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Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορούμεθα ότι ο Εθνικός Φάκελος για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ), που θα υποβληθεί τις προσεχείς ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
φέρνει μεγάλες ανατροπές στο σύστημα των αγροτο-κτηνοτροφικών ενισχύσεων, ενώ 
λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τον κτηνοτροφικό τομέα και τους νέους αγρότες.

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), ως φορέας 
στήριξης της νησιωτικής οικονομίας, με την παρούσα επιστολή ζητά στις ρυθμίσεις του 
Εθνικού Φακέλου εφαρμογής της νέας ΚΑΠ η «ρήτρα νησιωτικότητας» όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του ν. 4150/2013 να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ώστε οι μικροί κατά κύριο 
λόγο αγρότες που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές μειονεκτικές περιοχές να λάβουν 
τις υψηλότερες δυνατές ενισχύσεις, μέσα από το νέο σύστημα κατανομής.

Η πρόνοια αυτή, που δεν αποτελεί νομοθετική υποχρέωση αλλά και συνταγματική επιταγή 
(άρθρο 101), θα συμβάλει στην συγκράτηση και γιατί όχι στην αύξηση της αγροτικής 
απασχόλησης στα νησιά μας, θα κρατήσει ζωντανή την ύπαιθρο σ'αυτά και θα βοηθήσει 
τον αγροτικό τομέα που αποτελούσε το στυλοβάτη της νησιωτικής οικονομίας να 
ανακάμψει και να προχωρήσει σε αξιόλογες συνέργειες με τον τουρισμό και την 
μεταποίηση.

Βέβαιοι ότι συμμερίζεστε την αγωνία μας για τον μέλλον της νησιωτικής οικονομίας, 
αναμένουμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την στήριξή της αγροτικής παραγωγής 
στα νησιά μας, που σήμερα τείνει να εγκαταληφθεί.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
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