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Θέμα: «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στο Υπομέτρο 5.1 για τις επενδύσεις 

ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».   

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκαν τόσο οι Γεωπόνοι μέλη μας, όσο και ο αγροτικός 

κόσμος την ανακοίνωση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 5 του ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 5.1 

«Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 

επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 

καταστροφικών συμβάντων». Πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά τις επενδύσεις 

ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι 

αντιβρόχινες μεμβράνες για πληθώρα δυναμικών καλλιεργειών δενδρωδών και αμπέλου.  

Το μέτρο αυτό είναι από τα πιο δημοφιλή μέτρα του Π.Α.Α. και πολλοί παραγωγοί το 

ανέμεναν να προκηρυχθεί ώστε να ενταχθούν σε αυτό προστατεύοντας το φυτικό τους 

κεφάλαιο και την παραγωγή τους, ιδιαιτέρως από το χαλάζι και τη βροχή. Στην Ανατολική 

Μακεδονία ιδιαίτερα εδώ και πολλά χρόνια οι αγρότες μας κάνουν χρήση του μέτρου αυτού 

σε μεγάλες εκτάσεις επιτραπέζιων αμπελώνων και άλλων δενδρώνων, καθότι το χαλάζι 

πλήττει τακτικά τις περιοχές μας. Δυστυχώς όμως η προκήρυξη του μέτρου και η περίοδος 

υποβολής των αιτήσεων (23/4/2018 έως 25/6/2018) συνέπεσε με εκείνη την χρονική 

περίοδο που οι καλλιέργειες που προστατεύει το μέτρο είναι στην κρισιμότερη - από 

βιολογικής άποψης - περίοδο και απαιτούν τις περισσότερες φροντίδες και καλλιεργητικές 
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εργασίες. Έτσι, πολλοί παραγωγοί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας δεν προλαβαίνουν 

να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθούν στο μέτρο, ή ακόμα χειρότερα 

δεν το έχουν καν πληροφορηθεί ότι αυτό έχει προκηρυχθεί. Και αυτό παρά το γεγονός ότι 

στην περιοχή μας ο ΕΛΓΑ Καβάλας έχει πραγματοποιήσει 2 σχετικές ενημερωτικές ημερίδες 

και έχει εκδώσει σχετικά δελτία τύπου. Επιπρόσθετα, οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί που 

ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα αυτή την εποχή απασχολούνται με τα σχέδια 

βελτίωσης και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με το 

συγκεκριμένο μέτρο ενημερώνοντας σχετικά τους αγρότες. 

Για τους ανωτέρω λόγους άλλωστε, γίναμε δέκτες πληθώρας αιτημάτων από 

παραγωγούς και γεωτεχνικούς, τόσο μεμονωμένα όσο και με αφορμή τις 2 ενημερωτικές 

εκδηλώσεις που έγιναν για το θέμα. Τα αιτήματα αυτά συνοψίζονται στο ότι είναι 

αναγκαία μια τουλάχιστον δίμηνη παράταση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 

5.1, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν 

αιτήσεις ένταξης στο μέτρο. Παρακαλούμε λοιπόν για την ικανοποίηση των ανωτέρω 

αιτημάτων και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
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