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ΜΕΤΡΟ 6: Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 



ΣΤΟΧΕΥΣΗ 
 Στήριξη  της «μικρής» επιχειρηματικότητας και δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης ,  τόσο στον 1γενή τομέα όσο και για την 
εκκίνηση μη γεωργικών «διαφοροποιημένων» 
δραστηριοτήτων  

 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας  γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
μέσω ηλικιακής ανανέωσης (εγκατάσταση νέων γεωργών) ή 
στήριξης της αναδιάθρωσης μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.  
 Συνδυασμός με άλλες παρεμβάσεις ΠΑΑ 2014-20 για παροχή 

κατάρτισης και εν γένει στήριξη τεχνογνωσίας και συλλογικών 
δράσεων 

 οικονομική όσο και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 



ΥΠΟΜΕΤΡΑ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις 
-κάτοικοι 
αγροτικών 
περιοχών 

 Υπομέτρο 6.1: Εγκατάσταση νέων 
γεωργών  (έως και 40 ετών, πρόσφατη 
εγκατάσταση,  αρχική παραγωγική 
δυναμικότητα τουλάχιστον ίση με 8.000 
ευρώ τυπική απόδοση) 
 

 Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, αρχική 
παραγωγική δυναμικότητα  μεταξύ 5.000 
και 8.000 ευρώ τυπική απόδοση) 

  
 Υπομέτρο 6.2: Εκκίνηση μη γεωργικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στις 
αγροτικές περιοχές  
 

 



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 Περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8.1 του ΠΑΑ  

2014-20 

 

 Περιλαμβάνονται όλοι οι Νομοί της Χώρας καθότι όλοι 
συμπεριλαμβάνουν περιοχές με σημαντική αγροτική 
δραστηριότητα (π.χ. Δήμοι Νήσων και περιαστικοί Δήμοι με 
σημαντική γεωργική έκταση στους Νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης) ή αγροτικό χαρακτήρα  

 

 Πληθυσμιακός περιορισμός για υπομέτρα  6.2 και 6.3 καθότι 
εφαρμόζονται σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες αυτών με 
μόνιμο πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους 

 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

Φυσικά πρόσωπα: 
•18-40 ετών  
•1η εγκατάσταση= 1η φορά 
επαγγελματική ενασχόληση με 
τη γεωργία = 1η  φορά εγγραφή 
στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως 
«νεοεισερχόμενου» 
επαγγελματία αγρότη (12 μηνών 
πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης) 
 

Νομικά πρόσωπα  
(ανάλογες προϋποθέσεις με 
φυσικά πρόσωπα) 

Φυσικά πρόσωπα:  
αρχηγοί σε 
υφιστάμενες 
γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις 
(ατομικές ή 
οικογενειακές) 

Φυσικά πρόσωπα: 
Μόνιμοι κάτοικοι 
αγροτικών περιοχών 
όπως:  
•Γεωργοί και μέλη 
αγροτικών 
νοικοκυριών, 
•Λοιπά Φυσικά 
πρόσωπα 
 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (1) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

•Η τυπική απόδοση 
«εισόδου» της 
εκμετάλλευσης να είναι ίση 
με 8.000€ (ατομικά ανά νέο 
γεωργό και για νομικά 
πρόσωπα) και μέχρι 
100.000 € (υποβολή  
αίτησης ΟΣΔΕ) 
•Η απόκτηση της ιδιότητας 
του «ενεργού» αγρότη το 
αργότερο εντός 18 μηνών 
από τη1η εγκατάσταση. 

•Αφορά υφιστάμενες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
•Η τυπική απόδοση 
«εισόδου» της 
εκμετάλλευσης να είναι ίση 
με 5.000€  έως και 7.999 € 
(υποβολή  αίτησης ΟΣΔΕ) 

•Οι νέες επιχειρήσεις 
να έχουν αντικείμενο 
δραστηριοτήτων σε 
επιλεγμένους τομείς 
διαφοροποίησης του 
2γενή και 3γενή τομέα 
(βλ. ΚΑΔ) και έδρα 
στην ευρύτερη περιοχή 
κατοικίας δικαιούχων. 
•Το συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα 
να μην υπερβαίνει τις 
25.000 €. 
 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (2) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

•Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης τα 4 έτη (και 
ελάχιστη τα 3 έτη για τα υπομέτρα 6.1 και 6.3 και τα 2 έτη για το υπομέτρο 6.1). 

•Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

•Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος των επιλέξιμων δαπανών εφόσον αυτές 
εξυπηρετούν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. αγορά ζωικού ή 
φυτικού κεφαλαίου, κάλυψη λειτουργικών δαπανών,  αγορά εξοπλισμού κλπ). 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.2 

 Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα) που σχετίζονται με την 
οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και μικρές παραδοσιακές δημιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή 
προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή 
σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 14-17, 20, 23,31,32,  

 Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπορίου που εξυπηρετούν 
την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες κατοίκων (όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, 
αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, φύλαξη μικρών 
παιδιών, επαγγελματικά εργαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 69-71,73, 85-87, 96, 47, 

 Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές τουρισμού (όπως καταλύματα, 
ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93, 

 Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα τρόφιμα), εστίασης και λιανικής 
πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης 
και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93, 47. 

 Σε όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται: α) η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων όπου εισερχόμενο και 
εξερχόμενο προϊόν ανήκει στα Προϊόντα εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, β) επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που 
είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν «φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν κενή θέση (όπως συμβολαιογράφος) 
ή πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα 
διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια. 

 Περαιτέρω εξειδίκευση των αναφερόμενων κλάδων και επιχειρήσεων θα γίνει στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή 
την πρόσκληση. 



Υπολογισμός Τυπικής Απόδοσης 
 Οι Δείκτες για υπολογισμό Τυπικής Απόδοσης προκύπτουν 

από τη στατιστική ανάλυση δεδομένων σχετικά με την 
οικονομική αποτελεσματικότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συλλέγονται από το Δίκτυο Γεωργική 
Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA). Εξάγονται ανά κατηγορίες 
καλλιεργειών – εκτροφών και ανά κατηγορίες περιφερειών 
και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
 

 Παραδείγματα:  
 Ελιές για παραγωγή λαδιού - Περιοχή Πελοποννήσου (Τυπική 

απόδοση 1.441€ /ha), άρα χρειάζονται τουλάχιστον περί τα 56 
στρέμματα ώστε η αρχική τυπική απόδοση να είναι 8.000€ (= 1441 
€ Χ 5,6 ha X 10) 

 Πρόβατα (όχι θηλυκά ζώα αναπαραγωγής) – Περιοχή Θεσσαλίας 
(Τυπική απόδοση 72 € /κεφαλή), άρα χρειάζονται τουλάχιστον περί 
τα 112 πρόβατα ώστε η αρχική τυπική απόδοση να είναι 8.000€ (= 
72€ Χ 112) 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

•Από κοινού υποβολή 
πρότασης  για  

επενδυτικό μέτρο 4 
(όταν υπάρχει κοινή 
πρόσβαση) 

•Ενίσχυση 
επαγγελματιών 
γεωργών 

•Ενίσχυση των επαγγελματιών 
γεωργών και μελών αγροτικού 
νοικοκυριού αυτών 
•Χαρακτηριστικά έναρξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(π.χ. λειτουργικά χαρακτηριστικά 
έδρας) 

•Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά 
συστήματα (όπως συμμετοχή σε ομάδα 
παραγωγών, συμφωνητικά για βιολογική ή 
άλλη πιστοποίηση) 
•Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης 
(όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης 
αγροτεμαχίων) 

Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας 

Η  επιλογή δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η αξιολόγηση τους 
θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής & επίτευξης ελάχιστου 
ορίου βαθμολογίας. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2) 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας (ειδικά στα υπομέτρα 6.2 και 6.3 ενίσχυση 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και στο υπομέτρο 6.2 ενίσχυση ανέργων) 

Εισοδηματικά κριτήρια (π.χ.  ενίσχυση υποψηφίων με χαμηλό ατομικό ή 
οικογενειακό εισόδημα) 

Χαρακτηριστικά περιοχών (π.χ. ενίσχυση περιοχών με δυσμενή αναπτυξιακά 
κριτήρια όπως μικρός πληθυσμός, ορεινές και νησιωτικές περιοχές) 

Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε  στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020  (κεντρικά) ή των 
Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα ή τις διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη  και τις τοπικές συνθήκες. Ενδεικτική 
πριμοδότηση για :  
•Ανάπτυξη τομέων όπως η κτηνοτροφία, η οικοτεχνία ή άλλων  
τομέων και καλλιεργειών που προκύπτουν από τις  
Περιφερειακές Στρατηγικές (π.χ.  Τομείς RIS) 

•Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (π.χ. αναπροσαρμογή  
καλλιεργειών  και υιοθέτηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών,  
βιολογική πιστοποίηση) 

•Προώθηση  τομέων για την τοπική ανάπτυξη  (π.χ. προσφορά βασικών υπηρεσιών) 

Προστιθέμενη 
αξία 

εκχώρησης 
στις 

Περιφέρειες 



ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1) 

 Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄  

    αποκοπή ποσού επιχορήγησης (όχι βάσει επιλέξιμων δαπανών – 
τιμολογίων) 

 

 Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε  τουλάχιστον  2 δόσεις 
(εμπροσθοβαρή για τα υπομέτρα 6.1 & 6.3, 30%  η 1η δόση για το 
υπομέτρο 6.1)  

 

 Η καταβολή  της τελευταίας δόσης γίνεται  εντός 5 ετών από την 
ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

 Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση 
επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα 
προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν. 

