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Τθν Τετάρτθ 18-01-2023 ςυνεδρίαςε ςτα γραφεία τθσ ΚΕΔΕ θ επιτροπι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν 
οποία ςυμμετείχε με φυςικι παρουςία ο αντιδιμαρχοσ Ηλιδασ και αναπλθρωτισ διμαρχοσ κ. 
Παπαδόπουλοσ Βαςίλθσ και μζςω τθλεδιάςκεψθσ ο αντιδιμαρχοσ κ. Γεωργόπουλοσ Ακ.  
Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κ. Τηιαχριςτασ Δ. ενθμζρωςε τα μζλθ για το τι προβλζπεται για τθν νζα 
ΚΑΠ τθσ νζασ περιόδου 2023-2027, και ότι πρζπει να ετοιμάςουμε τισ προτάςεισ μασ, τισ οποίεσ κα 
ςυηθτιςουμε ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ για να τισ υποβάλλουμε ςτο αρμόδιο υπουργείο. Επίςθσ 
ενθμερϊκθκαν τα μζλθ για τθν απάντθςθ του υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςχετικά με τθν 
τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςτθν λίμνθ Πθνειοφ, κζμα το οποίο είχε απαςχολιςει τθν επιτροπι 
ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 3-8-2022 με ειςθγθτι τον κ. Παπαδόπουλο Β, τελικά δεν επιτρζπεται θ 
εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςτθν ηϊνθ τθσ τεχνθτισ λίμνθσ φράγματοσ Πθνειοφ παρά μόνο 
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςε απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμοςίων 
ζργων 1982. 
Στο 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ςυηθτικθκε θ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ απονιτροποίθςθσ. 
Ο πρόεδροσ ενθμζρωςε τα μζλθ ότι ςτο ςτρατθγικό ςχζδιο τθσ νζασ ΚΑΠ δεν αναφζρεται θ 
ςυνζχιςθ του προγράμματοσ τθσ απονιτροποίθςθσ, ζνα πρόγραμμα με πολλαπλά οφζλθ για το 
περιβάλλον και τουσ αγρότεσ και ςυγκεκριμζνα:  
1) Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ςυμβατικισ ενζργειασ για τθν παραγωγι λιπαςμάτων και επομζνωσ 
μείωςθ των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα.  
2) Μείωςθ του ευτροφιςμοφ ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα.  
3) Μείωςθ του αποτυπϊματοσ άνκρακα  
4) Μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ για τον ίδιο τον αγρότθ και αφξθςθ του παραγόμενου 
ειςοδιματοσ του. 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ επιτροπι ηθτά από το αρμόδιο υπουργείο και ειδικότερα από τθν 
Ειδικι Γραμματεία αγροτικισ πολιτικισ και διαχείριςθσ κοινοτικϊν πόρων τθν άμεςθ ςυμπερίλθψθ 
και ςυνζχιςθ του προγράμματοσ για τθν νζα προγραμματικι περίοδο 2023-2027.  
Στο 3ο κζμα ζγινε ςυηιτθςθ για τθν επίςπευςθ τθσ πλθρωμισ τθσ δεφτερθσ δόςθσ των 14.000€ 
ςτουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου 6.3του ΠΑΑ 2014-2020. 
Παρά το γεγονόσ ότι ζχουν περάςει τρία χρόνια και οι εκπαιδεφςεισ των δικαιοφχων του μζτρου 
ζχουν ολοκλθρωκεί πριν δφο μινεσ, οι Δνςεισ γεωργίασ  
ολοκλιρωςαν τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ δεν ζχει ανοίξει το πρόγραμμα για τθν πλθρωμι τθσ 
δεφτερθσ δόςθσ και επειδι τα παράπονα των αγροτϊν είναι πολλά και αυξανόμενα, θ επιτροπι 
αποφάςιςε να ηθτιςει από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τθν επίςπευςθ όλων 
των διαδικαςιϊν, προκειμζνου οι δικαιοφχοι να πλθρωκοφν άμεςα τθν β δόςθ.  
 


