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Θέμα: «Συμμετοχή στη διαβούλευση για τον καθορισμό της ΥΑ λεπτομερειών των
Σχεδίων Βελτίωσης»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο - παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ανταποκρινόμενο στον ρόλο του, που είναι αυτός του συμβούλου της πολιτείας σε
θέματα αγροτικής πολιτικής (Ν.1474/1984) σας καταθέτει εμπεριστατωμένα τις
απόψεις του στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον καθορισμό της ΥΑ λεπτομερειών
των Σχεδίων Βελτίωσης, οι οποίες είναι οι παρακάτω.
Γενική επισήμανση είναι το να μην επιτραπεί να υπογράφουν εταιρίες
αλλά φυσικά πρόσωπα (Π.χ. Ο.Ε. Α.Ε. κ.λ.π.), εκτός και αν όλοι οι μέτοχοι
έχουν τη δυνατότητα υπογραφής των σχεδίων βελτίωσης. Διότι υπάρχει ο
κίνδυνος, η μορφή μια τέτοιας εταιρίας να αποτελέσει δούρειο ίππο, προκειμένου να
εισέλθουν στο χώρο των σχεδίων βελτίωσης άσχετοι κλάδοι με το αντικείμενο και την
αγροτική παραγωγή, όπως αυτός των οικονομολόγων. Επιπρόσθετα δεν θα μπορεί
να υπάρχει υπευθυνότητα παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου βελτίωσης
από συγκεκριμένο πρόσωπο – Γεωτεχνικό όπως γίνονταν μέχρι τώρα και συνεπώς
να κινδυνεύουν οι αγρότες άμεσα με επιστροφές επιδοτήσεων σε περιπτώσεις
λανθασμένων υλοποιήσεων των σχεδίων βελτίωσης.
Επίσης για την τεχνική στήριξη του Σχεδίου Βελτίωσης ορίζεται στην ΥΑ
επιδότηση μελέτης ένταξης και πληρωμής 1000 ευρώ για φυτική παραγωγή και 2000
ευρώ για ζωική παραγωγή. Τα ποσά αυτά κρίνονται ως απαράδεκτα και υποτιμητικά
για τους Γεωτεχνικούς μελετητές και θα πρέπει τουλάχιστον για τη φυτική παραγωγή
να γίνουν 1500 ευρώ. Άλλωστε οι αμοιβές των Γεωτεχνικών θα πρέπει να φτάσουν
στο πλαφόν του 20% επί του συνόλου του ύψους της επένδυσης, όπως ακριβώς

ισχύει στις μελέτες των μηχανικών που περιλαμβάνονται στους φακέλους των
σχεδίων βελτίωσης.
Τέλος απαραίτητο δικαιολογητικό για την έγκριση και πληρωμή του
σχεδίου βελτίωσης θα πρέπει να είναι η πρωτότυπη απόδειξη παροχής
υπηρεσιών του μελετητή για όλο το ποσό και η απόδειξη πληρωμής υπέρ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Πέραν των ανωτέρω γενικών προτάσεων σας υποβάλουμε και τις παρακάτω
ειδικές προτάσεις:
1) (Σελίδα 13 άρθρο 7) Να γίνεται τεκμηρίωση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας
των επενδύσεων για ποσά άνω των 10.000 ευρώ από τις 3.000 που αναφέρει
το σχέδιο. Και αυτό διότι δεν υπάρχουν τόσο μικρού κόστους επενδύσεις
πλέον.
2) (Σελίδα 13 άρθρο 8) Από το 15% που αναγράφεται στο σχέδιο να γίνει
τουλάχιστον 20% η παρέκκλιση της δυναμικότητας των μηχανημάτων, λόγω
του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί Νέοι Αγρότες που θα υποβάλουν σχέδια
βελτίωσης και αυτοί θα θέλουν να αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους
για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση.
3) (Σελίδα 14) Όσον αφορά την κατασκευή αποθηκών όπου στο σχέδιο λέει ότι
δύναται να κατασκευάσει αποθήκες μεγαλύτερες της παραγωγικής ικανότητας
της εκμετάλλευσης, προτείνουμε να επιδοτηθεί μέχρι και προσαύξηση 20% επί
της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Έτσι όσον αφορά το θέμα
των αποθηκών να μπει ένα όριο ώστε να μην κατασκευάζονται πολύ
μεγαλύτερες αποθήκες από τις πραγματικές ανάγκες και να γίνονται αυτές
αντικείμενο εμπορίας και ενοικίασης.
4) (Σελ. 14-15 & Σελ 30 παρ. γ) Να ξεκαθαριστεί στην ΥΑ ποια είναι αυτά τα
κοινοτικά πρότυπα για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που
πρέπει να κατέχουν την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου του σχεδίου
βελτίωσης και αν απαιτείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την υποβολή
σχεδίων βελτίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τις παρακάτω 2
υποπροτάσεις

α)

Να

ληφθούν

υπόψη

περιπτώσεις

υφιστάμενων

κτηνοτροφικών μονάδων που αδυνατούν να βγάλουν άδεια κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων λόγω του ότι βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών ή άλλων
εγκαταστάσεων όπως περιορίζει η υπάρχουσα νομοθεσία. Για αυτές τις
περιπτώσεις να μην είναι προαπαιτούμενη η άδεια, έτσι ώστε να δοθεί μέσω
του σχεδίου και η δυνατότητα μετεγκατάστασης. β) Να υποβάλλονται μαζί με

