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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»  

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η 1η Πρόσκληση για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 με 
έτος αναφοράς το  έτος 2018.  

 
Στόχος του Υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, 
τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους 
προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν 
μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.  
 
Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί  
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 7 (κριτήρια 
επιλεξιμότητας υποψηφίων) και 8 (κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης) της αναλυτικής 
Πρόσκλησης του μέτρου.  
 
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 
Μαΐου 2019.  
 
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης 
συντάσσεται βάσει των δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 (ΟΣΔΕ 2018).  
 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis. Στην 
ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf. Εφόσον η 
αίτηση, μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα συνημμένα δικαιολογητικά, οριστικοποιηθεί κατ’ εντολή 
του δικαιούχου, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την 
οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 16 Μαΐου 2019 έως και τις 29 Μαΐου 2019, οι υποψήφιοι 
δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό 
φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο 
υποβολής. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο Υπομέτρο 6.3 πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης 
ηλεκτρονικά. Την αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και 

www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pin.gov.gr.  

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.pin.gov.gr/

