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           Πάτρα  13.12.2016
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                 ΠΡΟΣ
1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / 

Τμήμα Μελετών & 
Τεκμηρίωσης 

             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ.Α.Α.Τ. /

Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Π.Α.Α.

Μονάδα Επενδύσεων στις
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

2. Παραρτήμα
τα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ:  «Σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων ένταξης στο υπομέτρο 6.1 για τους
νέους γεωργούς» 
ΣΧΕΤ.: 
   

Κατόπιν αιτημάτων συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι στην διαδικασία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα νέων αγροτών, με την δημοσίευση της Υ.Α.
του μέτρου υπήρξε πρόβλεψη μέσω της οποίας αποκλείονται  από την δυνατότητα
ένταξης άτομα τα οποία είναι έγγαμα και των οποίων ο/η σύζυγος δεν είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης αλλά ασφαλίζεται σε άλλο φορέα όπως π.χ. δημόσιο, δεν
έχει δηλαδή ο ίδιος (ο/η σύζυγος) την δυνατότητα να χαρακτηριστεί νέος αγρότης.
Στην  περίπτωση  αυτή  και  εφόσον  ο/η  σύζυγος  έχει  υποβάλει  δήλωση  ενιαίας
ενίσχυσης,  αυτό  αποτελεί  κριτήριο  αποκλεισμού  για  τον  υποψήφιο  νέο  αγρότη
(άρθρο  14,  παρ.  3.18).  Το  κριτήριο  αυτό  αποκλεισμού  δεν  αναφέρονταν  στην
προδημοσίευση του μέτρου που είχε δοθεί σε διαβούλευση, με αποτέλεσμα κάποιοι
αιτούντες να έρχονται τώρα προ τετελεσμένων αφού σε κάθε περίπτωση, δεν τους
δόθηκε  ο  χρόνος  για  να  προσαρμοστούν  στις  απαιτήσεις  του  προγράμματος
(διαγραφή  από  ΟΣΔΕ του  συζύγου,  μεταβίβαση  δικαιωμάτων  του  συζύγου  κ.α.).
Επιπλέον η σκοπιμότητα του αποκλεισμού αυτού δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποιον
συγκεκριμένο σκοπό και για τον λόγο αυτό μπορεί να υπάρξει  σχετική πρόβλεψη
απαλοιφής της. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αυτό με
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την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου ώστε,  ακόμη και αυτή τη χρονική
στιγμή να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους αιτούντες να είναι δυνητικά επιλέξιμοι.

Τελος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονός ότι παρόλο που το πρόγραμμα πλησιάζει προς
το  τέλος  των  αιτήσεων  αλλά  η  οριστικοποίηση  των  αιτήσεων  δεν  έχει  ακόμη
«ανοίξει»,  υπάρχει  σοβαρό  ενδεχόμενο  τις  τελευταίες  ημέρες  των  αιτήσεων  η
εφαρμογή να μην μπορεί να είναι προσβάσιμη. Ήδη η εφαρμογή παρουσιάζει πολλά
προβλήματα προσβασιμότητας, ιδιαίτερα μετά τις πρωινές ώρες. Για τον λόγο αυτό
θα  πρέπει  η  δυνατότητα  οριστικοποίησης  των  αιτήσεων  να  «ανοίξει»  άμεσα
διαφορετικά  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  το  ενδεχόμενο  να  παραμείνει  «ανοικτή»  η
εφαρμογή για κάποιες ημέρες μετά την 23/12/2016, μόνο για αυτούς που θέλουν να
προβούν σε οριστικοποίηση και όχι για όσους θέλουν να υποβάλουν από την αρχή
αίτηση.  

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

 

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος


