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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τμήμα            : Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
Ταχ. Δ/νση     : Τάπιας 9
Ταχ.Κωδ.         :  22131 Τρίπολη 
Πληροφ.          : ΣΤΑΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο       : 2710243764
Email              : statha@arcadia.ge

             Τρίπολη  11-5-2021

             Αριθ. Πρωτ. :  131750 

Προς : 1) Μελετητές 

            2) Δήμους ΠΕ Αρκαδίας 

           3) Ομάδες Παραγωγών και

                Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

                      

ΘΕΜΑ: Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο υπομέτρο 6.1 « 
Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

      Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αρκαδίας  
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο 
των Νέων Αγροτών ότι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ agrotikianaptixi.gr 
και minagric.gr έχει αναρτηθεί η προδημοσίευση της Πρόσκλησης του μέτρου , ώστε 
να ενημερωθούν για τις παραμέτρους του προγράμματος και να προετοιμαστούν 
έγκαιρα  για την υποβολή αίτησης ένταξης στο υπομέτρο . 

Τα βασικά  χαρακτηριστικά της πρόσκλησης του υπομέτρου είναι τα εξής:

 Δικαιούχοι του μέτρου είναι ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί  το 41ο  έτος της 
ηλικίας τους   και έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ  για το έτος 2021.  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό 
τομέα επαγγελματίες γεωργοί  και να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
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 Η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων να έχει ελάχιστο μέγεθος 
παραγωγικής δυναμικότητας ( εκφρασμένη ως τυπική απόδοση ) 12.000 €

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο 
ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης με διάρκεια υλοποίησης από 3 
έως 4 έτη. Κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου να 
πραγματοποιείται αύξηση της τυπικής απόδοσης κατά 20 % και σε κάθε 
περίπτωση μεγαλύτερη των 16.000 €

 Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός 
υποχρεούται να διατηρεί την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για τέσσερα 
χρόνια.

 Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής : 
Βασικό ποσό ενίσχυσης 35.000 € το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται 
αθροιστικά κατά 2.500€ για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (στη 
μελλοντική κατάσταση ) και κατά 2.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας 
είναι ορεινή ή μειονεκτική.

Επιπλέον  σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου εισηγήθηκε στο 
ΥΠΑΑΤ  τις προτάσεις της για τις  περιφερειακές προτεραιότητες, στο   πρόγραμμα 
των Νέων Γεωργών υπομέτρο 6.1 όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα που 
σας επισυνάπτουμε, ώστε να ληφθούν υπόψη από τους υποψήφιους του 
υπομέτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

                                                                                      Mε εντολή Περιφερειάρχη

                                                                                                Νίκα Παναγιώτη                    

                                                                                  Η  Προϊσταμένη της   Υπηρεσίας                                   

                                                                                                     

                                                                          Σταυροπούλου Αναστασία                                                 
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