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ΠΡΟΣ, 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  κ. Σπήλιο  Λιβανό 

 

  Κύριε  Υπουργέ, 

 

   Η οργή και η αγανάκτηση η οποία επικρατεί μεταξύ των αγροτών της περιοχής μας μετά την 

πίστωση των λογαριασμών τους με την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2021, είναι 

πολύ μεγάλη λόγω των μεγάλων περικοπών οι οποίες επήλθαν λόγω της τροποποίησης των 

κριτηρίων καταβολής των επιδοτήσεων με την ΚΥΑ 1217/264725/05-10-2021  των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Περιβάλλοντος.   

  Όπως σας είναι γνωστό  οι αγρότες υπέβαλαν από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο τις αιτήσεις για 

την ενιαία ενίσχυση του έτους 2021. 

Εν συνεχεία πολλοί εξ αυτών προέβησαν σε επενδύσεις αγοράζοντας ζώα και ιδιαίτερα σήμερα  

λόγω της προκήρυξης του μέτρου 6.1 (Νέοι Αγρότες) και αυτό αποτελεί προϋπόθεση. 

  Υπεβλήθησαν λοιπόν στα έξοδα για την υποβολή της αίτησης, προχώρησαν σε επενδύσεις 

προσδοκώντας να λάβουν ενισχύσεις δεδομένου του ότι πληρούσαν τα κριτήρια τα οποία 

προέβλεπε ο νόμος κατά την υποβολή των αιτήσεων, δυστυχώς όμως στις 5 Οκτωβρίου ήλθε η ΚΥΑ 

η οποία τροποποίησε τα κριτήρια αφήνοντας πολλούς κτηνοτρόφους χωρίς κατανομή βοσκοτόπων 

δεδομένου του ότι αποκλείονται από την συμμετοχή τους στο Εθνικό απόθεμα. 

  Αλήθεια κύριε Υπουργέ πως είναι δυνατόν ένας αγρότης να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης κάτω από 

κάποιο συγκεκριμένο νομικό καθεστώς και στην συνέχεια η αίτησή του αυτή να αξιολογηθεί με 

άλλο νομικό καθεστώς; 

  Δυστυχώς όμως αυτό έχει συμβεί την τρέχουσα περίοδο με την κατανομή και επιλεξιμότητα των 

βοσκοτόπων και κατ’ επέκταση με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. 
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 Πως είναι δυνατόν κύριε Υπουργέ μια διάταξη με αναδρομική ισχύ να μην κλονίζει την 

εμπιστοσύνη του πολίτη προς την πολιτεία. 

  Αλήθεια γιατί δεν γίνεται λόγος για την κατανομή των δικαιωμάτων της  προηγούμενης περιόδου 

σε ποιους πήγαν και που τελικά κατέληξαν αλλά επιρρίπτετε ευθύνες στους παραγωγούς και 

μάλιστα  αναφέρεστε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς; 

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες Κύριε Υπουργέ σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε  ανάκληση 

της τροποποίησης, προκειμένου να αρθεί η αδικία η οποία προκλήθηκε και να πληρωθούν οι 

αγρότες σύμφωνα με το νομικό καθεστώς το οποίο ίσχυε κατά την υποβολή των αιτήσεων διότι σε 

αντίθετη περίπτωση οι αγρότες θα προβούν σε κινητοποιήσεις οι οποίες ήδη άρχισαν να 

οργανώνονται καθώς επίσης θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με κάθε έννομο μέσο. 

  Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων. 

 

 

Με  εκτίμηση 

Για τον Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ αγροτών” 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

 

 

 

Θεοχάρης  Λιούρης 

 


