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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο 
Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020» 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 592/ 23-1-2019  «1η 
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο 
Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», με την οποία για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κατανεμήθηκε το ποσό των 6,272 εκατομμυρίων ευρώ και καλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης. 

Με το υπομέτρο αυτό, στους αγρότες κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα 
ενταχθούν, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 14.000 
ευρώ που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις με σκοπό την εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου που 
στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  επαγγελματίες αγρότες  που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της 
ηλικίας τους, κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης  (ΟΣΔΕ) 2018, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι),  έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 
0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό μέσο οικογενειακό εισόδημα της τριετίας έτη 
2015,2016,2017 έως και 15.000 ευρώ και η εκμετάλλευσή τους στην αρχική κατάσταση πρέπει να 
έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 
7.999 €.  

Περίοδος υποβολής αιτήσεων - φακέλων υποψηφιότητας από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 
2019 . 
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Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας : η αίτηση και ο 
φάκελος υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Περιλαμβάνεται επιχειρηματικό 
σχέδιο,  το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και υπογραφεται. 
 Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το 
κείμενο της Πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.agrotikianaptixi.gr ,  στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr) και μπορούν  
να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών 
Ενοτήτων που υπάγονται. 
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