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Όπσο ν πίλαθαο 

 

Θέκα: «Αίηεκα ηνπ Παξαξηήκαηόο καο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ζηελ 3ε πξόζθιεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1. «Δγθαηάζηαζε ησλ Λέσλ 

Γεσξγώλ» ηνπ Π.Α.Α.» 

 

Αμηόηηκνη Θύξηνη Τπνπξγνί, 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

παξαθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ 3ε πξόζθιεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 

6.1. «Δγθαηάζηαζε ησλ Λέσλ Γεσξγώλ» ηνπ Π.Α.Α. ε νπνία ιήγεη ζηηο 14/12/2021 θαη 

κηιώληαο κε κειεηεηέο θαη ππνςήθηνπο λένπο αγξόηεο δηαπίζησζε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε αζθπθηηθή πξνζεζκία ηνπ ελόο κήλα γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ λέσλ 

αγξνηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αθνξνύλ ηα παξαθάησ γεγνλόηα: 

 Ζ ρώξα καο βξίζθεηαη ελ κέζσ ηνπ 4νπ θύκαηνο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλνηνύ, γηα ηελ 

αλάζρεζε ηεο νπνίαο ε πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη απζηεξά κέηξα ζηελ είζνδν ησλ 

πνιηηώλ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζε ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία θαη δεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο ησλ πνιηηώλ ζε απηέο. 

Λα ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ππάξρνπλ ήδε αλαθνξέο από ζπλαδέιθνπο κειεηεηέο γηα 

λόζεζε είηε ησλ ηδίσλ είηε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ησλ γξαθείσλ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ δηαδηθαζία ιόγσ επηβιεζείζαο θαξαληίλαο. 

 Τπάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε βεβαηώζεσλ θη άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ 

από δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο ηα Σκήκαηα Αγξ. Αλάπηπμεο (ΣΑΑΔ) θαη ηα 

Τπνζεθνθπιαθεία, ιόγσ ηνπ ππεξβνιηθνύ θόξηνπ εξγαζίαο πνπ δέρνληαη ζε πνιύ 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ιόγσ ηεο 

Παλδεκίαο, θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηεο αζάθεηαο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 
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πνπ δεηάλε ηα ΣΑΑΔ γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ Λενεηζεξρόκελνπ 

Δπαγγεικαηία Αγξόηε. 

 Τπάξρνπλ παξάιιεια θη άιια ελεξγά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ, νη πξνζεζκίεο ησλ 

νπνίσλ ηξέρνπλ παξάιιεια κε απηή ησλ Λέσλ Γεσξγώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Γξάζε 4.1.2. «Τινπνίεζε επελδύζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ύδαηνο ηνπ 

Π.Α.Α. 2014-2020». Ζ πξόζθαηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζε 

απηή ηε δξάζε έγηλε πνιύ ζσζηά πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνπο κειεηεηέο 

Γεσπόλνπο. 

 Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε θαη ην γεγνλόο όηη ην ζύζηεκα ΠΘΔ έδηλε ηε 

δπλαηόηεηα νξηζηηθνπνίεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ Λένπ Γεσξγνύ, όρη άκεζα 

αιιά κεηά ηελ παξέιεπζε επηά (7) εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ κε αποηέιεζκα λα θαζίζηαηαη έωιε ζε οποηαδήποηε προζθσγή 

από θάποηολ δηθαηούτο ε ίδηα ε πρόζθιεζε. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ πξνθαλείο ιόγνπο, δεηούκε ηελ παράηαζε ηες προζεζκίας 

σποβοιής αηηήζεωλ ζηελ 3ε πρόζθιεζε ηοσ Υποκέηροσ 6.1. «Εγθαηάζηαζε ηωλ 

Νέωλ Γεωργώλ» ηοσ Π.Α.Α., θαηά έλα ηοσιάτηζηολ κήλα, έηζη ώζηε θαη νκαιά λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, αιιά θαη γηα λα κελ παξαηεξεζνύλ θαηλόκελα ζπλσζηηζκνύ ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο ζηα κειεηεηηθά γξαθεία πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηόζν ησλ 

ππνςεθίσλ Λέσλ Γεσξγώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά, αιιά θαη γεληθόηεξα ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ ηεο Υώξαο καο.  

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο 

Ο Πξόεδξνο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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