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Θέμα: «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης του 20% στο Υπομέτρο 5.1 για τις
επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στην αγορά με την επιδημία του
COVID-19, και της αδυναμίας των γεωργών να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά για την
υλοποίηση τουλάχιστον του 20% του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά
μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών
φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων»,
ζητούμε την παράταση κατά τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι την 31-12-2020 της υλοποίησης
του 20% του Υπομέτρου 5.1.
Η πανδημία του COVID-19, πέραν των επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία του
πληθυσμού, είχε και ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» στη λειτουργία κάποιων εργοστασίων και
προμηθευτών των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, όπως και άλλων υλικών αναγκαίων
στους γεωργούς – κυρίως τρίτων χωρών, καθώς και στην εισαγωγή τους. Ως αποτέλεσμα των
ανωτέρω λόγων, οι γεωργοί ενταγμένοι στο Υπομέτρο 5.1 αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες
στην συμβατική τους υποχρέωση για την υλοποίηση του 20% του υπομέτρου, εντός
εξαμήνου από την ένταξή τους (πρώτος πίνακας αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2019 – πίνακας

αποτελεσμάτων μετά τις ενστάσεις Μάρτιος 2020) που αποτελεί άλλωστε απαίτηση του
Υπομέτρου 5.1. Είναι αναγκαία, λοιπόν, μια τουλάχιστον εξαμηνιαία παράταση μέχρι την 3112-2020 για την υλοποίηση του 20% του Υπομέτρου 5.1, ώστε να καταφέρουν οι ενταγμένοι
γεωργοί να υλοποιήσουν στο ακέραιο τις ανάλογες απαιτήσεις.
Παρακαλούμε για την ικανοποίηση του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
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