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ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για διορθώσεις των προσκλήσεων επέκτασης
διετίας στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.»
Κύριε Υπουργέ
Με την πρόσκληση για επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων τόσο στο
πρόγραμμα
Μέτρο 2.1 που αφορά την << Προστασία των Ευαίσθητων στα
Νιτρικά Περιοχών >> , όσο και το Μέτρο 1.1 της Βιολογικής γεωργίας θα θέλαμε
να σας επισημάνουμε τα παρακάτω και τα οποία θα μπορούν να συμπεριληφθούν
σε διευκρινίσεις που θα ακολουθήσουν.
1. Στην πρόσκληση και των δύο παρατάσεων , αποκλείονται οι σύζυγοι που δεν
είχαν υπογράψει τις αντίστοιχες συμβάσεις.
Πιστεύουμε ότι είναι άδικο καθώς η σύμβαση που υπεγράφη ήταν νόμιμη
και ξεκάθαρη
στην συμμετοχή και των δύο συζύγων στο προηγούμενο
πρόγραμμα.
Επιπλέον οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι οικονομικές επιχειρήσεις και
οι παραπάνω ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό ποσό για την βιωσιμότητα τους, ο
αποκλεισμός του ενός συζύγου στις ενιαίες στην ουσία εκμεταλλεύσεις δημιουργεί
πρόβλημα στη λειτουργία της εκμετάλλευσης και ουσιαστικά απορρίπτει το
σύνολο της ανανέωσης.
Προτείνουμε η ανανέωση να γίνει με ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε σύζυγο.
2. Στην πρόσκληση και των δύο παρατάσεων , απαιτείται οι παραγωγοί να είναι
εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ο έλεγχος του οποίου θα γίνεται μηχανογραφικά,
ενημερωθήκαμε από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του ΜΑΑΕ στη Λάρισα
(ΚΕΠΥΕΛ) και διαπιστώσαμε ότι:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των παλαιών παραγωγών είναι εγγεγραμμένο σε
αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ , βάση του οποίου χορηγείτε βεβαίωση κατά κύριο
επάγγελμα αγρότη, χωρίς άλλες διατυπώσεις και έγγραφη στο ΜΑΑΕ.
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Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των παραγωγών δεν είναι
εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ και η διαδικασία εγγραφής είναι αρκετά πολύπλοκή και
απαιτεί γνώσεις διαδικτύου που δεν έχουν οι παραγωγοί , επίσκεψη και εγγραφή
μέσο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που την περίοδο αυτή είναι επιφορτισμένος με πληρωμές
της αποσυνδεμένης ενίσχυσης του 2011.
Προτείνουμε να ληφθεί υπόψιν το συγκεκριμένο αρχείο του
ΟΠΕΚΕΠΕ και να επαρκεί η διαδικτυακή αυτή βεβαίωση.
3. Στην πρόσκληση και των δύο παρατάσεων , αναφέρεται ότι στην αίτηση
ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια; Τι
εννοείτε με τον όρο συνιδιόκτητα και πως βεβαιώνεται;
4. Στην πρόσκληση και των δύο παρατάσεων Σε περίπτωση πρόσφατου θανάτου
ποιος θα είναι ο δικαιούχος (ποιος κάνει αίτηση ένταξης;)
5. Στην πρόσκληση του προγράμματος 1.1 επιβάλλεται στους παραγωγούς που
έχουν σύμβαση σε ισχύ (άρθρο 6 Α παράγραφος 2) να επεκτείνουν την σύμβαση
τους μόνο για τα αγροτεμάχια που δεν έχει λήξει η περίοδος σύμβασης. Επιπλέον
οι παραγωγοί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στη
μελλοντική πρόσκληση.
Με τη παραπάνω διάταξη οι παραγωγοί με διάφορες καλλιέργειες συν της ελαίας ή
αμπέλου , υποχρεωτικά είτε εντάσσονται στη παράταση με την ελαιοκαλλιέργεια ή
αμπελοκαλλιέργεια και αποκλείονται για όλες τις άλλες. Η διάταξη είναι
καταστροφική , γιατί στις περισσότερες ορεινές και ημιορεινές περιοχές
παραπάνω δύο καλλιέργειες συμμετέχουν έστω και επικουρικά , άρα με την
παραπάνω επιβολή σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε οικονομική καταστροφή για
τους παραγωγούς.
Προτείνουμε να δίνετε η δυνατότητα επιλογής στους παραγωγούς
να συνεχίσουν στην παράταση ή στην νέα πρόσκληση.
Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το Μέτρο 2.1 εάν εννοείται καθώς δεν
αναφέρεται ξεκάθαρα.
6. Στην πρόσκληση του προγράμματος 2.1 για παραγωγούς που έχουν σε ισχύ
σύμβαση , που πιθανόν να προέκυψε από μεταβίβαση (θάνατος , αγοροπωλησία ,
αποχώρηση κλπ ) , θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν επιβάλλετε να συνεχίσουν με
την επέκταση αντίστοιχα με το Μέτρο 1.1, καθώς δεν αναφέρεται.
Προτείνουμε να δίνετε η δυνατότητα επιλογής στους παραγωγούς
να συνεχίσουν στην παράταση ή στην νέα πρόσκληση.
Με την επισήμανση ότι θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστούν τα
παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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