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Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Θέμα: Παράταση της πρόσκλησης του Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό
τομέα»
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Η εφαρμογή του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας με την με
αριθμ.πρωτ. 4363/21.10.2021 ΥΑ, που εκδώσατε, καθώς και με την με αρ.πρωτ. 874/28.02.2022
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», λόγω της απουσίας προηγούμενης εμπειρίας,
της καινοτομίας και των πρωτοποριακών δράσεων που περιλαμβάνει, δημιουργεί αυξημένες
υποχρεώσεις και μεγάλη πολυπλοκότητα στην σωστή αποτύπωση της αίτησης στήριξης, που καλούνται
να καταθέσουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών
από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ακριβώς αυτή η απουσία προηγούμενης εμπειρίας εφαρμογής του Υπομέτρου 2.1, έχει προκαλέσει
πλείστα ερωτήματα των ενδιαφερομένων ως προς τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες υποβολής της
αίτησης στήριξης, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει απάντησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου.
Πλέον αυτών, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της τελικής πιστοποίησης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που
θα οδηγήσει στην τελική διαμόρφωση των φορέων και των φυσικών προσώπων, που θα συμμετέχουν
στο έργο, την αναγνώριση νέων υποκαταστημάτων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το Υπομέτρο 2.1
Κατόπιν αυτών, ζητούμε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης τουλάχιστον για ένα μήνα, ώστε να εκλείψουν οι ανωτέρω λόγοι
εμπλοκής και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής άρτιων φακέλων υποψηφιότητας από τους
ενδιαφερόμενους προς όφελος των ωφελούμενων παραγωγών και των εμπλεκόμενων φορέων.
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