
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΝΕΩΝ   ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του 
αγροτικού πληθυσµού 

ΜΕΤΡΟ   3.1. Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης 
εγκατάστασης νέων γεωργών 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Νέοι γεωργοί 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 112 Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                                                                                                                               Σε χιλ. 

ΕΥΡΩ 

 Ποσό 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 
του 

Μέτρου 

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα 

   %Σ.Κ %∆.∆ %Σ.Κ %∆.∆ 

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 226.628,894  77,8  7,5  

∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.) 226.628,894  77,8 88,8 7,5 12,7 

Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΠΕ Π) - 157.109,099 69,3% 53,9 61,6 5,2 8,8 

Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη 69.519,795 30,7% 23,9 27,2 2,3 3,9 

Ιδιωτική Συµµετοχή 0  0  0  

∆ανεισµός       

 

 

 



 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ένα από τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας είναι η 

γήρανση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Από το σύνολο των αρχηγών των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων το 57% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% 

περίπου είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. 

 
Το δηµογραφικό πρόβληµα είναι εντονότερο στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές 

περιοχές, στις οποίες κατά τεκµήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών µειονεκτηµάτων 

και της αποµόνωσης είναι δυσµενέστερες. 

 
Σκοπός του Μέτρου είναι να συµβάλει αφενός στην άµβλυνση του ανωτέρω 

προβλήµατος µε την ενθάρρυνση της εισόδου νέων ανθρώπων στο επάγγελµα και 

αφετέρου στη καταπολέµηση της ανεργίας.  

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του Μέτρου είναι η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση και τη µόνιµη 

εγκατάσταση νέων γεωργών στην ελληνική ύπαιθρο που θα έχει ως αποτέλεσµα  την 

ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού και την επίλυση προβληµάτων που αφορούν την 

διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο µεγαλύτερο τµήµα του ελληνικού 

χώρου. 

 
Το παρόν Μέτρο σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών 

πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση της απασχολησιµότητας 

του εργατικού δυναµικού και την καταπολέµηση της ανεργίας. Παράλληλα 

εξυπηρετείται ο στόχος της πληθυσµιακής αναζωογόνησης της υπαίθρου µέσω της 

εγκατάστασης νέων γεωργών. Σε συνδυασµό µε τα µέτρα που αφορούν την Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση και τα οποία θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο  του εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), η εφαρµογή του θα επιδράσει 

θετικά και στην αύξηση του µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σε 

συνδυασµό µε τα καθεστώτα ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις (Μέτρα 1.1 & 7.11 του παρόντος Ε.Π., Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα) διασφαλίζεται ότι µετά το πέρας συγκεκριµένης περιόδου τριών ετών 



οι νέοι γεωργοί θα είναι επαρκώς εκπαιδευµένοι και θα έχουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις οικονοµικής βιωσιµότητας για την άσκηση των επαγγελµατικών τους 

δραστηριοτήτων, τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις των γεωργικών εκµεταλλεύσεών 

τους, που αφορούν το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων. 

 

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου καθιερώνονται οι ακόλουθες ∆ράσεις/ 

καθεστώτα ενισχύσεων: 

∆ράση 3.1.1: Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων 

γεωργών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

 
∆ράση 3.1.2:  Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων 

υποχρεώσεων της ενέργειας πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών 

του Μέτρου 1.1 του ΕΠ «Ανάπτυξη του Τοµέα της Γεωργίας 1994-

1999» της 2ης  Προγραµµατικής Περιόδου λαµβάνοντας υπόψη και 

τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 

1763/2001». 

 

 

 

∆ΡΑΣΗ 3.1.1:  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Το καθεστώς εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα µε προτεραιότητα σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από πληθυσµιακή ύφεση και έντονα δηµογραφικά προβλήµατα. 

 

∆ικαιούχοι 

Ωφελούµενοι από το Μέτρο µπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α.  ∆εν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται µε βάση 

τη διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης και της 

ηµεροµηνίας γέννησης µε εξαίρεση την πρώτη περίοδο της εφαρµογής και µόνο 

για αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά την 1.1.2000 η ηλικία θα υπολογίζεται µε 

βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και την ηµεροµηνία γέννησης. 