την πρώτη υποβολή των τιμολογίων του σχεδίου βελτίωσης και η άδεια
λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
5) Επίσης για τους Νέους Αγρότες προτείνουμε η συμμόρφωση προς τα
ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα να μην ολοκληρώνεται στους 36 μήνες που
αναγράφεται στο σχέδιο της ΥΑ, αλλά η συμμόρφωση να γίνεται υποχρεωτική
με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δράσης.
6) (Σελ 21) Προκειμένου να επιτύχουμε τη μείωση της

γραφειοκρατίας,

προτείνουμε να ζητείται προτιμολόγιο και προσφορές για επενδυτικές δαπάνες
άνω των 3.000 ευρώ και όχι 1.000 που αναφέρεται στο σχέδιο.
7) (Σελ. 26 παρ.γ) Να καταργηθεί η απαίτηση της μη ύπαρξης βαρών στα
ακίνητα, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών - μετά την οικονομική
κρίση - δανείζεται από τις τράπεζες τα λεγόμενα «καλλιεργητικά δάνεια» με
υποχρεωτική προσημείωση ακινήτων, προκειμένου οι αγρότες να ξεκινήσουν
την καλλιεργητική τους χρονιά και να λειτουργήσει η εκμετάλλευση τους. Μια
τέτοια ρύθμιση θα δώσει ανάσα στη χειμάζουσα αγορά γεωργικών εφοδίων
και εργαλείων διότι θα αυξήσει τη ρευστότητα της.
8) (Σελ. 35) Η ανώτατη δαπάνη για τα παρελκόμενα εργαλεία επεξεργασίας
εδάφους να ανεβεί στα 50.000 από τα 40.000 ευρώ που αναφέρεται στο
σχέδιο της ΥΑ. Λόγω των συνθηκών της αγοράς και των αναγκών των
αγροτών επιβάλλεται αυτή η αλλαγή.
9) (Σελ. 36) Να αυξηθεί το ποσό για του Δενδροκομικούς Γεωργικούς ελκυστήρες
στα 55.000 ευρώ από τα 45.000 του σχεδίου ΥΑ. Αυτό είναι αναγκαίο, λόγω
των συνθηκών της αγοράς και των αναγκών των παραγωγών για σύγχρονα
μηχανήματα που θα τους καλύπτουν τις εργασιακές τους ανάγκες και θα τους
προσφέρουν

τη

μέγιστη

ασφάλεια

κατά

την

εφαρμογή

των

φυτοπροστατευτικών ουσιών.
10)(Σελ. 37) Να επιτρέπεται η επιδότηση των συστημάτων άρδευσης με καρούλια
σε εκείνες τις περιοχές όπου το επικρατέστερο υφιστάμενο σύστημα άρδευσης
είναι άλλο, πιο σπάταλο σε νερό (π.χ. άρδευση με κατάκλιση ή άρδευση με
αυλάκια). Έτσι θα επιτυγχάνεται και ο στόχος που είναι η οικονομία νερού.
11) Να ενταχθούν ως επιλέξιμες δαπάνες στα Σχέδια Βελτίωσης και το κόστος
εγκατάστασης για επενδύσεις Αμπελιών και Ακτινιδίων (για υποστήλωση
απλή, υποστήλωση υπό κάλυψη, πλαστικό κάλυψης, δίχτυ κάλυψης). Γιατί με
τις ανωτέρω επενδύσεις στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των ποικιλιών,
επιτυγχάνεται αύξηση της διάρκειας της εμπορικής περιόδου των προϊόντων,

πρωίμηση ή οψίμηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
παραγόμενων προϊόντων.
12)Προβλήματα με αγροτεμάχια που ανήκουν σε περιπτώσεις μη κυρωθέντων
αναδασμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί τίτλοι
ιδιοκτησίας και έτσι δεν μπορεί να γίνει σε αυτά ανέγερση αποθηκών ή άλλων
κτισμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα
θα πρέπει να γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις της εκάστοτε

Δ/νσης

Τοπογραφικής ή της επιτροπής αναδασμού.
13)(Σελ. 122 παράρτημα 11) Σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και την άνοδο
των τιμών των πρώτων υλών ένα ρεαλιστικό επιλέξιμο κόστος κατασκευής
αποθήκης

είναι

στα

180

ευρώ/τετραγωνικό

μέτρο

από

τα

150

ευρώ/τετραγωνικό μέτρο που αναγράφεται στο σχέδιο της ΥΑ.
14) Τέλος, προτείνουμε στις περιπτώσεις της κοινής οικογενειακής Γεωργικής
Εκμετάλλευσης να επιτρέπεται στη μελλοντική κατάσταση η υποβολή και από
τους 2 συζύγους της δήλωσης ΟΣΔΕ. Διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται
ασφαλιστική κάλυψη στον έναν από τους 2 συζύγους ο οποίος δεν θα
καταθέσει δήλωση ΟΣΔΕ.
Κλείνοντας τις προτάσεις μας θέλουμε να σας τονίσουμε τρία θέματα που
πλήττουν την αξιοπιστία των Σχεδίων Βελτίωσης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.
Αυτά είναι: α) η υποχρεωτική διαπίστευση από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. β) η υπογραφή της
μελέτης μόνο από γεωτεχνικούς μελετητές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την νόμιμη
εισφορά του 2%. γ) και ο καθορισμός των ενδεικτικών αμοιβών να γίνεται από
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως τον επίσημο θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους σε θέματα
αγροτικής πολιτικής.
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