Καταβολή μισθωματων-κτηνοτροφοι
Με αφορμή τη νέα διαδικασία κατανομής βοσκήσιμων γαιών ο Δ. Αργιθέας θα ήθελε
να κάνει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Το υπουργείο προέβη σε τεχνική λύση σύμφωνα με την οποία η κατανομή σε κάθε
Δήμο δεν αφορά κτηνοτρόφους με έδρα την περιφέρεια του Δήμου ή κατά παράδοση
μετακινούμενους αλλά αφορά κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων σε κτηνοτρόφους
οποιασδήποτε περιοχής της Περιφέρειας ή γειτονικών Περιφερειών. Τούτο σημαίνει
πως ενώ ο δήμος μας αριθμεί σε 200 περίπου κτηνοτρόφους, τώρα βρεθήκαμε να
διανέμουμε έκταση σε 650 ανά την περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ που μας αποστείλαν με τη νέα διαδικασία
της κατανομής, ο Δ.Αργιθέας θα έπρεπε να έχει έσοδα από την καταβολή του
μισθώματος
Οπότε και θα ήταν προνομιούχος οικονομικά και θα είχε τη δυνατότητα να προβεί
άνετα σε καθαρισμούς βοσκότοπων και εκπόνηση σχεδίων για την ενίσχυση της
κτηνοτροφίας του. Αντιθέτως, το υπουργείο αποφάσισε την είσπραξη των τελών
βόσκησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να εκπονήσει αυτή τα
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθούν τα έσοδα του
δήμου αλλά και να αυξηθούν τα έξοδα αφού η ενημέρωση των κτηνοτρόφων
ζητήθηκε να γίνει με ταχυδρομική συστημένη επιστολή. Για το δήμο Αργιθέας το
κόστος αποστολής συν το κόστος συντήρησης των βοσκότοπων είναι σαφώς
μεγαλύτερο από το χρηματικό τέλος που θα αποδοθεί (αν αποδοθεί) τελικά στο Δήμο
επί των δημοτικών του εκτάσεων και της παρακράτησης του 40%.
Επιπροσθέτως, αναλώθηκαν άσκοπες εργατοώρες σε υπαλλήλους του Δήμου για μια
διαδικασία που από την αρχή είναι λανθασμένη, αφού θα μπορούσε να κρατηθεί το
ποσό της χρέωσης με διαφορετικό τρόπο,(π.χ. ταυτόχρονα με την κατάθεση των
δηλώσεων ΟΣΔΕ) χωρίς να μπουν σε ταλαιπωρία ούτε οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι και να
ψάχνουν ανά την Ελλάδα το έντυπο κατανομής.
Ως Δήμος δεν λάβαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρτογραφικό υλικό, στο οποίο να
αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες και οι μη επιλέξιμες εκτάσεις
(παρόλο που αυτό προβλέπεται στο άρθρ.2 της υπ’ αριθμ. 1332/93570/2016
Υπουργικής Απόφασης). Αυτό έχει σα συνέπεια να μη γνωρίζουν οι δήμοι το
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (δημόσιες ή ιδιωτικές) και αν είναι επιλέξιμες ή μη για
να μπορέσουν να προχωρήσουν σε εκμισθώσεις. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρχει
απώλεια εσόδων από τέλη βοσκής μη επιλέξιμων εκτάσεων αλλά και πιθανή απώλεια
εσόδων στο μέλλον από τις επιλέξιμες, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Εμπλοκή επίσης υπήρχε και στο θέμα της εξισωτικής για το 2016 καθώς βρέθηκαν
πεδινοί κτηνοτρόφοι να πάρουν εξισωτική αποζημίωση εκμεταλλευόμενοι την
κατανομή βοσκήσιμης έκτασης στα ορεινά, πράγμα που αποτελεί αδικία για τον
ορεινό κτηνοτρόφο, αφού ¨κομμάτι πίτας¨ της εξισωτικής μοιράζεται έτσι σε
περισσότερους κτηνοτρόφους.
Το υπουργείο αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα
προβλήματα που προκύπτουν και να απεμπλέξει τους ΟΤΑ α’ βαθμού από τη
διαδικασία αυτή προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων.
Υπάρχουν σίγουρα πιο αποτελεσματικές λύσεις για την καταβολή του μισθώματος,
όπως αυτή της καταβολής της ασφαλιστικής κάλυψης των αγροτών (ΕΛΓΑ) μέσω
της δήλωσης ΟΣΔΕ.
Και, αν μη τι άλλο, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα, που όλοι μιλάμε για
στήριξη και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, ας μας εξηγήσει κάποιος πώς ένας
ορεινός δήμος, που του αφαιρούνται και τα έσοδα από τα δικαιώματα βοσκής θα
μπορέσει να στηρίξει αλλά και να ενισχύσει με τα πενιχρά του έσοδα την ορεινή
κτηνοτροφία.
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