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μπορούν να είναι
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών/τιμολόγια προς τους παραλήπτες ή συμφωνητικά/συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών, έναρξη άσκησης του σχετικού επιτηδεύματος, βεβαιώσεις από τους παραλήπτες
των υπηρεσιών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην κατηγορία δικαιολογητικού α/α 8
του υποδείγματος της αίτησης στήριξης (παράρτημα 1 της πρόσκλησης).

26.

Η εμπειρία σε δακοκτονία ενός ΠΕ Γεωπόνου μπορεί να θεωρηθεί ως εμπειρία σε

Ολοκληρωμένη Διαχείριση ή Φυτοπροστασία, προκειμένου αυτός να παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες μέσω ενός ΦΠΓΣ στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου; Επίσης, η πρακτική άσκηση (τεσσάρων
μηνών) μπορεί να νοηθεί ως εμπειρία;
Η εμπειρία στη δακοκτονία δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπειρία σε συμβουλευτική ή μελετητική
δραστηριότητα, σχετική με τα θεματικά πεδία των συμβουλών. Επίσης, η πρακτική άσκηση στα
πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, δεν νοείται ως εμπειρία. Η πρακτική άσκηση πτυχιούχων
Γεωπόνων («Αγροτικό»), ωστόσο, εφόσον τεκμηριωμένα αφορούσε σε παροχή συμβουλών σε
αγρότες και η θεματολογία ήταν σχετική με τα θεματικά πεδία του υπο-Μέτρου 2.1, μπορεί να ληφθεί
υπόψη ως εμπειρία.

27.

Εάν κάποιος ΓΣ έχει απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ΕΛΓΑ ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ

προσμετράται ως συμβουλευτική εμπειρία;
Εφόσον στο πλαίσιο των καθηκόντων του δεν ασκούσε αποδεδειγμένα κάποια συμβουλευτική
δραστηριότητα, δεν προσμετράται ως συμβουλευτική εμπειρία.

28.

Σχετικά με το κριτήριο βαθμολόγησης 2.3: ΓΣ που εργάζεται σε ΦΠΓΣ, ο οποίος έχει

καταχωριστεί στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ
της ΥΑ 3597/15-9-2021, βαθμολογείται με μόνη απόδειξη αυτή του χρόνου απασχόλησης;
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Ανεξάρτητα του αν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη ή ως
αυτοαπασχολούμενος, δεν αρκούν οι ΚΑΔ του εργοδότη/ελεύθερου επαγγελματία για την απόδειξη
του χρόνου απασχόλησης. Θα χρειαστεί επιπλέον βεβαίωση προϋπηρεσίας, σύμβαση εργασίας,
βεβαίωση παραλήπτη υπηρεσίας, κ.λπ. σύμφωνα με το δικαιολογητικό α/α 8 της ενότητας 9 του
υποδείγματος της αίτησης στήριξης (παράρτημα 1 της πρόσκλησης). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
είναι πλήρως γνωστά τα δεδομένα για κάθε ΦΠΓΣ που υποβάλει αίτηση, π.χ. αν έχει και άλλους ΚΑΔ
με διαφορετικές δραστηριότητες.

29.

Ως «Νέος Γεωργός» ορίζεται αυτός που είναι κάτω των 40 ετών και έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση

Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για πρώτη φορά μέχρι 5 έτη από την υποβολή της αίτησης για το υπο-Μέτρο 2.1; Ή
μήπως ορίζεται ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης μέχρι την ηλικία των 40 ετών;
Στους ορισμούς του άρθρου 4 της ΥΑ 3597/15-9-2021 (ΦΕΚ 4363 Β΄& 5718 Β΄), αναφέρεται ότι «Νέος
γεωργός: σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 της ΥΑ 104/7056/21.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή/και δικαιούχος του υπο-Μέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του
ΠΑΑ”». Πρακτικά, η σχετική πληροφορία θα παρέχεται από το ΟΣΔΕ (γεωργός νεαρής ηλικίας) και τα
ΠΣΚΕ/ΟΠΣΑΑ (υπο-Μέτρο 6.1). Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης παρέχεται ως σύνολα
γεωργών και κατά την υλοποίηση συγκεκριμένα για τον γεωργό που πρόκειται να λάβει συμβουλή.
Στην αίτηση στήριξης, για τη μοριοδότηση του πρώτου υπο-κριτηρίου του κριτηρίου 1.3, θα δηλώνεται
από το φορέα σε επίπεδο Κοινότητας η εκτίμησή του, π.χ. συμβουλές σε 10 νέους γεωργούς επί
συνόλου 30 γεωργών που είναι η ομάδα-στόχος του φορέα για αυτήν την Κοινότητα. Από το σύνολο
των Κοινοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην ομάδα-στόχο του φορέα, θα υπολογίζεται το ποσοστό
νέοι γεωργοί/γεωργοί ομάδας-στόχου. Δεν θα προσδιορίζονται πρόσωπα κατά την αίτηση. Κατά την
υλοποίηση όμως θα ελέγχεται, με την πληροφορία από ΟΣΔΕ/ΠΣΚΕ/ΟΠΣΑΑ, για το πρόσωπο στο
οποίο παρέχεται η συμβουλή αν είναι νέος γεωργός.

30.

Η ύπαρξη υποκαταστήματος εντός της ίδιας Περιφέρειας με την έδρα του ΦΠΓΣ αλλά σε

διαφορετικό Δήμο (π.χ. έδρα στον Δήμο Δοξάτου, υποκατάστημα στον Δήμο Δράμας) μοριοδοτείται
με βάση τον πίνακα κριτηρίων; Ή θα πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα;
Αρκεί ένας επιπλέον ΓΣ με μερική απασχόληση για να απασχολείται στο υποκατάστημα;
Όχι, δεν μοριοδοτείται γιατί η μοριοδότηση στο κριτήριο επιλογής 3.3 δίνεται για επιπλέον
εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) αλλά εντός της Περιφέρειας για
την πρόσκληση της οποίας υποβάλει αίτηση: «Ο εν δυνάμει πάροχος διατηρεί εγκατάσταση
(έδρα/υποκατάστημα/γραφείο) στις επιπλέον ΠΕ που θα δραστηριοποιηθεί ({Αριθμός ΠΕ που
διατηρεί επιπλέον εγκατάσταση} Χ {μοριοδότηση 8} – Μέγιστο: 16 βαθμοί).» Η Δράμα και το Δοξάτο
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βρίσκονται στην ίδια ΠΕ, άρα δεν υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση για αυτήν την περίπτωση. Η
στελέχωση της επιπλέον εγκατάστασης είναι απαραίτητη, δεν έχει όμως περιορισμό ως προς τον
αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ΓΣ. Άρα, ναι, μπορεί ένας ΓΣ με μερική απασχόληση να είναι στο
υποκατάστημα.

31.

Υπάρχει χρονικός περιορισμός σχετικά με την τεκμηρίωση της κατοχής της απαραίτητης

υλικοτεχνικής υποδομής και της συμβουλευτικής εμπειρίας των έξι μηνών για τους ΓΣ σε σχέση με την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ή πρέπει οι σχετικές προϋποθέσεις να ικανοποιούνται κατά
την υποβολή του αιτήματος στήριξης;
Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός για την υλικοτεχνική υποδομή ως προς την ημερομηνία
της πρόσκλησης. Θα πρέπει να περιγράφεται και να τεκμηριώνεται στην αίτηση. Επίσης, σύμφωνα με
την περ. (ε), παρ. 1 του άρ. 6 της ΥΑ 3597/15-9-2021 «Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να
διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της
Πρόσκλησης.».

32.

