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Τπομέηπος 6.1 «Εγκαηάζηαζε Νέων Γεωπγών» ηος Π.Α.Α. 2014-2020.

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,
κε αθνξκή δεκνζίεπκα ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο πνπ αθνξά ηελ πξόζεζε ηνπ
Τπ.Α.Α.Σ. γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηεο δεκόζηαο δαπάλεο, ζηηο 13 πεξηθέξεηεο
ηεο ρώξαο, ελόςεη ηεο πξόζθιεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ»,
ζα ζέιακε λα ζαο εθθξάζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ αλεζπρία καο γηα ηελ άδηθε
κεηαρείξηζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ ελ ιόγσ θαηαλνκή, δεδνκέλνπ όηη:
1. Δλώ ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξζώο απμάλεηαη θαηά 68% ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε πξόζθιεζε ηνπ (από 250 εθ. € ζε 420 εθ. €), ε θαηαλνκή
ησλ θνλδπιίσλ θαηά Πεξηθέξεηα δελ αθνινπζεί αλαινγηθά ηελ ίδηα αύμεζε, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηεξάζηηεο αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηώλ.
πγθεθξηκέλα ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηα θνλδύιηα θαίλεηαη λα απμάλνληαη
κόιηο θαηά 36% (από 16.856.000 € ζε 22.912.600 €) όηαλ ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο
ππάξρνπλ απμήζεηο θνλδπιίσλ ηεο ηάμεο ηνπ 946% (Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο), ηνπ 539%
(Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίν) θαη ηνπ 220% (Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο)!
2. ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ δελ έρεη ιεθζεί επ’ νπδελί ππόςε, ε δεηλή ζέζε ζηελ
νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε όξνπο απαζρόιεζεο θαη
εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απόθαζεο ηεο Κπβέξλεζεο γηα απεμάξηεζε ηεο ρώξαο από ηα
νξπθηά θαύζηκα γηα ελεξγεηαθή ρξήζε θαη από βηνκεραλίεο έληαζεο εθπνκπώλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πθίζηαηαη καθξάλ, ηηο
κεγαιύηεξεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο απηήο ηεο απόθαζεο.
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Απηή ε εμέιημε έρεη νδεγήζεη ζε απώιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ν
πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο λα είλαη ν κνλαδηθόο ηνκέαο πνπ απηή ηελ ώξα
κπνξεί λα πξνζθέξεη δηέμνδν απαζρόιεζεο ζε ρηιηάδεο λένπο ηεο Πεξηθέξεηαο.
3. Γελ ιήθζεθε ππόςε ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειώζεθε ζην πιαίζην ηεο
πξνεγνύκελεο πξόζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
απνξξόθεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηέζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
εκεησηένλ, όηη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ αγξνηώλ ζην πιαίζην ηεο
επηθείκελεο πξόζθιεζεο αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξν, νη δε αηηήζεηο
αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 1000.
4. Με ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή θνλδπιίσλ, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ εκθαλίδεηαη αλαθόινπζν σο πξνο ηελ πξόζεζή ηνπ γηα ζπλδξνκή ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο απνιηγληηνπνίεζεο, ε νπνία εθθξάζηεθε:
-

κε ζρεηηθή πξνδεκνζίεπζε ζηηο 3/11/2020, πξνηηζέκελν λα πξνθεξύμεη εληόο ηνπ
2021 ην Τπνκέηξν 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ», απνθιεηζηηθά γηα
ππνςεθίνπο κε κόληκε θαηνηθία ηηο πιεγείζεο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ππαλαρσξώληαο ηειηθά σο πξνο ηελ αξρηθή ηνπ
απόθαζε.

-

ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΓΑΜ, κε πξόζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – ΠΑΑ 2014-2020 κε ηα Δδαθηθά ρέδηα Γίθαηεο
Αλαπηπμηαθήο Μεηάβαζεο - ΔΓΙΜ

Κ. Τπνπξγέ,
έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, κεη’ επηηάζεσο δεηάκε ηελ αύμεζε ησλ πόξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 40 εθ €. Η αύμεζε
είλαη επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλαθνινπζία ζηελ εθαξκνγή ηνπ
πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα
αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη ζε βάζνο νη ζπλέπεηεο ηεο απνιηγληηνπνίεζεο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή ζπλεξγαζία επί ηνπ ζέκαηνο.

Με ηηκή,
Ο Ππόεδπορ
ηερ Δ.Ε. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωπορ Γ. ιόγκαρ
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Πίνακαρ Αποδεκηών
(με ηλεκηρονικό ηαχυδρομείο)
1. Γεληθό Γξακκαηέα Δλσζηαθώλ Πόξσλ θαη Τπνδνκώλ θ. Γ. Παπαγηαλλίδε
2. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
3. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
4. πληνληζηή & Οκάδα πκβνύισλ ΓΑΜ

Κοινοποίεζε
1. Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ Θεζζαινλίθεο
2. Τθππνπξγό Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ θ. Παπαδόπνπιν Μ
3. Βνπιεπηέο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
4. Πεξηθεξεηάξρε θ. Γ. Καζαπίδε
5. Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, θ. Β. Ακπα
6. Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
7. Κ.Τ. θαη Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
8. Μ.Μ.Δ.
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