 



ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2) 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΕΣ, 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ 

17.000€ + 2.500€ + 2.500€ 22.000 €  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ : 14.000 € (ΌΧΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.3 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 
(γραφείο παροχής 
υπηρεσιών) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΕΣ, ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 
 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ 
 

11.000€ + 4.000 € 16.000 €  

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ 2 
(άλλες περιπτώσεις 
π.χ. παντοπωλείο) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΕΣ, ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ 

16.000€ + 4.000 € 20.000 €  



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) 

Αρχική 
κατάσταση 

Ορόσημα  & Δράσεις 
– Ενέργειες για 
επίτευξη στόχων (π.χ. 
αγορά φυτικού  ή 
ζωικού κεφαλαίου, 
αύξηση έκτασης) 

Στόχοι ποιοτικοί ή ποσοτικοί  με 
σκοπό την οικονομική ή 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα  
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(π.χ. αύξηση δυναμικότητας, 
αναπροσαρμογή παραγωγικής 
κατεύθυνσης) 

Μετρήσιμοι,  δεσμευτικοί καθότι 
συνδέονται με ορθή υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου  

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:  
•Απόκτηση ιδιότητας «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από εγκατάσταση) & 
πλήρους  ιδιότητας «επαγγελματία» αγρότη (ή ισοδύναμη για νομικά πρόσωπα) εντός 
2 ετών από την έγκριση και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου,  
•Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω 
κατάρτισης  του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση), 
•Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι 
πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου. 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 (ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ) 

Αρχική κατάσταση 

Δράσεις – ενέργειες για την οικονομική 
ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα  των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν γένει 
τη διαρθρωτική τους προσαρμογή  (π.χ. 
αύξηση έκτασης, αγορά ζωικού ή φυτικού 
κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής 
κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων κλπ.) 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:  
•Απόκτηση ιδιότητας «επαγγελματία» αγρότη, εφόσον δεν τη διαθέτουν, εντός 2 ετών 
από την έγκριση και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου,  
•Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω 
κατάρτισης  του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση), 
•Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι 
πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου. 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2 (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ START UP) 

Αρχική 
κατάσταση 

Ορόσημα  & Δράσεις 
–Ενέργειες  για 
επίτευξη στόχων (π.χ. 
υλοποίηση 
λειτουργικών 
ενεργειών,  αγορά 
εξοπλισμού) 

Στόχοι ποιοτικοί ή ποσοτικοί  με 
σκοπό την ανάπτυξη μη 
γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. 
δημιουργία επιχείρησης και θέσεων 
απασχόλησης) 

Μετρήσιμοι,  δεσμευτικοί καθότι 
συνδέονται με ορθή υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου  

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:  
•τη δημιουργία τουλάχιστον μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης και την έναρξη/δήλωση της σχετικής δραστηριότητας στις 
φορολογικές αρχές (ΔΟΥ) εντός 6 μηνών από την έγκριση, 
•Διατήρησης τους μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου. 



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΜΕΤΡΟΥ 6 ΜΕ ΛΟΙΠΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΑ 2014-20 

 Υπομέτρα 6.1 και 6.3 (γεωργικά):  
 Οι δικαιούχοι  έχουν άμεση πρόσβαση στο υπομέτρο 1.1 (κατάρτιση) 

σχετικά με την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων 

 Για τα μέτρα –υπομέτρα 2.1 (Συμβουλευτικές υπηρεσίες υπηρεσιών), 
3.1 (Συστήματα ποιότητας), 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών) δίνεται προτεραιότητα όταν υπάρχει συμμετοχή στα 
υπομέτρα 6.1 και 6.3 

 

 Υπομέτρο 6.1:  Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να υπάρχει από 
κοινού πρόσβαση – συνδυασμός με υπομέτρο 4.1 (επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις)   
 Το κοινό επιχειρηματικό – επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιέχει 

λεπτομερή περιγραφή με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση και την ένταξη και στο επενδυτικό υπομέτρο.  

 

 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6 (2) 

 Έκδοση πρόσκλησης με διασφάλιση της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης υποψηφίων.   

