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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

Η ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε. με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 

αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του 

φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της 

επιδότησης. 

Στα πλαίσια του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2007–2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων επιδότησε την έναρξη αγροτικής δραστηριότητας νέων ανδρών και 

γυναικών. Ένα νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Νέων Αγροτών 

αναμένεται να ξεκινήσει.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους ηλικίας 18–40 ετών που 

αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν 

τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν (φυτική παραγωγή, ζωική 

παραγωγή, μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών κτλ.). Οι νέοι γεωργοί ενισχύονται 

από μια σειρά ευνοϊκών μέτρων και αφού δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους, 

δεσμεύονται παράλληλα να υλοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους εντός τριετίας 

προκειμένου να μπορούν να θεωρηθούν κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

•Ηλικία 18 – 40 ετών 

•Μόνιμη κατοικία σε δήμο <100.000 κατοίκων 

•Μέγεθος εκμετάλλευσης (υφιστάμενη κατάσταση) > 0,5 ΜΑΕ 

•Οικογενειακό εισόδημα < 22.500€ (μ.ο. 3ετίας) 

•Ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα <15.000€ (μ.ο. 3ετίας) 

•Ο-η σύζυγος ΔΕΝ είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός 

•Πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία το πολύ 14 μήνες πριν την ένταξη στο πρόγραμμα 
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος για κάθε νέο γεωργό 

εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης, την παραγωγική κατεύθυνση της 

εκμετάλλευσης και το μελλοντικό της μέγεθος.  

Οφέλη από την ένταξη στο πρόγραμμα: 

•Δυνατότητα ένταξης με ευνοϊκούς όρους σε επενδυτικά και αγροπεριβαλλοντικά 

προγράμματα 

•Δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα επιδότησης πρώτης κατοικίας και αγοράς γης 

με άτοκο δάνειο 

•Προτεραιότητα στην αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 

•Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης για επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης) 

•Επιπλέον μοριοδότηση σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα 

•Ασφάλιση στον ΟΓΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

•Διατήρηση ιδιότητας κατά κύριο επάγγελμα γεωργού για 10 έτη 

•Διατήρηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης όπως έχει προβλεφθεί για την 

μελλοντική κατάσταση 

•Τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και των ισχυόντων προτύπων (Εθνική και 

Κοινοτική νομοθεσία) 

•Ασφάλιση στον ΟΓΑ (εντός 3ετίας) 

•Σεμινάρια κατάρτισης 150 ωρών (εντός 3ετίας) 

•Διατήρηση ιδιότητας κατά κύριο επάγγελμα γεωργού για 10 έτη 

•Μόνιμη κατοικία στον τόπο εγκατάστασης για 10 έτη 

•Δήλωση ΟΣΔΕ, φορολογική δήλωση και τήρηση Απλής λογιστικής για 10 έτη 

 
 


