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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  10/2022  της τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης 98/2022 

--------- --------------------------------- 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση ψηφίσματος υποστήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων  στη διαδικασία της 
επιστροφής της ειδικής «αγροτικής» αποζημίωσης Covid. 
 
   Στην Κομοτηνή σήμερα 18-07-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την Δ.Δ.οικ. 207818/2847/12-07-2022 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον 
Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του 
N.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
               O Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ  κ. Μέτιος  Χρήστος  
 

  

Ο  Πρόεδρος του Π.Σ.          κ. Παπαθεοδώρου  Χρήστος  
Ο  Αντιπρόεδρος  του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν  

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. Πέτροβιτσ Δημήτριος  19. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 

  2. Τσαλικίδης Νικόλαος  20. Χατζηπέμου Χρήστος 

  3. Τσώνης Αθανάσιος  21. Λυμπεράκης Δημήτριος 

  4. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  22. Αργυρίου Νικόλαος 

  5. Κουρτίδης Κωνσταντίνος  23. Σιμιτσής Κωνσταντίνος 

  6. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά  24. Γρανάς Αρχέλαος 

  7. Ιμπράμ Αχμέτ  25. Ζιμπίδης Γεώργιος 

  8. Βενετίδης Κωνσταντίνος  26. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 

  9. Γαλανόπουλος Δημήτριος  27. Δόντσος Δημήτριος 

10. Δελησταμάτης Βασίλειος  28. Στεφανίδης Ιωάννης 

11. Πολίτης Αλέξιος  29. Συμεωνίδης Θεόδωρος 

12. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος  30. Περεντίδης Θεόδωρος 

13. Τοψίδης Χριστόδουλος  31. Καραγιώργης Ανδρέας 

14. Εξακουστός Κωνσταντίνος  32. Ιμάμογλου Τζιχάν 

15. Ταπατζάς Εμμανουήλ  33. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

16. Πατακάκης Ανάργυρος  34. Καριπίδης Παύλος 

17. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά  35. Μωυσιάδης Αριστείδης 

18. Βουρβουκέλης Οδυσσέας  36. Αμοιρίδης Μιχαήλ 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ο  Γραμματέας του Π.Σ       κ. Κουράκ Ριτβάν  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.         Παπαδόπουλος Γεώργιος                              7.              Βαβίας Σταύρος 
2.         Γαλάνης Βασίλειος                                          8.              Βουλγαρίδης Νικόλαος      
3.         Ευφραιμίδης Νικόλαος                                  9.              Μαχμούτ Σερκάν 
4.         Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                           10.             Τρέλλης Χρήστος 
5.         Μαρκόπουλος Θεόδωρος                             11.             Γάκης Χρήστος 
6.         Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                                12.             Πολυμέρου Μαρία 
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Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Παύλος Δαμιανίδης. 
Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 33 μέλη, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε υπόψη των μελών τρία θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων πριν τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 
 
    Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος 
Παπαθεοδώρου  κάλεσε τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Αργυρίου να εκτελέσει τα καθήκοντα του 
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω της απουσίας του Γραμματέα  κ. Κουράκ Ριτβάν, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, «2. Τον γραμματέα όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο 
του περιφερειακού συμβουλίου» 
 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση στην διάρκεια της συζήτησης  των επερωτήσεων οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1.Πολίτης Αλέξιος, 2.Συμεωνίδης Θεόδωρος, 3.Αμοιρίδης Μιχαήλ, 4.Ταπατζάς Εμμανουήλ, 5.Χατζηγκενέ 
Ιρφάν, 
 
Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της ΠΑΜΘ  
κ. Σιμιτσής Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου τα εξής: 
«Λίγες μόνο μέρες μετά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για τα προβλήματα 
των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, η κυβέρνηση επέφερε δύο βαριά πλήγματα σε βάρος της 
πρωτογενούς παραγωγής και των ανθρώπων της.  
Με τον καταλογισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, που αποφασίστηκε πρόσφατα, καλούνται οι αγρότες 
να επιστρέψουν το σύνολο των ποσών που έλαβαν. Εντούτοις, μεγάλος αριθμός αγροτών έχουν ήδη 
καταβάλει το 50% του συνόλου των επιστρεπτέων επιχορηγήσεων covid. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αυτοί 
είχαν λάβει την «αγροτική αποζημίωση covid» αλλά την εισέπραξαν τελικά μειωμένη, διότι το Δημόσιο 
παρακράτησε το 50% του συνολικού ποσού των άλλων επιχορηγήσεων λόγω covidπου είχαν λάβει εν τω 
μεταξύ.Τώρα καλούνται να καταβάλουν για δεύτερη φορά τα ίδια ποσά και, επιπλέον, χάνουν το όφελος 
της έκπτωσης όταν η επιστροφή γίνεται εφάπαξ! 
Για παράδειγμα, ένας αγρότης που είχε λαμβάνειν 5.000€ ως αγροτική αποζημίωση covid και είχε λάβει 
4.000€ ως επιστρεπτέα επιχορήγηση covid, τελικώς εισέπραξε 3.000€ για την πρώτη επειδή του 
παρακρατήθηκε το 50% της δεύτερης. Τώρα όμως καλείται να ξαναπληρώσει αυτό που του παρακρατήθηκε, 
δηλαδή να επιστρέψει όλο το ποσό των 4.000€!  
Αν δεν πρόκειται για λάθος ενός «επιτελικού κράτους» που αποτυχαίνει και στα εύκολα, τότε συμβαίνει μια 
δυσμενής και αδικαιολόγητη διάκριση που πλήττει μονάχα τους αγρότες και κανέναν άλλον επαγγελματία 
οποιουδήποτε άλλου κλάδου της οικονομίας μας.  
Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο νόμου, 
(http://www.opengov.gr/minenv/?cat=225), στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και διάταξη 
σύμφωνα με την οποία οι παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων για την επέκταση διαφόρων παραγωγικών 
μονάδων γίνονται για 30 χρόνια, γεγονός που αποκλείει στην πράξη τις κτηνοτροφικές μονάδες, αφού σε 
αυτές η παραχώρηση δασικών δημοσίων εκτάσεων γίνεται μόνο για 15 έτη και «αγροτικών» δημοσίων 
εκτάσεων για 25 έτη. Ωστόσο στην πράξη έχουν σταματήσει οι παραχωρήσεις αυτής της μορφής, επειδή το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί τις δημόσιες εκτάσεις ενιαίες και δεν συναινεί στην παραχώρηση 
επιμέρους τμημάτων τους στους ενδιαφερόμενους.  
Ζούμε σε μια περίοδο μεγάλης ανησυχίας για την επερχόμενη επισιτιστική κρίση εξαιτίας των δεινών του 
πολέμου και της αρπακτικότητας των μεγάλων και αδιαφανών συμφερόντων. Η κυβέρνηση αντί να ενισχύει 
τα δεύτερα επιδεινώνοντας τα πρώτα οφείλει να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή δίνοντας ουσιαστικά 
κίνητρα στην πρωτογενή παραγωγή.  

http://www.opengov.gr/minenv/?cat=225
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Ζητούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση (ψήφισμα) με την οποία θα κληθεί η 
κυβέρνηση να διορθώσει το σφάλμα -ή την αδικία- σε βάρος των αγροτών, καθώς επίσης να διαμορφώσει 
τη διατύπωση την ανωτέρω διάταξη με τρόπο που να καλύπτονται χωρίς πρόβλημα οι κτηνοτροφικές 
μονάδες. « 
Προτείνουμε το ακόλουθο κείμενο: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποστηρίζει διαχρονικά την προσπάθεια 
των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων να βελτιώσουν την παραγωγή τους, να υιοθετήσουν δυναμικές 
καλλιέργειες και νέες μεθόδους παραγωγής και να προστατεύσουν το περιβάλλον.  
Διαπιστώνοντας με ανησυχία ότι έχουν συμβεί σφάλματα στη διαδικασία της επιστροφής των 
επιχορηγήσεων Covid από τους αγρότες ΖΗΤΕΙ να διορθωθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε οι δικαιούχοι και 
τώρα υπόχρεοι να μην υποστούν την άδικη και παράνομη χρέωση σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων και διεθνούς αναταραχής.  
Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί πως οι αγρότες που έχουν λάβει την ειδική «αγροτική» αποζημίωση Covid 
καλούνται σήμερα να επιστρέψουν το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών παρά το γεγονός ότι ήδη 
είχε παρακρατηθεί το 50% από αυτές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όταν εισέπραξαν την ειδική 
αποζημίωση. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί σφάλματος ή αβλεψίας των αρμοδίων, που αν δεν 
διορθωθεί τάχιστα θα μεταβληθεί σε απροκάλυπτη και παράνομη αδικία σε βάρος των αγροτών αυτών.  
Επιπλέον, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία 
του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των 
Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» περιέχεται διάταξη 
(άρθ. 51) σύμφωνα με την οποία οι παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων για την επέκταση διαφόρων 
παραγωγικών μονάδων γίνονται για 30 χρόνια, γεγονός που αποκλείει στην πράξη τις κτηνοτροφικές 
μονάδες, αφού σε αυτές η παραχώρηση δασικών δημοσίων εκτάσεων γίνεται μόνο για 15 έτη και 
«αγροτικών» δημοσίων εκτάσεων για 25 έτη. Η σχετική ρύθμιση πρέπει να μην αποκλείει τις παραπάνω 
ειδικές περιπτώσειςόμορων δημόσιων δασικών ή αγροτικών ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων και τώρα επιθυμούν να επεκταθούν σε άλλο 
δημόσιο ακίνητο σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω νέας διάταξη. 
 
