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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την προδημοσίευση που αφορά το υπομέτρο 6.1 για τους νέους
γεωργούς»
ΣΧΕΤ.: Η από 20/4/2016 προδημοσίευση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε
στην έδρα του Παραρτήματος με μελετητές γεωπόνους που εδρεύουν στην
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω διαπιστώσεις
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο της πρόσκλησης:
1. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν στην
συνέχεια αιτήσεις νέοι γεωργοί είναι να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή
ΟΣΔΕ για την πραγματοποίηση μεταβιβάσεων προς αυτούς. Αυτή την στιγμή
δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το θέμα το οποίο πρέπει να
απασχολήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Επίσης σε πάρα πολλές
περιπτώσεις πρέπει να γίνει καλύτερη ανάλυση των καλλιεργειών ή κωδικών
(π.χ. φυτά που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή)
2. Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αντιστοίχηση των δεικτών του συστήματος
RICA με τους κωδικούς του ΟΣΔΕ ώστε να μπορούν να δοθούν συμβουλές
από τους γεωπόνους για την κατάρτιση του παραγωγικού πλάνου των
παραγωγών

3. Όσον αφορά στους νεοεισερχόμενους αγρότες θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η
επιλεξιμότητα αφορά αποκλειστικά στην ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο
που διαχειρίζονται τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ.Α.Α.Τ. (ΜΑΑΕ)
4. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2015 (τον Μάιο
2015) οπότε έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο μέτρο έχει
παρέλθει πλέον του δωδεκαμήνου θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υπάρχει
κίνδυνος ο νέος αγρότης να κριθεί μη επιλέξιμος
5. Να διευκρινιστεί ρητά ο χρόνος δέσμευσης των νέων αγροτών που θα
ενταχθούν στο καθεστώς
6. Όσον αφορά στις μεταβολές μητρώου κτηνιατρικής βάσης πρέπει να ληφθεί
πρόνοια ώστε οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου να είναι άμεσα εμφανίσιμες στις βάσεις του
ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε παραγωγούς
7. Όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς
των βοσκοτόπων που αντιστοιχούν για να μην υπάρξουν προβλήματα στην
πορεία των αιτήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί με ποιο τρόπο θα
ξεπεραστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξεύρεση επαρκών
βοσκοτόπων για τους αιτούντες νέους αγρότες
8. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια υπηρεσία και ποιου επιπέδου διοίκησης θα
χειριστεί το μέτρο ώστε να ξεκινήσει η ενημέρωση των στελεχών που θα το
χειριστούν και οι οποίοι με την σειρά τους θα ενημερώσουν τους γεωπόνους
μελετητές
9. Όσον αφορά στα κριτήρια μοριοδότησης 5.3. και 6.2. θα πρέπει το ύψος της
μοριοδότησης αυτής να επανεξεταστεί ώστε να μην δίνεται προσανατολισμός
μονοκαλλιέργειας συγκεκριμένων ειδών αλλά να υπάρχει σημαντική
συνεισφορά αυτών στο σύνολο των καλλιεργουμένων εκτάσεων
10. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις των
Περιφερειών Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σχετικά με τις
χωρικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες αυτών (παράγραφος 9, σημείο 1β), τους
τομείς γεωργίας δηλαδή στους οποίους δίνεται προτεραιότητα
11. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως βασικές δυναμικές καλλιέργειες όπως η
σταφίδα στην νότια Ελλάδα ή η ελαιοκαλλιέργεια δεν μοριοδοτούνται
ανάλογα με την ένταση εργασίας την οποία απαιτούν. Αποτέλεσμα είναι να
απαιτούνται μεγάλες στρεμματικές εκτάσεις προκειμένου να υποβληθεί μια
πρόταση νέου γεωργού και επιπλέον να μην είναι εύκολο να υπολογιστούν τα
μόρια των κριτηρίων 5.3 και 6.2, εφόσον αφορούν τέτοιες καλλιέργειες
12. Πρέπει να σημειωθει ότι σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις του μέτρου,
στην παρούσα προδημοσίευση αποκλείονται όσοι ασχολούνται με την
γεωργία και δεν ξεπερνούν την μισή ΜΑΕ. Η μη χρήση των ΜΑΕ στην
περίοδο αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τέτοιοι μικροπαραγωγοί να αποκλείονται,
κάτι που θα πρέπει να επανεξεταστεί κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί
Επίσης πρέπει να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

1. Προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει επιστημονική βάση και μελλοντική
προοπτική είναι προφανές πως για η σύνταξη των προτάσεων θα πρέπει να
γίνει από γεωπόνους. Για τον λόγο αυτό οι κωδικοί ηλεκτρονικής υποβολής θα
πρέπει να δοθούν σε γεωπόνους, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με δήλωση συνέχισης
επαγγέλματος. Είναι κατανοητό πως σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί ένα
γεωργοεπενδυτικό σχέδιο να μην φέρει υπογραφή υπευθύνου επιστήμονα
γεωπόνου για την υπογραφή του
2. Θα πρέπει, μέσα από την προτεινόμενη μοριοδότηση να διευκρινιστεί ποιο
μοντέλο νέου αγρότη προωθείται, αν δηλαδή προωθείται το μοντέλο
λιγότερων με μεγαλύτερες εκτάσεις ή αν είναι επιθυμητή η είσοδος
περισσοτέρων με μικρότερες ίσως εκμεταλλεύσεις. Το σημείο αυτό είναι
κομβικό και σχετίζεται με τις γενιότερες πολιτικές στον γεωργικό τομέα της
χώρας μας
3. Οι υπηρεσίες οι οποίες θα αναλάβουν την διαχείριση του προγράμματος θα
πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένες με γεωπονικό επιστημονικό
προσωπικό για να μπορέσει να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα ζητήματα
όπως η αξιολόγηση, παρακολούθηση κ.α.
Ελπίζουμε ότι μέχρι την δημοσίευση της πρόσκλησης όλα τα παραπάνω ερωτήματα
θα έχουν διευθετηθεί.
Για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου και του
Υπ.Α.Α.Τ. θερούμε ότι θα πρέπει να οργανωθεί το συντομότερο δυνατό, συνάντηση
μεταξύ μελετητών και στελεχών του Υπουργείου για να συζητηθούν τα όποια
προβλήματα ανακύπτουν από την προδημοσίευση και να μπουν οι βάσεις επίλυσης.
Με εκτίμηση
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
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