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Θέκα: Πξνδεκνζίεπζε ηεο 3εο Πξόζθιεζεο ππνκέηξνπ 6.1 Εγθαηάζηαζε Νέσλ
Γεσξγώλ
Σρεηηθά κε ηελ πξνδεκνζίεπζε ηεο 3εο Πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
ζηήξημεο πξνο έληαμε ζην ππνκέηξν 6.1 «Εγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ» ηνπ ΠΑΑ
2014-2020, ζαο θαηαζέηνπκε ζρόιηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά.
Παξάγξαθνο 4.1.3. Εγθαζίζηαηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά
ην δεθανθηάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζηήξημεο.
Τν 18κελν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο είλαη ελα ρξνληθό δηάζηεκα
πνπ επηζηεκνληθά ή ξεαιηζηηθά δε

δεκηνπξγεί ζπλέρεηα ζηηο πξνθεξύμεηο ησλ

πξνγξακκάησλ. Με δεδνκέλν όηη ε ηειεπηαία πξνθήξπμε είρε έηνο αλαθνξάο ην 2016
θαη ε ησξηλή ην 2021 δηαπηζηώλνπκε ελα ράζκα πέληε ρξόλσλ ζηα νπνία λένη
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε γεσξγία θαη πξέπεη λα ζηεξηρηνύλ. Οη απνζπαζκαηηθέο θαη

«ηπραίεο» ρξνληθά πξνθεξύμεηο δεκηνπξγνύλ γεληέο αγξνηώλ πνπ αρνινύληαη ρσξίο λα
δειώλνπλ ηελ πεξηνπζία πνπ αμηνπνηνύλ, ρσξίο λα αζθαιίδνληαη θαη ρσξίο δπλαηόηεηεο
αλάπηπμεο κέρξη ηελ πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ 6.1

γηα λα «λνκηκηπνηεζνύλ» θαη λα

εληζρπζνύλ.
Πξνηείλνπκε γηα λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη εθόζνλ δελ είλαη
δπλαηή ή ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ πξνηείλεηαη ε δπλαηόηεηα
αίηεζεο όζσλ εγθαηαζηάζεαθλ ζηε γεσξγία από ην έηνο 2017 κέρξη ζήκεξα.
Εαλ παξακείλεη ην 18κελν πξέπεη λα νξηζηεί - θαη λα ηεξεζεί - ε εκεξνκελία
πξνθήξπμεο θαη αλνίγκαηνο ηνπ ΠΣΚΕ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ώζηε νη ππνςήθηνη λα
γλσξίδνπλ εάλ είλαη επηιέμηκνη.
Παξάγξαθνο 4.1.11: Καηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ
ζηήξημεο έρεη νινθιεξώζεη, έρεη απαιιαγεί ή έρεη μεθηλήζεη ηελ ππεξέηεζε
ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο.
Τν ζέκα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε θαζώο ζύκθσλα κε
ηνλ Ν. 3421/2005, άξζξν 1 παξ. 1, ππόρξενη ζε ζηξάηεπζε είλαη όινη νη Έιιελεο από
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν δηαλύνπλ ην 19ν έηνο έσο ηελ 31ε
Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλνπλ ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Σπλεπώο, ην ελ ιόγσ πεδίν αθήλεη εθηόο πξνγξάκκαηνο όινπο ηνπο λεαξνύο ειηθίαο 18
ρξνλώλ πνπ ηειεηώλνπλ ην ζρνιείν ην θαινθαίξη ηνπ 2021 θαη δελ είλαη ππόρξενη αθόκα
ζε ζηξάηεπζε θαη δελ έρνπλ απαιιαγεί ή έρεη μεθηλήζεη ηελ ππεξέηεζε ηεο
ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο.
Πξνηείλνπκε, ην θξηηήξην ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο λα αθαηξεζεί από ηα θξηηήξηα
επηιεμηκόηεηαο.
Παξάγξαθνο 4.2: Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ηόπνπ ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο αξρεγνύ ηεο
εθκεηάιιεπζεο, λα έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ΕΑΕ 2021 θαη λα έρεη ειάρηζην
κέγεζνο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο (εθθξαζκέλε σο ηππηθή απόδνζε)
14.000€. ηελ ηππηθή απόδνζε ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ πξνζκεηξάηαη ε
ηππηθή απόδνζε ησλ επίζπνξσλ θαιιηεξγεηώλ.
Οη

πξνϋπνζέζεηο

ηνπ

ειάρηζηνπ

κεγέζνπο

παξαγσγηθήο

δπλακηθόηεηαο

(εθθξαζκέλε σο ηππηθή απόδνζε) ησλ 14.000€ θαη ε κε πξνζκέηξεζε ζε απηήλ ησλ
επίζπνξσλ θαιιηεξγεηώλ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα ηθαλνπνηεζεί από κεγάιν πνζνζηό

