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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

 

που αφορά την 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη  

στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής  

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 
 

1. Στόχος  

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών 

γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν 

έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση 

και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

2. Περιοχές εφαρμογής 

Το Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε 

περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις εξής 

εξαιρέσεις: 
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• Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, το Υπομέτρο 6.1 δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου 

Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. 

• Στην ΠΕ Αττικής, το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και 

Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής, 

δηλαδή σε περιοχές που σύμφωνα με τον βαθμό Αστικοποίησης (Degree of Urbanization), έχουν 

βαθμό Αστικοποίησης 2 και 3 (ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες 

περιοχές) και προσιδιάζουν αντίστοιχα σε ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές της Αττικής, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ στο Νομό Αττικής 

Τ.Δ. Αγίου Ιωάννου Ρέντη Τ.Δ. Διονύσου Τ.Δ. Μεγαρέων 

Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Τ.Δ. Δραπετσώνας Τ.Δ. Νέας Μάκρης 

Τ.Δ. Αγίου Στεφάνου Τ.Δ. Δροσιάς Τ.Δ. Νέας Περάμου 

Τ.Δ. Αγκιστρίου Τ.Δ. Ελευσίνος Τ.Δ. Νικαίας 

Τ.Δ. Αιγίνης Τ.Δ. Ερυθρών Τ.Δ. Οινόης 

Τ.Δ. Αμπελακίων Τ.Δ. Ζεφυρίου Τ.Δ. Παιανίας 

Τ.Δ. Αναβύσσου Τ.Δ. Θρακομακεδόνων Τ.Δ. Παλαιάς Φωκαίας 

Τ.Δ. Ανθούσης Τ.Δ. Καλάμου Τ.Δ. Παλλήνης 

Τ.Δ. Ανοίξεως Τ.Δ. Καλυβίων Θορικού Τ.Δ. Περάματος 

Τ.Δ. Αντικυθήρων Τ.Δ. Καπανδριτίου Τ.Δ. Πικερμίου 

Τ.Δ. Άνω Λιοσίων Τ.Δ. Κερατέας Τ.Δ. Πολυδενδρίου 

Τ.Δ. Αρτέμιδας Τ.Δ. Κερατσινίου Τ.Δ. Πόρου 

Τ.Δ. Ασπροπύργου Τ.Δ. Κορυδαλλού Τ.Δ. Ραφήνας 

Τ.Δ. Αυλώνος Τ.Δ. Κουβαρά 
Τ.Δ. Ροδοπόλεως 

(Μπάλας) 

Τ.Δ. Αφιδνών Τ.Δ. Κρυονερίου Τ.Δ. Σαλαμίνος 

Τ.Δ. Αχαρνών Τ.Δ. Κρωπίας Τ.Δ. Σαρωνίδος 

Τ.Δ. Βάρης Τ.Δ. Κυθήρων Τ.Δ. Ωρωπίων 

Τ.Δ. Βαρνάβα Τ.Δ. Λαυρεωτικής Τ.Δ. Σπάτων-Λούτσας 

Τ.Δ. Βιλίων Τ.Δ. Μεθάνων Τ.Δ. Σπετσών 

Τ.Δ. Βούλας Τ.Δ. Μαγούλας Τ.Δ. Σταμάτας 

Τ.Δ. Βουλιαγμένης Τ.Δ. Μαλακάσης Τ.Δ. Συκαμίνου 

Τ.Δ. Τροιζήνος Τ.Δ. Μάνδρας Τ.Δ. Ύδρας 

Τ.Δ. Γέρακα Τ.Δ. Μαραθώνος Τ.Δ. Φυλής 

Τ.Δ. Γλυκών Νερών 
Τ.Δ. Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας   

Τ.Δ. Γραμματικού Τ.Δ. Μαρκοπούλου Ωρωπού   

 

3. Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης 

συντάσσεται με βάση την Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021. 

 

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση 

4.1.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα 

οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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4.1.1.  Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του. 

4.1.2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.  

4.1.3.  Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που 

προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

4.1.4.  Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.  

4.1.5.  Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως 

επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά 

πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα. 

4.1.6.  Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα 

τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 

4.1.7.  Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, 

δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της 

αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο. 

4.1.8.  Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 

2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006. 

4.1.9. Δεν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 

2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι 

επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις 

προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. 

Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.  

4.1.10. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό 

των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.  

4.1.11. Κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει 

απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας. 

4.1.12. Τα νομικά πρόσωπα ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει 

στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου 

γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.  

4.2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της 

μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 

και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 

14.000 €. Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των 

επίσπορων καλλιεργειών.   

4.3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής 

τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την απόφαση 

ένταξης. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να 

διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για τρία έτη. 

4.4. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: 

Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω 

προσαυξήσεις: 

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε 

περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους 

πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 
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β) 2.500 €, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η 

πτηνοκτηνοτροφική.  

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.  

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την 

ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

 

5. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι:  

i. Να υποβάλουν και εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της 

γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την 

ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο υποβάλλοντας αίτημα ολοκλήρωσης του 

επιχειρηματικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ημερομηνία 

ένταξης. 

ii. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία 

έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 

ελέγχονται ηλεκτρονικά με βάση τα αντίστοιχα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.  

iii. Να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000 

ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης.   

iv. Να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον 

για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

v. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, από το 2021 έως και τρία έτη μετά την 

ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

vi. Να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής 

τους παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

vii. Να διατηρούν τη γεωργική τους εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της 

μόνιμης κατοικίας τους. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται 

αποδεκτά από το μέτρο. 

viii. Να διατηρούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την έδρα του νομικού προσώπου σε 

περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας έως την ολοκλήρωση 

και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

ix. Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, να 

διατηρήσουν την βαθμολογία τους σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο με το επίπεδο 

της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες. 

 

6. Επιλογή υποψηφίων: Η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί στο Ελληνικό Δημόσιο την 

υποχρέωση έγκρισής της. Το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση 

βαθμολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. 

Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την 

υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται.  

 

7. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων 

Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση 

7.1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του 

υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους αναφοράς 2021 στην οποία θα 

προσδιοριστούν, η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, 
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το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας 

στήριξης που διατίθεται. 

7.2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης: Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει 

μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο 

δικτυακό τόπο  www.ependyseis.gr/mis  

7.3. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από 

βαθμολόγηση της κάθε αίτησης. Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά, 

βάσει κριτηρίων επιλογής και επιλέγονται για στήριξη όσες καλύπτονται από τις διαθέσιμες 

πιστώσεις.   

7.4. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης όπως και κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης γίνονται διασταυρώσεις των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα 

στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών Μητρώων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των Ασφαλιστικών 

Οργανισμών, με στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων. 

 

8. Πληροφορίες – Δημοσιότητα 

Η Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Νέων Γεωργών κοινοποιείται στις 

Περιφέρειες της χώρας, αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και 

www.minagric.gr και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών. Με ευθύνη των ΔΑΟΠ, η παρούσα 

αναρτάται στις ιστοσελίδες των Περιφερειών και κοινοποιείται στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών καθώς και στους κατά τόπους ΟΤΑ 

Α΄ Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης 

οι ΔΑΟΠ και οι ΔΑΟΚ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της παρούσας ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το 

περιεχόμενο της  προδημοσίευσης της 3ης πρόσκλησης. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/

