Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Επιστολή προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με τις ανακοινώσεις σας της 31ης Αυγούστου για την εκχώρηση στις αιρετές Περιφέρειες
της διαχείρισης του 37,4% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 , ενός ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα και την Ελληνική Περιφέρεια
Προγράμματος, συνδράματε στον διαχρονικό αγώνα της Αυτοδιοίκησης για ουσιαστική
αποκέντρωση και Περιφερειακή ανάπτυξη, το οποίο και χαιρετίζουμε.
Η Περιφέρειά μας εκφράζει την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί ακέραια στην ευθύνη της
ώστε με την παραγωγική συνεργασία του ΥΠΠΑΤ, ταχύτητα και αποφασιστικότητα να
έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την εκπλήρωση του κοινά ομολογημένου
στόχου «να πιάσουν τόπο» αυτοί οι πόροι και να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.
Ταυτόχρονα επαναφέρει το σταθερό αίτημα της Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια επίτευξης του
στόχου της Ευρώπης των Περιφερειών το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ σε έναν χρονικό
ορίζοντα να περάσει στη διαχείριση των φυσικών φορέων του, αυτών της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης.
Η μεγάλη σημασία του πρωτογενή τομέα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη δεύτερη
μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια, με όρους εισοδήματος και απασχόλησης, είναι γνωστή.
Αποτυπώνεται στο σύνολο των στατιστικών στοιχείων , στην αυξημένη βαρύτητα της
αγροδιατροφικής βιομηχανίας της Περιφέρειας στα συνολικά εθνικά μεγέθη της χώρας
(9.4% της εθνικής γεωργικής προστιθέμενης αξίας), όπως επίσης και σε συγκεκριμένα
προϊόντα: βαμβάκι– εκκοκκιστήρια -εριουργία, δημητριακά, κηπευτικά, βρώσιμη ελιά,
ζωική παραγωγή.
Το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, αξιολογώντας την πρώτη φάση της κατανομής των
πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που εκχωρούνται στις Περιφέρειες και
αποδίδει περίπου το 8,36% των συνολικών πόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , με
απογοήτευση, διαπιστώνειπως για άλλη μια φορά η Στερεά Ελλάδα αδικείται.
Δεν έφτανε που η Περιφέρειά μας τα τελευταία χρόνια είναι θύμα της γνωστής στατιστικής
στρέβλωσης που την κατατάσσει στον «Στόχο 2» και την υποχρεώνει σε διαρκή
υποχρηματοδότηση με αποτέλεσμα να λαμβάνει αθροιστικά (εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους) περίπου το 50% από το μέσο όρο των πόρων συγκριτικά με άλλες περιφέρειες της
χώρας. Με την εξαγγελθείσα κατανομή πόρων, δεν τηρείτε και δεν ακολουθείται στοιχειωδώ,ςέστω και με απλή αναλογική εφαρμογή, το απλό κριτήριο του αγροτικού ΑΕΠ (9.4%)
στερώντας έτσι στη Στερεά Ελλάδα περίπου 14,5 εκατομμύρια συνολικά (στα 1,2 δις που θα
εκχωρηθούν πλην Leader στις Περιφέρειες).Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η αρχή της
σύγκλισης / συνοχής μεταξύ των Περιφερειών που διέπει τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις,
και ενισχύει με αυξημένους πόρους τις πιο αδύναμες Περιφέρειες, θα έπρεπε σε
Περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει βυθιστεί ταχύτατα

λόγω της κρίσης (61% του μέσου ευρωπαϊκού το 2014) και η ανεργία, ειδικά η νεανική,
είναι στις τρεις υψηλότερες της χώρας (πάνω από 60%), να δοθούν και επιπλέον πόροι από
την απλή αναλογική κατανομή. Ιδιαίτερα για την Στερεά,που κινδυνεύει στον πρωτογενή
τομέα από σημαντική γήρανση του πληθυσμού που έχει ως κύριο επάγγελμα αυτό του
γεωργού, οι αυξημένοι πόροι καθώς και πρόσθετες ευνοϊκές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις θα
μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για να μπουν στο αγροτικό επάγγελμα και
στη μεταποίηση νέοι άνθρωποι, που βρίσκονται σε μακροχρόνια ανεργία.
Κάνουμε έκκληση το Υπουργείο
•
•

•

Να διορθώσει στην επόμενη κατανομή των υπολοίπων του ποσού την εμφανή
αδικία.
Να ενισχύσει για την Περιφέρειά μας τουλάχιστον τους πόρους των κρατικών
ενισχύσεων και της επιχειρηματικότητας, ιδίως για τους νέους αγρότες και
επιχειρηματίες (εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, start –ups) στις αγροτικές περιοχές
(Υπομέτρα4.1,6.1, 6.2, 6.3, 16.1 & 16.4). ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και
να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τις αναμενόμενες προσκλήσεις ενίσχυσης της
νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, επιτυγχάνοντας την μείωση της
ανεργίας και την αναστροφή της τάσης εγκατάλειψης της γης.
Να εγκρίνει- ως ελάχιστο πρώτο διορθωτικό μέτρο - τα 6 προγράμματα Leader που
θα κατατεθούν για περιοχές της Στερεάς, στον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό .

Οι αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας θα πρέπει να διέπουν όλες τις αποφάσεις του
κεντρικού κράτους ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με την κατανομή των πόρων. Για πολλά
χρόνια η Στερεά Ελλάδα έχει πέσει θύμα διαδοχικών αδικιών. Το Περιφερειακό μας
Συμβούλιο ζητάει και απαιτεί για τους Πολίτες του ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με αυτά των
υπόλοιπων Ελλήνων. .

