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Το αρμόδιο Τμήμα Υποστήριξης -Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020  της
ΔΑΟΚ  ΠΕ  Ευβοίας,  πληροφορεί  τους  ενδιαφερομένους  ότι  δημοσιεύτηκε  η
προδημοσίευση  της  3ης πρόσκλησης  του  υπομέτρου  6.1  «Εγκατάσταση  Νέων
Γεωργών»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για το έτος 2021
που αφορά  την  ενίσχυση  νέων,  έως  41  ετών,  για  την  είσοδο  τους  στη  γεωργική
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ ανάλογα με την
κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. 
Η  3η πρόσκληση  του  Υπομέτρου  6.1  εφαρμόζεται  στο  σύνολο  της  χώρας  και  η
υποβολή  των  αιτήσεων  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά  μέσω  του  Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/
mis.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αριθ. 04/04/2021 Προδημοσίευση
της Πρόσκλησης  που αφορά τις Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1, από
τις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ  www  .  agrotikianaptixi  .  gr   και   www  .  minagric  .  gr  

 
                                                                             Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης        

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

  Αντώνης Πανούσης 
                                                                                    Κτηνίατρος  με Α΄ βαθμό             
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