 Είναι σημαντικό να υπάρξει επαρκής δημοσιότητα, ενημέρωση και καθοδήγηση των 
υποψηφίων δικαιούχων σχετικά με όρους στήριξης (π.χ. κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, 
πλαίσιο ενστάσεων). Θα εφαρμοστεί τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο και θα γίνει έκδοση 
εθνικού θεσμικού πλαισίου λεπτομερειών εφαρμογής. 

 

 Παραλαβή αιτήσεων, αξιολόγηση (βλ. διοικητικός έλεγχος), διαδικασία αντιρρήσεων, 
ένταξη δικαιούχων.  

 Είναι σημαντικό η αξιολόγηση και ένταξη των δικαιούχων να ολοκληρώνεται έγκαιρα (ειδικά 
για μέτρο 6.1 όπου το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης εγκατάστασης και της απόκτησης της 
ιδιότητας του «ενεργού αγρότη» δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες). 

 

 Παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε ετήσια βάση με 
σκοπό  τη μείωση ποσοστού λάθους μέσω έγκαιρης διατύπωσης συστάσεων προς τους 
δικαιούχους & λήψης διαθρωτικών σε περίπτωση αποκλίσεων.   

 Η συμμόρφωση προς τιθέμενες δεσμεύσεις (π.χ. απόκτηση ιδιότητας επαγγελματία αγρότη) 
και σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του σχεδίου είναι υποχρεωτική. Η επίτευξη των τελικών στόχων (υπομέτρα 6.1 και 6.2) είναι 
δεσμευτική.   



ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6 (2) 

 Διαχείριση αιτημάτων πληρωμής (διοικητικός έλεγχος και έγκριση). Συνδέονται με 
επίτευξη δεσμεύσεων και στόχων συνήθως.  

 Η καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής γίνεται μόνο κατόπιν ελέγχου για την 
ορθή υλοποίηση του σχεδίου 

 

 Πλαίσιο συντονισμού μεταξύ υπομέτρων 6.1 και 6.3 με το υπομέτρο 1.1 (κατάρτιση) 
με συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ. παροχή στοιχείων σε τακτικά χρονικά διαστήματα, 
αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ αρμοδίων φορέων).  

 Σκοπός είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός  και η έγκαιρη υλοποίηση της 
κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη  σχετικές ιδιαιτερότητες  (π.χ. τη γεωγραφική 
διασπορά δικαιούχων, εποχικότητα γεωργικής εργασίας) όπως και η έγκαιρη λήψη 
διορθωτικών ενεργειών. 
 

 Είναι δυνατές προσαρμογές στο επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό την καλύτερη και 
έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τυχόν ουσιώδεις αλλαγές – 
τροποποιήσεις γίνονται  γίνουν αποδεκτές (κατ΄ ανώτερο 2 φορές) μόνο ύστερα από 
σαφή αιτιολόγηση & υπό αυστηρές προϋποθέσεις (π.χ.  να μην οδηγούν σε επίπεδα 
κατώτερα του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας). 



ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  6.2 

Περιοχή εστίασης 2β( 
ηλικιακή ανανέωση) της 
2ης προτεραιότητας για 
την αγροτική ανάπτυξη 
(ανταγωνιστικότητα 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων) 

Περιοχή εστίασης 2α ( 
αναδιάρθρωση 
εκμεταλλεύσεων) της 2ης 
προτεραιότητας για την 
αγροτική ανάπτυξη 
(ανταγωνιστικότητα 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων) 

Περιοχή εστίασης 6α 
(δημιουργία απασχόλησης) 
της 6ης προτεραιότητας για 
την αγροτική ανάπτυξη 
(οικονομική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών) 

Αριθμός δικαιούχων: 
23.900 
Προϋπολογισμός (δημόσια 
δαπάνη): 307.797.756 €  

Αριθμός δικαιούχων: 2.140 
Προϋπολογισμός (δημόσια 
δαπάνη): 30.050.995 €  

Αριθμός δικαιούχων: 2.860 
Προϋπολογισμός (δημόσια 
δαπάνη): 51.485.687 € 
  

Συμμετέχει στο πλαίσιο 
επίδοσης για το ορόσημο 
στο τέλος του 2018 και 

για τη 2η προτεραιότητα.   

Θα προσμετρηθούν οι εντάξεις της 1ης προκήρυξης της 
νέας περιόδου 2014-20 για τους νέους γεωργούς, όπου η 
καταβολή της 1ης δόσης θα θεωρηθεί ως βασικό στάδιο 
υλοποίησης. Θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός δείκτης  ο  
Δ2: Αριθμός νέων γεωργών που θα έχουν λάβει μια 
τουλάχιστον δόση έως το τέλος του 2018 (με τιμή 
οροσήμου 6.998  ήτοι περί το 30%  του τελικού αριθμού 
δικαιούχων) . 



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή 
σας.  


