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Θέμα: «Αναγκαιότητα αύξησης των διαθέσιμων πιστώσεων για την εκτέλεση 

του Μέτρου 121 “εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” 

του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013»

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας 

επιτελώντας  το  ρόλο  του,  που  είναι  ο  θεσμοθετημένος  σύμβουλος  της 

πολιτείας  σε  θέματα  αγροτικής  πολιτικής  (Ν.  1474/1984)  θέλει  να  σας 

επισημάνει  ένα  ζήτημα  που  αφορά  άμεσα  την  αγροτική  ανάπτυξη  της 

περιφέρειας  μας.  Πρόκειται  για  το  ζήτημα  της  επάρκειας  των  διαθέσιμων 

πιστώσεων  για  την  εκτέλεση  του  Μέτρου  121  ‘‘εκσυγχρονισμός  των 

γεωργικών  εκμεταλλεύσεων’’  (Σχέδια  Βελτίωσης)  του  προγράμματος 

αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. 

Η εμπειρία που αποκτήσαμε από τη συμμετοχή μας (στις γνωμοδοτικές 

επιτροπές)  στην  εκτέλεση  ανάλογων  προγραμμάτων  σε  προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους, αλλά και από την εκτέλεση του προγράμματος 

των Νέων Αγροτών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι έχουν να υλοποιηθούν Σχέδια Βελτίωσης εδώ και 3 χρόνια, 

μας  δείχνει  ότι  πρόκειται  να συγκεντρωθεί  πληθώρα αιτήσεων υποψηφίων 

προκειμένου  να  ενταχθούν  στο  μέτρο.  Tο  διαθέσιμο  κονδύλι  των  750 
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εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο (Δελτίο τύπου της 

22-06-2010)  και  μέρος  του  οποίου  περιμένουμε  να  κατανεμηθεί  ανά 

περιφέρεια,  δεν  θα  επαρκέσει  ούτε  κατά  ελάχιστο  για  τις  ανάγκες  των 

περιφερειών της χώρας. Επομένως κατά την κατανομή των κονδυλίων ανά 

περιφέρεια  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  οι  αυξημένες  ανάγκες  των 

περιφερειών Αν. Μακεδονίας και Θράκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας 

(για τον Ν.Σερρών), με τους περισσότερους παραμεθόριους νομούς, όπου η 

πλειοψηφία του πληθυσμού ασχολείται με τον αγροτικό τομέα και συνεπώς η 

βελτίωση  της  οικονομικής  θέσης  των  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  των 

περιοχών αυτών, μέσω αυτού του μέτρου, θα συμβάλει άμεσα στη βελτίωση 

του  εισοδήματος  του  αγροτικού  πληθυσμού  και  των  περιοχών  αυτών 

γενικότερα (οι οποίες είναι από τις φτωχότερες της χώρας).

Οι επενδύσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του μέτρου 121 πέραν των 

αυξημένων εσόδων που θα δώσουν στον κρατικό  Προϋπολογισμό (έσοδα 

από ΦΠΑ, φόρους, δασμούς κ.α.) θα αναθερμάνουν και πληθώρα κλάδων της 

Εθνικής μας Οικονομίας και θα συμβάλουν τα μέγιστα στην έξοδο της χώρας 

από την ύφεση. Συνεπώς η εξεύρεση επιπρόσθετων κονδυλίων για το μέτρο 

αυτό  πρέπει  να  είναι  ο  κύριος  στόχος,  αφού το  μέτρο  121 είναι  ο  κύριος 

πυρήνας  του  προγράμματος  αγροτικής  ανάπτυξης  2007-2013  με  τους 

περισσότερους δικαιούχους και την αμεσότερη επίδραση στη βελτίωση του 

αγροτικού εισοδήματος.

Το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  με  την  ανακοίνωση της  26-06-

2010  για  την  υπογραφή  της  ΚΥΑ  για  το  μέτρο  121  (Σχέδια  Βελτίωσης) 

εντάσσει  και  τη  μετεγκατάσταση  των  κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  στο 

μέτρο αυτό. Αυτή η κίνηση μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους διότι πρόκειται 

για ένα θέμα σημαντικό για τους κτηνοτρόφους και συνδέεται  άμεσα με το 

πρόβλημα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Πρόβλημα 

που  σας  έχουμε  άλλωστε  θίξει  με  το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  443/08-07-2010 

έγγραφο  μας  (υπάρχει  αναρτημένη  και  στην  ιστοσελίδα  μας: 

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/problimata_adeiodotisis.pdf) 

και  το  οποίο  θα  αποτελέσει  τροχοπέδη στην  ένταξη  των  κτηνοτρόφων σε 

οποιοδήποτε αναπτυξιακό ή επενδυτικό πρόγραμμα στο μέλλον, εφόσον δεν 

διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα 

για την ένταξη των μετεγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα 
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Σχέδια Βελτίωσης με την προοπτική της απόκτησης της απαιτούμενης άδειας 

από τους κτηνοτρόφους, μέριμνα η οποία θα καθορίζεται και από την Υ.Α. 

εφαρμογής του μέτρου.

Παρακαλούμε,  μετά  και  από  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  να 

μεριμνήσετε για τη δίκαιη κατανομή επαρκών πιστώσεων, ανάλογα πάντα με 

τον  ενεργό  αγροτικό  πληθυσμό  και  το  αγροτικό  εισόδημα  της  κάθε 

περιφέρειας.                

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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