β. ∆ιαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα. 

γ. Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ενώ οι άρρενες έχουν ολοκληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί απ’ αυτές. 



δ.  ∆εν έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση εξαρτηµένη ή όχι. 

ε. Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το 150% του 

εισοδήµατος αναφοράς υπό τον όρο ότι το ατοµικό τους εξωγεωργικό εισόδηµα 

δεν υπερβαίνει το 50% του εισοδήµατος αναφοράς. 

στ.  ∆εν είναι συνταξιούχοι. 

ζ. Εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκµετάλλευση, η οποία 

θα πρέπει να έχει οικονοµικό µέγεθος τουλάχιστο της µικρής εκµετάλλευσης και 

παράλληλα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της. 

• Ο όρος της «πρώτης φοράς» εκπληρώνεται, εφόσον η εγκατάσταση ή η 

απόκτηση των παραπάνω ιδιοτήτων έχει πραγµατοποιηθεί το εξεταζόµενο 

ηµερολογιακό έτος ή το προηγούµενο και το αργότερο µέχρι την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης ένταξης. Ειδικά για το 

πρώτο έτος εφαρµογής του Μέτρου ως προηγούµενο έτος θα ληφθεί το 

προηγούµενο της υποβολής της αίτησης. 

• Οι εκτάσεις θα πρέπει να είναι ιδιόκτητες ή µισθωµένες µε τουλάχιστο 10ετή 

µίσθωση ενώ το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο. Η ιδιοκτησία 

στα πλαίσια της οικογένειας υφίσταται στο πρόσωπο των δύο συζύγων 

ανεξάρτητα πραγµατικού γεγονότος.  

• Για να γίνουν αποδεκτά αγροτεµάχια από µίσθωση θα πρέπει το εναποµένον 

τµήµα της εκµετάλλευσης στον εκµισθωτή, εφόσον πρόκειται για ενεργό 

γεωργό να είναι βιώσιµο µε βάση τα κριτήρια οικονοµικής βιωσιµότητας, 

ενώ εφόσον ο εκµισθωτής δεν είναι γεωργός και ο µισθωτής συγγενής του 

µέχρι και 2ου βαθµού συγγένεια, δύναται να γίνει αποδεκτή η µίσθωση του 

συνόλου της εκµετάλλευσης ή και µέρους της, µόνο εφόσον το µέρος, 

πληροί τα κριτήρια βιωσιµότητας, είτε ως αυτοτελής εκµετάλλευση, είτε ως 

συµπλήρωµα της υπάρχουσας, στην κατοχή του υποψηφίου, 

εκµετάλλευσης. 

• Είναι µόνιµος κάτοικος ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού διαµερίσµατος αγροτικής 

περιοχής που βρίσκεται στα όρια της ευρύτερης περιοχής της 

εκµετάλλευσης. 

 

Ύψος και Παράµετροι Υπολογισµού Πριµοδότησης 

Το ύψος της πριµοδότησης πρώτης εγκατάστασης µπορεί να φτάσει κατά περίπτωση: 

- Στις ορεινές περιοχές µέχρι 25.000 ΕΥΡΩ. 

- Στις µειονεκτικές περιοχές µέχρι 20.000 ΕΥΡΩ. 



- Στις λοιπές περιοχές µέχρι 15.000 ΕΥΡΩ. 

 

Για τον υπολογισµό του ύψους της πριµοδότησης πρώτης εγκατάστασης 

χρησιµοποιούνται  παράµετροι υπολογισµού, όπως ενδεικτικά: 

α. Οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. 

β. Ο τόπος της µόνιµης κατοικίας του. 

γ. Το επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης του δικαιούχου ή της συζύγου βοηθού. 

δ.  Το µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης και ο τρόπος αξιοποίησης της. 

ε.  Η ποιότητα της παραγωγής (βιολογικά , πιστοποιηµένα προϊόντα κ.λ.π.). 

στ.  Τρόπος δηµιουργίας της εκµετάλλευσης κ.λ.π. 

 

 

∆ΡΑΣΗ 3.1.2:  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΤΟΥ Ε.Π. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1994-1999» ΤΗΣ 2ΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ. 

