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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 28ης
Σεπτεμβρίου 2018, έχοντας υπόψη την κατωτέρω επιστολή της Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων & Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας:
«Έχει βγει σε διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η νέα οριοθέτηση των

περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς όπου δεν περιλαµβάνονται οι ορεινές περιοχές. Εκφράζουµε
την έντονη αντίδρασή µας η οποία ξεπερνάει τα όρια του θυµού καθώς σχεδόν ολόκληρη η
Θεσσαλία βρίσκεται εκτός των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς. Αν εξαιρεθούν οι 20 τοπικές
κοινότητες στην Μαγνησία που είναι εντός των περιοχών όλη η υπόλοιπη Θεσσαλία είναι εκτός
και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που τους έχει δώσει το Υπουργείο σας µε την τεχνική λύση
επιλέξιµο βοσκότοπο στις πρώην ηµιορεινές περιοχές και έπαιρναν εξισωτική αποζηµίωση τώρα
δεν θα πάρουν τίποτα.
∆ιαβάζοντας το έγγραφο της διαβούλευσης και ποιο συγκεκριµένα την διαδικασία οριοθέτησης
για την χώρα µας έκπληκτοι αντιληφθήκαµε ότι :
1. «προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισµοί ή έχουν
ξεπερασθεί µετά από την πραγµατοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει
αρδευτικά έργα δεδοµένου ότι ο κύριος περιορισµός είναι η ξηρασία. Στη βάση αυτή
εξετάστηκε και το ποσοστό άρδευσης ανά ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα. Για την
εκτίµηση των αρδευόµενων εκτάσεων χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα δεδοµένα γεωργικής
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδοµένα αρδευόµενων αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε.
Οπότε εκτιµήθηκε ότι στις ∆ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόµενη
έκταση είναι µεγαλύτερη του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισµός και εποµένως
εξαιρέθηκαν.»

Χρησιµοποιήσατε σαν δεδοµένο για την ξηρασία το ποσοστό των

αρδευόµενων / προς το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων και δεν λάβατε
καθόλου υπ’ όψιν τις βοσκήσιµες εκτάσεις που είναι εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα σε
όλη την Θεσσαλία. Στο άρθρο 4 του Κανονισµό Ε.Ε. 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική
έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, µόνιµων βοσκοτόπων και µόνιµων λειµώνων
ή µόνιµων καλλιεργειών. Γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι µόνιµοι βοσκότοποι; Η

συγκεκριµένη διαδικασία που κάνατε δεν χρειάζονταν καθηγητές πανεπιστηµίου, θα
µπορούσε να την κάνει και ένας πρωτοετής φοιτητής.
2. Σαν να µην έφτανε αυτό παραβήκατε και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΕ) 1305/2013 ο
οποίος αναφέρει ότι για το κριτήριο της ξηρασία ορίζεται ο λόγος των ετήσιων
βροχοπτώσεων (P) προς την ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή (PET) µε κατώτερο όριο
το P/PET ≤ 0,5. Γιατί δεν χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία που αναφέρει ο κανονισµός της
Ε.Ε. και αυθαίρετα χρησιµοποιήσατε την παραπάνω διαδικασία;
3. Ενώ έχετε ορίσει ως Τοπική ∆ιοικητική Μονάδα για την Ελλάδα τις Τοπικές/ ∆ηµοτικές
Κοινότητες και τις χρησιµοποιείτε στο κριτήριο της Ξηρασίας, στην οικονοµική
δραστηριότητα χρησιµοποιείται τους Νοµούς και όχι τουλάχιστον τους ∆ήµους. Εδώ
πρέπει να σας υπενθυµίσουµε ότι π.χ. στον Νοµό Λάρισας άλλη οικονοµική
δραστηριότητα έχει ο ∆ήµος Λαρισαίων και άλλη ο ∆ήµος Ελασσόνας µε αποτέλεσµα
περιοχές που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισµού να τίθενται εκτός.
Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές σε όλη την χώρα.
Το 2016 µετά την δηµοσίευση του ΦΕΚ 1275/2016 όπου αναφέρονταν στο τρόπο και στο ποσό
της εξισωτικής αποζηµίωσης είχαµε επισκεφθεί τον προκάτοχό σας τον κ. Αποστόλου και του
διαµαρτυρηθήκαµε έντονα για την µείωση της εξισωτικής στους κτηνοτρόφους κατά τουλάχιστον
50%. Σε εκείνη την συνάντηση µας είχε υποσχεθεί ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα µε τις
ηµιορεινές περιοχές. Σήµερα βλέπουµε κ. Αραχωβίτη ότι συνεχίζεται το κακό και το χειρότερο
είναι ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βλέπει τον Έλληνα κτηνοτρόφο ως εχθρό και όχι ως
έναν από τους κλάδους που µπορούν να βοηθήσουν την χώρα να ορθοποδήσει. ∆εν µπορούµε
να το εκλάβουµε αλλιώς όταν τα τελευταία 3,5 χρόνια αυξήσατε την φορολογία, αυξήσατε τις
ασφαλιστικές εισφορές, καταργήσατε την επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο, «καταργήσατε»
τους ελέγχους στο αιγοπρόβειο γάλα, µειώσατε κατά 50% την εξισωτική αποζηµίωση και τώρα
την καταργείται σε µεγάλο κοµµάτι κτηνοτρόφων. Ως Οµοσπονδία κτηνοτροφικών συλλόγων &
κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητάµε την πλήρη κατάργηση αυτής της προχειροδουλειάς
που έγινε και άµεσα να καταρτιστεί νέος χάρτης µε τις πραγµατικές περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς χρησιµοποιώντας σωστά τον κανονισµό της Ε.Ε.»

Ομόφωνα αποφάσισε

Ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

1. Την άμεση απόσυρση των χαρτών, όπως αυτοί φαίνονται στη
διαβούλευση, διότι δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

2. Την άμεση σύνταξη νέων χαρτών στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι
πραγματικά μειονεκτικές περιοχές καθώς και οι περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
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