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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα για το Μέτρο 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στα Μέγαρα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου, στα Μέγαρα, η
ενημερωτική ημερίδα για το Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, που
διοργάνωσαν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ο
Δήμος Μεγαρέων.
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης
Μαρινάκης και ακολούθησε η εισήγηση του Διευθυντή Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ελευθέριου Κουτσουμπλή, ο οποίος
ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νέες
και νέοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι των
δημοτικών ενοτήτων Μεγαρέων, Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης, εγκαταστάθηκαν για
πρώτη φορά ως αρχηγοί σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους μεγαλύτερου
των 0.5 Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας μετά τις 18 Ιανουαρίου 2013 και έχουν
ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μικρότερο από 15.000 € και οικογενειακό εισόδημα
μικρότερο από 22.500 €. Ο κ. Γεώργιος Πούμπουρας γεωπόνος - ζωοτέχνης στην
εισήγησή του ανέλυσε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας
εγκατάστασης
πτηνο-κτηνοτροφικών
μονάδων,
μια
κατηγορία
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων που για την περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση στην οποία
τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της γεωργίας στην περιοχή της Αττικής για την
εξασφάλιση ποιοτικών τροφίμων που δεν επιβαρύνονται με μεγάλα έξοδα μεταφοράς
στους κατοίκους της πρωτεύουσας, καθώς και η ανάγκη ανανέωσης της ηλικιακής
σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
Την ημερίδα παρακολούθησε μεγάλος αριθμός γεωτεχνικών και αγροτών που είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Μέτρο και να πάρουν απαντήσεις σε
διευκρινιστικά ερωτήματα που έθεσαν.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

Στη φωτογραφία εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κκ. Σταύρος
Ζαννόπουλος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παρ/μα
Ανατολικής Στερεάς, Ελευθέριος Κουτσουμπλής Διευθυντής Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και Γεώργιος Πούμπουρας Γεωπόνος –
Ζωοτέχνης.

