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ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
   
 
 

ΘΕΜΑ : "Αίτημα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αύξηση  
πιστώσεων στο πλαίσιο του Μ 4.1. του ΠΑΑ 2014-2020». 

Σχετικά:  η  υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020  

 
Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής Απόφασης-Πρόσκλησης κατανεμήθηκε 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ποσό των 28.824.929 € επί συνόλου  
316.000.000 € των συνολικών διαθεσίμων πιστώσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης για όλη 
τη Χώρα. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ υποβλήθηκαν 1746 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο ποσό 
δημόσιας δαπάνης περί τα  129.239.813,28 € (σχεδόν πενταπλάσιο του κατανεμηθέντος 
ποσού). 

Όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό υποβληθέντων αιτήσεων και των αιτούμενων 
ποσών επενδύσεων, η συγκεκριμένη πρόσκληση εμφάνισε ιδιαίτερη δυναμική στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ αποτυπώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον των αγροτικών μας 
επιχειρήσεων και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί μια 
από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της Περιφέρειάς μας.  

Άλλωστε, το συγκεκριμένο μέτρο του ΠΑΑ στοχεύει  στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης 
επενδύσεων αναδιάρθρωσης κι εκσυγχρονισμού τους την προσαρμογή τους στις ανάγκες της 
αγοράς, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ και την άμβλυνση των επιπτώσεων 
από την άσκηση της δραστηριότητάς τους στην κλιματική αλλαγή. 

Ενόψει της ανακατανομής πρόσθετων πιστώσεων μεταξύ των Περιφερειών της 
Χώρας, προτείνουμε να λάβετε υπόψη σας ως βασικό κριτήριο τα συνολικά αιτούμενα ποσά 
ανά περιφέρεια με σκοπό την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού κάλυψης των 
χρηματοδοτικών αναγκών σε περιφέρειες στις οποίες εκδηλώθηκε υψηλό επενδυτικό 
ενδιαφέρον, όπως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
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Μετά τα παραπάνω,  κι επειδή είμαστε μια από τις φτωχότερες Περιφέρειες της 
Ελλάδος παρακαλούμε και να προβείτε σε μια κατανομή ποσών που να ανταποκρίνεται στους 
σκοπούς του μέτρου και να διευκολύνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στον πρωτογενή 
τομέα, μοναδικό κλάδο της Περιφέρειας μας που εμφανίζει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και 
συμβάλλει  στην συγκράτηση του πληθυσμού και στην μείωση της ανεργίας στην ακριτική μας 
περιοχή.  

 
 

                                                                        Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.-Θ 
                                                                        
 
                                                                                       Χρήστος Μέτιος 
  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
(ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ)  

 

1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,  
κ.Μαυρουδής Βορίδης                                                
minister-mailbox@hq.minagric.gr_  
 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων  

     κ. Κωνσταντίνος Ν. Μπαγινέτας,  
ggram@hq.minagric.gr 

 
4. Γραφεία Βουλευτών Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 

nmanetas@mou.gr  
- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 

ppyriovoli@mou.gr , etsiatouras@mou.gr  
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