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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΗΜΕΡ.: 19-12-2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26985

Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΑΑ) «2007-2013»
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής
Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την
εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να
διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των
εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
«Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.
Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 140.000.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης
που θα αναληφθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση
ενισχύσεων το έτος 2014 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και σε
εφαρμογή της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.
Καθορίζουμε τις πιστώσεις του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά
Περιφέρεια, την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων
υποψηφιότητας καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών για
το έτος 2014 ως ακολούθως:
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Α. Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112
Α/Α

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας
Δαπάνης σε €
12.600.000

1.

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2

Κεντρικής Μακεδονίας

3
4

Δυτικής Μακεδονίας

5

Ηπείρου

5.100.000

6

Ιονίων Νήσων

1.400.000

7

Δυτικής Ελλάδος

15.500.000

8

Στερεάς Ελλάδος

5.900.000

9

Πελοποννήσου

10

Αττικής

11

Βορείου Αιγαίου

7.400.000

12

Νοτίου Αιγαίου

1.600.000

13

Κρήτης

Θεσσαλίας

ΣΥΝΟΛΟ

32.400.000
6.300.000
13.600.000

14.700.000
700.000

22.800.000
140.000.000

Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία
Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την
ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, είναι
δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Β. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας και
έκδοσης αποφάσεων έγκρισης έτους 2014. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων
ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως
16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 18.3.2014 περίοδος.
Γ.

Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες

1. Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι
κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί
γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν
συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά
μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της
ημερομηνίας γέννησης.
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
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Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως
100.000 κατοίκους.
Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος
είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων,
Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες
στον πιο κάτω πίνακα:
Ανατολική Αττική

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΩΡΩΠΙΩΝ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ&
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ
&ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ&
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δυτική Αττική

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ

α/α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΥ

1

ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ& ΟΙΝΟΗΣ

2

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

1
2

3
6

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5)
Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί
τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Μέτρου.
δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την
αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με
δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους,
αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον
απαιτούνται.
στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3 της αναλυτικής
Πρόσκλησης του Μέτρου).
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής
εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη
γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) μήνες.
2. Επίτευξη Δεσμευτικών Στόχων Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Οι Νέοι Γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των
δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου εντός 5 ετών από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης.
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Οι δεσμευτικοί στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι επί μέρους χρονικές προθεσμίες
επίτευξής τους, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις του πρέπει να πληροί περιγράφονται στην
αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά και την αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.
3. Συμβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων
Γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε
αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά
και την αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.
4. Ύψος ενίσχυσης
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή
κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με
την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της
παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της
εκμετάλλευσης, επίσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Περιοχή μόνιμης κατοικίας

2

Προσανατολισμός παραγωγής
της εκμετάλλευσης στη
μελλοντική κατάσταση

3

Επίπεδο εισοδήματος της
εκμετάλλευσης στη μελλοντική
κατάσταση

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές Περιοχές
Κτηνοτροφική
Φυτική
Μικτή -Μελισσοκομία
> από το 120% του
Εισοδήματος Αναφοράς
80% - 120% του Εισοδήματος
Αναφοράς
Μέγιστο
Ελάχιστο

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7.500
5.000
2.500
7.500
7.500
5.000
5.000
2.500
20.000
10.000

Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη ως προς την κατηγορία της περιοχής.
5. Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν
φάκελο υποψηφιότητας. Την αναλυτική Πρόσκληση του μέτρου καθώς και τα έντυπα του
φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς
τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και
www.agrotikianaptixi.gr.
Το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποδεικνύουν την ημερομηνία πρώτης
εγκατάστασης του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης απαιτήσεων σε
εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ περιγράφονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε
φορά καθώς και στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.
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Υποβολή Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Νέους Γεωργούς
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή,
σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό
υποβολής. Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του από 18.3.2014 έως 16.5.2014.
6. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι
επιλεξιμότητες υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και
οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε
φορά, στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου καθώς και στην αριθμ. πρωτ.
26983/19-12-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση
φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου
Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» που
βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην
παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν
και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις
εφαρμογής του Μέτρου.
Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμα, Δήμος και Νομός) και το ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. Ο κατάλογος
με τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e-enisxyseis.gr.
7. Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
Η παρούσα αποτελεί περίληψη της αναλυτικής Πρόσκλησης του Μέτρου. Η αναλυτική
Πρόσκληση καθώς και περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:
Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.
Τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους
Περιφερειακές Ενότητες.
Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την παρούσα
πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ Βαθμού, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και
σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη
δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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