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Ρόδος, 24.10.2016 
 

 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας στο 

Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  

Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2016 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

      Α.Π 8837/14.10.2016, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
      Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020   
     

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020 για το έτος 2016» 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      από 31/10/2016 έως 30/11/2016 
 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
www.ependyseis.gr/mis 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο 
ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι 
οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το 
φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 

ΑΠΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν: 

 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 
έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, δεν έχουν 
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι των 
περιοχών εφαρμογής του προγράμματος. 

 νομικά πρόσωπα που έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο 
γεωργό που πληροί, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω προϋποθέσεις και 
μετέχει στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα πρέπει 
να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας 
του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα να είναι η γεωργική 
παραγωγή 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    Όλη η Ελλάδα 
 
         Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική 
δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις εξής 
εξαιρέσεις: 

 Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου 
Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. 

 Στην ΠΕ Αττικής, το Υπομέτρο εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων (στους 
οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, 
Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) καθώς και στους Δήμους και 

Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση και συγκεκριμένα: Ανατολική 

Αττική : Δήμοι, Κρωπίας, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Ραφήνας –Πικερμίου, 
Παλλήνης, Σπάτων - Αρτέμιδος : Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες 
Αναβύσσου, Ανοίξεως, Αυλώνος, Αφιδνών, Βάρης, Βαρνάβα, Γραμματικού, 
Καλάμου, Καπανδριτίου, Καλυβίων – Θορικού, Κερατέας, Κουβαρά, 
Κρυονερίου, Μαραθώνος, Μαρακοπούλου-Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Παιανίας, 

Πολυδενδρίου Σκάλας Ωροπού, Συκαμίνου, Ωρωπού.   Δυτική Αττική : 
Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων: Δημοτικές ή Τοπικές 
Κοινότητες Ερυθρών, Οινόης 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

             

       € 241.000.000 (για το Νότιο Αιγαίο κατανέμονται 7.600.000€) 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

 

 

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 και καταβάλλεται 

σε δύο δόσεις.  

Η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) αμέσως μετά την 

έκδοση της απόφασης ένταξης.  

Η 2η δόση καταβάλλεται 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 δεν συνδέεται με 

επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 

22.000 ευρώ ως εξής: 

 

 Για γεωργικές  εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική 

ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και 

αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των 

αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές 

ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό 

αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

 Για γεωργικές  εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν 

κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ 

ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των 

εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά 

νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των 

κατηγοριών περιοχών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος  

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr/ 

Διεύθυνση:  Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα, 104 41 

Τηλ. 210 5275100  

 

http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  Πρόσκληση   Υπουργική Απόφαση Λεπτομερειών Εφαρμογής  
 
Για την ΑΝΔΩ ΑΕ 
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3180/paa_161014_prosklisi_ypovolis_aitiseon_ypometro_6_1_2016_neoi_Georgoi.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3180/ya_neon_georgon_2014_2020.pdf

