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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΕΜΑ : Κίνδυνοσ για την ομαλή καταβολή ενιςχφςεων ςτην κτηνοτροφία από
τισ μεταβολζσ ςτισ επιλζξιμεσ εκτάςεισ των βοςκοτόπων και τα
προβλήματα ςτην ορθολογική διαχείριςη αυτών

Με ανακοίνωςι τουσ εννζα (9) φορείσ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ
κτθνοτροφίασ αναδεικνφουν το ςοβαρότατο πρόβλθμα που ζχει προκφψει το
τελευταίο διάςτθμα για τθν κτθνοτροφία τθσ χϊρασ κακϊσ ςτο πλαίςιο υποβολισ
των Αιτιςεων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ (ΟΣΔΕ) για το 2013 οι κτθνοτρόφοι ζρχονται
αντιμζτωποι με τθν αδυναμία εξεφρεςθσ των αναγκαίων επιλζξιμων εκτάςεων
βοςκοτόπων προκειμζνου να ενεργοποιιςουν τα δικαιϊματά τουσ και να τουσ
καταβλθκοφν οι κοινοτικζσ ενιςχφςεισ.
Οι επιλζξιμεσ εκτάςεισ των βοςκοτόπων που απζμειναν μετά από
διαςταυρϊςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων φαίνεται ότι
είναι ςαφϊσ μικρότερεσ από τισ απαιτοφμενεσ. Αυτό ζγινε γιατί υπιρξαν αλλαγζσ
αφενόσ ςτθ χριςθ των εκτάςεων από βοςκότοπο ςε δάςοσ και αφετζρου
μειϊκθκαν οι επιλζξιμεσ εκτάςεισ των ενοτιτων που παρζμειναν βοςκότοποι.
Πζρα από τα παραπάνω υπάρχει επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ των
κτθνοτρόφων αφοφ με τθν εφαρμογι του Νόμου 4061/2012 καλοφνται ωσ
υποψιφιοι ενοικιαςτζσ, να ςυντάξουν τοπογραφικό διάγραμμα (!!) μιασ περιοχισ
εκατοντάδων ςτρεμμάτων του βοςκότοπου που τουσ ενδιαφζρει και ςτθν ςυνζχεια
να αποδείξουν αυτοί αν θ ζκταςθ αυτι του δθμοςίου που προτίκενται να
ενοικιάςουν είναι δαςικι ι μθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ δαςικισ
υπθρεςίασ, γεγονόσ που αποτελεί παγκόςμια πρωτοτυπία.
Η ουςία του παραπάνω προβλιματοσ είναι θ εν γζνει ουςιαςτικι ορκολογικι
διαχείριςθ των λιβαδιϊν τθσ χϊρασ μασ, αρμοδιότθτα που ςιμερα για πρϊτθ φορά
ςτθν Ελλάδα είναι διαςπαςμζνθ μεταξφ ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ.
Είναι ιςτορικά και επιςτθμονικά αποδεδειγμζνο ότι κτθνοτροφία χωρίσ
βοςκότοπουσ δεν μπορεί να υπάρξει. Το πολφπλοκο νομικό πλαίςιο που διζπει τθ

διαχείριςθ των λιβαδιϊν ζχει οδθγιςει ςε μια ςφγκρουςθ των όρων αξιοποίθςθσ
και προςταςίασ τουσ, γεγονόσ που οδθγεί ςτο να κεωρείται ςιμερα ο κτθνοτρόφοσ
από τθν πολιτεία ωσ ςυςτθματικόσ παραβάτθσ.
Με βάςθ τα παραπάνω οι φορείσ εν όψει και τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν
ΚΑΠ τθσ περιόδου 2014 -2020 ηθτοφν:
1.

Να ξεκακαριςτεί άμεςα το κζμα που ζχει προκφψει με τθ μίςκωςθ των
λιβαδικϊν εκτάςεων του Νόμου 4061/2012 κακϊσ οι κτθνοτρόφοι αναηθτοφν
ακόμα επιλζξιμεσ εκτάςεισ βοςκοτόπων.

2.

Να πραγματοποιηθεί αφξηςη τησ μοναδιαίασ αξίασ των εκτατικών
δικαιωμάτων – με κατάκεςθ ςχετικοφ αιτιματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
εφόςον απαιτείται - ϊςτε να είναι δυνατι θ ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων
των κτθνοτρόφων για το ζτοσ 2013 με λιγότερο αρικμό ςτρεμμάτων
βοςκοτόπων και να μθν μειωκοφν οι ατομικζσ ενιςχφςεισ.

