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ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4
ης

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

Ενημερώνουμε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 

Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 στο πλαίσιο του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) για την αντικατάσταση και  διόρθωση 

άρθρων της πρόσκλησης όπως παρακάτω: 

1.     Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 «Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: 

        «6.  Στο πέρας του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται επαλήθευση / πιστοποίηση της επίτευξης 

των στόχων, ανάλογα με το είδος και τη φύση του στόχου, με προσκόμιση των σχετικών 

εκθέσεων και αναλόγων παραστατικών (όπως ενδεικτικά Έκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικού 

Σχεδίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης κατάρτισης, Αποδεικτικά έγγραφα για Ολοκληρωμένη 

διαχείριση ή Βιολογική Παραγωγή κτλ) και ελέγχου αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της 

παρούσας. Ο συγκεκριμένος έλεγχος κρίνεται επιτυχής και συνεπώς πιστοποιείται η ορθή 

υλοποίηση και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον:  

6.1 Η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά το γεωργικό τομέα σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας 

6.2 Επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει 

ενδεχομένως τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του 

παρόντος άρθρου το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της απόφασης 

ένταξης και 

6.3 Έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις εντός των τιθέμενων προθεσμιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.» 

2.   Η παράγραφος 3.5 του άρθρου 10 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και 

Δικαιολογητικά» διορθώνεται ως εξής: 

«3.5. Για αλλοδαπούς πολίτες:  



 

 

 

 

 

 

α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή 

Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. 

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής 

δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο 

πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών 

μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις 

είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.5.α και για 

τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου 

κράτους – μέλους της Ε.Ε.» 

3.    Η παράγραφος 4.8 του άρθρου 10 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και 

Δικαιολογητικά» διορθώνεται ως εξής: 

«4.8. Εφόσον ο  νόμιμος εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός:  

α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή 

Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. 

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής 

δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο 

πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών 

μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις 

είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 4.8.α και για 

τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου 

κράτους – μέλους της Ε.Ε.»  

 

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της αρ.  3892/11-04-2017 (ΦΕΚ/Β΄/1605) Απόφασης Γενικού 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί 4ης Τροποποίησης της 

Πρόσκλησης του Υπομέτρου.  

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 

Αλιείας ΠΚΜ, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και τους διαδικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

www.pkm.gov.gr και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr και 

www.agrotikianaptιxi.gr. 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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