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ΘΕΜΑ: Απένταξη από τα Προγράμματα Νέων Αγροτών 

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

Επικοινωνώ μαζί σας θεωρώντας επιτακτική ανάγκη να παρέμβω προσωπικά σε ένα πολύ σημαντικό

πρόβλημα που ταλαιπωρεί νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την γεωργία .

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Χαλκιδική αλλά και σε όλη την Ελλάδα ,

εντάχθηκαν  νέοι  γεωργοί  και  κτηνοτρόφοι  στο  πρόγραμμα  των  νεοεισερχόμενων  στη  αγροτική

παραγωγή. Όμως ,όπως γνωρίζετε , το οικονομικό περιβάλλον άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια

δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους ενταγμένους στο πρόγραμμα , οι οποίοι δεν μπορούν να

εκπληρώσουν τις μακροχρόνιες  αλλά και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους  Ενδεικτικά σας αναφέρω

κάποιες περιπτώσεις:
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Α) Νέος κτηνοτρόφος αδυνατούσε να καταθέσει την αίτηση για την τρίτη δόση πληρωμής διότι δεν

είχε  το  χρηματικό  ποσό  να  πληρώσει  τον  μελετητή  του,  με  αποτέλεσμα  να  απενταχθεί  από  το

πρόγραμμα , να του ζητείται  ως αχρεωστήτως καταβληθέν το χρηματικό ποσό που είχε λάβει, το

οποίο αδυνατούσε να πληρώσει, με αποτέλεσμα να βεβαιωθεί στην εφορία και να του δεσμεύσουν

όλους  τους  τραπεζικούς   του  λογαριασμούς  .  Ο  εν  λόγω κτηνοτρόφος  και  η  οικογένεια  του  με

ανήλικα τέκνα αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότατο θέμα επιβίωσης.

Β) Νέος αγρότης αναγκάσθηκε να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να εργασθεί ώστε να μπορέσει

να συντηρήσει την οικογένεια του, όμως σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν τήρησε τις μακροχρόνιες

υποχρεώσεις και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απένταξη του από το πρόγραμμα και την επιστροφή

των καταβληθέντων ποσών. 

Γ)  Νέα  αγρότισσα  εργάσθηκε  ως  υπάλληλος  μερικής  απασχόλησης  σε  Σούπερ  Μάρκετ  για  να

συμπληρώσει  το  εισόδημα  της  με  αποτέλεσμα  την  απένταξη  της  από  το  πρόγραμμα  και  την

επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, λόγω μη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

Προφανώς υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις νέων αγροτών όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και

σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι , αδυνατώντας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, απεντάχθηκαν

και αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν τα καταβληθέντα ποσά, βρισκόμενοι όμως, σε δεινή οικονομική

θέση. 

 Θα  ήταν  δυνατόν  ,   εκτιμώντας  την  ανατροπή  του  οικονομικού  περιβάλλοντος  της  χώρας  και

λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους ανωτέρας βίας, να επανεξετασθούν οι περιπτώσεις απένταξης των

νέων αγροτών τα τελευταία χρόνια ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν χρήματα που

σίγουρα δεν έχουν. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

Πιστεύω ότι έχετε κάθε καλή διάθεση να δείτε με προσοχή εσείς και οι υπηρεσίες του Υπουργείου ,

κάθε  περίπτωση  χωριστά  και  να  δώσετε  την  ορθή  λύση  στο  πρόβλημα  νέων  ανθρώπων  που

πραγματικά αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σημαντικά θέματα επιβίωσης. 

     Με εκτίμηση 
            Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής 

Ιωάννης Γιώργος
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