
Παράταση περιόδου σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης στο 

πρόγραμμα Νέων Γεωργών έως και 31-12-2016 

 

 

Λόγω της καθυστέρηση που έχει παρουσιαστεί στην παράδοση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης του πληροφορικού συστήματος του μέτρου 6.1, σας ενημερώνουμε 

ότι έχει υπογραφεί και αποστέλλεται στην ΕτΚ για δημοσίευση, τροποποίηση της 

πρόσκλησης του μέτρου σύμφωνα με την οποία,  

α) 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 23-12-2016. 

β) 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 31-10-2016 έως  και 31-

12-2016. 

γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 16-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στo Κεφάλαιο Γ.  

δ) 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 31-12-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης 

προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία. 

Το τέταρτο σημείο αφορά περιπτώσεις όπως π.χ. υποψήφιος ο οποίος έκλεισε το 41ο 

έτος του στις (π.χ.) 20.11 (δηλαδή κατά τη διάρκεια της πρόσκληση, δηλαδή μετά τις 

31.10) ή π.χ. υποψήφιος για τον οποίο κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης (δηλαδή μετά 

τις 31.10) παρήλθαν οι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία είχε 

χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενος Όλοι αυτοί λοιπόν που δεν μπόρεσαν να 



οριστικοποιήσουν με υπαιτιότητα που δεν οφείλεται σε αυτούς έχουν το δικαίωμα 

οριστικοποίησης της αίτησης τους μέχρι 31.12.16 

Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον σύνδεσμο 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e38c9a9b9ca7607c καθώς και στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον σύνδεσμο http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7372 

αμέσως μετά την δημοσίευσή της στο Εθνικό Τυπογραφείο Ελλάδας. 

 

 

 
 


