
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα:                                
i)  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 
έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.                                                                   
ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του 
υπομέτρου 6.1. 
2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα:                               
i)  Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που 
πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (1.i).               
ii)  Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο 
οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε 
ποσοστό τουλάχιστον 51%.                                                                  
iii)  Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνι-
μης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους 
και εντός της ίδιας Περιφέρειας.                                         
iv)  Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα 
(Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) τη γεωρ-
γική παραγωγή.                                                                                   
-Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη. 
3.Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το 18μηνο που 
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης .                                                                                      
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει ε-
νιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς (2021) της 
αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.                                                       
5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρό-
τες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά 
πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκμετάλλευσης για τα νομικά πρό-
σωπα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, οι αρχηγοί- διαχειρι-
στές πρέπει να έχουν οριστεί ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.                                                                                           
6.Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική 
δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν 
την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.                                                           
7.Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβά-
νουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 
1.1 του ΠΑΑ 2014– 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομη-
νία της απόφασης έγκρισής τους.                               
8.Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια 
υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη με δεσμευτικό 
ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη 
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν 
τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβα-
νομένης της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγ-
γελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.                                                                                  
9.Εμπίπτουν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.                                                                   

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
1.Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του 
τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της 
αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλ-
λεύσεις ή τμήματά τους που δεν βρίσκο-
νται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου 
μόνιμης κατοικίας δεν γίνονται αποδε-
κτά. 
2.Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να 
έχει μέγιστη τυπική απόδοση μικρότερη 
ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη 
τυπική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση των: 
  12.000€ για την ηπειρωτική χώρα, 

την  Κρήτη και την Εύβοια. 
 10.000€ για τα νησιά με πληθυσμό 

μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην 
Κρήτης και Εύβοιας. 

 8.000€ για τα νησιά με πληθυσμό 
μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων 

 8.000€ για τις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις, με τουλάχιστον 109 κυψέλες.  

3.Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης 
πρέπει να είναι: 
3.1.Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυα-
σμός τους. 
3.2.Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης 
έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που 
είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαί-
ας ενίσχυσης. 
4.Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο 
της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιό-
κτητο. 
5.Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευ-
σης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ε-
νιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος 
αναφοράς (2021) της αίτησης στήριξης 
προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1. 
6.Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύ-
σεις ισχύουν και επιπλέον τα εξής: 
6.1.Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να 
θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής 
εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγί-
ας δεν γίνεται αποδεκτή στο υπομέτρο. 
6.2.Το σύνολο της οικογενειακής εκμε-
τάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί 
στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υπο-
ψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
κατά το έτος αναφοράς της αίτησης. 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ   

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 35.000€ ΕΩΣ 40.000€        
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Π Ο Σ Ο  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ  

Β Α Σ Ι Κ Ο  Π Ο Σ Ο

3 5 . 0 0 0 €  

Π Ρ Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Ε Ι Σ  

+  2 . 5 0 0 €  
όταν ο αρχηγός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης έχει μόνιμη 

κατοικία σε περιοχή ορεινή ή 

μειονεκτική ή σε νησί με πλη-

θυσμό μέχρι και 3.100 κατοί-

κους  

+  2 . 5 0 0 €  
για γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

που στην μελλοντική κατάστα-

ση έχουν πτηνοκτηνοτροφική 

παραγωγική κατεύθυνση (όχι 

μικτή).  

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. δημοσίευσε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 3ης πρόσκλησης του υπομέτρου 

6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ                     

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Από 29/10/2021 

έως  15/12/2021 

————————————— 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Σε δύο δόσεις 

  Α’ δόση το 70%                                  
αμέσως μετά την ένταξη 

  Β’ δόση εντός 5 ετών       
από την ένταξη εφόσον 
έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι και οι δεσμεύσεις                              

  Εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού 

του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμε-

τάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστη-

ριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.                              

Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης μέχρι 9 μήνες σε καμία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθε-

σμία για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι εντός 4 ετών από την απόφαση ένταξης. 

  Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του 

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

  Ο δικαιούχος, α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του, να πραγματοποιήσει κύκλο 

εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% 

της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον 

δύο φορολογικές δηλώσεις με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να 

προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο. 

  Για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή 

υλοποίηση του επιχειρημ. σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασής του. 

  Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την 

άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. 

  Για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου. 

  Εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού 

αγρότη». 

  α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη 

εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».                                                                                                                                                    

β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης 

εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορί-

ζονται για τον επαγγελματία αγρότη. 

  Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός 

χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. 

  Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμε-

τάλλευσης, ανάλογα με την μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να μην μειωθεί κάτω από τα: 

    12.000€ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην 

Εύβοια. 

    10.000€ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 

3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 

     8.000€ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 

3.100 κατοίκων. 

     8.000€ για τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις, με  τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

  Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε 

περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας. 

  Ο δικαιούχος να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλά-

χιστον ίσο με το επίπεδο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για τα οποία από την 

αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων.  

  Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

  Ο δικαιούχος να υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

στο (+30) 2721080896 / 

(+30) 6972191072 ή 

μέσω email στο 

tp@imprus.gr για 

έλεγχο επιλεξιμότητας 

και υποβολή της       

αίτησης στήριξής σας 

Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ω Ν  

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2021 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
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