3.

Τθ ςυνεργαςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων με το
ςυναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ για
τθν άμεςη υλοποίηςη ενόσ προγράμματοσ αποκατάςταςησ των λιβαδικών
εκτάςεων τησ χώρασ μζςω του εντοπιςμοφ των εκτάςεων που κατακλφςτθκαν
από τθν ειςβολι τθσ καμνϊδουσ βλάςτθςθσ ςε ποολίβαδα, κατόπιν ςχετικισ
αξιολόγθςθσ με βάςθ τθ ςφγκριςθ των αεροφωτογραφιϊν του 1945, του 1960
και των ςθμερινϊν.

4.

Τθν κζςπιςθ ενόσ ξεκάκαρου και ενιαίου κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ
των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ το οποίο προχποκζτει τθν ενςωμάτωςθ
αρμοδιότθτασ διαχείριςθσ όλων των βοςκοτόπων υπό τθ μζριμνα του ΥΠΑΑΤ
κακϊσ επίςθσ τθν πλιρθ απογραφι των βοςκοτόπων και τθ ςφνδεςι τουσ με
το Εκνικό Κτθματολόγιο,

5.

Στο πλαίςιο τθσ ΚΑΠ 2014 – 2020 να εξεταςτεί θ χοριγθςθ ςυνδεδεμζνων
ενιςχφςεων για τθ ςτιριξθ τθσ ποιμενικισ κτθνοτροφίασ και ο ςχεδιαςμόσ
ενόσ γεωργοπεριβαλλοντικοφ προγράμματοσ για τθν προςταςία – διατιρθςθ
βοςκοτόπων με ιδιαίτερθ πλοφςια βιοποικιλότθτα.
Επιςυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο τησ κοινήσ επιςτολήσ.
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ΠΡΟ:
1. κ. Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
2. κ. Τπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ
Αλλαγισ
3. κ. Αναπλθρωτι Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων
ΚΟΙΝ.: Όπωσ Πίνακασ Αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Κοινι επιςτολι για τθν επιλεξιμότθτα & τθν αξιοποίθςθ των εκτάςεων
των βοςκοτόπων τθσ χώρασ προσ όφελοσ τθσ κτθνοτροφίασ & του
περιβάλλοντοσ

