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Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 
 

 

που αφορά τη 3
η
 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 41
ο
 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 

Η 3
η
 πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται 

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την μετρίαση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης στις Περιφερειακές 

Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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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. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο 

Η διαχείριση του υπομέτρου 6.1 έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.  

 

5. Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση 

5.1.  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: 

5.1.1.  Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του. 

5.1.2. Είναι μόνιμος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας.  

5.1.3.  Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

5.1.4.  Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.  

5.1.5.  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. 

5.1.6.  Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη 

πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 

5.1.7.  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. 

5.1.8.  Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2007 – 2013 ή του 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006. 

5.1.9. Δεν έχει σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, 

ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ, 

εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.  

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

προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.  

5.1.11. 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.  

5.2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας 

του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 

(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021. 

5.3. 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 νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις. 

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

ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: 
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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. 

β) 2.500 €, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική.  

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 17.000 € έως 22.000 €.  

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. 

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των 

δικαιούχων, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την αίτηση στήριξης και οι λοιποί όροι του προγράμματος  προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρ. 

8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

6. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη 

και Υλοποίηση 

6.1. 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, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης 

αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται. 

6.2. 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  

6.3. 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.   

6.4. 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. 

 

7. Πληροφορίες – Δημοσιότητα 

Η Προδημοσίευση της 3
ης

 Πρόσκλησης του Προγράμματος Νέων Γεωργών κοινοποιείται στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον η παρούσα αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και 

www.minagric.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η παρούσα κοινοποιείται στις Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους κατά τόπους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και 

τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης η ΔΑΟΠ Δυτικής 

Μακεδονίας και οι ΔΑΟΚ Κοζάνης και Φλώρινας 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 3
ης

 πρόσκλησης.  
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Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις ΔΑΟΚ Κοζάνης και Φλώρινας και στη ΔΑΟΠ Δυτικής 

Μακεδονίας: 

      ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

ΔΑΟΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ 2461351242 

p.lioliou@pdm.gov.gr 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
2461351153 i.savidou@pdm.gov.gr 

 

ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΣΙΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2461351157 a.tsitseli@kozani.pdm.gov.gr 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 
2461351322 th.konstantinopoulos@pdm.gov.gr 

 

ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 
2385350554 u.papadopoulou@florina.pdm.gov.gr 

ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2385350542 i.polatidis@florina.pdm.gov.gr 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 
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