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Όπσο ν πίλαθαο

Θέμα: «Γηακαξηπξία ηνπ Παξαξηήκαηόο καο γηα ηελ θαηαλνκή θνλδπιίσλ αλά πεξηθέξεηα 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 κε ρώξν
επζύλεο ηνπο Λ. Γξάκαο, Θαβάιαο θαη εξξώλ πνπ αλήθνπλ ζε δπν δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο (Λ.
εξξώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Λ. Γξάκαο θαη Θαβάιαο ζηελ Πεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο) ζέιεη λα ζαο εθθξάζεη ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
θνλδπιίσλ (ζπλνιηθά 420 εθ. επξώ) αλά πεξηθέξεηα ζηελ 3ε πξόζθιεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1.
«Δγθαηάζηαζε ησλ Λέσλ Γεσξγώλ».
Πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηήζνπκε ηελ αδηθία ηεο δεκνζηεπζείζαο λέαο θαηαλνκήο ζα θάλνπκε
θάπνηεο ζπγθξίζεηο κε ηελ πξνεγνύκελε θαηαλνκή θνλδπιίσλ αλά πεξηθέξεηα ζην πξόγξακκα ησλ
Λέσλ Γεσξγώλ ηνπ 2016. πλνπηηθά ηα ζηνηρεία απηά παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
A/A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1 Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ
2
Κεντρικήσ Μακεδονίασ
3
Δυτικήσ Μακεδονίασ
4
Θεςςαλίασ
5
Στερεάσ Ελλάδοσ
6
Ηπείρου
7
Ιονίων Νήςων
8
Δυτικήσ Ελλάδοσ
9
Πελοποννήςου
10
Αττικήσ
11
Νοτίου Αιγαίου
12
Βορείου Αιγαίου
13
Κρήτησ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ
2016 - 5η
ΣΡΟΠ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ
2021

25.490.000
57.753.000
16.856.000
30.932.000
11.848.000
4.863.000
1.462.000
30.349.000
24.400.000
1.231.500
2.591.000
11.400.000
30.662.000
249.837.500

37.300.000
62.200.000
30.500.000
44.500.000
37.900.000
33.200.000
11.700.000
44.100.000
39.500.000
10.800.000
12.000.000
19.000.000
37.300.000
420.000.000

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ
ΑΤΞΗΗ
ΤΝΟΛΙΚΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟΤ
ανά
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
περιφέρεια
2016
2021
46,33%
10,20%
8,88%
7,70%
23,12%
14,81%
80,94%
6,75%
7,26%
43,86%
12,38%
10,60%
219,89%
4,74%
9,02%
582,71%
1,95%
7,90%
700,27%
0,59%
2,79%
45,31%
12,15%
10,50%
61,89%
9,77%
9,40%
776,98%
0,49%
2,57%
363,14%
1,04%
2,86%
66,67%
4,56%
4,52%
21,65%
12,27%
8,88%
68,109%
100%
100,00%

