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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2668/17-6-2022 Αναφορά
Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Βασιλειάδης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 (Υ.Α. 8585/2016,
ΦΕΚ Β’ 3322, άρθρο 7 παρ. 1.6 και άρθρο 22 παρ. 1.2 ), είναι μη επιλέξιμοι οι υποψήφιοι που
έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν αυτή προϋπάρχει της
αίτησης ένταξης στο Μέτρο ή αποκτάται στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη επιλογή, έχει γίνει
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Η έναρξη μίας γεωργικής επιχείρησης είναι απαιτητική διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση με
το Ελληνικό Δημόσιο προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να ενισχύσουν το Νέο Γεωργό
μέσα από το Μέτρο 6.1.
2. Ομοίως απαιτητική είναι η φοίτηση σε ένα Πανεπιστήμιο η οποία τις περισσότερες φορές
συμβαίνει μακριά από την έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης, με την ανάγκη
ταυτοπρόσωπης παρουσίας (π.χ. παρακολουθήσεις εργαστηρίων ή υποχρεωτικών
μαθημάτων) και γενικότερα υποχρεώσεις που είναι απολύτως ανταγωνιστικές προς την
επιχειρηματική γεωργική δραστηριότητα και την ίδρυση μίας νέας γεωργικής εκμετάλλευσης.
3. Το κράτος δαπανά σημαντικούς πόρους για την εκπαίδευση για να αποδέχεται την
ταυτόχρονη δαπάνη εξ΄ ίσου σημαντικών πόρων για νέους Γεωργούς.
4. Ωστόσο, πράγματι πρέπει οι αγρότες να έχουν ικανό μορφωτικό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο
κατά την ένταξη στο Μέτρο ο υποψήφιος μοριοδοτείται εφόσον έχει στην κατοχή του τίτλο
σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Επιπλέον, για την απόκτηση των σχετικών με την
γεωργική εκμετάλλευση προσόντων, εφόσον ο Νέος Γεωργός δεν κατέχει ήδη κάποιον τίτλο
γεωτεχνικής κατεύθυνσης, υποχρεούται στην παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων
διάρκειας 150 ωρών.
5. Το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών προκηρύσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει ως
ηλικιακό όριο τα 41 έτη και άρα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό σε
προσφορότερο χρόνο, αφού κάποιος ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

Συνεπώς επιμένουμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό οι υποψήφιοι και οι
υποψήφιες να ολοκληρώσουν απερίσπαστοι τις σπουδές τους και στη συνέχεια, εφόσον
πραγματικά οι ίδιοι το επιθυμούν και μπορούν οι ίδιοι να απασχοληθούν στην Γεωργία, να
καταθέσουν αίτηση ένταξης σε κάποια από τις μελλοντικές προκηρύξεις του μέτρου.
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