Λάρισα, 7 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με την ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στις 4 Ιουλίου 2011
του μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» 2.1.4 του Προγράμματος
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στις οποίες περιλαμβάνονται τα προγράμματα «Μείωση
της Νιτρορρύπανσης», καθώς και το πρόγραμμα « Βιολογική Γεωργία» κ.α.,
διαπιστώνουμε την επανάληψη και εμμονή της ηγεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην
υποβάθμιση του ρόλου και της συμμετοχής των γεωπόνων μελετητών στην
εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, καθώς αναφέρονται οι φράσεις στο Άρθρο 4,
παράγρ. 11 : " Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από
γεωργικό σύμβουλο, όπου προβλέπεται" χωρίς να καθορίζεται η υπόσταση του
συμβούλου.
Οι συνάδελφοι Γεωπόνοι-μελετητές επαρκώς καταρτισμένοι σε Γεωπονικές
Σχολές πενταετούς φοίτησης συνέτασσαν επιτυχώς τα Σχέδια Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης επί σειρά ετών και ήταν υπεύθυνοι για την εν γένει παρακολούθηση και
συμβουλευτική υποστήριξη της κάθε εκμετάλλευσης.
Συνεπώς και με δεδομένο την ανοιχτή δημόσια διαβούλευση του μέτρου
μέχρι τις 11 Ιουλίου 2011 θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης-διόρθωσης
του προσχεδίου του μέτρου με σκοπό την εύρυθμη εφαρμογή του.
Ο κ. Υπουργός έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις, που
απορρέουν από το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 8 του διατάγματος
αποτελούν υποχρεωτική απασχόληση γεωπόνων. Παράγραφοι:
β) Οι δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και
διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην
αποκατάσταση ζημιών, εφόσον αυτές έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο
και
λστ) Στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου, στην κατάρτιση και εφαρμογή
αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων
βιολογικών, ολοκληρωμένης διαχείρισης, ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής
ένδειξης, καθώς και ειδικών προϊόντων.

Σε όλα τα προηγούμενα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα οι ενδιαφερόμενοι
προς ένταξη στο μέτρο αγρότες έπρεπε να συνάψουν σύμβαση ή ιδιωτικό
συμφωνητικό ανάθεσης έργου με ιδιώτη γεωπόνο-σύμβουλο μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο
οποίος θα οριζόταν υπεύθυνος καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας για την σύνταξη
του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η σύνταξη του Σχεδίου Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ενέχει τον κίνδυνο απόκρυψης
ουσιαστικών στοιχείων-περιορισμών εφαρμογής του μέτρου και εγκυμονεί κινδύνους
για την σωστή λειτουργία του προγράμματος.
Ο Γεωπονικός Σύλλογος του Ν. Λάρισας από τις 17 Δεκεμβρίου 2009 είχε
επισημάνει το γεγονός με επιστολή του στην πρώην Υπουργό κα. Μπατζελή και στον
πρώην Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Μαρκόπουλο και κατετέθη στη
Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Γ. στις 20 Δεκεμβρίου 2009.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως επιστημονικός φορέας θεσμοθετημένος επίσημα από την
Πολιτεία, ως σύμβουλός της σε Αγροτικά θέματα έχει την υποχρέωση να
προασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των συναδέλφων γεωπόνωνγεωτεχνικών και να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε υπογραφή Κ.Υ.Α., που αφορά
στην πρωτογενή παραγωγή.
Με βάση τα παραπάνω το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Κ.ΕΛΛΑΔΟΣ και ο
Γεωπονικός Σύλλογος του Ν. Λάρισας, αποφασίσαμε ομοφώνως στην κοινοποίηση
της παρούσας επιστολής στην ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. προσδοκώντας στην συμβολή
μας στην ανοιχτή διαβούλευση και υπηρετώντας το ρόλο και τα συμφέροντα τόσο
του γεωπονικού κλάδου, όσο και της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε.
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