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πεηηθά:
1. Διαμαρησρία ΑΣΠΙ 12/8/2019.
2. Απόθαζη Δ.Σ Ικαρίας 66/2019.
3. Γμωμοδοηήζεις ζσμβοσλίωμ ηωμ ηοπικώμ κοιμοηήηωμ Ικαρίας.
4. Δημοζίεσμα Διεύθσμζης αγροηικής οικομομίας.
5. Απόθαζη Δ.Σ Ικαρίας 52/2018.
6. Έγγραθο Διεύθσμζης αγροηικής οικομομίας Π.Ε Σάμοσ. (Αρ. Πρωη: 1000-8/4/2019)
Σπεηηθά με ηα όζα ακαθένεηε ζηεκ δηαμανηονία ζαξ (ζτεηικό 1) ζαξ γκςνίδμομε ηα έλεξ :
Α) Η ζπεηηθή απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ζομβμύιημο (66/2019) μπμύ θαηά πιεημρεθία εθθνάδεη
ανκεηηθή γκώμε, αθμύ κμμημμπμηήζεθε θμηκμπμηήζεθε εμπνόζεζμα ζηεκ Δηεύζοκζε αγνμηηθήξ
μηθμκμμίαξ & θηεκηαηνηθήξ Π.Ε Σάμμο ζηηξ 17/5/2019 μαδί με ηηξ ζπεηηθέξ γκςμμδμηήζεηξ ηςκ
ζομβμοιίςκ ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ (Στεηικά 2 και 3). Γηα πενηζζόηενεξ δηεοθνηκήζεηξ
απεοζοκζείηε ζηεκ Δηεύζοκζε αγνμηηθήξ μηθμκμμίαξ & θηεκηαηνηθήξ ηεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο
Αηγαίμο, ε μπμία ζεςνώκηαξ όηη εθθνάδεη ηεκ ζοκαίκεζε ηςκ ειαημπαναγςγώκ πμο θαηέπμοκ
ημοιάπηζημκ ημ 50% ηςκ ειαηόδεκηνςκ ε γκώμε ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ. Γπέιελε ζε όιμ ημ
Βόνεημ Αηγαίμ κα ιάβεη αοηό θαη μόκμ οπ,μρηκ αθόμα θαη ακ μη γκώμεξ ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ
έζεηακ θαη άιιεξ παναμέηνμοξ γηα ηεκ δηελαγςγή ηεξ δαθμθημκίαξ.
Β) Οη παναγςγμί εκεμενώζεθακ από ηεκ ακαθμίκςζε ημο πνμγνάμμαημξ δαθμθημκίαξ ηεξ
Δηεύζοκζεξ αγνμηηθήξ μηθμκμμίαξ & θηεκηαηνηθήξ Π.Ε Σάμμο πμο θμηκμπμηήζεθε ζε όιμοξ ημοξ
πνόεδνμοξ ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ θαη ηα ημπηθά Μ.Μ.Ε.
Γ) Με ημκ ίδημ ηνόπμ θαη μέζα από ηα ημπηθά Μ.Μ.Ε (ζτεηικό 4) πμο έπεη θμηκμπμηεζεί ε
ακαθμίκςζε γηα ηεκ δεύηενε δηαβνμπή ζα εκεμενςζμύκ γηα ηεκ ζοκεπεία ημο Πνμγνάμμαημξ
ζοιιμγηθήξ θαηαπμιέμεζεξ δάθμο 2019, μη εκδηαθενόμεκμη παναγςγμί.
Σοκμπηηθά ςξ –απερτόμεμη διοίκηζη- ημο δήμμο Ιθάνηαξ ζαξ οπεκζομίδμομε όηη ζηεκ
ηνέπμοζα δεμμηηθή πενίμδμ έγηκε γηα πνώηε θόνα πνμζπάζεηα κα ακαδεηπηεί μ
ακαπμηειεζμαηηθόξ ηνόπμξ πμο δηελάγεηαη ε δαθμθημκία θαη κα εκεμενςζμύκ -ζηο μεηρό ηοσ
δσμαηού- μη εκδηαθενόμεκμη παναγςγμί ηόζμ γηα ηεκ οθηζηάμεκε θαηάζηαζε όζμ θαη ημοξ
πηζακμύξ εκαιιαθηηθμύξ ηνόπμοξ εθανμμγήξ ηεξ. Γκςνίδμκηαξ όηη αύηε ε πνμζπάζεηα δεκ είπε
ζμβανή ακηαπόθνηζε από ημοξ παναγώγμοξ, εθηημμύμε όηη ε πνμζπάζεηα πνέπεη κα ζοκεπηζηεί
έηζη ώζηε κα ακαγθαζηεί Πενηθένεηα Βμνείμο Αηγαίμο θαη ημ Τπμονγείμ Αγνμηηθήξ
Ακάπηολεξ, κα επακελεηάζμοκ ημ ηνόπμ εθανμμγήξ ημο πνμγνάμμαημξ
ζοιιμγηθήξ
θαηαπμιέμεζεξ ημο δάθμο.

