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Αθήνα,  22  Νοέμβριου 2016 

                                                ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

   ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση των κοινοτικών κινήτρων υπέρ των νέων αγροτών. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταβλήθηκε στους δικαιούχους 

αγρότες η ενιαία κοινοτική ενίσχυση, χωρίς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 
από την κοινοτική νομοθεσία για αύξηση της αξίας των ατομικών 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος 
κάθε Περιφέρειας, για τους νέους αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών. 

Το εν λόγω μέτρο είχε αποφασισθεί και ανακοινωθεί επισήμως στη 
διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) το Νοέμβριο του 
2014 από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όμως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξακολουθεί 
εδώ και δύο χρόνια να αρνείται πεισματικά την εφαρμογή του, 
καταδεικνύοντας έμπρακτα το πόσο «στηρίζει» τους νέους αγρότες της 
πατρίδας μας. 

Επειδή κύριε υπουργέ εμφανίζεστε κατά τα άλλα λαλίστατος και 
«ένθερμος» υποστηρικτής των νέων αγροτών και υπόσχεστε αναπτυξιακές 
προοπτικές και ζωντάνεμα της ελληνικής υπαίθρου, με πρωτοπόρους όπως 
κατά καιρούς λέτε τους νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους,  

Επειδή, δημοσιεύσατε τη νέα προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης 
των νέων αγροτών με καθυστέρηση δύο ετών από την υποβολή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (στις 17 Ιουλίου του 2014) από την προηγούμενη κυβέρνηση,  

Επειδή, ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος υπέρ των νέων 
αγροτών παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος, όπως υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2014, 
δηλαδή 241 εκατ. ευρώ για 12.000 νέους αγρότες  και όχι όπως πομπωδώς 
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ανακοινώσατε για δήθεν άνω των 300 εκατ. ευρώ και για 24.000 περίπου νέους 
αγρότες (δελτίου Τύπου της 12ης Ιουλίου 2016, στην επίσημη ιστοσελίδα του 
υπουργείου),  

Επειδή, η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα και ουδείς γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και 
φυσικά πότε θα καταβληθούν οι σχετικές πιστώσεις στους δικαιούχους, 

Επειδή, οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη 
κυβέρνηση μας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είχαν ως 
βασική προτεραιότητα τους νέους αγρότες και την ηλικιακή ανανέωση του 
ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 

Επειδή, εμείς καταφέραμε να εντάξουμε για πρώτη φορά στο χρονικά 
επιπλέον 3.224 επιλαχόντες στην προκήρυξη του προγράμματος του 2014 για 
τους νέους αγρότες, ανεβάζοντας τον τελικό αριθμό των ενταγμένων στο 
πρόγραμμα σε 12.000 με συνολική ενίσχυση 194 εκατ. ευρώ, 

Επειδή, εμείς προχωρήσαμε σε πληρωμές των ενισχύσεων στους νέους 
αγρότες με πρωτόγνωρους ρυθμούς, σε σχέση με το παρελθόν, 

Επειδή, μέχρι το τέλος του 2014 το σύνολο των 12.000 δικαιούχων νέων 
αγροτών είχε λάβει την πρώτη δόση (70%) της δικαιούμενης ενίσχυση, 
συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ, 

Επειδή, εμείς ξεμπλοκάραμε τις αιτήσεις άλλων 2.702 δικαιούχων νέων 
αγροτών του προγράμματος του 2009, το οποίο καρκινοβατούσε και τους 
καταβάλλαμε τη δεύτερη και τρίτη δόση της ενίσχυσης (μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2014 είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενισχύσεις 
συνολικού ύψους 56 εκατ. ευρώ), 

Επειδή, εμείς με υπουργική απόφαση κατανείμαμε σε 12.852 νέους 
αγρότες - που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από το 2011 
και μετά και δεν κατείχαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης - 30.783,99 
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα δικαιωμάτων του 
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2013, συνολικής αξίας 16.931.194,50 ευρώ. Ποσό, που εισέπραξαν οι νέοι 
αγρότες στα τέλη του 2014, 

Επειδή, εμείς υποστηρίξαμε ένθερμα τις προτάσεις, για επιπλέον 
κίνητρα στους νέους αγρότες, τις οποίες υπέβαλε η Ιταλική Προεδρία στα 
Συμβούλια υπουργών Γεωργίας του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2014 στις 
Βρυξέλλες. Κίνητρα, που είχαν να κάνουν με τη χορήγηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χαμηλότοκων ή και άτοκων δανείων σε 
νέους αγρότες, την εξαίρεσή τους από το ποσοστό 10% των επενδύσεων για τις 
δαπάνες αγοράς γης και την προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής 
επισκέψεων για μεταφορά τεχνογνωσίας, αγροτικών πρακτικών και 
εμπειριών μεταξύ των νέων αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επειδή, εμείς στηρίξαμε έμπρακτα τους νέους αγρότες κάτω των 40 
ετών με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων από τον 
εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ και για μια πενταετία. 

