
Μπόνους σε νέους για επιστροφή στην ύπαιθρο 

 
Ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους προβλέπει το πρόγραμμα. 
Προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες 
για 10 χρόνιαΠριμ έως 20.000 ευρώ για 6.000 νέους έως 40 ετών που θέλουν 
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο 
πρόγραμμα ενίσχυσης που αναμένεται να τρέξει εντός του Δεκεμβρίου. Το 
συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. 
 
Υστερα από πιέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, άναψε 
τελικά η Κομισιόν το «πράσινο φως» για να «τρέξει» το πρόγραμμα «ανάσα» 
για 6.000 νέους αγρότες, το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης στην 
ύπαιθρο, το οποίο περιλαμβάνει κλιμακωτή ενίσχυση για τους δικαιούχους 
που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000 ανάλογα με την περιοχή κατοικίας 
και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
Το νέο πρόγραμμα αφορά όσους είναι στην ύπαιθρο ή θέλουν να γυρίσουν 
στην ύπαιθρο και μπορούν να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή τους.Θα πάρουν 
ένα μπόνους που θα φτάσει για όσους είναι στις ορεινές περιοχές έως 20.000 
ευρώ, στις νησιωτικές περιοχές έως 17.500 και όσοι είναι στον κάμπο μέχρι 
15.000 ευρώ.Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να 
παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια. 
 
Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 100 
εκατ. ευρώ και το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται, κατά 
κατηγορία περιοχής της έδρας της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα ακόλουθα 
ποσά:Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 
17.500 ευρώ.Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ. 
Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:- Περιοχή μόνιμης κατοικίας: α) Ορεινή 
- 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική - 5.000 ευρώ, δ) Λοιπές περιοχές - 2.500 ευρώ.- 
Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή: α) Κτηνοτροφική - 7.500 ευρώ, 
β) Φυτική - 7.500 ευρώ, γ) Μεικτή - Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.- Επίπεδο 
εισοδήματος της εκμετάλλευσης: α) πάνω από το 120% του εισοδήματος 
αναφοράς - 5.000 ευρώ, β) 80-120% του εισοδήματος αναφοράς - 2.500 
ευρώ. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, 
μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας που εγκαταστάθηκαν για πρώτη 
φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που 
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο 
πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 
πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:Είναι ηλικίας από 18 
έως 40 ετών.Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
ατομικής απόφασης έγκρισης.Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης 
χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες 
χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. 
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται 
με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η α' δόση της 
οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 
ανά δικαιούχο.Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης 
σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού 



σχεδίου κάθε δικαιούχου. Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το 
επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να 
χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης 
εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών 
στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο 
ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. 
 
Επίσης, η β' και η γ' δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη 
συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 

 


