
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.2. «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 
 

 

 

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 3.2 Αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Νέοι Αγρότες 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 -2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 112  Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

του Μέτρου
% Σ.Κ. % ∆.∆. % Σ.Κ. % ∆.∆. 

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 18.986.204   6,23%   0,53%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 8.328.538   2,73% 2,83% 0,23% 0,39% 

 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 5.773.708 69,32% 1,90% 1,96% 0,16% 0,27% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  2.554.830 30,68% 0,84% 0,87% 0,07% 0,12% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 10.657.666   3,50%   0,30%   

 ∆ανεισµός             

 
 

 

 

 



Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Με τον Καν.(ΕΚ) 950/97 είχε θεσπισθεί οικονοµική ενίσχυση µε τη µορφή επιδότησης 

επιτοκίου στους νέους αγρότες που είχαν λάβει έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης 

πρώτης εγκατάστασης στη γεωργία. Το Μέτρο δεν είχε ανάλογη επιτυχία, λόγω 

εκτεταµένης αδυναµίας παροχής από τους ενδιαφεροµένους των διασφαλίσεων που 

απαιτούσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Με το προτεινόµενο Μέτρο οι νέοι αγρότες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα 

προβλήµατα λειτουργίας της γεωργικής τους εκµετάλλευσης, έχουν τη δυνατότητα 

να ζητήσουν τη δανειακή τους κάλυψη µε επιδότηση επιτοκίου.   

Η επιδότηση έχει κατ' ανώτατο όριο διάρκεια έως 6 έτη και η κεφαλοποιηµένη αξία της 

δεν µπορεί να υπερβεί τα 10.000 ΕΥΡΩ. Χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης επιτοκίου 

έως και 80% για δάνεια που συνάπτονται προς κάλυψη των επιβαρύνσεων των ∆ράσεων 

του Μέτρου. 

∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι όσοι έχουν κριθεί δικαιούχοι του Μέτρου 3.1 και νέοι 

γεωργοί της Β΄ Προγραµµατικής Περιόδου, όπου οι τελευταίοι  είχαν έγκριση του 

πριµ πρώτης εγκατάστασης µέχρι 31.12.1999 την ηµεροµηνία εξέτασης του φακέλου 

δεν είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχει παρέλθει 3ετία από την 

ηµεροµηνία εγκατάστασης τους στην γεωργική εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση τεχνικών δυσκολιών στη δανειοδότηση είναι δυνατό να χορηγηθεί η 

ενίσχυση των 10.000 ΕΥΡΩ, εφάπαξ µε προεξοφλητικό επιτόκιο. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Το Μέτρο θεωρείται σηµαντικό για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου ∆ράσης του 

δικαιούχου, που έχει εγκριθεί µε το Μέτρο 3.1.  Με τις διατιθέµενες πιστώσεις 

προβλέπεται η παροχή της ενίσχυσης του Μέτρου σε 4.000 περίπου γεωργούς που 

εγκαθίστανται για πρώτη φορά.  

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ  ΒΑΣΗΣ  ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Νέοι γεωργοί 0 4.000*  

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

Ποσοστό (%) ωφελούµενων νέων 
γεωργών στο συνόλου δικαιούχων του 

 28%*   



Μέτρου 3.1 

 
* Οι τιµές προτείνονται µε επιφύλαξη και για το λόγο ότι απεικονίζουν το σχετικό ενδιαφέρον των νέων
γεωργων του Μέτρου 3.1, το οποίο στην παρούσα φάση είναι περιορισµένο. 

               
      

 

 

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.∆., Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών 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]. 

 

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.), 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 

Τελικός ∆ικαιούχος του Μέτρου ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων – ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆., Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π. 

 

ΣΤ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

Ζ.   ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

Για τις κρατικές ενισχύσεις του Καν. (ΕΚ) 1257/99 που περιλαµβάνονται στο παρόν 

Μέτρο, δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 89 της συνθήκης περί 

ανταγωνισµού ( βλ. άρθρα 51, 52 του Καν. 1257/99). 
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