Το αυτοκίνητο που αναφέρεται στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή θα μπορεί να είναι το

επιβατικό ΙΧ του κάθε ΓΣ ή θα πρέπει να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του ΦΠΓΣ;
Δεν τίθεται κάποια απαίτηση ως προς την ιδιοκτησία του οχήματος, δηλ. αν θα είναι ιδιωτικό ή της
εταιρείας. Θα τεκμηριώνεται όμως η ύπαρξή του στην αίτηση (άδεια κυκλοφορίας κ.λπ.).

33.

Οι εγκαταστάσεις που έχει ο ΦΠΓΣ στις επιπλέον ΠΕ που θα δραστηριοποιηθεί, θα πρέπει να

έχουν τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην πρόσκληση ή ο εξοπλισμός αυτός αφορά μόνο την έδρα
του ΦΠΓΣ;
Στο κριτήριο επιλογής 3.3 μοριοδοτείται η περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος, εντός της
Περιφέρειας για την οποία υποβάλει αίτηση, διατηρεί εγκατάσταση (έδρα/υποκατάστημα/γραφείο)
σε επιπλέον ΠΕ (δηλαδή, εκτός της ελάχιστης μίας που απαιτείται για να υπάρχει η δυνατότητα
αίτησης) και αυτή φέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τον/την/τους/τις ΓΣ που εδρεύουν
σε αυτό. Δεν αφορά, λοιπόν, ο εξοπλισμός μόνο την έδρα.

34.

Για την τεκμηρίωση υπάρχοντος εξοπλισμού αρκεί η προσκόμιση ενός μόνου δικαιολογητικού

(π.χ. φωτογραφικό υλικό);
Για την υλικοτεχνική υποδομή ζητούνται τεκμήρια αγοράς και κατοχής της, π.χ. τιμολόγια, αποδείξεις
εξόφλησης, σειριακοί αριθμοί, εγκεκριμένες άδειες χρήσης, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων κ.ά. Τα
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απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην κατηγορία δικαιολογητικού α/α 4 του υποδείγματος
της αίτησης στήριξης (παράρτημα 1 της πρόσκλησης).

35.

Για κάθε εγκατάσταση υπάρχει ελάχιστος αριθμός ΓΣ που θα τη στελεχώνει; Π.χ. ένας πάροχος

με 3 ΓΣ στο δυναμικό του μπορεί να έχει και να βαθμολογηθεί για επιπλέον εγκαταστάσεις σε άλλες
ΠΕ από τις οποίες θα παρέχει συμβουλές (κριτήριο επιλογής 3.3); Η εγκατάσταση σε διαφορετική ΠΕ
προϋποθέτει διαφορετική ομάδα στόχου με τους ίδιους ΓΣ;
Το ελάχιστο δυναμικό των 3 ΓΣ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που απαιτούνται
(ΥΑ 3597/15-9-2021, άρθρο 6, παρ. 1, περ. δ) πρέπει να είναι σε μία εγκατάσταση (η οποία του δίνει
τη δυνατότητα να κάνει αίτηση σε αυτήν την Περιφέρεια). Στις λοιπές εγκαταστάσεις εντός της ίδιας
Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός ΓΣ. Για να ληφθεί υπόψη μια
επιπλέον εγκατάσταση σε άλλη ΠΕ, για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 3.3 και για την υλοποίηση
γενικότερα, χρειάζεται να έχει τουλάχιστον έναν/μία ΓΣ (και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή).
Οπότε, ένας πάροχος που έχει μόνο 3 ΓΣ πρέπει να τους έχει σε μία εγκατάσταση.
Κάθε εγκατάσταση που δηλώνεται (οπότε και οι ΓΣ της) θα συνδέεται στην αίτηση με τις περιοχές που
θα παρέχονται οι συμβουλές (με βάση την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου γεωργού).

36.

