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ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» 

του Π.Α.Α. 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου 

  

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα των νέων αγροτών είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα 

προγράμματα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου καλούνται νέοι 

άνθρωποι έως 40 ετών να απασχοληθούν μόνιμα με τον τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής. 

Σε μια εποχή όπου ζητούμενο είναι η οικονομική κρίση να μη γίνει διατροφική, ο αγρο-

διατροφικός τομέας είναι αυτός που μπορεί και πρέπει να στηρίξει την εθνική προσπάθεια 

ανάκαμψης της οικονομίας και να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αξιοποίηση των προϊόντων στα οποία η χώρα έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα (π.χ. οπωροκηπευτικά, τυροκομικά) αλλά και η στήριξη των προϊόντων που παρά 

την ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής και τη διαμόρφωση υψηλού κόστους για τους 

παραγωγούς, αποτελούν την πρώτη ύλη για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της ζωικής παραγωγής (ζωοτροφές).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμός μας σας επισημαίνει τα παρακάτω σημεία που χρίζουν 

ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να συμβάλλει στην επιτυχία υλοποίησης του προγράμματος 

στην Περιφέρεια Ηπείρου: 

1. Να συνδράμετε ώστε να οριστικοποιηθεί άμεσα η αναμενόμενη ημερομηνία προκήρυξης 

του προγράμματος και να διευκρινιστούν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται, 

όπως για παράδειγμα οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του επενδυτικού σχεδίου καθώς και 

ο προσδιορισμός της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης. Είναι αδιανόητο να καλούνται 

νέοι άνθρωποι να αποφασίσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου (που λήγει η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ) 

για το επαγγελματικό τους μέλλον στον πρωτογενή τομέα χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς 

όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.  
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2. Για τον τόπο μας, την Ήπειρο, όπου παράγονται ποιοτικά προϊόντα θα είναι άδικο να 

“κοπούν τα φτερά” από νέους ανθρώπους επειδή οι καλλιέργειες που διαθέτουν δεν είναι 

ανάμεσα σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας από την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Είναι άμεση ανάγκη να ενταχθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας οι εξής 

κλάδοι παραγωγής: 

i. Παραγωγή ζωοτροφών: Είναι κρίσιμης σημασίας κλάδος για την υποστήριξη της ζωικής 

παραγωγής της Περιφέρειας και συνάμα εθνικής προτεραιότητας κλάδος. Το κόστος 

διατροφής αντιπροσωπεύει έως και το 70% του κόστους παραγωγής στη ζωική 

παραγωγή. 

ii. Οπωροκηπευτικά: Είναι δυναμικός κλάδος της Περιφέρειας Ηπείρου και επίσης τομέας 

εθνικής προτεραιότητας. Συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας. Εκτός από τα 

κηπευτικά υπό κάλυψη (θερμοκήπια) πρέπει να ενταχθούν και οι υπόλοιπες 

καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. 

3. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που θα απασχολήσει τους νέους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δε 

θα λάβουν δικαιώματα από μεταβίβαση, είναι η ύπαρξη διαθέσιμου επιλέξιμου 

βοσκότοπου εντός της χωρικής ενότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο επιλέξιμος 

βοσκότοπος διανεμήθηκε την προηγούμενη χρονιά μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» 

και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο εάν έχει αφήσει το αναγκαίο απόθεμα επιλέξιμου 

βοσκοτόπου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την πρωτογενή 

παραγωγή, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω σημεία και σε κάθε περίπτωση ο 

Σύνδεσμός μας είναι πρόθυμος να συνδράμει για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. 

 

Για το ΔΣ του Συνδέσμου 

Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνος Σταύρου 

Ο Πρόεδρος 

 

Δρ. Χρήστος Ρούκος 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. κ.κ. Βουλευτές Νομού Ιωαννίνων 

i. κα Μερόπη Τζούφη (m.tzoufi@parliament.gr) 

ii. κ. Χρήστο Μαντά (chmantas@parliament.gr) 

iii. κ. Ιωάννη Στέφο (stefgianni1@gmail.com) 

iv. κ. Ιωάννη Καραγιάννη (ykk@otenet.gr) 

v. κ. Κωνσταντίνο Τασούλα (tasoulas@parliament.gr) 

2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (info@geotee.gr) – με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα Παραρτήματα 

3. Π.Ο.Σ.Γ. (posgeoponon@gmail.com) – με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους 
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