ησλ αγξνηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ
λεζηνύ, όπσο ην έληνλν αλάγιπθν θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ θιήξνπ. Σπλεπώο εάλ
παξακείλεη απηή ε ηππηθή απόδνζε ησλ 14.000€ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη
επηιέμηκνη κόλν ππνςήθηνη λένη γεσξγνί δσηθήο θαηεύζπλζεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
ζπγθεληξώζνπλ ην απαηηνύκελν δσηθό θεθάιαην, αθήλνληαο εθηόο πξνγξάκκαηνο
όινπο ηνπο λένπο ππνςήθηνπο θπηηθήο θαηεύζπλζεο ζηεξώληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα
ιήςεο ηεο αλαινγνύζαο ζηήξημεο.
Επηπιένλ, ε αλαθνξά όηη δελ πξνζκεηξάηαη ε ηππηθή απόδνζε ησλ επίζπνξσλ
θαιιηεξγεηώλ είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηαρξεζηηθή θαη ππεξβνιηθή, θαζώο είλαη κία πάγηα θαη
επηβεβιεκέλε ηαθηηθή ησλ παξαγσγώλ ζε έλα αγξνηεκάρην λα θαιιηεξγνύληαη δύν
ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθώλ ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα
εθκεηαιιεύνληαη ζην έπαθξν ηηο επλνηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο Κξήηεο, ηελ
παξαγσγηθόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπο γηα λα απμήζνπλ ην
εηζόδεκα ηνπο θαη ηειηθά λα είλαη νη εθκεηαιιεύζεηο ηνπο αληαγσληζηηθέο. .
Ταπηόρξνλα κε δεδνκέλν ην ζεκαληηθό πνζνζηό βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ
Κξήηε θαη ησλ πςειόηεξσλ ηηκώλ πνπ απνιακβάλνπλ πξνηείλνπκε λα δηαθνξνπνηείηαη
ε Τππηθή Απόδνζε όπνπ ε θαιιηέξγεηα ή ε εθηξνθή είλαη εληαγκέλε θαη παξάγεη
πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξνηόληα Η ηππηθή απόδνζε εθθξάδεη ηελ παξαγσγηθόηεηα
θαη ηελ απόδνζε ζε ξεαιηζηηθνύο όξνπο αγνξάο θαη ζηεξίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην δηαθνξνπνηεκέλν θόζηνο θαη
απνδόζεηο ησλ βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηππηθήο απόδνζεο λα επηβεβαησζεί όηη ηζρύνπλ νη
ηππηθέο απνδόζεηο ησλ θιάδσλ παξαγσγήο ηνπ Καλ. 1166/2008 ηνπ Επξ. Κνηλνβνπιίνπ
θαη Καλ. 1242/2008 ηεο Επηηξνπήο.
πλνςίδνληαο, πξνηείλνπκε κία πξνζαξκνγή θαη ειάρηζην θαηώθιη εηζαγσγήο ζηηο
10.000. επξώ ΤΑ (από ηηο 8000. επξώ πνπ ήηαλ ζηελ πξνεγνύκελε πξόζθιεζε ηνπ
2016),
λα γίλνπλ δεθηέο νη επίζπνξεο θαιιηέξγεηεο, όπνπ απνηεινύλ γεσξγηθή πξαθηηθή, θαη
λα δνζνύλ δηαθνξεηηθνί δείθηεο γηα ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.
Παξάγξαθνο 4.4 Βαζηθό πνζό ελίζρπζεο ηα 35.000 επξώ
Δεδνκέλνπ νηη έρνπλ πεξάζεη 5 ρξόληα από ηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε ηνπ
κέηξνπ, εθηηκάηαη ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ λέσλ γεσξγώλ ζα είλαη πνιύ κεγάινο .

Με απινύο ππνινγηζκνύο ζηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε κε ιηγόηεξν απν 250 εθαηνκύξηα
επξώ θαη ελίρπζε 17.000 κέρξη 22000 επξώ απαηηήζεθαλ επηπιένλ πόξνη ζε πνιιέο
Πεξηθέξεηεο. Με

δηπιάζηα

πεξίπνπ ελίζρπζε είλαη νξαηόο ν θίλδπλνο λα ππάξμνπλ

πνιινί επηιαρόληεο πνπ δε ζα εληαρζνύλ ζην κέηξν θαη νη κόλνη δηθαηνύρνη ζηελ Κξήηε
ζα είλαη θηελνηξόθνη. Κάηη ηέηνην δελ βνεζά ηελ ηζζόξνπε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή
ηνκέα ζην λεζί καο θαη γηα ην ιόγν απηό ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ
πξνζαξκνγέο ζην βαζηθό πνζό ελίζρπζεο.
Παξάγξαθνο 5, ζεκείν iv
Δελ κπνξεί λα είλαη δεζκεπηηθή ε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζην θαλνληθό
θαζεζηώο γηα όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο. εθόζνλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε από
ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Παξάγξαθνο 5, ζεκείν ix
Η δηαηήξεζε ηεο ηππηθήο απόδνζεο ηνπ έηνπο έληαμεο είλαη έλα δεηνύκελν πνπ
αλαηξέπεηαη όρη πάληα κε επζύλε ηνπ δηθαηνύρνπ. Αιιαγέο ζηνπο ράξηεο θαζώο θαη νη
αλαξηήζεηο δαζηθώλ ραξηώλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο είλαη πηζαλό λα
πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα.
Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ,

κέρξη ην έηνο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ

Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ, λα είλαη πξναπαηηνύκελν ε δηαηήξεζε ηεο ειάρηζηεο Τππηθήο
Απόδνζεο πνπ απαηηείηαη από ηελ πξνθήξπμε θαη όρη ε ηππηθή απόδνζε πνπ εληάρζεθε
ν δηθαηνύρνο.

Ο πξόεδξνο ηεο ΔΕ

Δξ Αιέμαλδξνο Σηεθαλάθεο

