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ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 3 η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1
¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨ του ΠΑΑ 2014-2020»
ΣΧΕΤ:

Η ΠΑΒ 834/20-12-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Σ.
Αραχωβίτης, Ε. Αβραμάκης και Θ. Ξανθόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η υπ’ αριθ. 4704/11.11.2021 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 όριζε
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 14 η -12-2021, ημερομηνία κατά την οποία
υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 5259/14-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων
και Υποδομών «1η τροποποίηση της πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών»,
στην οποία προβλέφθηκε παράταση της δυνατότητας οριστικοποίησης των αιτήσεων μέχρι την 28η-122021, παράταση η οποία αφορούσε μόνο υποψηφίους για τους οποίους έχει γίνει η εγγραφή τους ως
χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι την 14 η -12-2021.
Η απόφαση για μη γενικευμένη και μακροπρόθεσμη παράταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι:
 Καταργήσαμε το φυσικό φάκελο και η υποβολή των δικαιολογητικών έγινε ηλεκτρονικά
 Εκ των δέκα απαιτούμενων δικαιολογητικών, αντλήσαμε τα 9 μέσω διαλειτουργικότητας με
άλλα πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων
 Προβλέψαμε την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων
 Διευρύναμε το μητρώο των αξιολογητών, για ταχύτερη αξιολόγηση γεγονός που καθιστά
δυνατή την επίσπευση των διαδικασιών και τη συρρίκνωση του απαιτούμενου χρόνου.
Εκτιμάται ότι τα χρήματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους σε διάστημα 6-7 μηνών, σε αντιδιαστολή
με το διάστημα των 9-14 μηνών που απαιτούνταν σε παλαιότερα Προγράμματα.
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