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Θέμα: «Αδυναμία δικαίωσης υποψηφίων Νέων Αγροτών λόγω του κλειστού ΠΣΚΕ » 

 

Κ. Περιφερειάρχη, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αδικία που υφίστανται 

τουλάχιστον 25 νέοι συμπολίτες της Περιφέρειας μας, οι οποίοι θέλοντας να εξασφαλίσουν ένα 

αξιοπρεπές επαγγελματικό μέλλον, υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» μαζί με πολλούς άλλους συμπολίτες μας. Όμως αυτοί οι 25 συμπολίτες μας κατά 

την διαδικασία των ενστάσεων παρά το γεγονός ότι έχουν δικαιωθεί με θετική εισήγηση από τις 

αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειάς μας, δεν μπορούν να δικαιωθούν οριστικά από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να καταστούν δικαιούχοι του μέτρου διότι το 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι ακόμα κλειστό και δεν 

μπορούν οι Περιφέρειες να επέμβουν και να διορθώσουν τα προφανή σφάλματα και τα 

αποτελέσματα των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) που έχουν ήδη υποβληθεί. Επί 

παραδείγματος χάριν, υποψήφια νέα γεωργός που έχει ιδιόκτητα χωράφια του συζύγου με τα 

απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά (Ε9, συμβόλαια ιδιοκτησίας), ενώ έχει δικαιωθεί με θετική 

εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δεν μπορεί να λάβει τα σχετικά μόρια 

βαθμολόγησης και να καταστεί δικαιούχος του μέτρου 6.1 διότι από το Υπουργείο δεν ανοίγει το 

ΠΣΚΕ.          

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τους 

αγρότες της Περιφέρειάς μας θα θέλαμε την παρέμβαση σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων ώστε να αρθεί αυτό το αδιέξοδο πολλών συμπολιτών μας, στο πρόβλημα που σας 
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περιγράψαμε ότι αντιμετωπίζουν. Επειδή πρόκειται για ένα καθόλα δίκαιο αίτημα παρακαλούμε για 

τις ενέργειες σας για να αρθεί αυτή η αδικία.    

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