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί,
Όπωσ γνωρίηετε, αυτιν τθν περίοδο οι παραγωγοί καλοφνται από τισ κατά τόπουσ
Ενϊςεισ Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν να υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Ενιαίασ Ενίςχυςθσ (ΑΕΕ) για το
ζτοσ 2013 προκειμζνου να ενεργοποιιςουν τα δικαιϊματά τουσ, να δθλϊςουν τυχόν
παράλλθλεσ δράςεισ, να αιτθκοφν ειδικζσ ενιςχφςεισ και τθν κατανομι δικαιωμάτων από το
Εκνικό Απόκεμα, θ οποία αναμζνεται το προςεχζσ διάςτθμα.
Στα πλαίςια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ οι κτθνοτρόφοι ζρχονται αντιμζτωποι με ζνα
πολφ ςοβαρό πρόβλθμα, αυτό τθσ επιλεξιμότθτασ των βοςκοτόπων, θ οποία επθρεάηει
ςθμαντικά τθν ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων τουσ και κατ’ επζκταςθ τθν καταβολι των
ενιςχφςεων που λαμβάνουν.
Η εφαρμογι του “Εθνικοφ Σχεδίου Δράςησ για τουσ βοςκοτόπουσ” που πραγματοποίθςε
πρόςφατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε ωσ ςκοπό το «φιλτράριςμα» των προβλθματικϊν εκτάςεων των
βοςκοτόπων ανζδειξε μόνο τισ δφο κρίςιμεσ διαςτάςεισ ενόσ ςφνκετου προβλιματοσ: αφενόσ
τθν αλλαγι χριςθσ των εκτάςεων από βοςκότοπο ςε δάςοσ για πολλζσ χαρτογραφικζσ
ενότθτεσ και αφετζρου τθ ςοβαρι μείωςθ του ποςοςτοφ επιλεξιμότθτασ των ενοτιτων που
παρζμειναν βοςκότοποι.
Αποτζλεςμα των ανωτζρω είναι θ ςθμαντικι μείωςθ των επιλζξιμων εκτάςεων
βοςκοτόπων που είναι διακζςιμεσ για τουσ κτθνοτρόφουσ τθσ χώρασ, γεγονόσ που
επθρεάηει τισ ενιςχφςεισ που λαμβάνει και τθν επιβίωςι τουσ.
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Επιπλζον, με τθν εφαρμογι του Νόμου 4061/2012 «Διαχείριςη και προςταςία ακινήτων
Υπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων – Ρφθμιςη εμπραγμάτων δικαιωμάτων και
λοιπζσ διατάξεισ» καλείται ο κτθνοτρόφοσ, ωσ υποψιφιοσ ενοικιαςτισ, αφοφ πρϊτα
απεικονίςει, με τεράςτια οικονομικι δαπάνθ, ςε τοπογραφικό διάγραμμα (!!) μια περιοχι
εκατοντάδων ςτρεμμάτων του μζχρι πρότινοσ βοςκότοπου που τον ενδιαφζρει, να αποδείξει
αν θ ζκταςθ του δθμοςίου που προτίκεται να ενοικιάςει είναι δαςικι ι μθ κατόπιν ειςιγθςθσ
τθσ αρμόδιασ δαςικισ υπθρεςίασ, γεγονόσ που αποτελεί παγκόςμια πρωτοτυπία.
Περαιτζρω, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμόηοντασ τθν κοινοτικι νομοκεςία, προωκεί άμεςα τθν
ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ διαςυνδεδεμζνθσ με το ΟΣΔΕ θ οποία αναφζρεται ωσ “διαδραςτικό
μοντζλο επιλογήσ μζςω βοςκοϊκανότητασ”. Είναι αναγκαίο όμωσ να αναφερκεί ότι θ
βοςκοϊκανότθτα επθρεάηεται από τθ λιβαδικι παραγωγι και άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ θ
κλίςθ του εδάφουσ, ενϊ παράλλθλα απαιτείται θ επικαιροποίθςθ των τιμϊν τθσ ςε ςχεδόν
ετιςια βάςθ δεδομζνου ότι επθρεάηεται και από κλιματικοφσ παράγοντεσ.
Η ζλλειψθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιόπιςτων μετριςεων και επικαιροποίθςθσ των τιμϊν τθσ
βοςκοϊκανότθτασ κακϊσ επίςθσ και το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των λιβαδιϊν
τθσ χϊρασ εκτείνεται ςε περιοχζσ με ζντονο ανάγλυφο του εδάφουσ, δθμιουργεί ζνα ςοβαρό
κζμα ςε ότι αφορά τθν επιλεξιμότθτά τουσ και ςυνεπϊσ τθ χριςθ των εκτάςεων αυτϊν για τθν
ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων των κτθνοτρόφων.
Πζρα από το κζμα τθσ ενεργοποίθςθσ των δικαιωμάτων, όπου μζχρι ςιμερα
πραγματοποιοφνταν επί ενόσ εικονικοφ χάρτθ («καθ΄υπόδειξη του παραγωγοφ»), θ ουςία του
προβλιματοσ είναι θ εν γζνει ουςιαςτικι ορκολογικι διαχείριςθ των λιβαδιϊν τθσ χϊρασ μασ,
αρμοδιότθτα που ςιμερα είναι διαςπαςμζνθ μεταξφ ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ. Είναι κοινι αντίλθψθ
ότι θ άναρχθ βόςκθςθ που επικρατεί και το νομικό κακεςτϊσ που διζπει τουσ βοςκοτόπουσ
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ των εκτάςεϊν τουσ τόςο λόγο υπερβόςκθςθσ όςο και
υποβόςκθςθσ.
Αναμφιςβιτθτα θ προςαρμογι τθσ χϊρασ ςτα δεδομζνα τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςε
ότι αφορά τον προςδιοριςμό των βοςκοτόπων είναι αδιαπραγμάτευτθ και ςαφϊσ επιβάλλεται
να πραγματοποιθκεί το ταχφτερο δυνατό. Η διαδικαςία όμωσ αυτι δεν μπορεί να
πραγματοποιθκεί από το γραφείο ωσ «άςκθςθ επί χάρτου» οφτε εξ’ αποςτάςεωσ κακϊσ το
πρόβλθμα είναι πολυδιάςτατο και θ οριςτικι επίλυςι του πικανϊσ να απαιτεί ςειρά
νομοκετικϊν παρεμβάςεων και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ με εργαςίεσ πεδίου, ενϊ παράλλθλα
θ καταβολι των ενιςχφςεων είναι κζμα άμεςο και επιβίωςθσ για τουσ κτθνοτρόφουσ.
Δεδομζνου αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί ότι:
i.

