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Θέμα: «Πξνβιήκαηα ζηε βαζκνιόγεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ηνπ κέηξνπ 112
Δγθαηάζηαζε Νέσλ Αγξνηώλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013»
Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,
Βξηζθόκαζηε ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο Νέσλ Αγξνηώλ
γηα ηελ 2ε πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ 112 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Δλόο πξνγξάκκαηνο πνπ
ζηεξίρζεθε ελεξγά ηόζν από ηελ εγεζία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΑΣ, ηηο
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, όζν θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνύο κειεηεηέο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηα θαηά ηόπνπο παξαξηήκαηά ηνπ. Ζ ζηήξημε
από όινπο καο ήηαλ πξνθαλήο δηόηη πνιινί ζπκπνιίηεο καο βξηζθόκελνη ζε κία
παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ελαπόζεζαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζε απηό ην πξόγξακκα γηα
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Λίγεο όκσο κέξεο πξηλ ηελ
ιήμε ησλ αηηήζεσλ αλαθύπηεη έλα κείδνλ ζέκα πνπ αλαηξέπεη ηνλ επαγγεικαηηθό
πξνγξακκαηηζκό απηώλ ησλ αλζξώπσλ θαη ζβήλεη ηηο ειπίδεο ηνπο γηα έλα θαιύηεξν
κέιινλ.
πγθεθξηκέλα ην ζέκα έρεη σο εμήο. Με ηελ ππ. αξηζκ. 26983/19-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΓΒ3ΩΠ) Τπνπξγηθή Απόθαζε έγθξηζεο θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπλεκκέλνπ
Φαθέινπ Τπνςεθηόηεηαο - Οδεγνύ πκπιήξσζεο Αμηνιόγεζεο Φαθέινπ Τπνςεθηόηεηαο,
πνπ αθνξά ηε 2ε πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο έηνπο 2014, ζην θαζεζηώο

εληζρύζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.1.2 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ» ηνπ Άμνλα 1 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013. ε απηή ηελ απόθαζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζει. 28 παξ. Α.3 αλαθέξνληαη ξεηά ηα εμήο: «Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 112 σο πξνο ηελ ηδηνθηεζία θαη αξρεγία νηθνγελεηαθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ ηζρύνπλ επηπιένλ ηα αθόινπζα: Η ηδηνθηεζία ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο
ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη ζην πξόζσπν θαη ησλ δύν ζπδύγσλ, αλεμαξηήησο πξαγκαηηθνύ
γεγνλόηνο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηνύληαη κηζζώζεηο κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ».
Με βάζε ινηπόλ ηα όζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ ππνπξγηθή απόθαζε θαη
κεηά από ηηο πξνθνξηθέο δηαβεβαηώζεηο ησλ Πεξηθεξεηώλ (θαηά ηόπνπο ΓΑΟΚ) θαη ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, νη Γεσηερληθνί κειεηεηέο - ζύκβνπινη ησλ ππνςεθίσλ λέσλ
αγξνηώλ θαη ζπληάθηεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεσλ λέσλ Αγξνηώλ θαη ηνπ θαθέινπ
ππνςεθηόηεηαο ηνπο, ζπκβνύιεςαλ ηνπο πειάηεο ηνπο αλαιόγσο. Γειαδή ζην λα
πξνρσξήζνπλ, όινλ απηόλ ηνλ θαηξό, ζηηο ζρεηηθέο κεηαβηβάζεηο ή αγνξέο γεο, δώσλ
(ζηνλ ή ζηελ ζύδπγν από ηνλ γνλέα), λα κελ πξνζθνκίζνπλ ελνηθηαζηήξηα ζπκβόιαηα θαη
γεληθόηεξα λα πξνβνύλ ζην αλάινγν πξνγξακκαηηζκό θαη πξνεηνηκαζία. θνπόο απηώλ
ησλ ελεξγεηώλ ήηαλ λα βαζκνινγεζνύλ σο θξηηήξηα έληαμεο θαη ηα πνζνζηά εηζνδήκαηνο
πξνεξρόκελα από ηδηνθηεζίεο ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ αθνύ πξνγελέζηεξα κε ηηο αλάινγεο
ελέξγεηεο έγηλαλ ηδηόθηεηεο ζηνλ ή ζηελ ζύδπγν ηνπ ππνςεθίνπ λένπ αγξόηε.
Σν πξόβιεκα όκσο αλέθπςε ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ηνπ θαθέινπ ελίζρπζεο λένπ αγξόηε κε ην ππ. αξηζ. πξση. 11100/29-05-2014 (ΑΓΑ:
ΒΗΤΚΒ-ΞΚΠ) έγγξαθν ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΑΑΣ θ. Ηαηξίδε. Με ην έγγξαθν απηό
γίλνληαλ «νη δηεπθξηλίζεηο όζνλ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαη
ηελ επηιεμηκόηεηα ζην Μέηξν 112 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
ζηα πιαίζηα ηεο 2εο πξνθήξπμεο ηνπ Μέηξνπ 112 έηνπο 2014». πγθεθξηκέλα ζηελ 2ε
παξάγξαθν απηνύ ζε παξέλζεζε δηεπθξηλίδεηαη όηη «δελ βαζκνινγείηαη ε θαηνρή από ηνλ
ππνςήθην γεσξγηθήο έθηαζεο θαηά ςηιή θπξηόηεηα ή επηθαξπία θαζώο θαη ε ηδηόθηεηε
γεσξγηθή έθηαζε ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ ππνςεθίνπ». Ζ δηεπθξηληζηηθή απηή όκσο έξρεηαη ζε
άκεζε αληίζεζε κε ηελ ηζρύνπζα Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ ζαο αλαθέξακε παξαπάλσ
(ρσξίο λα κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη) όπνπ ηνλίδνληαλ όηη «ε ηδηνθηεζία ζηα πιαίζηα ηεο
νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη ζην πξόζσπν θαη ησλ δύν ζπδύγσλ». Ζ δηεπθξηληζηηθή
απηή δεκηνπξγεί ζύγρπζε ζηνπο αμηνινγεηέο, έληνλεο αδηθίεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο, έμνδα
ηα νπνία έγηλαλ άζθνπα ( π.ρ. έμνδα κεηαβηβάζεσλ ε αγνξαπσιεζηώλ θ.ι.π.) θαη άληζε
κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ 2 ζπδύγσλ.

θ. Τπνπξγέ,
Δπεηδή ε αδηθία θαη ε ζύγρπζε πνπ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ιόγσ ησλ παξαπάλσ ζα
δηνγθσζεί θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο, όηαλ νη
ππνςήθηνη λένη αγξόηεο ζα δηαπηζηώλνπλ ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο ζηξέθνληαο ηα ππξά
ηνπο πξνο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πηζηεύνπκε όηη είηε είλαη ζηε
δηθή ζαο δηθαηνδνζία είηε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ αξκόδηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα νθείιεηε λα
απνηξέςεηε ηε ζύγρπζε θαη ηελ αδηθία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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