 Επειδή, εμείς θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση από το 
2015 ενός ακόμη προγράμματος με την είσοδο άλλων 16.000 νέων αγροτών 
στο ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής γεωργίας, προϋπολογισμού 241 εκατ. 
ευρώ (το 2% των κονδυλίων του Εθνικού μας Φακέλου), ενώ εσείς 
καθυστερήσατε την προκήρυξή του κατά δύο χρόνια και μειώσατε το αριθμό 
των δικαιούχων σε 12.000, διατηρώντας τον προϋπολογισμό που εμείς 
υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επειδή, εμείς εκκινήσαμε την αξιοποίηση 466 εκατ. ευρώ για την 
υλοποίηση  7.500 νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για 
τους νέους αγρότες. Μέτρο, το οποίο εσείς δεν το έχετε προκηρύξει μέχρι 
σήμερα, αρκούμενος σε υποσχέσεις και αόριστες ανακοινώσεις περί 
προκήρυξής του στις αρχές της επόμενης χρονιάς, 

Επειδή, εμείς ενεργοποιήσαμε την προαιρετική δυνατότητα των 
κοινοτικών διατάξεων, για τους νέους αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών, για 
αύξηση, της αξίας των ατομικών τους δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, μέχρι 
το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας, 
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Επειδή, η ηλικιακή ανανέωση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 
αποτελούσε και αποτελεί για εμάς πραγματικό στρατηγικό αναπτυξιακό 
στόχο και όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο πως θα στηριχθεί το 
κομμάτι αυτό του παραγωγικού δυναμικού μας σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο, ενώ εσείς εδώ και δύο χρόνια αρκείστε στα λόγια και στις υποσχέσεις, 

Επειδή, πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε ότι η προσέλκυση των νέων 
ανθρώπων στην αγροτική δραστηριότητα είναι σκόπιμη όχι απλά για την 
ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη 
βιωσιμότητα της αγροτικής μας οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου, 

Και επειδή, πρέπει κάποτε να κάνετε τον απολογισμό σας κύριε 
υπουργέ και να συγκρίνεται τα κίνητρα και τις ενισχύσεις που δώσαμε μέσα 
σε ένα εξάμηνο στους νέους αγρότες και τις σχεδόν μηδενικές πρωτοβουλίες 
που αναλάβατε εσείς τα επόμενα δύο χρόνια, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο 
αυτό ότι θετικό είχε χτιστεί, 

   Ερωτάσθαι, 

1. Πότε επιτέλους θα ενεργοποιήσετε την δυνατότητα των κοινοτικών 
διατάξεων, για τους νέους αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών, για αύξηση, 
της αξίας των ατομικών τους δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, μέχρι το 
ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας ; 

 

2. Για ποιους λόγους δεν αξιοποιήσατε μέχρι σήμερα αυτό το αναπτυξιακό 
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των νέων αγροτών της 
πατρίδας μας ; 

 

3. Πότε σκοπεύετε να προκηρύξετε το αντίστοιχο μέτρο για τα σχέδια 
βελτίωσης προς όφελος των νέων αγροτών, το οποίο ούτε για 
διαβούλευση δεν το έχετε θέσει μέχρι σήμερα ; 
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 Οι Ερωτώντες Βουλευτές  
1. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

2. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

3.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

4.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

5.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

6.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 

8.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ – ΜΙΣΕΛ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

9.  ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

10.  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

11.  ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

12.  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

13.  ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 

14.  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

15.  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

16.  ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

17.  ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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18. ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

19.  ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ  

 

20.  ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

21.  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

22.  ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

23.  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

24.  ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

25.  ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ  ΣΙΜΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

26.  ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

27.  ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

28.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΑΘΗΝΩΝ 

 

29.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

30.  ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

31.  ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

32.   ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ 

 

33.  ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 



 
 

                                                 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
                                                                             Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Καποδιστρίου 10, 58 100 Γιαννιτσά, Τηλ:23820.24220, 23820.83228, FAX:23820.82761 
Email:karasmanis@parliament.gr 

Υποσμηναγού Γιάκα 4, 58 200 Έδεσσα. Τηλ: 23810.26080, FAX: 23820.82761 
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34.  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΙΟΥ 

 

35.  ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

36.  ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

37.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

38.  ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

39.  ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

40.  ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

41.  ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΆΡΤΑΣ  

 

42. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

 