Με τη ∆ράση αυτή θα υλοποιηθούν δεσµεύσεις για την παροχή ενισχύσεων πρώτης 

εγκατάστασης νέων γεωργών που αναλήφθηκαν µέχρι την 31.12.1999 στα πλαίσια 

της εφαρµογής του Μέτρου 1.1 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας 1994-1999» 

του Β’ Κ.Π.Σ. και του Καν. (ΕΚ) 950/97 και πληρώθηκαν από το Π.∆.Ε. µετά την 

01.01.2000, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των µε αριθµούς 277/97 

και 303/98 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. 

 

Θα τηρηθούν οι διαδικασίες ένταξης δια του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. 

 

Για να γίνει δυνατή η ένταξη των ήδη εγκεκριµένων µε βάση τους νέους Κανονισµούς 

πραγµατοποιείται έρευνα των στοιχείων των πληρωµών και πιστοποίηση της 

υπάρχουσας κατάστασης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  

 

Μετά την έρευνα των στοιχείων η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. ενηµερώνει την 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, η οποία θα ελέγξει τα Έργα / Υποέργα προκειµένου να ενταχθούν 

στο Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με την οριστικοποίησή τους και την εισαγωγή τους στο Ο.Π.Σ. 



θα ορισθεί και το ύψος των επιλέξιµων δαπανών που θα βαρύνουν το Μέτρο, στα πλαίσια 

της ∆ράσης. 

 
 

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Το Μέτρο είναι συνεχιζόµενο. Εφαρµόσθηκε και την προηγούµενη περίοδο µε νοµική 

βάση τον Καν. (ΕΚ) 950/97 (Καν. 2328/91) και αναλήφθηκαν νοµικές δεσµεύσεις 

(µέχρι την 31.12.99) 16.000 νέων γεωργών (έναντι στόχου 12.000), µέρος των 

οποίων (3.000) θα υλοποιηθούν την 3η Προγραµµατική Περίοδο.  

Στόχος του Μέτρου είναι η εγκατάσταση τουλάχιστον 14.000 νέων γεωργών και η 

πληρωµή των νοµικών δεσµεύσεων της προηγούµενης περιόδου (υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν µέχρι την 31.12.99) για 3.000 περίπου νέους γεωργούς. 

 

 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ  ΒΑΣΗΣ (*) ΣΤΟΧΟΣ 2003* ΣΤΟΧΟΣ 
2006 

Νέοι γεωργοί 16.000 10.5001 

(26.5002) 
14.000 

(30.0003) 

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    

Ποσοστό (%) ωφελούµενων νέων 
γεωργών στο σύνολο των 
απασχολουµένων στη γεωργία µε 
ηλικία µικρότερη των 45 ετών 

5,5  4,9 

Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

1 Περιλαµβάνονται και οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης περιόδου.        
   
    

2 Συνυπολογιζόµενης της τιµής βάσης.  
3 Συνυπολογιζόµενης και της τιµής βάσης.  
 
 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το Μέτρο θα εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. σε ολόκληρη τη χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

2000-2006. 



 

Για την εφαρµογή του Μέτρου θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία θα προσδιορίζει το 

σύνολο των ρυθµίσεων και λεπτοµερειών εφαρµογής, που αφορούν την υλοποίηση  

καθεστώτων ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών [Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ 

του Καν. (ΕΚ) 1257/99]. 

 

Η σχετική Κ.Υ.Α. πέραν των λεπτοµερειών παροχής των ενισχύσεων (διατιθέµενες 

πιστώσεις, προϋποθέσεις, επιλεξιµότητα υποψηφίων νέων γεωργών, παράµετροι 

υπολογισµού του πριµ κ.λ.π.) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα και στο παρόν Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, θα προσδιορίζει 

αναλυτικά: 

• τους κύκλους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανοικτών προσκλήσεων 

υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και το περιεχόµενο των φακέλων 

υποψηφιότητας, 

• τη διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα, τα κριτήρια επιλογής (ένταξης/αποκλεισµού, 

κατάταξης κ.λ.π.) και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων κατάταξης 

των υποψηφιοτήτων στα θεσπιζόµενα καθεστώτα ενισχύσεων,  

• τη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων στους υποψηφίους, 

• το περιεχόµενο, τους όρους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανάληψης 

νοµικών δεσµεύσεων µε τους επιλεγέντες νέους γεωργούς, 

• τους όρους, το χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες πιστοποίησης, παρακολούθησης 

και ελέγχου της υλοποίησης των ανειληµµένων υποχρεώσεων από τους νέους 

γεωργούς, 

• τους όρους και τη διαδικασία πληρωµής των ενισχύσεων, 

• τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης, αναστολής και ακύρωσης της 

ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων, 

• τα καθήκοντα και τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες κάθε εµπλεκοµένου 

φορέα στο σύστηµα εφαρµογής και διαχείρισης. 

