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Θέμα:   ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  υθ‐ 
ΦΑΚΕΛΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  112  "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΕΩΝ 
ΓΕΩΡΓΩΝ" ‐ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014.  

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

  Με  την  υπ΄  αριθμ.  26984/19‐12‐2013  Απόφαση  του  ΥΠ.Α.Α.Τ.  ‐  2η  πρόσκληση  για  το 
"Μέτρο 112 ‐ Εγκατάσταση νέων Γεωργών" για το έτος 2014, ορίζεται ως περίοδος υποβολής των 
Αιτήσεων  Ενίσχυσης  ‐  Φακέλων  Υποψηφιότητας  το  χρονικό  διάστημα  από  18/03/2014  έως 
16/05/2014. Το παραπάνω χρονικό διάστημα, αν και εκ πρώτης όψεως   δίνει την εντύπωση ότι 
είναι αρκετό (αν λάβουμε υπ΄ όψιν την ημερομηνία της Προκήρυξης του εν λόγω Προγράμματος),  
δεν επαρκεί  για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, διότι :    

 
1) στην  προσπάθεια  για  την  όσο  το  δυνατόν  πληρέστερη  ενημέρωση  των  υποψηφίων 

Νέων Γεωργών προκειμένου να αποφασίσουν για την ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα 

και  να  ξεκινήσουν  την  συγκέντρωση  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών, 

προέκυψε η ανάγκη    για  την απάντηση και  την παροχή διευκρινήσεων σε  έναν πολύ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ‐
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Σ.Ε.Γ 

Ημερ. : 29/04/ 2014
Αρ. Πρωτ. : 142 

 
Πληροφορίες : 
Λαζαρίδου Μαρία (Πρόεδρος), 
Παπασαραφιανός Σαραφιανός ( Αντιπρόεδρος)    
Τηλ.: 2343022400 ‐ 2371023643 
Fax : 2343024250 ‐ 2343020201  
Έδρα Βενιζέλου 64   Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Διεύθυνση ΤΘ 28 Πολύκαστρο  Κιλκίς  
Email: geop.melet@gmail.com                                  

ΠΡΟΣ :  
 
ΠΡΟΣ: 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
1. Υπουργό   Κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο 
2. Αναπλ. Υπουργό   Κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο 
3. Ειδικό Γραμματέα  Κ. Ιατρίδη Δημήτριο  
4. Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων & 

Υποδομών 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα 
                                Κ. Μανέτα Νικόλαο 

                                       Κα Πανοπούλου Κλεοπάτρα 
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
                                       Κ. Ταμβακίδης Στέλιος 
 
 
Κοινοποίηση: 
 
1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
2. Π.Ο.Σ.Ε.Γ. 
3. Π.Ο.Σ.Γ 
4. Συλλόγους Μέλη, Γεωπόνοι 
ΜΜΕ 

 



Σελίδα 2 από 3 
 

μεγάλο αριθμό από επιμέρους ερωτήματα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

ορθή  συμπλήρωση  και  την  πληρότητα  των  Φακέλων  Υποψηφιότητας,  οι  οποίες 

δόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ μέσα από διευκρινιστικές εγκυκλίους 

(3696 / 13‐02‐2014 και 5607 & 5639 / 11‐03‐2014),  

 

2) από τα παραπάνω (τόσο στην πρόσκληση όσο και από τις διευκρινιστικές εγκυκλίους), 

προκύπτει  ότι  είναι  απαιτούμενο  δικαιολογητικό  για  την  υποβολή  του  Φακέλου 

Υποψηφιότητας  το  αντίγραφο  της  Ενιαίας  Δήλωσης  Εκμετάλλευσης  (ΕΔΕ)  έτους 2014 

(αφού λάβει αριθμό από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ) 

 

3)  η  ύπαρξη  οριστικοποιημένης  ΕΔΕ  2014  κατά  την  ολοκλήρωση  της  σύνταξης  του 

Φακέλου  Υποψηφιότητας,  είναι  βασικό  εργαλείο  τόσο  για  τον  Συντάκτη  ‐  Μελετητή 

διότι  δίνει  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  τον  έλεγχο  της  επιλεξιμότητας  ή  της 

προσδοκώμενης  βαθμολογίας  του  υποψηφίου  Νέου  Γεωργού  και  κατ΄  επέκταση  της 

ποιότητας  και  της  αρτιότητας  της  υποβαλλόμενης  πρότασης,  όσο  και  για  την 

υποβοήθηση  του  έργου  της  Εισηγητικής  Αξιολόγησης  από  τις  οικείες  ΔΑΟΚ  και  την 

Τελική  αξιολόγηση  ‐  Κατάταξη  των  υποψηφίων  από  τους  υπαλλήλους  της  αρμόδιας 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  διότι  καθίσταται  ευκολότερη  και  ταχύτερη  η  διαδικασία 

ελέγχου  των  επιμέρους  παραμέτρων  των  Γεωργοκτηνοτροφικών  Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΕ, Κλάδοι Παραγωγής, Βαθμολογία κ.λ.π.).   

