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Με αφορμή την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του νέου χάρτη των
μειονεκτικών περιοχών της χώρας που εστάλη προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
από τον οποίο αποκλείονται Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ζίτσας, ο Δήμαρχος Μιχάλης
Πλιάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τελικά η έγγραφη διαμαρτυρία μας τον περασμένο Οκτώβριο προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δεν εισακούστηκε. Το
Υπουργείο την περασμένη Πέμπτη (22/11/2018), με μια λιτή ανακοίνωση, χωρίς επεξηγήσεις
και λεπτομέρειες για τον αριθμό των Τοπικών Κοινοτήτων που αποκλείονται, μας
παρουσίασε το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, που καταθέτει προς
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην εν λόγω ανακοίνωση επικαλείται πολλές φορές
την «εντατική διαβούλευση» που προηγήθηκε της πρότασης και διαβεβαιώνει από τη μια
πως «ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη
νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα» και από την άλλη «ότι οι δικαιούχοι των
περιοχών που χάνουν το χαρακτηρισμό τους και δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης έως το 2020».

Από τα παραπάνω οι φόβοι που εκφράζαμε στην επιστολή μας εντείνονται. Αν όμως οι
αγρότες – κτηνοτρόφοι της περιοχής μας καλύπτονται από τις διαβεβαιώσεις του
Υπουργείου για την καταβολή των εξισωτικών έως το 2020 δε συντρέχουν λόγοι περαιτέρω
διαμαρτυρίας από την πλευρά μας. Εκείνο που μας κάνει εντύπωση και επισημαίνουμε για
ακόμη μία φορά είναι ότι άλλες περιοχές της χώρας με ηπιότερο κλίμα και γεωμορφολογία
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από τη δική μας περιοχή, συμπεριλαμβάνονται στο νέο χάρτη.

Εμείς εκτός από τη μεγάλη ανησυχία μας θα καταθέσουμε, ως μια απέλπιδα προσπάθεια,
την έντονη διαμαρτυρία μας στους Έλληνες Ευρωβουλευτές μήπως εκείνοι κατανοήσουν
την κατάφορη αδικία που συντελείται για την φτωχότερη Περιφέρεια της Ευρώπης, κάτι το
οποίο όπως φαίνεται δεν έγινε αντιληπτό από τους «ενοίκους» του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.»
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