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ΘΕΜΑ: «Μεταφορικό ιςοδφναμο για τθν Κριτθ /2020 - 2021» 

 

Κε Τπουργζ, 

Με τθν παροφςα επιςτολι Θα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε για τα ηθτιματα που ςχετίηονται με το Μζτρο 
Μεταφορικό Ιςοδφναμο για τθν Νιςο Κριτθ. 

Καταρχάσ, ςασ μεταφζρουμε τθν αγωνία και τθν αγανάκτθςθ των αγροτών και αγροτικών επιχειριςεων για τθν 
ΜΗ ζγκυρθ καταβολι του ςυνολικοφ ποςοφ ενίςχυςθσ και ςυγκεκριμζνα για: 

1) Β εξάμθνο 2020 (ςε επιχειριςεισ ςε κακεςτώσ ελζγχου.) 

2) Α εξάμθνο 2021 (για το ςφνολο των επιχειριςεων) 

3) Β εξάμθνο 2021 (για το ςφνολο των επιχειριςεων που ζγινε πρόςφατα θ υποβολι τθσ αίτθςθσ). 

φμφωνα με ενθμζρωςθ προσ εμάσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθν διαχείριςθ του Μζτρου, 
ζχουν ολοκλθρωκεί οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και απομζνει ΜΟΝΟ θ πίςτωςθ των χρθμάτων ςτουσ 
λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων. 

Δεφτερο ςθμαντικό κζμα, είναι το όριο για το ςφνολο του ποςοφ ενίςχυςθσ de minimis για τθν τελευταία τριετία. 
Αυτό επθρεάηει ιδιαίτερα αρνθτικά τθν ενίςχυςθ για τουσ Αγροτικοφσ υνεταιριςμοφσ και τισ Ομάδεσ Παραγωγών , 
κακώσ εμπεριζχει μζροσ άλλων επιχειρθςιακών προγραμμάτων. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διάταξθσ είναι να 
ςυμπλθρώνεται γριγορα το όριο και τελικά ο Α / ΟΠ να μθν είναι δικαιοφχοι. Σο ίδιο ςυμβαίνει και ςε 
περιπτώςεισ ιδιωτών και επιχειριςεων που ζχουν αυξθμζνο κφκλο εργαςιών. 

Σρίτον, αναμζνουμε ακόμα τθν κακολικι εφαρμογι του Μζτρου για τθν Κριτθ όπου είναι επιβεβλθμζνθ πλζον θ 
επιχοριγθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ ςε ΕΠΙΒΆΣΕ αλλά και ΚΑΥΙΜΑ, όπωσ ιςχφει ςτισ υπόλοιπεσ νθςιωτικζσ 
περιοχζσ τισ Ελλάδασ. 

Από τα προθγοφμενα, ςασ καλοφμε να κατανοιςετε τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν αγροτικι οικονομία τθσ Κριτθσ 
να διευκετθκοφν άμεςα το ςφνολο αυτών των κεμάτων. τθν παροφςα δφςκολθ χρονικι ςυγκυρία, θ καταβολι ςε 
πρώτθ φάςθ των οφειλομζνων χρθμάτων κα είναι μια ουςιαςτικι ανάςα για το ςφνολο τθσ κοινωνίασ τθσ Κριτθσ. 
Μετζπειτα, ςασ καλοφμε ώςτε να μεριμνιςετε για τθν ανακεώρθςθ και των υπολοίπων διατάξεων. 

Ευελπιςτοφμε ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςασ 
Εκ των Δ.. 
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