Αν σε ένα κριτήριο επιλογής, π.χ. στο 1.3 ο αριθμός των νέων αγροτών δεν καλύπτει το 20% της

ομάδας στόχου, απλά μηδενίζεται το συγκεκριμένο υπο-κριτήριο του 1.3 ή ο ΦΠΓΣ δεν θα είναι
επιλέξιμος για το υπο-Μέτρο;
Ο υποψήφιος φορέας δεν θα βαθμολογείται στο συγκεκριμένο υπο-κριτήριο. Ωστόσο, είναι
απαραίτητο να συγκεντρώσει ο υποψήφιος πάροχος από όλα τα κριτήρια ως άθροισμα το ελάχιστο
όριο των 43 βαθμών, διαφορετικά θα κρίνεται αυτόματα ως μη επιλέξιμος. Επισημαίνεται ότι: Για την
επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπο-Μέτρο 2.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) οι υποψήφιοι είναι πιστοποιημένοι ΦΠΓΣ, εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας,
β) πληρούνται στο σύνολό τους τα κριτήρια της παραγράφου 3.1.1. της πρόσκλησης,
γ) η αίτηση στήριξης συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 43 βαθμών (με μέγιστη τους
εκατό (100) βαθμούς) στα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 3.1.2.2 της πρόσκλησης και
δ) ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης τους δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της
πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
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37.

Στην πληθυσμιακή προσέγγιση πώς επιβεβαιώνονται τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται

στο κριτήριο 1.3; Αν δηλ. ένας ΦΠΓΣ στοχεύει στα μέλη ενός αγροτικού συνεταιρισμού ή στα μέλη
μιας τοπικής κοινότητας πως επιβεβαιώνεται το 20% των νέων αγροτών ή το 10% των μέτρων του
ΠΑΑ; Θα πρέπει να δηλώνονται συγκεκριμένα ΑΦΜ παραγωγών ή οι περιοχές των εκμεταλλεύσεών
τους;
Στο στάδιο υποβολής της αίτησης, ο φορέας θα κληθεί να δηλώσει μια εκτίμηση, δηλαδή από τους
πληθυσμούς γεωργών και κτηνοτρόφων που έχει ενημερώσει για τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν
συμβουλές, πόσοι από τους συνολικούς δυνητικούς ωφελούμενους (ομάδα στόχος) έχουν τα
χαρακτηριστικά που ζητούνται στο κριτήριο 1.3. και σε ποιες περιοχές βρίσκονται (δηλώνονται
συγκεντρωτικά σε επίπεδο Κοινότητας). Σε αυτό το στάδιο δεν θα δηλωθούν ονόματα
αγροτών/κτηνοτρόφων και ΑΦΜ. Θα ζητηθούν κατά την υλοποίηση οπότε και θα επιβεβαιωθούν
κατόπιν διασταύρωσης με στοιχεία του ΟΣΔΕ και του ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Αγροτικής Ανάπτυξης).

38.

Οι ομάδες στόχοι ενδέχεται να είναι περισσότερες από μία; Στην περίπτωση αυτή γίνεται

αναλυτική περιγραφή τους;
Ομάδα στόχος είναι το σύνολο των αγροτών/κτηνοτρόφων στους οποίους θα απευθυνθεί ένας
φορέας. Στην αίτηση στήριξης θα γίνει περαιτέρω διάκριση ανά περιοχή (Κοινότητα) με βάση την έδρα
της κάθε εκμετάλλευσης.

39.

Μια εφαρμογή που καταγράφει τα στοιχεία της εκμετάλλευσης του δικαιούχου και προσφέρει

δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συμβούλου και παραγωγού αλλά χωρίς να αξιοποιεί
δορυφορικά δεδομένα, μπορεί να δηλωθεί στην αίτηση ώστε να λάβει τα μόρια του κριτηρίου 3.1 ή
θα πρέπει να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υποσημείωση 11 του πίνακα των
κριτηρίων επιλογής;
Τα είδη εφαρμογών και επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποσημείωση 11 είναι ενδεικτικά και
δεν απαιτείται να ισχύουν όλα μαζί προσθετικά. Θα πρέπει ωστόσο να τεκμηριώνονται με τα
ζητούμενα δικαιολογητικά.

40.

