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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινοποίηση 3ης Τροποποίησης της πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για
το έτος 2016 με αρ.πρωτ. 12372/28-12-2016 (ΦΕΚ 4347/Β/30-12-2016).
Σε συνέχεια με το Δελτίο Τύπου της 9/1/2017, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Ηπείρου, σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, η 3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 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’’», με
αριθμό πρωτοκόλλου 12372/28-12-2016 (ΦΕΚ 4347/Β/30-12-2016) και 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’’» σύμφωνα με την οποία
αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής, οριστικοποίησης και έγκρισης των ηλεκτρονικών
αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). καθώς και η περίοδος
υποβολής των φυσικών φακέλων στις ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Έτσι, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση ισχύουν τα παρακάτω:


Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση
αίτησης στήριξης - φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016
έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που
αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-122016.



Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων
υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής
αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-102016 έως και 16-01-2017 (παρατάθηκε σε σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου
ήταν έως και 31-12-2016).



Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 30-01-2017 (παρατάθηκε σε
σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου ήταν έως και 16-1-2017) περίοδος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στo Κεφάλαιο Γ.



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 (παρατάθηκε
σε σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου ήταν μέχρι τις 31-12-2016). Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν
ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους
ημερομηνία.



Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17-1-2017 έως και τις 30-1-2017
(παρατάθηκε σε σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου η περίοδος ήταν από τις 21-2017 έως και τις 16-1-2017), 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.»

Υπενθυμίζουμε ότι τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τα σχετικά έγγραφα, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν ηλεκτρονικά στο http://www.agrotikianaptixi.gr,
στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:
 - Περιφέρεια Ηπείρου: κ. Αλεξίου Θ. (2651364119), κα Σταυράτη Α. (2651364479), κα
Ροντογιάννη (2651364235) και κ. Ζαρίδη Α. (2651364235)
 - Π.Ε. Ιωαννίνων: κα Τσιούρη Ι. (2651364116), κα Αντωνακούδη Ό. (2651364115), κα
Κατωγιάννη Ει. (2651364116) και κα Φούκη Σ. (2651364111)
 - Π.Ε. Θεσπρωτίας: κ. Μπέσιο Δ. (2665360158 ή 134), κ. Πανταζή Α. (2665360158)
 - Π.Ε. Άρτας: κα Βάντζου Σ. (2681364438), κα Τάσιου Θ. (2681364449), κα Τζίμα Δ.
(2681364436)

 - Π.Ε. Πρέβεζας: κα Σταυροπούλου-Ντόβα Θ. (2682023897), κ. Ντερμάρης B.
(2682023897).

