
1 | Σ ε λ ί δ α  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

         
 
 

Κοζάνη     :  26/10/2016 

Αρ. Πρωτ. : 239  

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κωδ.       

Τηλέφωνο   

Email 

Πληροφορίες   

fax  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Πανδώρας 2  

50100, Κοζάνη 

24610 26443 

kozgeotee@gmail.com 

Κουντούδης Π. 

2461026710 

ΠΡΟΣ : 

 
 

Πρόεδρο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

ΚΟΙΝ. : 

 

1. Κ.Υ. και Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

2. Μ.Μ.Ε. 
  

Θέμα : Διαβούλευση επί του Σχεδίου Απόφασης για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογική 

Γεωργία’’ του ΠΑΑ 2014-2020  

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. 4472/24-10-2016 έγγραφό σας  

 

Κύριε πρόεδρε ,  

σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου, επιδιώκοντας να συνεισφέρουμε 

εποικοδομητικά στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων του Επιμελητηρίου, και μετά από 

διαβούλευση σε επίπεδο Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας τόσο μεταξύ υπηρεσιακών 

παραγόντων όσο και γεωπόνων μελετητών, σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί 

του Σχεδίου Απόφασης για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του ΠΑΑ 2014-2020, οι 

οποίες συνοψίζονται στις εξής:. 

1. Δεν προβλέπεται εμπλοκή γεωτεχνικού συμβούλου και ενίσχυση για το κόστος 

αμοιβής του.  Δίνεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα ενασχόλησης στη διαδικασία 

εφαρμογής του προγράμματος κάθε επιτήδειου χωρίς επιστημονική γνώση και 

κατάρτιση, με δεδομένο ότι όλοι σχεδόν οι εν δυνάμει δικαιούχοι πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων θα απευθυνθούν σε συμβούλους. Αποτελέσματα των παραπάνω θα είναι η 

σύνταξη πλημμελών φακέλων, η ανεπαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής της πράξης 

και άρα η αναξιόπιστη τεχνική υποστήριξη του δικαιούχου. Επιπλέον, πιθανότατα λόγω 

μαύρων αμοιβών, θα υπάρξουν απώλειες για την εθνική οικονομία από την μη απόδοση 

των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών των συμβούλων. 

2. Ο ορισμός ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου, της 

Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων 
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του ΥπΑΑΤ, με τη διοικητική συνδρομή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και παράλληλο 

αποκλεισμό των ΔΑΟΚ των Περιφερειών, αναμένεται να δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος, δεδομένης της πολύ καλής μέχρι 

συνεργασίας των παραγωγών με τους τοπικούς υπηρεσιακούς γεωπόνους αλλά και  της 

εμπλοκής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός φορέα που από την πληθώρα των αρμοδιοτήτων του 

αλλά και της ελλιπούς στελέχωσης του, με δυσκολία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε 

επιπλέον καθήκοντα. 

3. Ενώ στο Σχέδιο Απόφασης έχουν συμπεριληφθεί πολλές καλλιέργειες 

οπωροφόρων που δεν υπήρχαν στην δράση της Βιολογικής Γεωργίας της τελευταίας 

προκήρυξης (ΠΑΑ 2007-2013), συνεχίζει να μην είναι επιλέξιμη η καλλιέργεια 

των κηπευτικών, που κατά βάση έχει τις μεγαλύτερες επεμβάσεις σε εισροές, και εν 

δυνάμει υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα 

τελικά προϊόντα. 

4. Χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση το πως θα γίνεται η κατάταξη, με ποια κριτήρια 

και από ποιον, μιας περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).  

5. Το ποσό ενίσχυσης των χειμερινών σιτηρών κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό, δεν 

καλύπτει τις απώλειες του παραγωγού και δημιουργεί προφανείς αδικίες σε μια περιοχή 

όπως η Δυτική Μακεδονία όπου οι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσουν κατά κόρων 

εκμεταλλεύσεις με χειμερινά σιτηρά.  

6. Στον Πίνακα 1 των «Επιτρεπόμενων συνδυασμών σε επίπεδο ενταγμένης 

εκμετάλλευσης μεταξύ των μέτρων 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”, 11 

“Βιολογικές καλλιέργειες” και 14 “Καλή μεταχείριση των ζώων” του ΠΑΑ 2014 - 2020 για 

την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης», είναι προφανής παράληψη η έλλειψη 

συνδυασμού εφαρμογής βιολογικής γεωργίας & βιολογικής κτηνοτροφίας ταυτοχρόνως.   

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος. 
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