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ΘΕΜΑ:  «Παροχή κινήτρων για την ενασχόληση νέων ηλικιακά αγροτών με την κροκοκαλλιέργεια»

ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση  1325/18-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κ. Βελόπουλος και Κ. Χήτας,
σας πληροφορούμε τα εξής:

Σχετικά  με  την  παροχή  κινήτρων  για  την  ενασχόληση  νέων  ηλικιακά  αγροτών  με  την
κροκοκαλλιέργεια σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
υλοποιείται το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  μέσω  της  ηλικιακής  ανανέωσης  και  της  δημιουργίας  επιχειρηματιών
γεωργών  που  με  το  πέρας  της  στήριξης  θα  διαθέτουν  κατάλληλα  εφόδια  και  βιώσιμες
εκμεταλλεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε
νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το  υπομέτρο  6.1  προκηρύχθηκε  δύο  φορές  το  έτος  2016  και  το  έτος  2017  (5  Περιφέρειες)  και
εντάχθηκαν σε αυτό περίπου 16.000 δικαιούχοι με ποσό που κυμάνθηκε από 17.000 € έως και 22.000
€ ανά δικαιούχο. Η πρώτη δόση του προγράμματος που αντιστοιχεί στο 70%  της συνολικής δημόσιας
δαπάνης έχει ήδη καταβληθεί με την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο 30% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης αναμένεται να καταβληθεί με την αίτηση 2ης δόσης που υποβάλλεται φέτος για
τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, ενώ για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης, το 2022.

Με  την  υπ’  αρ.  4704/11-11-2021  3η Πρόσκληση υποβολής  αιτήσεων  στήριξης  στο  υπομέτρο  6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατανέμεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ποσό 30.500.000€
που αντιστοιχεί στην ένταξη  περίπου 800 νέων γεωργών με ποσό που κυμαίνεται  από 35.000 € έως
και 40.000 € ανά δικαιούχο. Το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί με βάση τα απαραίτητα έξοδα για την
πρώτη εγκατάσταση (έξοδα ενοικίασης γης, εισροών και ασφάλισης του ίδιου και της παραγωγής
του)  καθώς και  των πρώτων επενδυτικών του δαπανών σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.  Για τον
σκοπό  αυτό,  την  τρίτη  πρόσκληση  των  νέων  γεωργών  θα  ακολουθήσει  πρόσκληση  σχεδίων
βελτίωσης.

Η πρώτη δόση του προγράμματος που αντιστοιχεί  στο 70%  της συνολικής δημόσιας δαπάνης θα
καταβληθεί με την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο 30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης
αναμένεται  να  καταβληθεί  με  την  αίτηση  2ης  δόσης  εντός  πέντε  ετών  από  την  ένταξη  των
δικαιούχων. 
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Επιπλέον,  σημειώνεται  ότι  σε  όλους  τους  υποψήφιους  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,
κατανέμονται επιπλέον 4 μόρια της βαθμολογίας, λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής και σε
εφαρμογή του Κυβερνητικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης που αφορά στη Δυτική Μακεδονία. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
1.Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο 
2.Βουλευτή κ. Κ. Χήτα
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