Όσον αφορά το μέγεθος της ομάδας στόχου (ελάχιστος και μέγιστος αριθμός παραγωγών), αυτό

θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των ΓΣ;
Το μέγεθος της ομάδας στόχου συσχετίζεται με το δυναμικό των ΓΣ κατά την υποβολή της αίτησης,
αφού οι ώρες εργασίας τους επηρεάζουν τον αριθμό συμβουλών που μπορούν να παρέχουν. Το
πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους.
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41.

Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου: για το κριτήριο μοριοδότησης που αφορά

την ορεινή/μειονεκτική περιοχή, θα ληφθούν υπόψη η έδρα της εκμετάλλευσης ή οι περιοχές των
αγροτεμαχίων των δυνητικά ωφελούμενων γεωργών;
Η συγκεκριμένη πληροφορία για το αν χαρακτηρίζεται ως ορεινή/μειονεκτική μια περιοχή λαμβάνεται
από στοιχεία του ΟΣΔΕ και προσδιορίζεται με βάση την έδρα της εκμετάλλευσης.

42.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 2.2: Ένας ΓΣ με συμμετοχή σε εγκεκριμένη επιχειρησιακή ομάδα

του Μ16.1 (ως συντονιστής έργου), ικανοποιεί τα κριτήρια της μοριοδότησης;
Ναι, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η συμμετοχή του.

43.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 2.2: Η συμμετοχή του υποψήφιου παρόχου ή των ΓΣ σε

προωθήσεις ή πωλήσεις προϊόντων του εξωτερικού, με τι είδους έγγραφα τεκμηριώνεται;
44.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 2.3: Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την τεκμηρίωση της

συμβουλευτικής ή μελετητικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα;
Και για τις δύο παραπάνω ερωτήσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην κατηγορία
δικαιολογητικού α/α 8 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης (παράρτημα 1 της πρόσκλησης) και
υποβάλλονται όσα από αυτά ισχύουν κατά περίπτωση.

45.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 3.1: ποια τεκμηρίωση απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης

στήριξης;
Απαιτούνται σωρευτικά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην κατηγορία δικαιολογητικού α/α 13
του υποδείγματος της αίτησης στήριξης (παράρτημα 1 της πρόσκλησης).

46.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 3.2: τι ακριβώς θα πρέπει να διαθέτει ο πάροχος προς τους ΓΣ

του, έτσι ώστε εξασφαλίσει τη μοριοδότηση του συγκεκριμένου κριτηρίου;
Για εξοπλισμό που πιθανά χρησιμοποιείται για την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου ισχύουν
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 45. (Δικαιολογητικό α/α 13 της
αίτησης στήριξης).
Για το υποστηρικτικό προσωπικό, διοικητικό ή επιστημονικό, τεκμήρια απασχόλησης μπορεί να είναι:
σύμβαση εργασίας, ανάθεση καθηκόντων, κ.λπ., τίτλοι σπουδών γεωπόνων ή άλλων πεδίων σχετικών
με το περιεχόμενο των πεδίων συμβουλών, τίτλοι σπουδών διοικητικού υποστηρικτικού προσωπικού
(Δικαιολογητικά α/α 9 και 6 της αίτησης στήριξης).
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47.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της σχέσης και του χρόνου εργασίας των ΓΣ,

αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι θα πρέπει να προσκομισθούν «iii) Σύμβαση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου στην οποία καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και
ο τρόπος άσκησης της εργασίας από τον εργαζόμενο και η αμοιβή του. Η σύμβαση θα πρέπει να φέρει
ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο πρωτόκολλο από την Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.». Το
υπόδειγμα σύμβασης απασχόλησης-αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) του ΕΡΓΑΝΗ περιλαμβάνει τα
στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, δεν σφραγίζεται
έντυπα αφού υποβάλλεται και πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΡΓΑΝΗ. Μπορεί, εναλλακτικά,
να υποβληθεί σύμβαση εργασίας υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε
μέσω gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου;
Τα έντυπα Ε3 αναγγελίας πρόσληψης, αφορούν την περίπτωση (ii) του δικαιολογητικού α/α 6. Όπως
αναφέρεται στην πρόσκληση, υποβάλλονται για τον ΓΣ/εργαζόμενο ο οποίος, για οποιονδήποτε λόγο,
δεν περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Τα έγγραφα της περίπτωσης (iii) υποβάλλονται
στις περιπτώσεις που έχουν συναφθεί εγγράφως και μπορούν να περιλαμβάνουν επιπλέον όρους της
εργασιακής σχέσης, τροποποιήσεις αυτών ή όταν, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, είναι υποχρεωτική
η σύναψή τους εγγράφως και η υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, π.χ. στις συμβάσεις μερικής
απασχόλησης. Εφόσον λοιπόν, υπάρχει και έγγραφη σύμβαση (μετά την έναρξη λειτουργίας του
ΕΡΓΑΝΗ) πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να υποβληθεί και με τον τρόπο που αναφέρετε.

48.

Γιατί ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κριτηρίου

επιλογής 1.1 για τα μέσα ενημέρωσης της ομάδας στόχου (σελ. 69-70 της πρόσκλησης); Θα πρέπει ο
υποψήφιος πάροχος πριν εγκριθεί να πραγματοποιήσει ενέργειες ενημέρωσης δυνητικών
μελλοντικών ωφελούμενων; Σε αυτή τη περίπτωση, τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να υλοποιηθούν έως
και την υποβολή της αίτησης στήριξης, δηλαδή έως 3/6/2022, ανεξαρτήτως αν τελικά η αίτηση
εγκριθεί;
Στην αίτηση στήριξης ο αιτών φορέας χρειάζεται να προσδιορίσει και να δηλώσει χαρακτηριστικά της
ομάδας στόχου των δυνητικών ωφελούμενων γεωργών και τις συμβουλές που εκτιμά ότι θα παρέχει
σε αυτούς, ώστε να καθοριστεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αίτησης και στη συνέχεια
της έγκρισης. Αυτό προϋποθέτει κάποιες ενέργειες προετοιμασίας από τον φορέα, οι οποίες
βαθμολογούνται με το κριτήριο επιλογής 1.1. Τα δικαιολογητικά αφορούν όσες ενέργειες αυτού του
είδους θα έχουν γίνει μέχρι την υποβολή της αίτησης.

49.

Τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στις κατηγορίες δικαιολογητικών α/α 8 (τεκμηρίωση

προϋπηρεσίας/εμπειρίας ΓΣ), 12 (μέσα και τρόποι ενημέρωσης ομάδας στόχου) και 13 (χρήση
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εφαρμογών τεχνολογίας και πληροφορικής) θα πρέπει να προσκομισθούν στο σύνολό τους ή αρκεί
μέρος αυτών;
Στο δικαιολογητικό α/α 8, η περίπτωση (i) υποβάλλεται για τεκμηρίωση προϋπηρεσίας του ΓΣ που έχει
αποκτηθεί στον φορέα που υποβάλει την αίτηση, ενώ στην περίπτωση (ii), για προϋπηρεσία εκτός του
φορέα, υποβάλλονται όσα από αυτά ισχύουν κατά περίπτωση, π.χ. για απόκτηση της εμπειρίας του
ΓΣ ως ελεύθερου επαγγελματία, υποβάλλονται α) το βιογραφικό, β) σύμβαση έργου ή/και
ενυπόγραφη βεβαίωση ή/και ΑΠΥ/τιμολόγια και γ) έναρξη επιτηδεύματος.
Στο δικαιολογητικό α/α 12 υποβάλλονται, επίσης, όσα ισχύουν κατά περίπτωση, π.χ. για μια
δημοσίευση σε τοπικό τύπο υποβάλλονται τα (i) και (iii), για μια ημερίδα ενημέρωσης των γεωργών
υποβάλλονται τα (i) και (ii) και προαιρετικά το (iii) εάν π.χ. υπάρχει σχετική δημοσίευση σε τοπική
εφημερίδα.
Στο δικαιολογητικό α/α 13 υποβάλλονται συνολικά και οι τρεις περιπτώσεις.