 

Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες και βελτιωτικές παρεµβάσεις στο σύστηµα εφαρµογής 

των καθεστώτων ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, είναι οι 

ακόλουθες: 

• Κύκλοι προκήρυξης τουλάχιστον µία φορά το έτος κατά Περιφέρεια. 



• ∆ιενέργεια της αξιολόγησης ανά κύκλο προκήρυξης µε Γνωµοδοτική(ές) 

Επιτροπή(ές) που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, ή άλλων οργάνων κατά ρητή εξουσιοδότηση. 

• Ενδεχόµενη χρήση και εξωτερικών αξιολογητών στη διαδικασία αξιολόγησης. 

• Εφαρµογή κριτηρίων ένταξης των πράξεων που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλο 

προκήρυξης από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

(ή άλλων εξουσιοδοτηµένων από αυτήν οργάνων), σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

του Ν. 2860/2000. 

• Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής µεµονωµένων νέων γεωργών από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ή άλλα όργανα κατά ρητή εξουσιοδότηση). 

• Αναλυτική παρακολούθηση της υλοποίησης από όργανα ή φορείς που θα 

επιλεγούν µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος ή από Επιτροπές 

Παρακολούθησης Νέων Γεωργών, που συγκροτούνται µε απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ή άλλων εξουσιοδοτηµένων από 

αυτόν οργάνων) για συγκεκριµένο αριθµό νέων γεωργών.    

 
 
Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Τελικός ∆ικαιούχος του Μέτρου ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων - ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. 

 
 
ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Tα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (19 ΙΟΥΛΙΟY 2004) 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού 
πληθυσµού 

ΜΕΤΡΟ   3.1. Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων 
γεωργών 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Νέοι γεωργοί 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 112 Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 
Ποσό 

(σε ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 
του 

Μέτρου 

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα 

   %Σ.Κ %∆.∆ %Σ.Κ %∆.∆ 

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 285.628.894  93,77  8,03  



∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.) 285.628.894  93,77 97,17 8,03 13,37 

Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΠΕ Π) - 198.011.615 69,32 65,00 67,36 5,57 9,27 

Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη 87.617.279 30,68 28,76 29,81 2,46 4,10 

Ιδιωτική Συµµετοχή 0  0,00  0,00  

∆ανεισµός       

 



Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 

 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ένα από τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας είναι η 

γήρανση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Από το σύνολο των αρχηγών των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων το 57% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% 

περίπου είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. 

 
Το δηµογραφικό πρόβληµα είναι εντονότερο στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές 

περιοχές, στις οποίες κατά τεκµήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών µειονεκτηµάτων 

και της αποµόνωσης είναι δυσµενέστερες. 

 
Σκοπός του Μέτρου είναι να συµβάλει αφενός στην άµβλυνση του ανωτέρω 

προβλήµατος µε την ενθάρρυνση της εισόδου νέων ανθρώπων στο επάγγελµα και 

αφετέρου στη καταπολέµηση της ανεργίας.  

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του Μέτρου είναι η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση και τη µόνιµη 

εγκατάσταση νέων γεωργών στην ελληνική ύπαιθρο που θα έχει ως αποτέλεσµα  την 

ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού και την επίλυση προβληµάτων που αφορούν την 

διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο µεγαλύτερο τµήµα του ελληνικού 

χώρου. 

 
Το παρόν Μέτρο σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών 

πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης,  και την καταπολέµηση της ανεργίας. 

