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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας, αναφορικά με το προσχέδιο της
Απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ, για τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, (εκτός
των ορεινών), σύμφωνα με το οποίο, Νομοί της Χώρας που δεν έχουν πρόβλημα ξηρασίας
και παρουσιάζουν μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, βγαίνουν εκτός επιλεξιμότητας για
την καταβολή εξισωτικής αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται περίπου στα 9-10 ευρώ ανά
στρέμμα.
Επισημαίνουμε ότι:
Α. Με βάση το σχέδιο προς διαβούλευση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των ορεινών», αποχαρακτηρίζονται από μειονεκτικές, οι Τοπικές
Κοινότητες: Βάλτα, Μουζάκι, Περδικονέρι, Πλάτη, Χριστιανούπολη, Αγριλιά, Γλυκορρίζι,
Καμάρι και Ράχες του Δήμου Τριφυλίας, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια της εξισωτικής
αποζημίωσης για εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους του Δήμου από 01-01-2019 και
ότι
Β. Είμαστε ένας Δήμος όπου ο Πρωτογενής Τομέας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ,
αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα της τοπικής οικονομίας, σε επίπεδο Δήμου συνολικά, και είναι

σαφές πως ο Δήμος διαθέτει σημαντική γεωργική παραγωγή και οι αγροτικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και:


Ότι δεν τέθηκε προς δημόσια πρόσβαση η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο επανακαθορισμού των
μειονεκτικών περιοχών και στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια αποκλεισμού και
οι λόγοι απένταξης ανά περιοχή, ώστε να υπάρξει δυνατότητα αντιλόγου,



Ότι η ξηρασία φαίνεται να είναι και το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιεί το
Υπ.Α.Α.Τ (το οποίο δεν ελήφθη υπόψη όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1305/2013 Παράρτημα ΙΙΙ),
για την απόρριψη των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα, ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ
αναφέρονται οκτώ κύρια βιοφυσικά κριτήρια για την οριοθέτηση περιοχών που
αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα.



Ότι ενώ στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό Υπουργείο όρισε ως τοπική
διοικητική μονάδα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, στην οικονομική
δραστηριότητα χρησιμοποιεί τους Νομούς αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες
που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο Νομό με αποτέλεσμα περιοχές εντός
κάποιου Νομού που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται
εκτός,



Ότι δεν διευκρινίζεται αν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις έχουν διαχωριστεί από τα
αρδευτικά έργα στα στοιχεία που παρέχει ο ΟΣΔΕ για τα αρδευόμενα αγροτεμάχια,
αφού μεγάλο ποσοστό αγροτεμαχίων είναι καταχωρημένα ως αρδευόμενα λόγω
ύπαρξης ιδιωτικών γεωτρήσεων και όχι λόγω επενδύσεων σε αρδευτικά έργα, με
αποτέλεσμα στις περισσότερες από τις απεντασσόμενες περιοχές το ποσοστό
αρδευσιμότητας των εκτάσεων του Δήμου να είναι πολύ κάτω του 50%, σύμφωνα
με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου.



Ότι δεν προσδιορίζεται αν, και σε ποιο βάθος χρόνου έχουν εξεταστεί επιμέρους
παράμετροι.



Ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ως γεωργικές εκτάσεις οι μόνιμοι βοσκότοποι αν και
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση
οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μονίμων βοσκοτόπων και μονίμων λειμώνων ή
μονίμων καλλιεργειών,



Ότι για την αξιολόγηση των κριτηρίων του κλίματος και του εδάφους δεν ζητήθηκαν
προς αξιοποίηση τα υπάρχοντα στοιχεία (κλιματολογικά, εδαφολογικά) από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου,



Ότι η νέα οριοθέτηση των περιοχών στο Δήμο Τριφυλίας προκύπτει κατάφωρη
αδικία μιας και περιοχές που αποτελούν την επιτομή του ορισμού των μειονεκτικών
εξαιρούνται όπως σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οδηγούμαστε δηλαδή σε
μεγαλύτερο μαρασμό της ήδη δοκιμαζόμενης Ελληνικής υπαίθρου χωρίς η Πολιτεία
να προστατεύει τους κατοίκους της



Ότι η νέα οριοθέτηση των περιοχών επηρεάζει, πέραν της εξισωτικής αποζημίωσης
και άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως τα σχέδια
βελτίωσης, τους νέους αγρότες, την αναδιάρθρωση των αμπελώνων κ.τ.λ αλλά και



Ότι η κατάργησή της εξισωτικής αποζημίωσης η οποία είναι απόλυτα αναγκαία για
την επιβίωση των αγροτών, ως αντιστάθμισμα του υψηλού κόστους παραγωγής και
της διατήρησης της ζωής της υπαίθρου, θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και για τη
συνέχιση της άσκησης γεωργοκτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων,
Καλούμε άμεσα το Υπ.Α.Α.Τ:

Α. Να προχωρήσει στην απόσυρση του εν λόγω Σχεδίου και να καλέσει σε άμεσο διάλογο
τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να εξεταστεί ορθολογικά και όχι πρόχειρα σε ποιες
περιοχές πρέπει να αποδοθούν ειδικά χαρακτηριστικά.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
Κοινοποίηση:
1. Αρχηγοί κομμάτων
2. Βουλευτές Νομού Μεσσηνίας
3. Περιφέρεια Πελοποννήσου
4. Δ.Α.Ο.Κ Μεσσηνίας /Τριφυλίας
5. Δήμοι Νομού Μεσσηνίας
6. ΣΑΣΟΕ
7. ΜΜΕ

Κατσίβελας Παναγιώτης

