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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 1822/20-1-2023 Ερώτηση

Σχετικά  με  την  παραπάνω  Ερώτηση  που  κατέθεσε  ο  Βουλευτής  κ.  Ι.  Μπουρνούς, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για την
αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην χώρα μας για την μεταβατική
περίοδο 2021-2022, εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 6.1
Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατ. €, ο οποίος κατανεμήθηκε
διακριτά στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης, διαπιστώθηκε ότι, το
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν πολύ μεγάλο και για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η αύξηση
του προϋπολογισμού κατά επιπλέον 105,3 εκατ. € ανεβάζοντάς τον από τα 420 εκ € που ήταν
αρχικά στα 525,3 εκ € τελικά, δηλαδή κατά 25%, για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων
υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Μέτρου, αξιοποιώντας
και το εργαλείο της υπερδέσμευσης και εξαντλώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Έτσι, το τελικό ποσό που διατίθεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση του Μέτρου ανέρχεται σε
525,3 εκατ. €, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά (μέχρι σήμερα στις προηγούμενες
προσκλήσεις το συνολικό ποσό δεν υπερέβη τα 300 εκατ. €), όπως επίσης για πρώτη φορά
διπλασιάστηκε το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο (από 17.000-22.000 € σε 35.000-40.000€).
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα νέων αγροτών που υπήρξε ποτέ, αν ληφθεί υπόψη ότι
η ενίσχυση που δινόταν με τα προηγούμενα προγράμματα ήταν 16.000 με 20.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα στο Βόρειο Αιγαίο ο προϋπολογισμός της αρχικής κατανομής της τελευταίας
Πρόσκλησης ήταν 19.000.000 € και με τη δεύτερη κατανομή ανήλθε σε 25.110.000 €, δηλαδή
αυξήθηκε περίπου 32%.
Ως  τώρα  έχουν  ενταχθεί  στην  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου  656  αιτήσεις  με  συνολικό  ποσό
ένταξης 25.205.000 € ενώ αναμένεται και η ένταξη 5 ακόμη εν δυνάμει δικαιούχων. Η πρώτη
απόφαση ένταξης εξεδόθη στις 15.09.2022 και ακολούθησε η πληρωμή των 505 ενταγμένων,
ενώ η πρώτη τροποποίησή της εξεδόθη 03.02.2023 και εντός Φεβρουαρίου 2023 αναμένεται η
πληρωμή  των  επιπλέον  151  ενταγμένων.  Αναμένεται  η  έκδοση  δεύτερης  απόφασης
τροποποίησης για την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη Πρόσκληση, ο αριθμός ενταγμένων ανήλθε σε μόλις 549
άτομα και με επιδότηση λιγότερη της μισής.
Σημειώνεται ότι με την έκδοση της 16581/03.02.2023 απόφασης τροποποίησης ένταξης πράξεων
αποφασίστηκε  και  η  ένταξη  των  ισοβαθμούντων.  Συνεπώς,  θα  γίνει  αύξηση  του  ποσού  της
Πρόσκλησης που είχε προβλεφθεί, και προς τούτο, μετά και την έκδοση της δεύτερης απόφασης
τροποποίησης ένταξης πράξεων θα εκδοθεί τροποποίηση Πρόσκλησης. 

mailto:koinovouleftikos@minagric.gr


- 2 -

Είναι ζητούμενο όλων μας να μπορούν να ενταχθούν σε τόσο σημαντικά Μέτρα όσο το δυνατό
περισσότεροι  δικαιούχοι.  Πολλώ  δε  μάλλον  όταν  πρόκειται  για  νέους  ανθρώπους,  νέους
επαγγελματίες,  νέους αγρότες.  Αυτούς στους οποίους στηρίζεται η ύπαρξη και η εξέλιξη του
πρωτογενούς τομέα.  Γνωρίζετε όμως καλά ότι  το Μέτρο ήταν και είναι ανταγωνιστικό και οι
εντάξεις καθορίζονται από τα χρηματικά διαθέσιμα.
Και είναι απαραίτητη η διάθεση πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και σε άλλα
Μέτρα, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ολιστικής προσέγγισης και ανάπτυξης του πρωτογενούς
τομέα. Γιατί δεν αρκεί να ξεκινήσει ο νέος αγρότης στο χώρο, αλλά πρέπει εμείς ως πολιτεία να
του παρέχουμε και άλλα εργαλεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του αύριο.
Προσκλήσεις όπως αυτή του Μ11 της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με προϋπολογισμό
που μετά την υπερδέσμευση ανήλθε σε 705 €, καταδεικνύουν τον προσανατολισμό μας σε ένα
πρωτογενή τομέα με μέλλον, με σύγχρονες, βιώσιμες και ανταγωνιστικές πρακτικές.
Αντιστοίχως και αυτή του Μ2.1 των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 80 εκ € και
στόχο την υποστήριξη των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών που με το Μ6.1 ενισχύουμε
και την αύξηση της συνολική απόδοσης της εκμετάλλευσής τους
Συνολικά,  για  τη  μεταβατική  περίοδο  2021-2022,  ο  επιχειρησιακός  σχεδιασμός  της  Γενικής
Γραμματείας  Ενωσιακών  Πόρων  και  Υποδομών  του  ΥΠΑΑΤ  για  τη  στήριξη  του  πρωτογενούς
τομέα,  περιλαμβάνει  την αξιοποίηση πόρων,  ύψους 2 δις  ευρώ και  περιλαμβάνει,  εκτός των
ανωτέρω, μέτρα υποδομών, ενίσχυσης της ποιότητας της παραγωγής, ευζωίας, αποκατάστασης
παραγωγικού δυναμικού από καταστροφικά συμβάντα, τόνωσης του εισοδήματος, κ.α. Στόχος
όλων είναι η ενθάρρυνση και ενίσχυση των επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή.
Θυμίζουμε τέλος, ότι όσοι δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο Μ 6 θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία
να  υποβάλλουν  το  επιχειρηματικό  τους  σχέδιο  στην  επερχόμενη  Πρόσκληση  των  Σχεδίων
Βελτίωσης, με προϋπολογισμό 180 εκ €.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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