Παράλληλα εξυπηρετείται ο στόχος της πληθυσµιακής αναζωογόνησης της υπαίθρου 

µέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών. Σε συνδυασµό µε τα µέτρα που αφορούν 

την Πρόωρη Συνταξιοδότηση και τα οποία θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.), η εφαρµογή του θα 

επιδράσει θετικά και στην αύξηση του µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σε 

συνδυασµό µε τα καθεστώτα ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις (Μέτρα 1.1 & 7.11 του παρόντος Ε.Π., Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα) διασφαλίζεται ότι µετά το πέρας συγκεκριµένης περιόδου πέντε ετών 

οι νέοι γεωργοί θα είναι επαρκώς εκπαιδευµένοι και θα έχουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις οικονοµικής βιωσιµότητας για την άσκηση των επαγγελµατικών τους 



δραστηριοτήτων, τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις των γεωργικών εκµεταλλεύσεών 

τους, που αφορούν το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων. 

 

 

Το καθεστώς εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα µε προτεραιότητα σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από πληθυσµιακή ύφεση και έντονα δηµογραφικά προβλήµατα. 

 

∆ικαιούχοι 

Ωφελούµενοι από το Μέτρο µπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα  που πληρούν τις 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 

α.  Είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών . 

 

β. ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. Η επαρκής επαγγελµατική 

ικανότητα υφίσταται εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋπoθέσεις: 

i. Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα άνω των 

τριών ετών 

ii. Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 

ετών και βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών 

iii. Βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίµων, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών 

iv. Απολυτήριο/Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ ∆ηµοσίου, αναλόγου 

κατεύθυνσης. 

γ. Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ή έχουν εγκατασταθεί το περισσότερο ένα έτος 

πριν την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησής τους, σε γεωργική εκµετάλλευση, 

της οποίας αναλαµβάνουν την αρχηγία. Για την ανωτέρω γεωργική 

εκµετάλλευση θα πρέπει: 

i) Να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις (ελάχιστα πρότυπα) σχετικά µε το 

περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων (σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο σηµείο Θ του αναθεωρηµένου Τεχνικού ∆ελτίου 1.1). 

ii) Να καταδεικνύεται η οικονοµική της βιωσιµότητα  

 

Ωστόσο, για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του νέου γεωργού ή της 

διαρθρωτικής προσαρµογής της εκµετάλλευσής του και όσον αφορά, την 



επαγγελµατική ικανότητα, την οικονοµική βιωσιµότητα και τα ελάχιστα πρότυπα για 

το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, προβλέπεται προθεσµία 

πέντε ετών κατ΄ανώτατο όριο από την εγκατάσταση για την τήρηση των εν λόγω 

όρων. Σηµειώνεται ότι, οι Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στο µέτρο και οι οποίοι 

την 7η Μαΐου 2004 δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης 

τους εγκατάστασης, θα πρέπει να καταδείξουν,ι πριν την παρέλευση µιας πενταετίας 

από την πρώτη εγκατάσταση, ότι τηρούν τους παραπάνω όρους. 

 

Ύψος και Παράµετροι Υπολογισµού Πριµοδότησης 

Το ύψος της πριµοδότησης πρώτης εγκατάστασης προσδιορίζεται µε βάση τα 

µειονεκτήµατα του τόπου εγκατάστασης και µπορεί να φτάσει κατά περίπτωση: 

- Στις ορεινές περιοχές µέχρι 25.000 ΕΥΡΩ. 

- Στις µειονεκτικές περιοχές µέχρι 20.000 ΕΥΡΩ. 

- Στις λοιπές περιοχές µέχρι 15.000 ΕΥΡΩ. 

Για τον προσδιορισµό του ύψους της ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη κριτήρια και 

παράµετροι, όπως ενδεικτικά η οικογενειακή προσφορά εργασίας στην γεωργική 

εκµετάλλευση, ο τόπος της µόνιµης κατοικίας και η οικονοµική βιωσιµότητα της 

γεωργικής εκµετάλλευση κ.λ.π.  

