
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 11/11/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Μείωση  στις  χρηματοδοτήσεις  νέων  αγροτών  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα  με  πληροφορίες  από  αγροτικούς  κύκλους,  διαπιστωμένη  και  διασταυρωμένη
θεωρείται  η  μείωση χρηματοδοτήσεων προς τους νέους αγρότες,  τα  τελευταία χρόνια,  στην
Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  -  Θράκης.  Όπως  τονίζει  το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο
Θράκης:  «…Διαπιστώσαμε  μετά  λύπης  μας  ότι  το  ποσοστό  της  ΠΑΜΘ  από  το  10,2% του
αντίστοιχου προγράμματος του 2016 μειώθηκε κατά 1,8% στην περιφερειακή κατανομή. Αυτό
είναι  απολύτως  δυσανάλογο  με  τις  ανάγκες  και  τις  αξιοποιούμενες  γεωργικές  εκτάσεις  της
περιοχής  μας,  αναλογικά  και  σε  σχέση  με  άλλες  περιφέρειες.  Αν  γινόταν  η  ίδια  ποσοστιαία
κατανομή, σαν Περιφέρεια θα είχαμε 7.500.000 € περισσότερα, που σημαίνει ότι περίπου 150 -
200 νέοι αγρότες, ενώ θα αιτηθούν, δε θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης». Ως εκ τούτου
και κατά την θέση του «ΓΕΩΤΕΕ» Θράκης, θα πρέπει να αρθούν οι αδικίες, όσον αφορά στην
ανισομέρεια των χρηματοδοτήσεων νέων αγροτών στην περιοχή και να αυξηθούν οι πιστώσεις
στο  πλαίσιο  του  υπομέτρου  «6.1»:  «Εγκατάσταση  Νέων  Γεωργών»,  του  «Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020», της Ελλάδας, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε  να  προβείτε  στις  δέουσες  ενέργειες,  τόσο  προκειμένου  να  αρθούν  οι  ως  άνω
παρατηρούμενες αδικίες,  όσον αφορά στις  χρηματοδοτήσεις  προς τους νέους αγρότες  στην
Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης,  όσο  και  προκειμένου  να  αυξήσετε  τα
κατανεμημένα  ποσά  προς  αυτήν,  ώστε  αφενός,  να  ικανοποιείται  διαρκώς  το  σύνολο  των
αιτούντων νέων αγροτών της εν λόγω Περιφέρειας, και αφετέρου, η επικείμενη και διαφαινόμενη
επισιτιστική κρίση να αποφύγει να βρει πρόσφορο έδαφος στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
συγκρατώντας τους νέους αγρότες μας στην ύπαιθρό τους, γεγονός που αποτελεί παράγοντα
ανάσχεσης στο διαρκές και ολοένα επιδεινούμενο δημογραφικό μας πρόβλημα;

Ο ερωτών Βουλευτής
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