   

         Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν  τα παραπάνω,  έχοντας ως κύριο μέλημά μας  την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού κόσμου για την υποβολή άρτιων και τεκμηριωμένων Φακέλων Υποψηφιότητας για την 

καλύτερη  εφαρμογή  του  "Μέτρου 112  ‐  Εγκατάσταση  νέων  Γεωργών"  για  το  έτος 2014  και  με 

δεδομένο  ότι  κατά  τον  χρόνο  που  συντάχθηκε  η  παρούσα  επιστολή  δεν  έχει  αρχίσει  ακόμη  η 

διαδικασία υποβολής  της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης για  το έτος 2014 μέσω των Φορέων 

που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 

 

        Αιτούμαστε  την  παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  για  την  υποβολή  των 

Αιτήσεων  Ενίσχυσης  ‐ Φακέλων  Υποψηφιότητας,  προκειμένου  να  υπάρχει  διαθέσιμος 

χρόνος τουλάχιστον τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία που θα οριστικοποιηθεί 

και  θα  είναι  πλήρως  λειτουργική  η  διαδικασία  για  την  υποβολή  της  Ενιαίας  Δήλωσης 

Εκμετάλλευσης  (ΕΔΕ)   2014    μέσω  των  προαναφερθέντων Φορέων  ή  την  ηλεκτρονική 

υποβολή μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους δύνανται να την χρησιμοποιήσουν. 

 

     Η αιτούμενη παράταση, δεν έχει ως στόχο να γίνει καταστρατήγηση των χρονικών περιθωρίων 

για  την  ομαλή  πορεία  της  εν  λόγω  Προκήρυξης,  δεδομένου  ότι  στην  παρούσα  φάση,  έχει  ήδη  

ληφθεί  η  απόφαση  και  έχει  ολοκληρωθεί  η  εγκατάσταση  των  Υποψήφιων  Νέων  Γεωργών    σε 

Γεωργική  Εκμετάλλευση.  Η  εγγραφή  όμως  των  υποψηφίων  στο  Ολοκληρωμένο  Σύστημα 

διαχείρισης και Ελέγχου  (Ο.Σ.Δ.Ε.)  ‐ ως 1ος Όρος  της Πρόσκλησης 26984/19‐12‐2013  (Παρ.  Γ. 1) 
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για  Δικαιούχο  Υποψήφιο  Νέο  Γεωργό  ‐  και  η  απόδειξη  της  εγκατάστασής  τους  σε  Γεωργική 

Εκμετάλλευση που πληροί τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης (πάνω από 0,5 ΜΑΕ ‐ Παρ. Γ.1.γ. 

της  παραπάνω  Πρόσκλησης),  για  την  πλειονότητά  τους  θα  γίνει  για  πρώτη  φορά  και  θα 

αποδεικνύεται  μέσω  της  ΕΔΕ  2014,  η  ολοκλήρωση  της  οποίας    (και  η  υποβολή  της  ως 

δικαιολογητικό στον Φάκελο Υποψηφιότητας) θα αποτελέσει την βάση για την ορθή συμπλήρωση 

των  Φακέλων  Υποψηφιότητας  από  τους  Συντάκτες  ‐  Μελετητές  (έχοντας  διαθέσιμο  εύλογο 

χρονικό  διάστημα  μετά  την  εμπρόθεσμη  υποβολή  της  ΕΔΕ  2014)  και  κατ΄  επέκταση  για  την 

συντομότερη και αρτιότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας Αξιολόγησης και Τελικής Κατάταξης των 

Υποψηφίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΑΟΚ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 

 

Με Εκτίμηση  
 

Η Πρόεδρος                                                                       Ο Γ. Γραμματέας 
Λαζαρίδου Μαρία                                                               Ζιάννης Θεόδωρος 

                                                     


