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-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Γεώργιο  Καρασμάνη
- Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρι 
Κουκουλόπουλο
-ΥΠΑΑΤ – Διοικητικός Τομέας 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα
Λεωφ. Αθηνών 54-56
10441 Αθήνα

-Βουλευτές Αν. Μακεδονίας
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης
-Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Μέλη του Παραρτήματος

Θέμα:  «Αύξηση  των  διαθέσιμων  κονδυλίων  στην  2η πρόσκληση  του  Μέτρου  112

‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’»

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  Παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας  ως  ο

θεσμοθετημένος  επιστημονικός  σύμβουλος  της  πολιτείας  σε  θέματα  πρωτογενούς

παραγωγής (Ν. 1474/1984) με χώρο ευθύνης την Ανατολική Μακεδονία θέλει να σας θέσει

ένα θέμα που αφορά την ένταξη φακέλων υποψηφιότητας στο καθεστώς του Μέτρου 112

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και αφορούν την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του

συγκεκριμένου μέτρου που ανήκει στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του

τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013  για το έτος 2014.

Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων - φακέλων

υποψηφιότητας  στο  μέτρο  αυτό  και  πιο  συγκεκριμένα  για  την  Περιφέρεια  Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης  υποβλήθηκαν 1.217 φάκελοι εκ των οποίων οι 1.163 κρίθηκαν ως

επιλέξιμοι. Όμως τα απαιτούμενα κονδύλια για την ικανοποίηση όλων αυτών των αιτήσεων

ανέρχονται  στα  19.902.500  ευρώ,  ενώ  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και

Τροφίμων με την υπ. αριθμ. απόφαση του Υπουργού κατανεμήθηκε πίστωση 12.600.000

ευρώ. Συνεπώς με την υπάρχουσα κατάσταση θα απορριφθεί και δεν θα χρηματοδοτηθεί

ένας  μεγάλος  αριθμός  δικαιούχων  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  ένταξης  στο

πρόγραμμα. Για να ικανοποιηθούν και αυτοί οι δικαιούχοι θα πρέπει να κατανεμηθεί στην
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Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα επιπλέον ποσό που ανέρχεται  στα

7.302.500 ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η κατάσταση αυτή που σας περιγράψαμε ότι

ισχύει στην περιφέρεια μας, σε γενικές γραμμές επικρατεί και στις άλλες περιφέρειες της

χώρας μας.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες κατάφωρης αδικίας για πολλούς συμπολίτες

μας για τους παρακάτω λόγους:

Α) Όλες αυτές οι αιτήσεις συμπολιτών μας που κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά τελικά δεν θα

χρηματοδοτηθούν ήταν καθόλα αξιόλογες, από ανθρώπους που έχουν κάνει έναρξη του

αγροτικού  επαγγέλματος  και  έχουν  πλέον  εγκατασταθεί  στην  γεωργία.  Αυτό  όμως  το

γεγονός  τους  στερεί  το  δικαίωμα  σε  επόμενη  προκήρυξη  του  προγράμματος  να

υποβάλλουν  φάκελο  υποψηφιότητας  (σχέδιο  δράσης)  Νέου  Αγρότη  και  να  τύχουν

ενδεχομένως χρηματοδότησης.

Β) Πολλοί από αυτούς τους συμπολίτες μας πλησιάζουν την οριακή ηλικία των 40 ετών και

δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθότι η ηλικία αυτή είναι η

ανώτατη για την ένταξη τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Γ) Σε προηγούμενες προκηρύξεις του ίδιου μέτρου είχαν βρεθεί κονδύλια και εντάχθηκαν

όλοι  οι  επιλέξιμοι  δικαιούχοι  στο  πρόγραμμα,  ικανοποιώντας  όλες  τις  κατατεθειμένες

αιτήσεις.

Σήμερα όμως στην οικονομική  κατάσταση που όλοι  βιώνουμε,  δεν  θα πρέπει  να

στερήσουμε αυτή την μικρή αλλά σημαντική βοήθεια για το ξεκίνημα ενός νέου ανθρώπου

στο αγροτικό επάγγελμα. Ένα ξεκίνημα με το οποίο επιχειρεί  να βρει μια διέξοδο στην

επαγγελματική του αποκατάσταση,  ξεφεύγοντας  έτσι  μόνιμα από τον φαύλο κύκλο της

ανεργίας και υλοποιώντας τα όνειρα και τις προσδοκίες του.

Για όλους αυτούς τους λόγους και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τους αγρότες

και  το  αγροτικό  χώρο γενικότερα,  παρακαλούμε  να  κάνετε  δεκτό  το  αίτημα εξεύρεσης

επιπλέον κονδυλίων για το πρόγραμμα έτσι  ώστε ο αγροτικός τομέας να παραμείνει  ο

μοχλός εξόδου της χώρας μας από την κρίση και επαγγελματική διέξοδο πολλών νέων

μας.    

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης


	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

