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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (α) (iii) και 23 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  

Άρθρο 14 και σημείο 5.3.1.1.3 Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

113 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Δεδομένης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, από το 2006, σε ότι αφορά 

την καλλιέργεια του καπνού, παρατηρείται μια μείωση των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων καθώς επίσης και του αριθμού των καπνοπαραγωγών. Με αφετηρία την 

υφιστάμενη κατάσταση το 2005, παρατηρείται ότι το 2009 έχουν σταματήσει την 

παραγωγή καπνού το 69% των καπνοπαραγωγών (33.925) και οι συνολικά 

καλλιεργούμενες με καπνό εκτάσεις έχουν μειωθεί κατά 67,2% (31.773 εκτάρια).  

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των ανωτέρω γεωργών θα συμβάλλει στην άμβλυνση 
ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας, ιδίως: α)  της 
αντιστροφής της ηλικιακής σύνθεσης, μέσω της μεταβίβασης της εκμετάλλευσής τους 
σε νεότερους γεωργούς και β) της μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών 
(καπνοπαραγωγών) να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική 
δραστηριότητα με στόχους: 

Τη διαρθρωτική βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους, κυρίως μέσω: 
Της εγκατάστασης νεότερων γεωργών και 
Της βελτίωσης του μεγέθους τους 
Τη διασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Γεωγραφικό πεδίο: Το σύνολο των αγροτικών περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί 
καπνοπαραγωγές (βλέπε κεφ. 5 του ΠΑΑ). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΔIKAIOYXOI NEOY METΡOY 

Πρόωρη συνταξιοδότηση αρχηγών – γεωργών 



Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, 
εφόσον: 

Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της 
ηλικίας τους. 
Έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009. 
Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της 
αποχώρησής τους. 
Μεταβιβάζουν σε διάδοχο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στη συνέχεια, το σύνολο της εκμετάλλευσής τους με τουλάχιστον 
10ετή μίσθωση. 
Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς 
σκοπούς. 
Ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει να είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών και με 
την μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση να αυξάνει το μέγεθος της εκμετάλλευσής του. 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

να παραμείνουν στο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα 10 ετών (περίοδος 
δέσμευσης) 
να παύσουν οριστικά την άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας για 
εμπορικούς σκοπούς (όχι μόνο για 10 χρόνια) 
Καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσής τους θα πρέπει: 
Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής 
Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν 
εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 
Σημειώνεται ότι η δέσμευση ισχύει μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου και 
η συνέχιση της καταβολής ποσοστού των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους θα 
εξαρτηθεί από το αν τα αντίστοιχα μέτρα περιλαμβάνονται και στον προγραμματισμό 
(κοινοτικοί κανονισμοί, εθνικές προτεραιότητες) της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

α) Στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος ασφάλισης των Ελλήνων αγροτών 
παρέχεται ισόβια σύνταξη γήρατος σε αυτούς όταν συμπληρώνουν το 65ο έτος της 
ηλικίας τους. Υπεύθυνος ασφαλιστικός φορέας είναι ο Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Ο ασφαλιστικός φορέας παρέχει στους εν ενεργεία και 
συνταξιούχους γεωργούς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

β) Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης η 
χορήγηση της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δε λογίζεται συνταξιοδοτική 
παροχή ή άλλης μορφής παροχή. Η παροχή αυτή δεν αποτελεί λόγο στέρησης των 
προϋποθέσεων κτήσεως δικαιώματος σύνταξης στον αγρότη από τον ΟΓΑ. Κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του μέτρου οι εντασσόμενοι αγρότες και μέχρι το 65ο έτος της 



ηλικίας τους λογίζονται σαν ενεργοί αγρότες όσον αφορά στα ασφαλιστικά τους 
δικαιώματα. 

γ) Στην περίπτωση συνταξιοδότησης, με βάση το Εθνικό σύστημα, η ενίσχυση 
για πρόωρη συνταξιοδότηση  παύει να χορηγείται. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μέχρι 10 έτη και μέχρι του 65ου  έτους της ηλικίας. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου ορίζεται η  Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση υπολογίζεται σε ετήσια βάση και χορηγείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
υπό τον όρο ότι πιστοποιείται η τήρηση των δεσμεύσεων από τους δικαιούχους της. 

Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για το δικαιούχο ορίζεται μέχρι 5.000 ΕΥΡΩ. 

Όταν μια γεωργική εκμετάλλευση μεταβιβάζεται από περισσότερους του ενός αποχωρούντες 
γεωργούς, η συνολική στήριξη που χορηγείται για πρόωρη συνταξιοδότηση περιορίζεται στο 
ποσό που προβλέπεται για έναν αποχωρούντα γεωργό. 

Χρηματοδότηση 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με τον όρο παλαιά μέτρα νοούνται τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν την Γ΄ 
Προγραμματική Περίοδο στα πλαίσια του Άξονα I του ΕΠΑΑ και είναι: 

Α) Το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών, όπως εφαρμόσθηκε με 
νομική βάση τον Καν. 2079/92 και 

Β) Το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών όπως εφαρμόσθηκε με 
νομική βάση τον Καν. 1257/99. 

Τα παλαιά μέτρα (ανειλημμένες υποχρεώσεις) θα εκτελούνται από Εθνικές 
πιστώσεις. 

Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό Ανειλημμένων Υποχρεώσεων: 800 εκατ. ΕΥΡΩ 

 

Δήλωση για τις Κρατικές Ενισχύσεις  

ΜΕΤΡΟ 113 Κοινοτική 
Συμμετοχή

Εθνική 
Συμμετοχή

Δημόσια 
Δαπάνη

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

Συνολικό 
Κόστος

[1] [2] [3] = [1]+[2] [4] [5] = [3]+[4]
€ 7.851.216 1.149.333 9.000.549 0 9.000.549
% 87,23% 12,77% 100,00% 0,00% 100,00%



Οι υποχρεώσεις από τα Παλαιά Μέτρα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, της 

προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, οι οποίες θα εκτελούνται από εθνικές 

πιστώσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 23 (5) του Καν. 1698/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση χορηγείται ως συμπληρωματική σύνταξη 

λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της εθνικής σύνταξης. 

 
*Αφορά νέες εντάξεις δικαιούχων 

**Στο πλαίσιο του Μέτρου δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργικών εργατών 

Κατηγορία Δείκτη Δείκτης Στόχος 

Επιδόσεων 

Αριθμός πρόωρα 
συνταξιοδοτούμενων 
γεωργών 
 

 

600 

Αριθμός πρόωρα 
συνταξιοδοτούμενων 
γεωργικών εργατών 

** 

Αριθμός εκταρίων που 
ελευθερώθηκαν 

 

1.200 Ηa  
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