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-Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ θ. Γεώξγην  Καξαζκάλε 
- Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Αγξνηηθήο 
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Λεσθ. Αζελώλ 54-56 
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-Βνπιεπηέο Αλ. Μαθεδνλίαο 
-Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο Θξάθεο 
-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

 
Θέμα: «Αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ζηελ 2ε πξόζθιεζε ηνπ Μέηξνπ 112 

‘Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ’» 

 

 Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο 

παξαγσγήο (Ν. 1474/1984) κε ρώξν επζύλεο ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία ζέιεη λα ζαο ζέζεη 

έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ έληαμε θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο ζην θαζεζηώο ηνπ Μέηξνπ 112 

«Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ» θαη αθνξνύλ ηελ 2ε πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ πνπ αλήθεη ζηνλ Άμνλα 1 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο» ηνπ Π.Α.Α. 2007-2013  γηα ην έηνο 2014. 

 Μεηά ινηπόλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ - θαθέισλ 

ππνςεθηόηεηαο ζην κέηξν απηό θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  ππνβιήζεθαλ 1.217 θάθεινη εθ ησλ νπνίσλ νη 1.163 θξίζεθαλ σο 

επηιέμηκνη. Όκσο ηα απαηηνύκελα θνλδύιηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όισλ απηώλ ησλ αηηήζεσλ 

αλέξρνληαη ζηα 19.902.500 επξώ, ελώ από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κε ηελ ππ. αξηζκ. απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ θαηαλεκήζεθε πίζησζε 12.600.000 

επξώ. πλεπώο κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζα απνξξηθζεί θαη δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκόο δηθαηνύρσλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην 

πξόγξακκα. Γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ θαη απηνί νη δηθαηνύρνη ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηελ 
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Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έλα επηπιένλ πνζό πνπ αλέξρεηαη ζηα 

7.302.500 επξώ. Να ζεκεηώζνπκε εδώ, όηη ε θαηάζηαζε απηή πνπ ζαο πεξηγξάςακε όηη 

ηζρύεη ζηελ πεξηθέξεηα καο, ζε γεληθέο γξακκέο επηθξαηεί θαη ζηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρώξαο καο. 

 Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαηάθσξεο αδηθίαο γηα πνιινύο ζπκπνιίηεο 

καο γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

Α) Όιεο απηέο νη αηηήζεηο ζπκπνιηηώλ καο πνπ θξίζεθαλ επηιέμηκεο αιιά ηειηθά δελ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνύλ ήηαλ θαζόια αμηόινγεο, από αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε ηνπ 

αγξνηηθνύ επαγγέικαηνο θαη έρνπλ πιένλ εγθαηαζηαζεί ζηελ γεσξγία. Απηό όκσο ην 

γεγνλόο ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζε επόκελε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

ππνβάιινπλ θάθειν ππνςεθηόηεηαο (ζρέδην δξάζεο) Νένπ Αγξόηε θαη λα ηύρνπλ 

ελδερνκέλσο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Β) Πνιινί από απηνύο ηνπο ζπκπνιίηεο καο πιεζηάδνπλ ηελ νξηαθή ειηθία ησλ 40 εηώλ θαη 

δελ ζα έρνπλ άιιε επθαηξία γηα λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα, θαζόηη ε ειηθία απηή είλαη ε 

αλώηαηε γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην πξόγξακκα ησλ Νέσλ Αγξνηώλ. 

Γ) ε πξνεγνύκελεο πξνθεξύμεηο ηνπ ίδηνπ κέηξνπ είραλ βξεζεί θνλδύιηα θαη εληάρζεθαλ 

όινη νη επηιέμηκνη δηθαηνύρνη ζην πξόγξακκα, ηθαλνπνηώληαο όιεο ηηο θαηαηεζεηκέλεο 

αηηήζεηο. 

 ήκεξα όκσο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ όινη βηώλνπκε, δελ ζα πξέπεη λα 

ζηεξήζνπκε απηή ηελ κηθξή αιιά ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ην μεθίλεκα ελόο λένπ αλζξώπνπ 

ζην αγξνηηθό επάγγεικα. Έλα μεθίλεκα κε ην νπνίν επηρεηξεί λα βξεη κηα δηέμνδν ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε, μεθεύγνληαο έηζη κόληκα από ηνλ θαύιν θύθιν ηεο 

αλεξγίαο θαη πινπνηώληαο ηα όλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

 Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο θαη γλσξίδνληαο ηελ επαηζζεζία ζαο γηα ηνπο αγξόηεο 

θαη ην αγξνηηθό ρώξν γεληθόηεξα, παξαθαινύκε λα θάλεηε δεθηό ην αίηεκα εμεύξεζεο 

επηπιένλ θνλδπιίσλ γηα ην πξόγξακκα έηζη ώζηε ν αγξνηηθόο ηνκέαο λα παξακείλεη ν 

κνριόο εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από ηελ θξίζε θαη επαγγεικαηηθή δηέμνδν πνιιώλ λέσλ 

καο.     
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