Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος Νέων Γεωργών σε 7 από τις 13 Περιφέρειες
Γ. Γεωργαντάς: Δίνουμε κίνητρα σε νέους να γίνουν επαγγελματίες αγρότες- Συμβάλλουμε στη
δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού
Γ. Στύλιος: Πιλότος το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών για απλές, ψηφιακές και γρήγορες διαδικασίες
και στις μελλοντικές προσκλήσεις
Σε χρόνο ρεκόρ, με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για
το πρόγραμμα Νέων Αγροτών (υπομέτρο 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών), το μεγαλύτερο που έχει
προκηρυχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, τόσο σε ό,τι αφορά στο συνολικό του προϋπολογισμό (520
εκατ. ευρώ), όσο και σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού που θα λάβει κάθε δικαιούχος (έως 40.000
ευρώ)
Σήμερα δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε 7 από τις 13 Περιφέρειες
της χώρας.
Υπεβλήθησαν 13.105 αιτήσεις. Έχουν εγκριθεί 9.336 καλύπτοντας το 90% του προγράμματος των
συγκεκριμένων Περιφερειών. Θα επανεξετασθούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και
με βάση τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, 2.414 αιτήσεις προκειμένου να καλύψουν το υπόλοιπο
10% του προγράμματος. Οριστικά έχουν απορριφθεί 1.355 αιτήσεις καθώς δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις.
Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, βάσει του προϋπολογισμού του προγράμματος
και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει καλυφθεί το 100% του προγράμματος, πλην εκείνων που
δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στο παρόν πρόγραμμα υποβλήθηκαν 40% περισσότερες αιτήσεις από το
προηγούμενο και οι δικαιούχοι λαμβάνουν έως 40.000 ευρώ ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα
ελάμβαναν έως 17.000 ευρώ.
Για πρώτη φορά οι αιτήσεις συμπληρώθηκαν ψηφιακά.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς σε δήλωσή του τονίζει:
«Με πράξεις ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τη νέα γενιά αγροτών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με
καθαρά αναπτυξιακή διάσταση και ως στόχο έχει να δώσει κίνητρα σε εκείνους που έχουν επιλέξει
να γίνουν επαγγελματίες αγρότες. Με το πρόγραμμα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και συμβάλλουμε στην
δημογραφική ανανέωση του κλάδου, ενώ στηρίζουμε και την ελληνική περιφέρεια. Το πρόγραμμα
υπηρετεί πλήρως την ευρωπαϊκή λογική του GreenDeal και της αειφόρου και ψηφιακής ανάπτυξης
αλλά και την αντίληψη της κυβέρνησης για μετάβαση της αγροτικής παραγωγής από το μοντέλο της
οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης».
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος δήλωσε:
«Κάναμε πράξη τον αρχικό μας σχεδιασμό, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση ενός προγράμματος
ύψους 520 εκατ. ευρώ, μέσα σε λιγότερους από έξι μήνες. Όταν παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα
ολοκληρώνονταν σε περισσότερο από έναν χρόνο. Αξίζει να υπογραμμίσω ότι οι αιτήσεις και η

αξιολόγησή τους έγιναν ψηφιακά, καταργώντας τον φυσικό φάκελο. Συνολικά, τα 9 από τα 10
απαιτούμενα έγγραφα συγκεντρώθηκαν ψηφιακά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «πιλότο» που
σχεδιάσαμε στο ΥπΑΑΤ, προκειμένου να εξετάσουμε πώς θα εφαρμόσουμε πιο απλές, ψηφιακές και
γρήγορες διαδικασίες και στις μελλοντικές προσκλήσεις. Άλλωστε, αποτελεί πολιτική απόφαση η
μείωση της γραφειοκρατίας. Με τέτοια προγράμματα, όπως αυτό των Νέων Γεωργών, δίνουμε μία
διέξοδο απασχόλησης στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Στηρίζουμε, εμπράκτως, τον αγροδιατροφικό
τομέα, προχωρώντας στην ηλικιακή ανανέωση των απασχολουμένων σε αυτόν.Βοηθούμε έτσι και τις
αγροτικές οικογένειες να δώσουν τη σκυτάλη στις νέες γενιές»
 Τα στοιχεία της αξιολόγησης των αιτήσεων για τις επτά Περιφέρειες, αναρτώνται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥπΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hotnews-el/13157-apotelesmata-neon-georgon170622 και αποστέλλονται στις Περιφέρειες για
έλεγχο και επίσημη δημοσιοποίηση σύμφωνα τηνπαρ. 14 του άρθρου 16 της ΥΑ 3764/24-92021. Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εκκινεί από την
ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στις Περιφέρειες.
Επισυνάπτονται (συνημμένο pdf) τα γενικά στοιχεία αξιολόγησης, για τις 7 Περιφέρειες.

