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ΘΔΜΑ: "Αίηημα ηων παπαπηημάηων ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. για παπάηαζη αιηήζεων 

ζςμμεηοσή ζηο ςπομέηπο 6.3 «ανάπηςξη μικπών γεωπγικών 
εκμεηαλλεύζεων» 

 
 

Ιύξηε Τπνπξγέ, 

 

Σα Παξαξηήκαηα Αλαηνιηθήο Λαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ 
Ειιάδαο, κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλαγλσξίδνπλ θαη δηαπηζηώλνπλ ην έληνλν θαη δσεξό 
ελδηαθέξνλ πνπ έρεη παξαηεξεζεί γηα ζπκκεηνρή ζην ππνκέηξν 6.3, «Αλάπηπμε κηθξώλ 
γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ», ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηάο ηνπο θαη 
αλαβάζκηζε - αλαπξνζαξκνγή ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ. 

Σα δςο παπαπηήμαηα ηος Γεωηεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδορ πποηείνοςν ζηο 
Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και ειδικόηεπα ζηην Διδική Τπηπεζία 
Ππογπαμμάηων ηος ΤΠΑΑΣ μια νέα παξάηαζε ζηελ πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ 
ζηήξημεο, ε νπνία θαιό ζα ήηαλ λα ιήγεη ζηηο 20/7, εκεξνκελία ζηελ νπνία ιήγεη θαη 
ππνβνιή δειώζεσλ ΟΔΕ, αληί ζηηο 25/6 πνπ ιήγεη ηώξα. 

Σν αίηεκά καο ην ζηεξίδνπκε ζην γεγνλόο όηη ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιόγνη: 

1) Γηλώζειρ ΟΓΔ Η πξνζεζκία ησλ δειώζεσλ έιεμε ζηηο 18/6 θαη κε πνηλή είλαη έσο 
20/7 πνπ ζεκαίλεη όηη απηό ην δηάζηεκα νη αγξόηεο ζα νινθιεξώζνπλ ηελ ππνβνιή 
θαη ησλ δύν αηηήζεσλ.  

2) Βεβαιώζειρ ΜΑΑΔ Κόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ αιιά θαη γξαθεηνθξαηίαο θαζπζηεξεί 
πνιύ ε έθδνζή ηνπο.  

3) Βεβαιώζειρ ΟΓΑ Είλαη γλσζηό όηη ππάξρνπλ ηξνκεξέο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ θαη 
είλαη ρξνλνβόξα ε έθδνζε βεβαηώζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ - ΕΦΙΑ. Απηό, 
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ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ξύζκηζε ησλ 120 δόζεσλ νθεηιώλ, έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν 
όγθν δνπιεηάο ζηνλ πξώελ ΟΓΑ λπλ ΕΦΙΑ, αιιά θαη ζηνπο αγξόηεο πνπ πξνζπαζνύλε 
λα εληαρζνύλ ζε απηή ηε ξύζκηζε.  

4) Η ηαπηόρξνλε διαδικαζία ςποβολήρ θοπολογικών δηλώζεων γηα ηα εηζνδήκαηα 
ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο 2018. Εηδηθά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν παξαηεξείηαη ην 
θαηλόκελν ην ζύζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ λα κελ αλαγλσξίδεη ηελ ηδηόηεηα 
ηνπ επαγγεικαηία αγξόηε ελώ παξάιιεια πήξε παξάηαζε θαη ε ππνβνιή ησλ 
θνξνινγηθώλ δειώζεσλ. 

5) Σέινο, λα επηζεκαλζεί όηη θαη ην αξκόδην γεωηεσνικό πποζωπικό ηων καηά 
ηόποςρ ΓΑΟΚ είναι απηό ην δηάζηεκα απαζσολημένο κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
ζρεδίσλ βειηίσζεο, νπόηε είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε ε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ 
ππνςεθηόηεηαο, εληόο ησλ πθηζηάκελσλ ρξνληθώλ νξίσλ, λα νδεγήζεη ζε ζύληνκε 
αμηνιόγεζή ηνπο, πξηλ ηελ νινθιήξσζε αμηνιόγεζεο ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ όγθν δνπιεηάο ησλ κειεηεηηθώλ γξαθείσλ ησλ 
παξαξηεκάησλ καο όπνπ γίλνληαη νη δειώζεηο ΟΔΕ, θάλεη αλαγθαία ηελ παξάηαζε 
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ ηνπιάρηζηνλ.  

Ιύξηε Τπνπξγέ, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζε 
όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δνζεί ε παξάηαζε πνπ πξνηείλνπκε θαη είκαζηε ζηε 
δηάζεζε ζαο γηα θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε. 
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