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Θέμα: «Πιθανολογούμενη ακύρωση της ένταξης Νέων Αγροτών στο Μέτρο
1.1.2»
Η Δ.Ε. του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου παράρτημα Ανατολικής
Μακεδονίας σε πρόσφατη συνεδρίαση της αποφάσισε να σας θέσει ένα θέμα
που ήρθε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Agrenda και από την Ένωση
Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδος. Συγκεκριμένα πρόκειται για την πληροφορία
ότι θα γίνει παύση και επαναπροκήρυξη μέχρι τέλος του έτους, του Μέτρου
1.1.2. που αφορά το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, για όσους έχουν ήδη
ενταχθεί, με την πρόσθετη κατανομή των 175εκ. ευρώ, από την προηγούμενη
Κυβέρνηση.
Μια τέτοια εξέλιξη, πέραν της περαιτέρω καθυστέρησης στην
υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, θα επιφέρει και πληθώρα άλλων
προβλημάτων και αδικιών. Με την επαναπροκήρυξη θα ορισθεί νέα
βαθμολογική βάση για τους εν δυνάμει δικαιούχους στους οποίους θα
περιλαμβάνονται οι ήδη ενταχθέντες-ακυρωθέντες υποψήφιοι Νέοι Αγρότες με
την ήδη γνωστή βαθμολογία, καθώς και οι νέοι υποψήφιοι. Δημιουργείται έτσι
ένα ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, όπου οι νέοι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τι
θα πρέπει υλοποιήσουν προκειμένου να ξεπεράσουν στη βαθμολογία τους
παλιούς. Επιπρόσθετα ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος παρέλευσης του 14μήνου
για την υποβολή Σχεδίου Δράσης Νέου Αγρότη ή ο κίνδυνος της
συμπλήρωσης του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας για πολλούς από
αυτούς.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει, αφορά τις περιφέρειες που έχουν
ήδη εκδώσει αποφάσεις ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, ή έχουν
ολοκληρώσει

τις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών τους επιτροπών στις

οποίες

συμμετείχαν

υπάλληλοι

των

περιφερειών,

εκπρόσωποι

των

παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθώς και εκπρόσωποι αγροτικών φορέων
(ΠΑΣΕΓΕΣ, εκπρόσωποι Νέων Αγροτών κ.λ.π.). Πρόκειται για αδιάβλητες
συνεδριάσεις στις οποίες η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προς ένταξη
υποψηφίων έγινε με αντικειμενικά κριτήρια.
Ζούμε σε μια κοινωνία όπου θέλουμε το αξίωμα της συνέχειας και
διαχρονικότητας του Κράτους να πρεσβεύει κάθε ευνομούμενο Κράτος, όπως
θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και το δικό μας. Συνεπώς θα πρέπει να
προχωρήσει κανονικά η ένταξη των Νέων Αγροτών από την πρόσθετη
κατανομή των 175εκ. ευρώ, διότι πρόκειται για ανθρώπους που αποτελούν το
πιο ευαίσθητο κύτταρο ανανέωσης της αγροτικής υπαίθρου και οι οποίοι
εμπιστευόμενοι την Ελληνική Πολιτεία έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν μια
νέα ζωή επενδύοντας χρόνο και χρήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους καλούμε το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διευκρινιστεί η
θέληση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, όσον αφορά αυτό το φλέγον θέμα, στο οποίο εμπλέκονται τόσο οι
υποψήφιοι Νέοι Αγρότες όσο και οι Γεωπόνοι μελετητές τους.
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