ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3654/21-09-2018 επηζηνιή πξνο ηνλ Υπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ, θ. Αξαρσβίηε Σηαύξν θαη θνηλνπνίεζε ζηε Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο (ΔΑΟΚ) Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δξάκαο απέζηεηιε ε Δήκαξρνο Παξαλεζηίνπ κε
ζέκα: «Οξηνζέηεζε πεξηνρώλ κε θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο, εθηόο ησλ νξεηλώλ» ζηα πιαίζηα ηεο
νκώλπκεο δηαβνύιεπζεο ηνπ ΥΠΑΑΤ. Τν θείκελν πνπ έρεη δνζεί ζε δηαβνύιεπζε, θαζνξίδεη ηηο
πεξηνρέο κε θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο ζύκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 75/268/ΕΟΚ κε ζθνπό λα
επλνεζνύλ νη γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα βειηησζεί ην εηζόδεκα ησλ γεσξγώλ ζηηο πεξηνρέο
απηέο.
Σηελ επηζηνιή ηεο ε Δήκαξρνο ππνγξακκίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ ζα επέιζνπλ από ηελ
ππό δηαβνύιεπζε Απόθαζε ηνπ ΥΠΑΑΤ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία κέλνπλ εθηόο «Πεξηνρώλ κε
Φπζηθνύο Πεξηνξηζκνύο» νη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ελώ ππάξρεη ζεηηθή
πξόβιεςε γηα πεξηνρέο κόλν ηεο Θξάθεο ζηελ Πεξηθέξεηα καο.
Εηδηθόηεξα ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο ε Δήκαξρνο απέζηεηιε ηελ παξαθάησ επηζηνιή θαη
πξόθεηηαη λα επηζθεθηεί γηα ην δήηεκα απηό ην αξκόδην Υπνπξγείν.
«
ΠΑΡΑΝΕΣΙ : 21 / 09 / 2018
Αριθμ. Πρωη.: 3654

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΗΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σατ. Διεύθσνζη : Παρανέστι Δράμας
Σατ. Κώδικας : 66 035
Πληροθορίες
: Πρφιμάκη πσρ.
Σηλέθωνο
: 2524350131
Fax
: 2524022570
E-mail
: geoponos72@yahoo.gr

Προς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Τπόυη: κ. Αρατφβίτης ταύρος
Αταρνών 2
τκ. 10176 Αθήνα

Κοιν.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΔΑΟΚ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
Τπόυη: κα αρίγκολη Ιφάννα
Διοικητήριο
τκ. 66100 Δράμα

ΘΕΜΑ: «Οπιοθέηηζη πεπιοσών με θςζικούρ πεπιοπιζμούρ, εκηόρ ηων οπεινών»
ΣΦ.: 1.Τν θείκελν ππό δηαβνύιεπζε κε ζέκα: «Οξηνζέηεζε πεξηνρώλ κε θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο, εθηόο ησλ νξεηλώλ»
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

2. Τζεζκειήο Δ., «Αλάπηπμε, Εθαξκνγή θαη Αμηνιόγεζε Δεηθηώλ Επηθηλδπλόηεηαο Ξεξαζίαο θαη Εξεκνπνίεζεο γηα ηελ
Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ησλ Υδαηηθώλ Πόξσλ», (Δηδαθηνξηθή Δηαηξηβή), Τξηκειήο Επηηξνπή: Καξαβίηεο Φξ., Κνζκάο
Κ., Αιεμαλδξήο Ση., Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο,
Τνκέαο Δηαρείξηζεο Υδαηηθώλ Πόξσλ, http://dspace.aua.gr/xmlui/handle/10329/6743, Αζήλα 2017.

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,
Με αθνξκή ηελ δηαβνύιεπζε επί ηεο λέαο νξηνζέηεζεο πεξηνρώλ κε θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο
θαη άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηα αθόινπζα:


Ελώ ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη
απαξηζκνύληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΕ) 1305/2013, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα
εμεηαζηεί ζε επίπεδν Τνπηθήο Κνηλόηεηαο, η μελέηη ηος Γεωπονικού Πανεπιζηημίος
Αθηνών εκηίμηζε ηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα ζε επίπεδο νομού, με
αποηέλεζμα να εξαιπεθούν μειονεκηικέρ Κοινόηηηερ ηος Ν. Δπάμαρ (π.σ.
Νικηθόπορ, Α. Πςξάπι, Αδπιανή κλπ). Έηζη παξόηη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο ηνπ θ. Τζεζκειή (Κεθάιαην 8, αλσηέξσ ζρεηηθό 2) αλαθέξεηαη όηη ε Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία, ε Λέζβνο θαη ην Ηξάθιεην Κξήηεο βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία Πνιύ Υςειήο
Τξσηόηεηαο (Very high Vulnerability) ζηελ μεξαζία, θαη αλαθνξηθά κε ην δήκν καο ζηελ
πεξηνρή ησλ Κνηλνηήησλ Αδξηαλήο, Νηθεθόξνπ θαη Άλσ Ππμαξίνπ ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ
δελ ιεηηνπξγνύλ επαξθώο ή θαζόινπ αξδεπηηθά δίθηπα, νη πεξηνρέο απηέο εμαηξνύληαη
αδίθσο.



Σηιρ πεπιοσέρ με ειδικά μειονεκηήμαηα ενηάζζονηαι όλερ οι ςπόλοιπερ (επιπλέον
εκείνων με θςζικούρ πεπιοπιζμούρ) Κοινόηηηερ ηηρ Θπάκηρ (Γεωγπαθικό
Διαμέπιζμα πος δεν αποηελεί διοικηηική ενόηηηα) και όσι ηηρ Πεπιθέπειαρ ΑΜΘ
κε απνηέιεζκα λα εμαηξεζνύλ όιεο νη κεηνλεθηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Ν. Δξάκαο (θαη
ελδερνκέλσο ηνπ Ν. Καβάιαο).



Με ηην πποηεινόμενη οπιοθέηηζη πεπιοσών με θςζικούρ πεπιοπιζμούρ και ηον
καθοπιζμό ηων πεπιοσών με ειδικά μειονεκηήμαηα αποσαπακηηπίζονηαι πολλέρ
πεπιοσέρ όλων ηων δήμων ηος Νομού Δπάμαρ πος διαθέηοςν μη οπεινέρ

πεπιοσέρ. Μεηαξύ αςηών οι Τοπικέρ Κοινόηηηερ Αδπιανήρ, Νικηθόπος, Άνω
Πςξαπίος ηος Δήμος Παπανεζηίος.
Ο απνραξαθηεξηζκόο ησλ παξαπάλσ κεηνλεθηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ ζα
έρεη άκεζε αξλεηηθή επίπησζε ζηα πνζά εμηζσηηθώλ απνδεκηώζεσλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη
ελαπνκείλαληεο αγξόηεο θαη θηελνηξόθνη πνπ δηαηεξνύλ εθκεηαιιεύζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο,
θαζώο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα (Νέσλ αγξνηώλ θιπ).
Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαηά ηε ζύληαμε ηεο
Απόθαζεο πξνθεηκέλνπ ε ρώξα καο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ)
1305/2013 θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη λα εληζρύεη ηηο πεξηνρέο κε θπζηθνύο
πεξηνξηζκνύο, όπσο ηηο Τνπηθέο Κνηλόηεηεο Αδξηαλήο, Άλσ Ππμαξίνπ θαη Νηθεθόξνπ.
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