 

Ενίσχυση υψηλότερη από το µέγιστο ποσό της πριµοδότησης, δηλ. τα 25.000 ΕΥΡΩ, 

µπορεί να χορηγηθεί σε νέους γεωργούς που προσφεύγουν σε συστήµατα παροχής 

γεωργικών συµβουλών για την εγκατάσταση της δραστηριότητάς τους, επί τρία (3) 

χρόνια µετά την εγκατάστασή τους. Στις περιπτώσεις αυτές το ανώτατο ποσό της 

ενίσχυσης δεν µπορεί να είναι υψηλότερo από 30.000 ΕΥΡΩ.  Λεπτοµέρειες για τον 

καθορισµό των διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων για την παροχή γεωργικών 

συµβουλών στους νέους αγρότες, καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.    

 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Το Μέτρο είναι συνεχιζόµενο. Εφαρµόσθηκε και την προηγούµενη περίοδο µε νοµική 

βάση τον Καν. (ΕΚ) 950/97 (Καν. 2328/91) και αναλήφθηκαν νοµικές δεσµεύσεις 

(µέχρι την 31.12.99) 20.000 νέων γεωργών (έναντι στόχου 12.000), µέρος των 

οποίων (4.191) θα υλοποιηθούν την 3η Προγραµµατική Περίοδο.  



Στόχος του Μέτρου είναι η εγκατάσταση τουλάχιστον  20.300 νέων γεωργών στους 

οποίους περιλαµβάνονται και αυτοί των ανειληµµένων υποχρεώσεων (της 

προηγούµενης παραγράφου). 

 

 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ  ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Νέοι γεωργοί – πριµ πρώτης 
εγκατάστασης 20.000 

20.3001

 (40.300)2

 

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

Ποσοστό (%) ωφελούµενων νέων 
γεωργών στο σύνολο των 
απασχολουµένων στη γεωργία µε 
ηλικία µικρότερη των 45 ετών 

 8,9  9 

Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   

   

1 Περιλαµβάνονται και οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης περιόδου.      
    2 Συνυπολογιζόµενης της τιµής βάσης.  
 
 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το Μέτρο θα εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – τη 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆., την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογών 

Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων από το ΕΓΤΠΕ-Π, σε ολόκληρη τη χώρα σύµφωνα 

µε τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. 

 

Για την εφαρµογή του Μέτρου εκδίδεται  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία προσδιορίζει το σύνολο 

των ρυθµίσεων και λεπτοµερειών εφαρµογής, που αφορούν την υλοποίηση  

καθεστώτων ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών [Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ 

του Καν. (ΕΚ) 1257/99, όπως ισχύει]. 

 



Η σχετική Κ.Υ.Α. 448/01 (όπως ισχύει κάθε φορά), πέραν των λεπτοµερειών παροχής 

των ενισχύσεων (διατιθέµενες πιστώσεις, προϋποθέσεις, επιλεξιµότητα υποψηφίων 

νέων γεωργών, παράµετροι υπολογισµού του πριµ κ.λ.π.) που περιλαµβάνονται στο 

εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο παρόν Συµπλήρωµα 

Προγραµµατισµού, προσδιορίζει αναλυτικά: 

• τους κύκλους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανοικτών προσκλήσεων 

υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και το περιεχόµενο των φακέλων 

υποψηφιότητας, 

• τη διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα, τα κριτήρια επιλογής (ένταξης/αποκλεισµού, 

κατάταξης κ.λ.π.) και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων κατάταξης 

των υποψηφιοτήτων στα θεσπιζόµενα καθεστώτα ενισχύσεων,  

• τη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων στους υποψηφίους, 

• το περιεχόµενο, τους όρους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανάληψης 

νοµικών δεσµεύσεων µε τους επιλεγέντες νέους γεωργούς, 

• τους όρους, το χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες πιστοποίησης, παρακολούθησης 

και ελέγχου της υλοποίησης των ανειληµµένων υποχρεώσεων από τους νέους 

γεωργούς, 

• τους όρους και τη διαδικασία πληρωµής των ενισχύσεων, 

• τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης, αναστολής και ακύρωσης της 

ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων, 

• τα καθήκοντα και τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες κάθε εµπλεκοµένου 

φορέα στο σύστηµα εφαρµογής και διαχείρισης. 

 

Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Τελικοί ∆ικαιούχοι του Μέτρου ορίζονται:   

- η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆.  

- η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων από το 

ΕΓΤΠΕ-Π,  

           του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

 
 
ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Tα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 
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