 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποστηρίζει διαχρονικά την προσπάθεια 
των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων να βελτιώσουν την παραγωγή τους, να υιοθετήσουν δυναμικές 
καλλιέργειες και νέες μεθόδους παραγωγής και να προστατεύσουν το περιβάλλον.  
Διαπιστώνοντας με ανησυχία ότι έχουν συμβεί σφάλματα στη διαδικασία της επιστροφής των 
επιχορηγήσεων Covid από τους αγρότες ΖΗΤΕΙ να διορθωθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε οι δικαιούχοι και 
τώρα υπόχρεοι να μην υποστούν την άδικη και παράνομη χρέωση σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων και διεθνούς αναταραχής.  
 
Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί πως οι αγρότες που έχουν λάβει την ειδική «αγροτική» αποζημίωση Covid 
καλούνται σήμερα να επιστρέψουν το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών παρά το γεγονός ότι ήδη 
είχε παρακρατηθεί το 50% από αυτές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όταν εισέπραξαν την ειδική 
αποζημίωση. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί σφάλματος ή αβλεψίας των αρμοδίων, που αν δεν 
διορθωθεί τάχιστα θα μεταβληθεί σε απροκάλυπτη και παράνομη αδικία σε βάρος των αγροτών αυτών.  
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Επιπλέον, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία 
του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των 
Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» περιέχεται διάταξη 
(άρθ. 51) σύμφωνα με την οποία οι παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων για την επέκταση διαφόρων 
παραγωγικών μονάδων γίνονται για 30 χρόνια, γεγονός που αποκλείει στην πράξη τις κτηνοτροφικές 
μονάδες, αφού σε αυτές η παραχώρηση δασικών δημοσίων εκτάσεων γίνεται μόνο για 15 έτη και 
«αγροτικών» δημοσίων εκτάσεων για 25 έτη. Η σχετική ρύθμιση πρέπει να μην αποκλείει τις παραπάνω 
ειδικές περιπτώσεις όμορων δημόσιων δασικών ή αγροτικών ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων και τώρα επιθυμούν να επεκταθούν σε άλλο 
δημόσιο ακίνητο σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω νέας διάταξης.  
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  98/2022. 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                       ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

Παπαθεοδώρου  Χρήστος                                                   Κουράκ Ριτβάν (ΑΠΩΝ) 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. Πέτροβιτσ Δημήτριος                             26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας 

  2. Τσαλικίδης Νικόλαος  27. Χατζηγκενέ Ιρφάν 

  3. Παπαδόπουλος Γεώργιος                     ΑΠΩΝ  28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 

  4. Γαλάνης Βασίλειος                                 ΑΠΩΝ          29. Χατζηπέμου Χρήστος 

  5. Ευφραιμίδης Νικόλαος                         ΑΠΩΝ   30. Μαχμούτ Σερκάν                 ΑΠΩΝ 

  6. Τσώνης Αθανάσιος  31. Αργυρίου Νικόλαος 

  7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος               32. Λυμπεράκης Δημήτριος      

  8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος       33. Σιμιτσής  Κωνσταντίνος 

  9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά                   34. Γρανάς Αρχέλαος 

10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                   ΑΠΩΝ  35. Ζιμπίδης Γεώργιος                 

11. Ιμπράμ Αχμέτ                                36. Ζαμπουνίδης Ιωάννης           

12. Βενετίδης Κωνσταντίνος  37. Δόντσος Δημήτριος         

13. Γαλανόπουλος Δημήτριος                   38. Τρέλλης Χρήστος                  ΑΠΩΝ 

14. Δελησταμάτης Βασίλειος  39. Στεφανίδης Ιωάννης                       

15. Πολίτης Αλέξιος  40. Συμεωνίδης Θεόδωρος                 

16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος                             41. Περεντίδης Θεόδωρος     

17. Τοψίδης Χριστόδουλος  42. Καραγιώργης Ανδρέας 

18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος                    ΑΠΩΝ  43. Ιμάμογλου Τζιχάν 

19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος                        ΑΠΩΝ   44. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

20. Βαβίας Σταύρος                                      ΑΠΩΝ  45. Καριπίδης Παύλος 

21. Βουλγαρίδης Νικόλαος                         ΑΠΩΝ  46. Μωυσιάδης Αριστείδης      

22. Εξακουστός Κωνσταντίνος  47. Γάκης Χρήστος                        ΑΠΩΝ 

23. Ταπατζάς Εμμανουήλ                48. Αμοιρίδης Μιχαήλ     

24. Πατακάκης Ανάργυρος  49. Πολυμέρου Μαρία              ΑΠΟΥΣΑ 

25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά          

 


