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Θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια των
δράσεων του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του
Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 – 2013»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η πρόσφατη δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τις δράσεις του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις» του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 – 2013, προκάλεσε στα μέλη του
Παραρτήματός μας τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων:
1. Ποια είναι η σκοπιμότητα της υποβολής και της
μηχανογραφικής καταχώρησης των αιτήσεων σε έναν ιδιωτικό
φορέα, όπως είναι οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.)
και μάλιστα σε μια παράλληλη διαδικασία με την ταυτόχρονη
υποβολή και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι Δ/νσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα Κέντρα Ελέγχου
& Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου
Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.);
2. Γιατί μια εργασία που εκτελούσαν μέχρι σήμερα δωρεάν, με
επάρκεια και επιτυχία (τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία),
οι δημόσιες υπηρεσίες (οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής), ανατίθεται παράλληλα και σε ιδιωτικούς φορείς,
γεγονός που προκαλεί πρόσθετο κόστος;
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3. Ποια θα είναι η αμοιβή των Ε.Α.Σ. γι΄ αυτό το έργο και ποιος θα
την καταβάλει, το ελληνικό δημόσιο ή οι αγρότες;
4. Με ποια διαδικασία και με ποια σύμβαση έγινε η ανάθεση του
δημόσιου αυτού έργου στις Ε.Α.Σ.;
5. Οι συγκεκριμένες Ε.Α.Σ. οι οποίες πρόσφατα αποκλείστηκαν
από την καταχώρηση των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης
(ΟΣΔΕ), θα παραλαμβάνουν και θα καταχωρούν τις αιτήσεις
των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων;
6. Γιατί δε δόθηκε η ίδια δυνατότητα παραλαβής και
μηχανογραφικής καταχώρησης των αιτήσεων και στους
γεωτεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο στην
εφαρμογή των δράσεων, όταν αυτοί επιλέγονται από τους
αγρότες;
Επειδή πιστεύουμε ότι η ορθολογική και επιτυχής εφαρμογή των
προγραμμάτων του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 – 2013 είναι μια από τις
προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την
επιστροφή στην ανάπτυξη, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας να σας
υποβάλλουμε κάθε σχετικό προβληματισμό ή πρότασή μας, όπως κάναμε
και στο πρόσφατο παρελθόν.

Με εξαιρετική τιμή,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Σαρόπουλος

Μάξιμος Πετρακάκης
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3. κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ.
4. κ. Ευάγγελο Διβάρη, Ειδικό Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ.
5. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
6. Κεντρική Υπηρεσία & Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
7. Γεωτεχνικοί Φορείς
8. ΜΜΕ
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