Δηα ηεξ πανμύζεξ ημκίδμομε γηα μηα αθόμα θμνά ηα πνμβιήμαηα πμο δεμημονγεί ε μέζμδμξ με
ηεκ μπμία οιμπμηείηαη ε δαθμθημκία από ημ 2012, πμο ακαηέζεθε ζε ενγμιάβμ ε πνμζηαζία ηεξ
βαζηθήξ πεγήξ εηζμδήμαημξ ηςκ ειαημπαναγςγώκ ημο κεζημύ.
 Ανπηθά ε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ ζοιιμγηθήξ θαηαπμιέμεζεξ ημο δάθμο γίκεηαη
παναγκςνίδμκηαξ ηηξ απόρεηξ ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ (ζτεηικά 2-3-5), με ακεπανθέζηαημ
πνμϋπμιμγηζμό, θαη μηα μέζμδμ βάζε ηεξ μπμίαξ ε δαθμθημκία παίνκεη παναθηήνα εηθμκηθό
θαη ηειείςξ ακαπμηειεζμαηηθό. Με απμδεθαηηζμέκα έςξ ακύπανθηα ζοκενγεία θαη άζιηα
μενμθάμαηα. Καηά ηεκ γκώμε μαξ είκαη εγθιεμαηηθή εοζύκε ηεξ Κοβένκεζεξ πμο έπεη μεηώζεη
ζημ έκα ηνίημ ημκ πνμϋπμιμγηζμό γηα ηε δαθμθημκία ζε ζπέζε με ημ 2010 αιιά θαη ηεξ
Πενηθενεηαθήξ Ανπήξ πμο δέπεηαη αδηαμανηύνεηα μοζηαζηηθά, αοηή ηεκ θαηάζηαζε.
 Με ηόζμ παμειό πνμϋπμιμγηζμό είκαη αδύκαημ κα γίκεη ζςζηή δαθμθημκία ζε μιόθιενμ
ημκ ειαηώκα, με απμηέιεζμα κα ηίζεηαη ζε θίκδοκμ θαηαζηνμθήξ έκα ζεμακηηθό μένμξ ηεξ
ειαημπαναγςγήξ, από ημκ ακαπμηειεζμαηηθό ηνόπμ πμο δηελάγεηαη εηδηθά ηα ηειεοηαία πνόκηα.
Καηά ηεκ άπμρή μαξ δεκ επηηνέπεηαη κα «θυσιάζουμε» ημ εηζόδεμα ηςκ ειαημπαναγςγώκ
ηεξ Ιθανίαξ αιιά θαη ζοκμιηθόηενα ημο βμνείμο Αηγαίμο ζηεκ ελαζθάιηζε ημο μέγηζημο
δοκαημύ θένδμοξ ημο όπμημο ενγμιάβμο.
 Ο Δεμμξ Ιθανίαξ έπμκηαξ οπ μρηκ:
 Τεκ πνόκηα απαλίςζε ηςκ πνμηάζεςκ γηα αιιαγή ηεξ μεζόδμο δηελαγςγήξ ημο
πνμγνάμμαημξ ζοιιμγηθήξ θαηαπμιέμεζεξ ημο δάθμο ηεξ ειηάξ.
 Τεκ έκημκε δοζανέζθεηα πμο εθθνάδμοκ ηα ηειεοηαία δομ πνόκηα μη ειαημπαναγςγμί θαη μη
γκςμμδμηήζεηξ ηςκ ζομβμοιίςκ ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ.
 Τεκ οπμηημεηηθή γηα ηεκ γκώμε ηςκ ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ ημο δήμμο εμμμκή ηςκ οπενεζηώκ
κα εθβηάδμοκ γηα απμδμπή αοηήξ ηεξ μεζμδμιμγίαξ απμθιεηζηηθά (ζτεηικό 6).
Επημέκεη κα γίκεηαη ε δαθμθημκία, όπςξ μέπνη ημ 2011, από ηεκ Πενηθένεηα δηεθδηθώκηαξ ηεκ
δναζηηθή αύλεζε ημο πνμϋπμιμγηζμμύ ζηα μέπνη ημ 2010 επίπεδα. Έηζη, ζα γίκεηαη πημ ζςζηά
ε δαθμθημκία θαη ζα απμθεύγμκηαη θαζοζηενήζεηξ ιόγς εμπιμθώκ με ηηξ δεμμπναζίεξ,
 Ο Δεμμξ Ιθανίαξ δηαθςκώκηαξ με ημκ ηνόπμ πμο γίκεηαη μέπνη ζήμενα ηo πνόγναμμα
ζοιιμγηθήξ θαηαπμιέμεζεξ ημο δάθμο ηεξ ειηάξ ζηεκ Ιθανία. Γηα μηα αθόμα θμνά θαιεί ημ
Τπμονγείμ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη ηεκ Πενηθένεηα βμνείμο Αηγαίμο κα αιιάλμοκ ημκ ηνόπμ
πμο εθηειείηαη ημ πνόγναμμα αοηό, θαη κα απμδεπημύκ μεζόδμοξ θηιηθόηενεξ πνμξ ημ
πενηβάιιμκ, αλημιμγώκηαξ ηηξ θαηαγγειίεξ γηα πανεκένγεηεξ ζηηξ γύνς από ημοξ ειαηώκεξ
θαιιηένγεηεξ, ζηεκ μειηζζμθμμία θαη ζημοξ θαημίθμοξ ημο κεζημύ μαξ.
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