
Πρόγραμμα νέφν αγροηών 

Δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ε πξνθήξπμε γηα ην 

πξόγξακκα Νέσλ Αγξνηώλ, Μέηξν 112 ύςνπο 140 εθαη. επξώ. Σύκθσλα κε απηήλ 

ηα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα (32.400.000 επξώ) ζα δνζνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη αθνινπζνύλ ε Κξήηε (22.800.000 επξώ), ε Δπηηθή 

Ειιάδα (15.500.000 επξώ) θαη ε Πεινπόλλεζνο (14.700.000 επξώ). Σηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ην όξην ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζε κία Πεξηθέξεηα 

δελ είλαη δπλαηόλ λα θαιπθζεί από ηα πνζά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληαμε 

ππνςεθίσλ λέσλ γεσξγώλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ηεο θαηαλνκήο, είλαη 

δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ πιενλάδνληνο πνζνύ ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο. Ωο πεξίνδνο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο - θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο νξίδεηαη ε πεξίνδνο από 

18.3.2014 έσο 16.5.2014 θαη σο πεξίνδνο έγθξηζεο απηώλ ε κεηά ηελ 18.3.2014. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελζηάζεηο νη ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη, νη επηιαρόληεο θαη νη 

απνξξηπηόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο επίδνζεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζην δηθαηνύρν. 

Δικαιούτοι Υπουήθιοι Νέοι Γεφργοί 

Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ελίζρπζεο ζην Μέηξν έρνπλ θπζηθά πξόζσπα, κόληκνη 

θάηνηθνη ηεο Ειιεληθήο Επηθξάηεηαο, εγγεγξακκέλνη ζην Οινθιεξσκέλν Σύζηεκα 

Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ (Ο.Σ.Δ.Ε.), πνπ εγθαηαζηάζεθαλ γηα πξώηε θνξά σο 

αξρεγνί γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, θαηά ην δεθαηεηξάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, εθόζνλ ζην πξόζσπό ηνπο, θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, πιεξνύληαη αζξνηζηηθά νη 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

α) Έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλόηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη θεξεγγπόηεηα θαη δελ 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η ειηθία ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ελίζρπζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο. 

β) Είλαη κόληκνη θάηνηθνη πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο πεξηνρήο: 

 Οξεηλήο ή κεηνλεθηηθήο Δεκνηηθήο ή Τνπηθήο Κνηλόηεηαο θαη Οηθηζκνύ. 

 Δεκνηηθήο ή Τνπηθήο Κνηλόηεηαο θαλνληθήο πεξηνρήο κε πξαγκαηηθό πιεζπζκό 

έσο 100.000 θαηνίθνπο. 

Εηδηθά γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηηηθήο, νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη απηέο ηεο ηέσο επαξρίαο Τξνηδελίαο θαη ησλ λήζσλ Κπζήξσλ, 

Αληηθπζήξσλ, Αγθηζηξίνπ, Αίγηλαο, Σαιακίλαο, Πόξνπ, Σπεηζώλ θαη Ύδξαο 

γ) Η γεσξγηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε έρεη ειάρηζην κέγεζνο απαηηήζεσλ ζε εξγαζία 

κηζή (0,5) Μνλάδα Αλζξώπηλεο Εξγαζίαο (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώξεο απαζρόιεζεο 

αλά έηνο) θαη πιεξνί ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο. 

δ) Δηαζέηνπλ επαξθή επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ή αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε λα 

ηελ απνθηήζνπλ εληόο 36 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο αηνκηθήο 

απόθαζεο έγθξηζεο. 

ε) Υπνβάιινπλ Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην, κέγηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ κε 

δεζκεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ηεο 



εθκεηάιιεπζήο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ απόθηεζε ή ζπκπιήξσζε επαξθνύο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, εθόζνλ απαηηνύληαη. 

ζη) Αλαιακβάλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο δεθαεηείο καθξνρξόληεο ππνρξεώζεηο. 

Ο όξνο ηεο πξώηεο θνξάο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ σο αξρεγνύ 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηύρεη ησλ εληζρύζεσλ ηνπ Μέηξνπ, 

εθπιεξώλεηαη εθόζνλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

εκεξνκελίαο πξώηεο εγθαηάζηαζεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηεο ιήςεο ηεο 

απόθαζεο έγθξηζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 18 κήλεο. 

Διαδικαζία καηαβολής ηης ενίζτσζης 

Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνύρν Νέν Γεσξγό από ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ 

ζε 3 ην πνιύ δόζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξόνδν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ζε 

όηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ αιιά θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηό ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 

ζπλέρεηα. 

1ε Δόζε ζε πνζνζηό 70% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ελίζρπζεο: Η πξώηε δόζε 

ρνξεγείηαη άκεζα κε ηελ απνδνρή ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πξάμεο. 

2ε Δόζε ζε πνζνζηό 15% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ελίζρπζεο: Η δεύηεξε 

δόζε δύλαηαη λα ρνξεγεζεί από ην επόκελν έηνο ηεο έληαμήο ηνπ θαη εθόζνλ ν 

δηθαηνύρνο απνθηήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο δεζκεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ 

Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ νη νπνίνη απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεύηεξεο 

δόζεο, όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη θαηά κεκνλσκέλν δηθαηνύρν ζηελ απόθαζε 

έγθξηζεο πξάμεο. 

3ε Δόζε ζε πνζνζηό 15% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ελίζρπζεο: Η ηξίηε δόζε 

δύλαηαη λα ρνξεγεζεί εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνθηήζεη ην ζύλνιν ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ θαη επηηύρεη ηνπο δεζκεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ Επηρεηξεκαηηθνύ 

Σρεδίνπ όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη θαηά κεκνλσκέλν δηθαηνύρν ζηελ απόθαζε 

έγθξηζεο πξάμεο. 

Ύυος ενίζτσζης 

Πεξηνρή κόληκεο θαηνηθίαο 

 Οξεηλή: 7.500 επξώ 

 Μεηνλεθηηθή: 5.000 επξώ 

 Λνηπέο Πεξηνρέο: 2.500 επξώ 

Πξνζαλαηνιηζκόο παξαγσγήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηε κειινληηθή θαηάζηαζε 

 Κηελνηξνθηθή: 7.500 επξώ 

 Φπηηθή: 7.500 επξώ 

 Μηθηή - Μειηζζνθνκία: 5.000 επξώ 

Επίπεδν εηζνδήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηε κειινληηθή θαηάζηαζε 

 > από ην 120% ηνπ Εηζνδήκαηνο Αλαθνξάο: 5.000 επξώ 

 80% - 120% ηνπ Εηζνδήκαηνο Αλαθνξάο: 2.500 επξώ 

Ύςνο ελίζρπζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί – ζύλνιν 

 Μέγηζην: 20.000 επξώ 

 Ειάρηζην: 10.000 

 