ΔΙΑΦΟΡΑ
2016 ΜΕ
2021 ςε %
-1,32%
-8,31%
0,52%
-1,79%
4,28%
5,96%
2,20%
-1,65%
-0,36%
2,08%
1,82%
-0,04%
-3,39%

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βγαίλνπλ ηα παξαθάησ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνύλ
ηε δηακαξηπξία καο:
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Δλώ ζπλνιηθά ε κεζνζηαζκηθή αύμεζε ησλ θνλδπιίσλ ζηελ πξόζθιεζε ησλ λέσλ Γεσξγώλ
ηνπ 2021 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 2016 είλαη 68,1%, αλά πεξηθέξεηα παξαηεξνύκε ηηο
κηθξόηεξεο απμήζεηο ζηηο πεξηθέξεηεο επζύλεο καο. Έηζη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο
Καθεδνλίαο έρνπκε ηε κηθξόηεξε αύμεζε θνλδπιίσλ ηεο ρώξαο ζε πνζνζηό 7,70% θαη ζηελ
Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. αύμεζε κόλν 46,33%.
ε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο αληηζέησο έρνπκε κεγάιεο απμήζεηο θνλδπιίσλ από 219%,
363%, 582%, 700% θαη κέρξη 777%. Κηα εμσπξαγκαηηθή αύμεζε θνλδπιίσλ πνπ δελ
δηθαηνινγείηαη επ’ νπδελεί νύηε από ηελ έθηαζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, νύηε από ηελ δπλακηθή
ηνπ, νύηε από ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό ηνπο.
Απηέο νη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ
πνζνζηνύ θαηαλνκήο θνλδπιίσλ επί ηνπ ζπλόινπ ζηελ πξνθήξπμε ηνπ 2021, ζε ζρέζε κε
απηή ηνπ 2016 γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαηά 8,31%, από 23,12 ζε 14,81%
θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά 1,32% από ην 10,20% ζε
8,88%.
Σα 5 έηε πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμύ ησλ 2 πξνθεξύμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Λέσλ
Γεσξγώλ (2016-2021), δελ δηθαηνινγνύλ ηόζν κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ
θνλδπιίσλ κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ηόζν κεγάιεο απμήζεηο θνλδπιίσλ ζε νξηζκέλεο
πεξηθέξεηεο, θαζόηη δελ έρνπλ ζπκβεί ηόζν κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα
πεξηθεξεηώλ όπσο είλαη ε Αηηηθή θαη άιιεο λεζηώηηθεο πεξηθέξεηεο, όπνπ εθεί επηθξαηνύλ
άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα.
Έρνληαο κάιηζηα ππόςε καο ηελ εκπεηξία ηεο πξνεγνύκελεο πξνθήξπμεο ηνπ 2016 όπνπ ζε
θάπνηεο πεξηθέξεηεο (π.ρ. Αηηηθήο θαη Ηνλίσλ Λήζσλ θαη Ζπείξνπ) δελ ππήξραλ ηόζν πνιινί
ππνςήθηνη Λένη Γεσξγνί γηα ηα ηόηε θαηαλεκεζέληα θνλδύιηα θαη ρξεηάζηεθε ην πξόγξακκα
λα επαλαπξνθεξπρζεί ώζηε λα θαιπθζεί όιν ην ηόηε θαηαλεκεζέλ πνζό. πλεπώο ε
επηπξόζζεηε αύμεζε ησλ θνλδπιίσλ απηώλ γηα ην 2021, ζα αθήζεη ηα θνλδύιηα απηά
παληειώο αλαμηνπνίεηα.
Αμίδεη ηέινο λα ηνληζζεί όηη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ
ΠΑΑ (agrotikianaptixi.gr) ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο θαη ε Πεξηθέξεηα
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη πξσηαζιεηέο ζηηο πιεξσκέο εληαγκέλσλ έξγσλ, ησλ
εθρσξεκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ΠΑΑ ζηηο πεξηθέξεηεο ιακβάλνληαο ε κελ Πεξηθέξεηα ΑΚΘ ηελ
1η θέζη ζε πιεξσκέο κε πνζνζηό 47,1%, ε δε πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ηε 2η
θέζη κε πνζνζηό 43,2%, καθξάλ θαιύηεξεο από πεξηθέξεηεο πνπ επλννύληαη ζύκθσλα κε
παξαπάλσ θαηαλνκή ηεο λέαο πξόζθιεζεο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1. Τα ζηοιτεία ασηά
πληρωμών και απορρόθηζης καηαδεικνύοσν ηη ζημαζία ποσ έτει ο πρωηογενής
ηομέας για ηις 2 ασηές περιθέρειες αλλά και να ηονίζει ηη διάθεζη ηων αγροηών
ηων 2 περιθερειών ότι μόνο να αζτοληθούν με ηην αγροηική παραγωγή αλλά να
επενδύζοσν ζε ασηήν.

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζπλππνινγίδνληαο από ηε κηα, όηη ε πεξηθέξεηα ΑΚΘ, είλαη κία
αγξνηηθή πεξηθέξεηα θαη κηα από ηηο θησρόηεξεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξώπεο, θαη από ηελ άιιε ην
γεγνλόο όηη ε Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε κεγαιύηεξε από αγξνηηθήο άπνςεο
πεξηθέξεηαο ηεο ρώξαο καο, δεηνύκε ηελ αύμεζε ησλ θνλδπιίσλ ζηηο 2 αλσηέξσ πεξηθέξεηεο, ζε
επόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Τπνκέηξνπ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη μία δίκαιη καηανομή ποζών πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1. Γίλνληαο έηζη ιύζε ζε όιεο ηηο
παξαπάλσ αδηθίεο θαη ηαπηόρξνλα ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ πξαγκαηηθή αλαλέσζε ηνπ
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αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο θαη ζηε κεηέπεηηα δεκνγξαθηθή αλάθακςε ησλ αθξηηηθώλ
πεξηνρώλ ηεο.

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο
Ο Πξόεδξνο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Πίνακας κοινοποιήζεων:












Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο θ. Υξήζην Κέηην
Πεξηθεξεηάξρε Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θ. Απόζηνιν Σδηηδηθώζηα
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ΑΚΘ θ. Γ.Εηκπίδε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο Θ. Κ. θ. σηήξην Κπάην
Υσξηθνί Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γξάκαο, Θαβάιαο & εξξώλ
Βνπιεπηέο Γξάκαο, Θαβάιαο, εξξώλ
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ
Κέιε παξαξηήκαηνο
ΚΚΔ Γξάκαο Θαβάιαο εξξώλ
Ινηπό Γεσηερληθό Σύπν
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