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M.M.E 
(δια του γραφείου τύπου της 
Περιφέρειας ΑΜΘ) . 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης για το  ΜΕΤΡΟ 9 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 . 

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ)  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων 
στήριξης που αφορά το Μέτρο 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του ΠΑΑ 
2014-2020. 

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και 
απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί 
επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή 
Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις 
προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον 
αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων 
Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση 
καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο 
αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή 
Οργάνωσης παραγωγών. Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες . 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον 
ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της με  αριθμ. 
13850/14-12-2017 Πρόσκλησης ( ΑΔΑ: Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2) . 
  

 Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  
και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που 
υπάγονται. 

 
 
 
 
 

Ε.Π.  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος   

της Διεύθυνσης  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ 
Γεωπόνος Α' 
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