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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξώηνπ αηηήκαηνο πιεξωκήο
γηα ηελ 1ε πξόζθιεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1. «Δπελδύζεηο ζε πξνιεπηηθά κεηξά πνπ

ζθνπεύνπλ ζηε κείωζε ηωλ δπζκελώλ επηπηώζεωλ πηζαλώλ θπζηθώλ θαηλνκέλωλ,
δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζήθωλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάληωλ’ ηνπ Π.Α.Α.»
Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε,
Κεηά από αηηήκαηα πνπ δερηήθακε από πνιινύο ζπλαδέιθνπο Γεωηερληθνύο, Αγξόηεο
θαη ηηο αγξνηηθέο ηνπο νξγαλώζεηο, ζαο απνζηέιινπκε ηελ παξνύζα επηζηνιή κε ηελ νπνία
δεηάκε ηελ παξέκβαζε ζαο, ώζηε λα δνζεί παξάηαζε ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πξώηνπ
αηηήκαηνο πιεξωκήο ηεο 1εο πξόζθιεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1. «Δπελδύζεηο ζε πξνιεπηηθά

κέηξα πνπ ζθνπεύνπλ ζηε κείωζε ηωλ δπζκελώλ επηπηώζεωλ πηζαλώλ θπζηθώλ
θαηλνκέλωλ, δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάληωλ», ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ), πξνζεζκία πνπ ιήγεη ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ
2021.
πγθεθξηκέλα, δεηάκε ηελ παξάηαζε απηήο ηεο πξνζεζκίαο θαηά 3 (ηξεηο) κήλεο, ιόγω
ηεο πξνθαλνύο αδπλακίαο ηωλ παξαγωγώλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηήλ, πνπ νθείιεηαη
ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ
COVID – 19, κέηξα πνπ ζπλερώο παξαηείλνληαη θαη δελ πξνβιέπεηαη ε ιήμε ηνπο κέρξη ηηο
7 Ηαλνπαξίνπ 2021, ρωξίο λα είλαη απίζαλε ε παξάηαζή ηνπο. Άιιωζηε, παξόκνηα
παξάηαζε θαη γηα ηνλ ίδην ιόγν έρεη δνζεί θαη ζην κέηξν 4.1.1. ηωλ ρεδίωλ Βειηίωζεο ηνπ
Π.Α.Α..

Θ. Πξόεδξε,
Δπεηδή γλωξίδνπκε ηελ επαηζζεζία, ην ελδηαθέξνλ, ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ζαο θαη
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ παξεκβάζεωλ ζαο, ηόζν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνκέηξν, όζν
θαη γεληθόηεξα γηα ηα αληηθείκελα πνπ έρεηε επωκηζηεί ωο πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΙΓΑ,
παξαθαινύκε γηα κηα αθόκα θνξά λα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν αίηεκά καο,
δίλνληαο κηα παξάηαζε ηξηώλ (3) κελώλ ζηελ ππνβνιή ηνπ πξώηνπ αηηήκαηνο πιεξωκήο
ηεο 1εο πξόζθιεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 5.1, κέζα ζε απηέο ηηο δύζθνιεο εκέξεο ηεο Παλδεκίαο
ηνπ COVID-19 από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν αγξνηηθόο θόζκνο, ε θνηλωλία θαη ε ρώξα καο
γεληθόηεξα.
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