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3η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Δημοσιεύτηκε η 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς
ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021
και 2022.
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.
Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 37.900.000,00 €.

Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.

1. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από
12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00.

2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης: Η υποβολή των
αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Β. Όροι, προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για
τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται
αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

ii) Έχουν εγκατασταθεί (επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία) για
πρώτη φορά κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης στήριξης.

iii) Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος
αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1, δηλαδή το έτος
2021.

iv) Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα
τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης
εγκατάστασης.

v) Εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, αναλαμβάνουν
τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 –
2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής
τους.

vi) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα
τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικό ποσοτικό
στόχο και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του μέτρου.

vii) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου.

viii) Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της
εκμετάλλευσης.

ix) Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος
παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση)
τουλάχιστον ίσο με 12.000€ (8.000€ για μελισσοκόμους).

x) Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2021.

Γ. Οικονομική Στήριξη

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε
δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται
αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση



καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την
ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών
στόχων και δεσμεύσεων.
Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ ως εξής:
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική
ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 35.000 ευρώ και
αυξάνεται στα 37.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών
των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν
κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 37.500 ευρώ
και αυξάνεται στα 40.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των
αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.

Δ. Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης - φάκελο
υποψηφιότητας ηλεκτρονικά. Την αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και
www.agrotikianaptixi.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr.

Ε. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1, 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 δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και
υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην με αρ. 3764/24-9-2021
Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά και στην αναλυτική πρόσκληση
του υπομέτρου που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και
www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
https://pste.gov.gr.
Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στο παρόν Δελτίο Τύπου, οι υποψήφιοι
αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/


όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις
εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.
Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο
111 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των
δεδομένων.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:
 Τη Διεύθυνση Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΤΕ.
 Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΣΤΕ.
 Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr
και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr
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