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Ερώτηση 

 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 

Θέμα: Αδικίες σε 100άδες υποψήφιους Νέους Αγρότες με κηπευτικές 

καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης 

 

Ορατός είναι ο κίνδυνος αποκλεισμού 100άδων υποψηφίων προς ένταξη στο 

μέτρο των Νέων Αγροτών οι οποίοι κατέχουν κηπευτικές καλλιέργειες 

χαμηλής κάλυψης, ειδικά υποψηφίων μικρών νησιών, με την εφαρμογή 

διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των τυπικών αποδόσεών τους στην νέα 

πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες, σε σχέση με τον τρόπο που είχε 

ακολουθηθεί στις αντίστοιχες προσκλήσεις κατά την περίοδο του 2016 (Α’ 

κύκλος) και αλλά και του 2018 (Β’ κύκλος). 

 

Συγκεκριμένα, βάσει σχετικής εγκυκλίου που εκδόθηκε πρόσφατα από την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 

κηπευτικές καλλιέργειες με μη προσπελάσιμα στέγαστρα θα αξιολογούνται με 

την τυπική απόδοση των κηπευτικών καλλιεργειών μεγάλης έκτασης σε αγρό, 

ή μικρής έκτασης σε αγρό.  

 

Με την μέθοδο αυτή αδικούνται όσοι προετοίμασαν τον φάκελο 

υποψηφιότητάς τους επενδύοντας σε καλλιέργειες κηπευτικών χαμηλής 

κάλυψης, προσδοκώντας να αξιολογηθούν ως έχοντες θερμοκηπιακή 

καλλιέργεια, όπως έγινε το 2016 και το 2018, αλλά τώρα θα αξιολογηθούν ως 

κάτοχοι υπαίθριας καλλιέργειας, στερούμενοι πολλών μορίων και οδηγούμενοι 

σε αποκλεισμό της ένταξής τους. 

 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 257/3-2-2022 εγκύκλιο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α., με θέμα «Διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3244

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/2/2022



 
στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. 4704/11-11-2021 3ης Πρόσκλησης», η οποία ήδη έχει 

προκαλέσει την παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο μετά από πολυάριθμες 

διαμαρτυρίες μελών του, απέστειλε σχετική επιστολή προς την νέα πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει πως με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται η 

εφαρμογή διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των τυπικών αποδόσεων στις 

κηπευτικές καλλιέργειες, σε σχέση με αυτούς που είχαν ακολουθηθεί στις 

προσκλήσεις Νέων Αγροτών του Υπομέτρου 6.1 κατά την περίοδο του 2016 

(Α’ κύκλος) αλλά και του 2018 (Β’ κύκλος), αφού αναφέρεται ότι οι κηπευτικές 

καλλιέργειες με μη προσπελάσιμα στέγαστρα θα εμπίπτουν στην τυπική 

απόδοση των κηπευτικών καλλιεργειών μεγάλης έκτασης σε αγρό ή μικρής 

έκτασης σε αγρό.  

 

Επίσης, τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό εγείρονται θέματα ισόνομης 

μεταχείρισης, καθώς πρόκειται για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 

κατηγοριοποίησης των κηπευτικών καλλιεργειών και, εντέλει, αλλαγή του 

τρόπου υπολογισμού των τυπικών τους αποδόσεων, εντός της ίδιας 

προγραμματικής περιόδου.  

 

Πέραν των παραπάνω, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ίδια επιστολή επισημαίνει τον 

τεράστιο φόρτο εργασίας των μελών του που εργάζονται στις Διευθύνσεις 

Γεωργίας και ασχολούνται με τους διοικητικούς ελέγχους, αφού παράλληλα 

ασχολούνται με την ολοκλήρωση των πληρωμών των Νέων Γεωργών του Α’ 

Κύκλου (2η δόση), με αιτήματα πληρωμών του Υπομέτρου 4.1 τα οποία θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και με τις 

αξιολογήσεις του 3ου κύκλου του Υπομέτρου 6.1 Νέων Γεωργών. Σε όλα τα 

παραπάνω προστίθενται επιπλέον και οι επιτόπιες επισκέψεις για τον έλεγχο 

των κηπευτικών καλλιεργειών.  

 



 
Για την αποφόρτιση των Διευθύνσεων Γεωργίας και ταυτόχρονα την τάχιστη 

πληρωμή των ωφελουμένων από τα μέτρα του Π.Α.Α.. το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών 

(όπως π.χ. είναι η τηλεπισκόπηση), οι οποίες μάλιστα επιτρέπουν και έλεγχο 

σε παρελθόντα χρόνο, κάτι που δεν είναι εφικτό με την επιτόπια επίσκεψη. 

 

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός αν: 

 

1. Είναι στις προθέσεις του να αποσύρει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και να 

αποκαταστήσει το θέμα του τρόπου υπολογισμού των τυπικών αποδόσεων 

στις κηπευτικές καλλιέργειες υπό χαμηλή κάλυψη, ώστε να αποφευχθούν 

άδικοι αποκλεισμοί υποψηφίων Νέων Αγροτών και να μην εγείρονται 

προβλήματα ισονομίας μεταξύ των υποψηφίων;  

 

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην στελέχωση των κατά τόπους Διευθύνσεων 

Γεωργίας με επιπλέον προσωπικό γεωτεχνικών επιστημονικών ειδικοτήτων, 

προκειμένου να αποφορτισθεί και να επιταχυνθεί το έργο των υπηρεσιών 

καθώς και οι πληρωμές των ωφελουμένων από τα μέτρα του Π.Α.Α., 

παράλληλα με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η τηλεπισκόπηση, 

σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Γεωτεχνικών που 

ασχολούνται με τους διοικητικούς ελέγχους;  

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 



 
Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 
 