χωρίσ τουσ βοςκοτόπουσ (λιβάδια) τθσ χϊρασ μασ δεν υπάρχει οφτε μπορεί να υπάρξει
βιϊςιμθ κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα κακϊσ αποτελοφν πολφτιμο πόρο για τθν
κτθνοτροφία προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ και χωρίσ κόςτοσ τροφι ςτισ εγχϊριεσ
κυρίωσ φυλζσ αιγοπροβάτων και βοοειδϊν που τα αξιοποιοφν προςδίδοντασ παράλλθλα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτα παραγόμενα κτθνοτροφικά προϊόντα,

ii.

θ παραγωγι τθσ εξαιρετικισ ποιότθτασ τροφισ των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ είναι άμεςθσ
προτεραιότθτασ να αξιοποιθκεί προκειμζνου να μειωκοφν οι ειςροζσ (και ειςαγωγζσ)
ηωοτροφϊν ςτθν κτθνοτροφία βελτιϊνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ και αυξάνοντασ
το ειςόδθμα του παραγωγοφ,
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iii.

υπάρχει ζνα πολφπλοκο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των λιβαδιϊν τθσ
χϊρασ δθμιουργϊντασ πρόβλθμα ςτθν αειφορία τουσ κακϊσ δεν υπάρχει μζριμνα από
τθν πολιτεία για τθν υποβάκμιςθ λόγω υπερβόςκθςθσ ι υποβόςκθςθσ που ζχει
ςυντελεςτεί παρά μόνο ενδιαφζρει θ επί χάρτου τακτοποίθςθ του ηθτιματοσ για τθν
καταβολι των οικονομικϊν ενιςχφςεων ςτουσ κτθνοτρόφουσ, γεγονόσ που πλζον αίρεται
από τθν αιςκθτι μείωςθ τθσ επιλεξιμότθτασ των εκτάςεων,

iv.

υπάρχει μια αςάφεια που δθμιουργεί ςυγκροφςεισ μεταξφ των όρων τθσ αξιοποίθςθσ
και τθσ προςταςίασ των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ, θ πλειοψθφία των οποίων υπάγονται
ςτθ δαςικι νομοκεςία,

v.

ο κακοριςμόσ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ των κτθνοτρόφων βαςίςτθκε ςτισ εκτάςεισ
που τθν περίοδο αναφοράσ (2000-2002) και μζχρι και το 2012 θ ςυντριπτικι τουσ
πλειοψθφία ιταν χαρακτθριςμζνοι ωσ επιλζξιμοι βοςκότοποι,

vi.

ο κτθνοτρόφοσ ςιμερα αντιμετωπίηεται από τθν πολιτεία ωσ ςυςτθματικόσ παραβάτθσ
χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει ζνα ξεκάκαρο νομικό πλαίςιο τόςο για τθν άςκθςθ τθσ
κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ όςο για τθ διαχείριςθ τθσ βόςκθςθσ, και

vii.

βριςκόμαςτε ςε ζνα κρίςιμο ςταυροδρόμι για τθν κτθνοτροφία ενϊ θ διαβοφλευςθ τθσ
πρόταςθσ του Κανονιςμοφ των Άμεςων Ενιςχφςεων για τθν περίοδο 2014 – 2020 είναι ςε
εξζλιξθ και υπάρχουν πολλά ανοιχτά ηθτιματα για τουσ βοςκοτόπουσ τθσ χϊρασ,

ΖΗΣΟΤΜΕ:
1.

Να ξεκακαριςτεί άμεςα το κζμα που ζχει προκφψει με τθ μίςκωςθ των λιβαδικϊν
εκτάςεων του Νόμου 4061/2012 κακϊσ βριςκόμαςτε ιδθ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου
υποβολισ δθλϊςεων τθσ ΑΕΕ 2013 και οι κτθνοτρόφοι αναηθτοφν ακόμα επιλζξιμεσ
εκτάςεισ βοςκοτόπων.

2.

Προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ μθ καταβολισ των ενιςχφςεων ςε πολλοφσ
κτθνοτρόφουσ που επί ςειρά ετϊν χρθςιμοποιοφςαν τισ «προβλθματικζσ» ενότθτεσ
βοςκοτόπων, να πραγματοποιθκεί επανακακοριςμόσ τθσ μοναδιαίασ αξίασ των
εκτατικών δικαιωμάτων – με κατάκεςθ ςχετικοφ αιτιματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
εφόςον απαιτείται - ϊςτε να είναι δυνατι θ ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων με λιγότερο
αρικμό ςτρεμμάτων βοςκοτόπων.

