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Θέμα : Προκήρυξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο
πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 των μέτρων :
α) μέτρο 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων»,
β) Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

α) Προκηρύχτηκε το Μέτρο 123Α Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία
Γεωργικών Προϊόντων, ύψους 100 εκατ. Ευρώ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να
ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.opekepe.gr , όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη
ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του προγράμματος της Αγροτικής
Ανάπτυξης βρίσκεται στο παρακάτω link:
3η Πρόσκληση του Μέτρου 123

β) Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, Μέτρο 112 ύψους 140 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με αυτό στην Περιφέρεια Κρήτης θα δοθούν 22.800.000 ευρώ.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας είναι από
18.3.2014 έως 16.5.2014 και η περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 18.3.2014
περίοδος.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα,
μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά
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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 οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα 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 Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
Δημοτικής 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.
δ) Διαθέτουν 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 18 μήνες.
Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του προγράμματος της Αγροτικής
Ανάπτυξης βρίσκεται στο παρακάτω link:
2η Πρόσκληση του Μέτρου 112
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