50.

Οι ωφελούμενοι γεωργοί από το υπο-Μέτρο 2.1 είναι επαγγελματίες ή/και μη επαγγελματίες

κάτοχοι εκμεταλλεύσεων;
Αυτό δεν αποτελεί κριτήριο για τους ωφελούμενους γεωργούς. Για το ποιοι μπορούν να είναι
ωφελούμενοι γεωργοί από το υπο-Μέτρο, λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του ωφελούμενου στο άρθρο
4 και οι προτεραιότητες ή οι δυνητικοί ωφελούμενοι ανά είδος συμβουλής του άρθρου 7 της ΥΑ
3597/15-9-2021 (π.χ. στα είδη του πακέτου συμβουλών 1 δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι
μικροκαλλιεργητές του ΟΣΔΕ).

51.

Τι σημαίνει η διατύπωση «χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα

(απλοποιημένου κόστους)» της παραγράφου 1.5 στη σελίδα 7 της πρόσκλησης;
Είναι η επιλέξιμη μορφή απλοποιημένου κόστους που εφαρμόζεται στο υπο-Μέτρο 2.1, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Καν.(ΕΕ) 1303/2013 περί των μορφών των
επιχορηγήσεων «Οι επιχορηγήσεις και η επιστρεπτέα συνδρομή μπορούν να λάβουν μία από τις
ακόλουθες μορφές:… β) τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα·…».

52.

Πως έχουν επιλεγεί οι κλάδοι προτεραιότητας των Περιφερειών του Πίνακα 7 της σελίδας 25

της πρόσκλησης;
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ακριβώς πριν τον πίνακα 7, έχουν επιλεγεί μόνοι οι τομείς
προτεραιότητας κάθε Περιφέρειας που βαθμολογούνται με βαρύτητα 1 στην τελευταία πρόσκληση
του υπο-Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
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53.

Ο όρος για τις συμβουλές του είδους Σ.3.1. “Οδηγούν στη σύνταξη σχεδίου φυτοπροστασίας

που εξειδικεύεται άνω της «γραμμής βάσης» των Γενικών Αρχών…” (παράγραφος 7, περ. 10ι, σελ. 44
της πρόσκλησης), σε τι αφορά;
Στην Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (ΟΦΠ), οι γενικές αρχές αποτελούν υποχρέωση των
επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Ζητούμενο είναι, λοιπόν, οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του είδους Σ.3.1. να οδηγούν στην εφαρμογή των
εθελοντικών – ειδικών κατευθυντήριων γραμμών ΟΦΠ, που εξειδικεύονται στις οδηγίες που εκδίδει
η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ για ελιά, αμπέλι, λεμονιά, κερασιά, τομάτα
θερμοκηπίου κ.λπ.
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto)

54.

Σχετικά με το κριτήριο επιλογής 3.2. «Δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας και άμεσης

επικοινωνίας (helpdesk) και κατάλληλη οργάνωση υποστήριξης των ΓΣ» και το παράδειγμα της σελίδας
29 της πρόσκλησης «Η κατάλληλη οργάνωση του υποψήφιου παρόχου… Π.χ. η παρουσία ενός ΠΕ
Γεωπόνου…», πως τεκμηριώνεται η συνεργασία με ΠΕ Γεωπόνο που ανήκει στο διοικητικό προσωπικό;
Η τεκμηρίωση θα γίνεται με τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων στην αίτηση στήριξης στο
πληροφοριακό σύστημα (μετά την είσοδό του αιτούντος σε αυτό, υπάρχουν οδηγίες χρήσης) και με
τα δικαιολογητικά α/α 9 και 6 του πίνακα δικαιολογητικών στο παράρτημα της πρόσκλησης.
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