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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προδημοσίευση 3ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

    

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων

Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014–2020,  ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι

να λάβουν έγκαιρη γνώση για το περιεχόμενό της. 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. 

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος δικαιούχος είναι και: 

-Να είναι ενήλικας και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του, εγκαθίσταται για πρώτη

φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της

αίτησης στήριξης. 

-Να  υποβάλει  δήλωση  Ο.Σ.Δ.Ε.  για  το  έτος  2021  και  να  εγγραφεί  στο  Μ.Α.Α.Ε.  ως

επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα.

-Να  μην  έχει  εξωγεωργική  απασχόληση,  μόνιμη  εξαρτημένη  ή  μη  εξαρτημένη  ή  αν  έχει,

δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησης του

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

-Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην Ε.Α.Ε. 2021(δήλωση

ΟΣΔΕ). Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να

είναι μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€). 



Επίσης,  επιλέξιμες είναι οι  μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και

δηλώνουν στη δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον εκατόν εννιά (109) κυψέλες. 

Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται 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.

Οι  δικαιούχοι  αναλαμβάνουν  την  δέσμευση  να  υποβάλουν  και  να  εκτελέσουν  με  επιτυχία

επιχειρηματικό  σχέδιο  ανάπτυξης  της  γεωργικής  τους  εκμετάλλευσης  4ετους  διάρκειας,  να

αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από

το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς

Φ.Π.Α.,  να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ –

ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναλυτικότερα  στοιχεία  για  τους  όρους,  προϋποθέσεις  και  υποχρεώσεις  που  διέπουν  το

υπομέτρο  υπάρχουν  στην  προδημοσίευση,  η  οποία  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σύνδεσμο https://pste.gov.gr/3is-prosklisi-tou-ypometrou-6-1-

egkatastasi-neon-georgon/

«Οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και να δώσουμε την ευκαιρία και την

δυνατότητα  στην  νέα  γενιά  αγροτών  στην Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  να  ξεκινήσουν  την

γεωργική τους δραστηριότητα πάνω σε σύγχρονες και στέρεες βάσεις, ώστε να δημιουργήσουν

ένα  βιώσιμο  ανταγωνιστικό  μοντέλο  στον  Πρωτογενή  μας  Τομέα»,  δήλωσε  ο

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος.
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