3.

Τθ ςυνεργαςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων με το ςυναρμόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ για τθν άμεςθ υλοποίθςθ
ενόσ προγράμματοσ αποκατάςταςθσ των λιβαδικών εκτάςεων τθσ χώρασ μζςω τθσ
αναγωγισ των εκτάςεων που “κατακλφςτθκαν” από τθν ειςβολι τθσ καμνϊδουσ
βλάςτθςθσ ςε ποολίβαδα, κατόπιν ςχετικισ αξιολόγθςθσ με βάςθ τθ ςφγκριςθ των
αεροφωτογραφιϊν του 1945, του 1960 και των ςθμερινϊν.

4.

Τθν κζςπιςθ ενόσ ξεκάκαρου και ενιαίου κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ των
βοςκοτόπων τθσ χϊρασ όχι μόνο για τθν καταβολι των ενιςχφςεων αλλά για τθν
ουςιαςτικι ορκολογικι διαχείριςι τουσ, το οποίο προχποκζτει τθν ενςωμάτωςθ τθσ
αρμοδιότθτασ διαχείριςθσ όλων των βοςκοτόπων υπό τθ μζριμνα του ΥΠΑΑΤ κακϊσ
επίςθσ τθν πλιρθ απογραφι των βοςκοτόπων και τθ ςφνδεςι τουσ με το Εκνικό
Κτθματολόγιο,

5.

Στο πλαίςιο τθσ ΚΑΠ 2014 – 2020, απαιτείται αλλαγι κωδικοποίθςθσ των βοςκοτόπων
ϊςτε το εννοιολογικό & επιςτθμονικό πλαίςιο αναγνϊριςισ τουσ να ανταποκρίνεται
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τόςο ςτα υπό διαβοφλευςθ οριηόμενα τθσ ΚΑΠ όςο και ςτισ ελλθνικζσ φυςικζσ ςυνκικεσ
(ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα, καμνολίβαδα και δαςολίβαδα). Παράλλθλα, επιβάλλεται
να εξεταςτεί θ χοριγθςθ ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων για τθ ςτιριξθ τθσ ποιμενικισ
κτθνοτροφίασ και ο ςχεδιαςμόσ ενόσ γεωργοπεριβαλλοντικοφ προγράμματοσ για τθν
προςταςία – διατιρθςθ βοςκοτόπων με ιδιαίτερθ πλοφςια βιοποικιλότθτα.
Με τιμι,
1. πυρίδων Μπαλαμπζκοσ, Πρόεδροσ ΓΕΩΤΕΕ – Παραρτιματοσ Ηπείρου & Νιςων
2. ωτιριοσ Λαμπρόπουλοσ, Πρόεδροσ ΓΕΩΤΕΕ – Παραρτιματοσ Πελοποννιςου & Δυτικισ
Στερεάσ Ελλάδασ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δρ. Χριςτοσ Ροφκοσ, Πρόεδροσ Συνδζςμου Γεωπόνων Νομοφ Ιωαννίνων
πυρίδων Χριςτόγλου, Πρόεδροσ Συλλόγου Γεωπόνων Θεςπρωτίασ
Ιωάννθσ Δεκόλθσ, Πρόεδροσ Ζνωςθσ Μετακινοφμενων Κτθνοτρόφων Ηπείρου
Χριςτοσ Μποφτςικοσ, Πρόεδροσ Συλλόγου Κτθνοτρόφων Θεςπρωτίασ
Θεόδωροσ Χάιδοσ, Πρόεδροσ Αγελαδοτροφικοφ Συνεταιριςμοφ Άρτασ – Πρζβεηασ
Νικόλαοσ Παλάςκασ, Πρόεδροσ Ομοςπονδίασ Κτθνοτροφικϊν Συλλόγων & Κτθνοτρόφων
Περιφζρειασ Θεςςαλίασ
9. Κωνςταντίνοσ Μυηικρασ, Πρόεδροσ Γαλακτοκομικοφ Συνεταιριςμοφ Θζρμου Αιτ/νίασ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

κ. κ. Βουλευτζσ Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Πελοποννιςου & Αιτωλοακαρνανίασ
κ. Περιφερειάρχθ Ηπείρου
κ. Περιφερειάρχθ Πελοποννιςου
κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
κ. Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ
κ. Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ
κ. Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ &
Ιονίου
κ. Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ
Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΓΕΩΣΕΕ)
Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΓ)
ΜΜΕ
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