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Από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Καβάλας ανακοινώνεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθ. Τσαυτσάρη  εκδόθηκε η 2η 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 Νέων 
Γεωργών, σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων  
καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 112 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 
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 
εκµεταλλεύσεών τους µε την υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 140.000.000€ για την κάλυψη ∆ηµόσιας ∆απάνης 
Και κατανέµεται ως εξής ανά Περιφέρεια:  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000 Ευρώ. 
Β. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας και 
έκδοσης αποφάσεων έγκρισης έτους 2014. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 
16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την 18.3.2014 περίοδος. 
Γ. Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες 
1. ∆ικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, µόνιµοι 
κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί 
γεωργικής εκµετάλλευσης, κατά το δεκατετράµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και φερεγγυότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν 
συµπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά 
µεταξύ της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της 
ηµεροµηνίας γέννησης. 
β) Είναι µόνιµοι κάτοικοι περιοχής εφαρµογής του Μέτρου. 



Πιο συγκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος περιοχής: 
Ορεινής ή µειονεκτικής ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισµού. 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής µε πραγµατικό πληθυσµό έως 
100.000 κατοίκους. 
γ) Η γεωργική τους εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) 
Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί 
τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Μέτρου. 
δ) ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να την 
αποκτήσουν εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης έγκρισης. 
ε) Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών µε 
δεσµευτικούς στόχους και χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρµογή της εκµετάλλευσής τους, 
αλλά και για την απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον 
απαιτούνται. 
στ) Αναλαµβάνουν τις συµβατικές δεκαετείς µακροχρόνιες υποχρεώσεις. 
 
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής 
εκµετάλλευσης, προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης στη 
γεωργική εκµετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους 
δεκαοκτώ (18) µήνες. 
2. Επίτευξη ∆εσµευτικών Στόχων Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Οι Νέοι Γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των 
δεσµευτικών στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου εντός 5 ετών από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης. 
3. Συµβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων 
Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων 
Γεωργών αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε 
αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά 
και την αναλυτική πρόσκληση του µέτρου. 
4. Ύψος ενίσχυσης 
Η οικονοµική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται µε τη µορφή 
κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαµορφώνεται ανάλογα µε 
την κατηγορία της περιοχής µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισµό της 
παραγωγής της εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήµατος της 
εκµετάλλευσης, επίσης στη µελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως: 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ 
Μέγιστο 20.000 
Ελάχιστο 10.000 
Οι οικισµοί λαµβάνονται υπόψη ως προς την κατηγορία της περιοχής. 
5. Συµπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας 
Οι ενδιαφερόµενοι, αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν 
φάκελο υποψηφιότητας. Την αναλυτική Πρόσκληση του µέτρου καθώς και τα έντυπα του 
φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν από τους δικτυακούς 
τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων www.minagric.gr, και 
www.agrotikianaptixi.gr. 
Υποβολή Αιτήσεων από τους Υποψήφιους Νέους Γεωργούς 
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, 
σε πλήρη ταύτιση µε το πρωτότυπο), λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό 
υποβολής. Η υποβολή γίνεται στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 



Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της µόνιµης κατοικίας του από 18.3.2014 έως 16.5.2014. 
Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: 
http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr 
Περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να λαµβάνουν οι υποψήφιοι στις ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: 
http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr η στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας (Εθνικής Αντίστασης 20, στο ∆ιοικητήριο, στα 
γραφεία 410 & 434  καθώς και στα τηλέφωνα 2513503410 & 2513503433). 
 
 
 


