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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Αιτήσεις υποψηφιότητας ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016’’»  

 
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ' 
άριθμ.12372/28-12-2016 (ΦΕΚ 4347/Β’/30-12-2016)  Απόφαση με θέμα : «3η Τροποποίηση της αρ. 
8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας 
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016’’». Μεταξύ άλλων, με την  τροποποίηση αυτή: 
1. παρατείνεται έως 16-01-2017 η περίοδος ηλεκτρονικής σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων - 

φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη, για τους ενδιαφερομένους που απέκτησαν από 31-10-2016 έως 
και 23-12-2016 όνομα και κωδικό χρήστη για καταχώρηση αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 
ΠΣΚΕ.  

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία 
έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016. 

3. Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο 
υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν 
το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς συνέπειες, μέχρι τις 16-01-2017. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλουν να έχουν ημερομηνία 
έκδοσης προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία. 

4. Από τις 17-1-2017 έως και τις 30-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως 
και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου 
μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο 
υποβολής. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Τροποποίησης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.agrotikianaptixi.gr, και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ 
(www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", ενώ 
μπορούν επίσης να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται. 

Ε.Π.  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης κ.α.α 
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