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ΘΕΜΑ¨  Προτάσεις για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 
     
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ  
       
 Σας θέτουμε υπ όψιν ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά τις εντάξεις στο πρόγραμμα 
των νέων Αγροτών  που είναι σημαντικό για τα νησιά μας σε ότι αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη και την παραγωγή  Αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας   και 
ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας   
 
Σύμφωνα με  την υπ. αριθμ. 26984/19-12-2013 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης για το Πρόγραμμα του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την  16η Μαΐου 2014. 
Ο οδηγός του προγράμματος (υπ. αριθμ. 26983/19-12-2013),ορίζει ότι  βασική 
προϋπόθεση που θα πρέπει να τηρείται απαραιτήτως κατά την υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας είναι η επισύναψη της ενιαίας δήλωσης 2014 η οποία θα πρέπει να έχει 
ήδη καταχωρηθεί από τους αρμόδιους φορείς στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
∆υστυχώς όμως, 10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας του προγράμματος των Νέων 
Γεωργών, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων της ενιαίας 
δήλωσης προς τους αρμόδιους φορείς αποδοχής και καταχώρησης των αιτήσεων. 
Για την επίλυση του προβλήματος οι γεωτεχνικοί της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου 
προτείνουμε: 
Α) Την εξαίρεση επισύναψης αντιγράφου της ενιαίας δήλωσης 2014 εντός της αίτησης 
ενίσχυσης για το Πρόγραμμα του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 
δεδομένου ότι από την πληροφόρηση που έχουμε η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
αίτησης, καταχώρησης και οριστικοποίησης της ενιαίας δήλωσης των Νέων Γεωργών θα 
υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα άνω του ενός μηνός (πιθανόν και περισσότερο), με την 
υποχρέωση να υποβληθεί από τον/την υποψήφιο/α αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας από τους αρμόδιους φορείς 
Β) είτε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για το 
Πρόγραμμα του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», για ικανό χρονικό 
διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης, καταχώρησης και 
οριστικοποίησης της ενιαίας δήλωσης 
 
 
 
 

                                                      Γιάννης Τσακίρης  
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