ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
Επειδή το τελευταίο διάστημα γίνεται
λόγος από κάποιους κτηνοτρόφους
του νησιού μας σχετικά με το
δικαίωμα βοσκής(αν θα πρέπει να
πληρώσουν ή όχι στο Δήμο) ,έχουμε
να πούμε τα εξής:
Από πέρσι τα δικαιώματα βοσκής
έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια και
δεν τα χειρίζεται ο Δήμος. Η
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, σε συνεργασία
με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπηρεσία που
ασχολείται με τις αιτήσεις των
επιδοτήσεων των αγροτών), εκδίδει
κάποια
Έντυπα
Κατανομής
Δημοτικών Βοσκοτόπων - όπως
ονομάζονται - τα οποία εστάλησαν
στον Δήμο μας και έχουν μοιραστεί
στο μεγαλύτερο μέρος τους στους
κτηνοτρόφους του νησιού μας από
τον κ. Πορτοκάλη, στα οποία
αναφέρονται τα εκτάρια που η
Περιφέρεια
εκμισθώνει
στους
κτηνοτρόφους,
οι
οποίοι
δεν
καλύπτονταν από τα ιδιωτικά
στρέμματα των βοσκοτόπων τους
στις δηλώσεις τους και τα οποία η
Περιφέρεια σε συνεργασία με τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε στον κάθε
κτηνοτρόφο - από τα Δημοτικά
βοσκοτόπια - για να μην χάσει μέρος
της επιδότησής του.

Σε όποιον κτηνοτρόφο δηλαδή, οι
ιδιωτικές
του
εκτάσεις(βοσκοτόπια)δεν κάλυπταν
τον αριθμό των ζώων που δηλώνει
στις αιτήσεις που κάνει,η Περιφέρεια
του συμπλήρωνε από δημοτικό
βοσκοτόπι,ώστε
να
παίρνει
ολόκληρη την επιδότησή του και να
μην χάνει μέρος αυτής.Αυτά τα λίγα
εκτάρια που δίνει η Περιφέρεια στον
κάθε κτηνοτρόφο, του τα εκμισθώνει
με το ποσό των 2 ευρώ /ανά εκτάριο.
Σε όσους δεν έχει γίνει κάτι
ανάλογο,αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν
και
κάποιο
πρόβλημα
στις
επιδοτήσεις
τους.Απλώς
δεν
χρειαζόταν να τους κατανεμηθούν
κάποια
εκτάρια
Δημοτικών
βοσκοτόπων, γιατί καλύπτονται από
τα δικά τους, ούτε και υπάρχει
πρόβλημα αν βόσκουν σε δημοτικά
βοσκοτόπια.Η
Περιφέρεια,
με
έγγραφά της που έχει στείλει στο
Δήμο μας,μας γνωστοποιεί ότι
προτίθεται να αναθέσει σε Εταιρεία
την καταμέτρηση των Δημοτικών
βοσκοτόπων των νησιών με σκοπό
την σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου
δυναμικότητας
για
τον
κάθε
βοσκότοπο.
Δηλαδή: θα μετρήσουν τα στρέμματα
του κάθε βοσκοτόπου, την ποσότητα
και την κάλυψη της περιοχής σε
χώμα, την πυκνότητα και ποσότητα
της βλάστησης και θα πουν ότι στο
τάδε βοσκοτόπι μπορούν να ζήσουν
όλο τον χρόνο τόσα ζώα και κανένα

παραπάνω. Τόσα ζώα αντιστοιχούν
στο κάθε βοσκοτόπι. Όμως αυτό
πρέπει να γίνει και από τον καθένα
κτηνοτρόφο ξεχωριστά. Πρέπει ο
κάθε
κτηνοτρόφος
να
κάνει
διαχειριστικό σχέδιο για το κάθε του
βοσκοτόπι υποχρεωτικά, γιατί μετά
την 31/1/2019 θα υπάρξει πρόβλημα
στις επιδοτήσεις για όποιον δεν έχει
κάνει, αφού δεν θα επιτρέπεται η
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων
ενίσχυσης.
Η
Περιφέρεια
προτείνει
όταν
ξεκινήσει τα διαχειριστικά σχέδια για
τα δημοτικά βοσκοτόπια με την
Εταιρεία που θα τα αναθέσει,
παράλληλα να εξυπηρετηθούν οι
κτηνοτρόφοι για την σύνταξη των
δικών τους σχεδίων από την Εταιρεία
που θα έλθει για τα δημοτικά. Ένα
μέρος των εξόδων της δουλειάς
αυτής, θα τα καλύψει η Περιφέρεια
από τα έσοδα που μαζεύει αυτή τη
στιγμή από τα δικαιώματα βοσκής.
Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να
δηλώσουν οι κτηνοτρόφοι με αίτησή
τους στην Περιφέρεια την επιθυμία
τους να συμπεριληφθούν στα σχέδια
αυτά. Είχαν βγάλει μια προθεσμία
μέχρι 7/10/2017, αλλά τους είπαμε
ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει διότι
ούτε έντυπο αίτησης μας είχαν
στείλει μέχρι τώρα,ούτε και μας
έχουν ξεκαθαρίσει αν ο κάθε
κτηνοτρόφος που θα κάνει ένα τέτοιο
σχέδιο θα πληρώσει την Εταιρεία
αυτή ή όχι.

Ο Δήμος μας είναι σε συνεχή επαφή
με την Περιφέρεια για το θέμα αυτό,
μέσω του κ.Πορτοκάλη που χειρίζεται
το θέμα και ζητήσαμε να δοθεί μια
παράταση από το Υπουργείο
Αγροτικής Οικονομίας, μέσω της
Περιφέρειας
πέραν
την
7/10/2017,τουλάχιστον
ενός
μήνα,ώστε να μπορέσουμε να
ενημερώσουμε τους κτηνοτρόφους
μας και να υπάρχει και ένα χρονικό
περιθώριο αρκετό για τις αιτήσεις
αυτές.
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