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Θέκα: Αύμεζε πηζηώζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΚΘ ζην πιαίζην ηνπ Κέηξνπ 4.1.1 ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020 

ρεη: Ζ ππ’ αξηζ. 13849/14-12-2017 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξόγξ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 2014-2020 

 

Αμηόηηκνη Θύξηνη/Θπξίεο, 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο Απόθαζεο - Πξόζθιεζεο 

θαηαλεκήζεθε αρτηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο ην πνζό ησλ 

28.824.929 € (ποζοζηό 9%, ποζοζηό ποσ κας αδηθεί θαηάθορα) επί ζπλόινπ 

316.000.000 € ησλ ζπλνιηθώλ δηαζεζίκσλ πηζηώζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθιεζεο γηα 

όιε ηε Υώξα. ηελ Πεξηθέξεηα ΑΚΘ ππνβιήζεθαλ 1746 αηηήζεηο ζηήξημεο κε αηηνύκελν 

πνζό δεκόζηαο δαπάλεο πεξί ηα 129.239.813,28 € (ζρεδόλ 5πιάζην ηνπ θαηαλεκεζέληνο 

πνζνύ).  

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ κεγάιν αξηζκό ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ θαη ησλ αηηνύκελσλ 

πνζώλ επελδύζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πξόζθιεζε εκθάληζε ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ 

Πεξηθέξεηα ΑΚΘ απνηππώλνληαο ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ησλ αγξνηηθώλ καο 

επηρεηξήζεσλ θαη απηό δελ είλαη ηπραίν θαζώο ε ελαζρόιεζε κε ηε γεσξγία απνηειεί κηα 

από ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο.  

Άιισζηε, ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηνπ ΠΑΑ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ βηώζηκσλ ειιεληθώλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο επελδύζεσλ αλαδηάξζξσζεο θη εθζπγρξνληζκνύ ηνπο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 
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αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηνπο πξνθίι θαη ηελ άκβιπλζε ησλ 

επηπηώζεσλ από ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ωο γλσζηό ε πεξηθέξεηα καο είλαη κία από ηηο πεξηθέξεηεο πνπ δέρεηαη κεγάιο βάρος 

ηες προζθσγηθής – κεηαλαζηεσηηθής θξίζεο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ηεο αλάπηπμε. 

Δπίζεο ε Πεξηθέξεηα ΑΚΘ είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο κία αθρηηηθή περηθέρεηα 

γεηηληάδνληαο εηδηθόηεξα κε ρώξεο (Βοσιγαρία – Τοσρθία), ρώξεο πνπ παξάγνπλ νκνεηδή 

πξντόληα ζε πνιύ ρακειόηεξν θόζηνο κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε πίεζε ησλ ηηκώλ πώιεζεο 

ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ από ηνπο αγξόηεο ηεο πεξηνρήο καο. Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά 

απνιύησο αλαγθαίν ηόζν ηνλ εθζσγτροληζκό ηωλ εθκεηαιιεύζεωλ ηες περηοτής κας 

ώζηε λα επηηεπρζεί ε πνιππόζεηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο κε ηε ρξήζε ηόζν 

θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο, όζν θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. Σέηνηνπ είδνπο 

επελδύζεηο έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο 

ηνπ παξαπάλσ Κέηξνπ. 

Θαζηζηά επίζεο αλαγθαία ηελ αλαδηάρζρωζε ηες θσηηθής παραγωγής ζε 

θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ εμαγσγηθό ραξαθηήξα, αλήθνπλ δε επξύηεξα ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό 

ηνκέα θαη δελ δύλαηαη λα θαιιηεξγεζνύλ ζηηο όκνξεο ρώξεο (εηδηθόηεξα θαιιηέξγεηεο 

Γέλδρωλ, Κεπεσηηθώλ, Αθηηλίδηωλ θαη Ακπέιοσ), επελδύζεηο πνπ επίζεο έρνπλ 

πξνγξακκαηηζζεί από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κέηξνπ.  

Σεκεηώλεηαη επίζες όηη ζηελ περηθέρεηα ΑΜΘ έτοσλ προγρακκαηηζζεί ζηο 

πιαίζηο ηοσ Μέηροσ, οη περηζζόηερες επελδύζεης από ζσιιογηθά ζτήκαηα ποσ 

σπερεηούλ ως επί ηο πιείζηολ ηολ παραπάλω ζθοπό. 

Αμίδεη λα ηνληζζεί επίζεο ε κεγάιε κείωζε ποσ έτεη σποζηεί ε δωηθή παραγωγή 

ζηελ πεξηθέξεηα από ην 2011 (πξνεγνύκελε πξνθήξπμε ρεδίσλ Βειηίσζεο) έσο ζήκεξα, 

γεγνλόο πνπ επέθεξε κείσζε ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ κεγαιύηερε ηοσ 50%. Απηό ζπλέβε 

ηόζν από ηελ εκθάληζε θαηαζηρεπηηθώλ δωολόζωλ, όζν θαη ησλ αζρόωλ 

Διιελοποηήζεωλ δσηθώλ πξντόλησλ από ηεο όκνξεο ρώξεο (Βνπιγαξία – Σνπξθία). 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε έληολε ερήκωζε ηες σπαίζροσ ηες περηοτής κας 

εηδηθά δε ηωλ Ορεηλώλ θαη Μεηολεθηηθώλ περηοτώλ (πνπ θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν 

ηκήκα ηεο), κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη αλ ζπλππνινγηζζεί θαη ε Πξνζθπγηθή – Κεηαλα-

ζηεπηηθή θξίζε. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ επαλεθθίλεζε ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο καο γηα ηελ νπνία ην Κέηξν 4.1 απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν 

εξγαιείν γηα λα επηηεπρζεί, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ ζεκαληηθό αξηζκό 

αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ δσηθή παξαγσγή ζην παξαπάλσ Κέηξν. 

Σέινο, ζεκαληηθόο αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ ηελ έληαμε ηνπο ζηα ρέδηα Βειηίσζεο είλαη 

Νέοη Αγρόηες εληαγκέλνη ζην Κέηξα 112, ηνπ πξνεγνύκελνπ ΠΑΑ, αιιά θαη ζην Κέηξν 

6.1 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, πνπ έρνπλ βαζηζζεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Κέηξνπ 4.1.1 γηα λα 

επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. Λένη Αγξόηεο νη 
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νπνίνη είλαη αλαγθαίν λα παξακείλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα καο ηόζν γηα ιόγνπο δεκνγξαθηθνύο 

όζν θαη γηα Δζληθνύο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ, ζπλππνινγίδνληαο όηη ε πεξηθέξεηα ΑΚΘ, είλαη κία από ηηο 

θησρόηεξεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξώπεο, δεηνύκε λα πξνβείηε ζε κία δίθαηε θαηαλνκή 

πνζώλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ Κέηξνπ 4.1 αιιά λα δίλεη ιύζε θαη ζε 

όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη απνηεινύλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ζηελ πεξηθέξεηα καο. 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 


