
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Βρισκόμαστε σε αναμονή για την επόμενη πρόσκληση του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών”.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 εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ένα χρηματικό πρίμ στους νέους γεωργούς που εισέρχονται για 
πρώτη φορά στο αγροτικό επάγγελμα. Οι νέοι αγρότες επιδοτούνται σε ποσοστό 100% και το ποσό 
κυμαίνεται από 15.000€ έως 20.000€ ανάλογα με την τοποθεσία και την παραγωγική κατεύθυνση. 
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ
δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των 
στόχων του αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνεται σε αυτό σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη συνέχεια:

1η Δόση σε ποσοστό 70% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης. Η πρώτη δόση 
χορηγείται άμεσα με την αποδοχή της απόφασης έγκρισης της πράξης.

2η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της  ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση 
δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξής του και εφόσον ο δικαιούχος
 αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου 
οι οποίοι απαιτούνται  για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
κατά μεμονωμένο δικαιούχο στην απόφαση  έγκρισης πράξης.

3η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση δύναται 
να χορηγηθεί εφόσον ο  δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων και  επιτύχει 
τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά 
μεμονωμένο  δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης.
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Εν συντομία «Εγκατάσταση» Νέου Γεωργού νοείται η έναρξη λειτουργίας αγροτικής 
εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας 
(ΜΑΕ), της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και αρχηγός, φυσικό πρόσωπο κάτω των 40 ετών. Ως 
ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό 
πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στην γεωργική εκμετάλλευση και 
αντιστοιχεί με απασχόληση 1.750 ωρών. Η έναρξη λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης 
προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

• με την απόκτηση ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών

• με την έναρξη μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων

• με την αγορά αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν 

εκμισθώνονται σε τρίτους)

• με την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αντίστοιχης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης 

(ΟΣΔΕ)

• με την έναρξη καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων εκτάσεων μονοετούς 

καλλιέργειας.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το συγκεκριμένο επάγγελμα 
και που είναι πρόθυμοι να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το πρόγραμμα. Οι 
νέοι αγρότες οφείλουν να είναι συνειδητοποιημένοι και να συνεργάζονται σωστά με τον γεωπόνο 
μελετητή τους για την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου σε βάθος πενταετίας, καθώς η 
μη τήρηση των υποχρεώσεων και των περιορισμών του προγράμματος συνεπάγεται την έξοδο του 
παραγωγού από αυτό και την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχει ήδη λάβει ως πριμ.
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