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  Τροποποίηση της ΥΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να ενταχτούν οι Άδειες Φύτευσης 2018, ζητά
η ΚΕΟΣΟΕ
  

Επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου,
απέστειλε η ΚΕΟΣΟΕ, βάσει της οποίας ζητά να ενταχθούν οι αιτούντες Άδεια Φύτευσης
(και όχι οι δικαιούχοι) γεωργοί, για το 2018.  

  

Το αίτημα κρίθηκε αναγκαίο και συμφωνήθηκε με την αντίστοιχη υπηρεσία του Υ.Α.Α.Τρ
προκειμένου στα Σχέδια Βελτίωσης, να ενταχθούν και οι Άδειες Φύτευσης του 2018,
ανεξάρτητα αν η υποβολή αιτημάτων στήριξης για τα Σχέδια Βελτίωσης λήγει στις 2
Απριλίου 2018, ενώ η οριστικοποίηση των δικαιούχων για τις Άδειες Φύτευσης θα γίνει τον
Αύγουστο του2018.

  

Ουσιαστικά η ΚΕΟΣΟΕ ζητά να είναι επιλέξιμοι στα Σχέδια Βελτίωσης οι αιτούντες Άδεια
Φύτευσης γεωργοί και όχι οι εγκεκριμένοι, αφού οι εγκρίσεις για Άδειες  Φύτευσης το 2018
θα οριστικοποιηθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας για υποβολή Σχεδίων Βελτίωσης.

  

Στην επιστολή της προς τον υπουργό Α.Α.Τρ η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει:

  

«Η αξιοποίηση της Δράσης 4.1.1 του Π.Α.Α., για τις επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, από τους εν δυνάμει δικαιούχους, στην κατεύθυνση της εγκατάστασης
αμπελώνων, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά στη συνεχή τάση μείωσης της
εθνικής επιφάνειας με αμπελώνες της χώρας.

  

Είναι γεγονός ότι εσείς προσωπικά και ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΥΠΑΤΤ,
λειτουργήσατε ως αρωγοί στα αιτήματα της ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από
τα Σχέδια Βελτίωσης η εγκατάσταση αμπελώνων των κατόχων Άδειας Φύτευσης. Στόχο
της χρηματοδότησης αποτελεί η αξιοποίηση  από την Ελλάδα του  ενωσιακού  μέτρου της
φύτευσης αμπέλων με νέες Άδειες  σε έκταση που ισοδυναμεί με το 1% της εθνικής
επιφάνειας με αμπέλια, κατ’ έτος.
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Διανύοντας το τρίτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος των Αδειών φύτευσης αμπέλων
με βάση το άρθρο 62 του ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013, παρατηρούμε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό
των δικαιούχων Αδείας Φύτευσης (12%) που είναι κυρίως αμπελουργοί, προβαίνει στην
εγκατάσταση αμπελώνα, για λόγους που οφείλονται καθαρά στην οικονομική συγκυρία.

  

Μάλιστα, η δυνατότητα χρηματοδότησης, μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης αφορά ένα μόνο
τμήμα των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης, αφού τα αιτήματα υπαγωγής στη Δράση 4.1.1
του ΠΑΑ για εγκατάσταση αμπελώνα είναι επιλέξιμα μόνο για τις εγκριθείσες  Άδειες
Φύτευσης (εφόσον δεν έχει ήδη εγκατασταθεί αμπελώνας) για τα έτη 2016 και 2017.

  

Αν και τα αιτήματα των εν δυνάμει δικαιούχων Άδειας Φύτευσης για το 2018 μπορούν να
υποβληθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018, τα αιτήματα υπαγωγής εγκατάστασης αμπελώνα
στα Σχέδια Βελτίωσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Άδειες Φύτευσης, λήγουν στις 2
Απριλίου 2018. Ακόμη και εάν χορηγηθεί παράταση στην υποβολή Σχεδίων Βελτίωσης, είναι
βέβαιο ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί δικαιούχοι Αδειών
Φύτευσης, (η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2018)  πριν εκπνεύσει
η χρονική υποβολή για τα Σχέδια Βελτίωσης για το 2018.

  

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο, κατ’ εξαίρεσιν για το 2018, να τροποποιηθεί η
υπουργική απόφαση που αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να προβλεφθεί ότι «εί
ναι επιλέξιμα τα αιτήματα στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ, όσων
γεωργών έχουν προβεί σε υποβολή αιτήματος και μόνο για λήψη Άδειας Φύτευσης
το 2018
»,  ανεξαρτήτως εάν έχει αξιολογηθεί το αίτημά τους για χορήγηση Άδειας
Φύτευσης αμπελώνα.

  

Με την τροποποίηση αυτή θα γίνουν επιλέξιμες για υποβολή αιτημάτων στήριξης στη Δράση
4.1.1 του ΠΑΑ και οι εκτάσεις στις οποίες θα εγκατασταθούν αμπελώνες βάσει Αδειών
Φύτευσης το 2018.

  

Δεδομένου επίσης ότι αιτήματα στήριξης στη Δράση 4.1.1 του ΠΑΑ (Σχέδια
Βελτίωσης) κατά κανόνα υποβάλλονται άπαξ κατά την προγραμματική περίοδο
2014-2020 (με μικρή πιθανότητα δεύτερης προκήρυξης, εάν δεν υπάρχει
απορρόφηση), θα πρέπει από κοινού να εξετάσουμε άλλες μεθόδους
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χρηματοδότησης των Αδειών Φύτευσης αμπελώνων. 

  

Σε διαφορετική περίπτωση εκτιμούμε ότι ο αμπελουργικός πληθυσμός της χώρας
δεν θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει το μέτρο των νέων φυτεύσεων, με μοιραίο
αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ελληνικού αμπελώνα και τη μετατόπιση της
αμπελοκαλλιέργειας, σε ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν σχέση με το γεωργικό
επάγγελμα.» 
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