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Θέμα: «Πορεία  εκτέλεσης  και  προοπτικές  του  μέτρου  των  Γεωργικών 
Συμβούλων»

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας 

παραμένοντας  πιστό  στο  θεσμοθετημένο  ρόλο  του  συμβούλου  της 
πολιτείας σε θέματα Αγροτικής πολιτικής και προασπίζοντας ταυτόχρονα 

τα  συμφέροντα  των  μελών  του  και  της  Αγροτικής  παραγωγής  της  χώρας 

(Ν.1474/1984 άρθρο 2)  θέλει  να σας θέσει  ένα θέμα που αφορά πολλούς 

συναδέλφους  Γεωτεχνικούς  αλλά  και  Αγρότες.  Πρόκειται  για  την  πορεία 
εκτέλεσης  και  τις  προοπτικές  συνέχισης  του  μέτρου  των Γεωργικών 
Συμβούλων.

Το  τελευταίο  καιρό  γινόμαστε  αποδέκτες  της  ανησυχίας  και 

ερωτημάτων πολλών συναδέλφων Γεωτεχνικών, Γεωργικών Συμβούλων αλλά 

και άλλων Γεωτεχνικών που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο Γεωργικών 

Συμβούλων.  Ενώ  ταυτόχρονα  γινόμαστε  αποδέκτες  πληροφοριών  περί 

κατάργησης του από το 2011. Τα ερωτήματα που μας θέτουν οι συνάδερφοι  

Γεωτεχνικοί μπορούν να απαντηθούν υπευθύνως μόνο από εσάς για αυτό και 

σας τα θέτουμε. Τα κυριότερα των οποίων είναι:

1) Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να συνεχίσει την εφαρμογή του 

μέτρου των Γεωργικών Συμβούλων για το 2010 όσο και για το 2011 

καθόσον  οι  συνάδελφοι  Γεωργικοί  Σύμβουλοι  έχουν  υπογράψει 

συμβάσεις  για  2  χρόνια;  ή  προτίθεται  να  το  περικόψει  τόσο 

χρηματικά στα 4 εκ. ευρώ (από τα συνολικά 50 εκ. ευρώ) όσο και 

χρονικά, εφαρμόζοντας το μόνο για το 2010;. Τέτοια απόφαση θα 
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οδηγούσε  σε  επαγγελματική  και  οικονομική  απαξίωση  τους 

συναδέλφους Γεωργικούς συμβούλους. Διότι για να ξεκινήσουν την 

ενασχόληση  τους  με  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο  προχώρησαν 

στην  επένδυση  αρκετών  χρημάτων  (σε  ενοικίαση  και  εξοπλισμό 

επαγγελματικών χώρων), ενώ τώρα κινδυνεύουν να προβούν στην 

έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες που έχουν 

προσφέρει χωρίς αυτές να αποπληρωθούν ποτέ.

2) Εάν και εφόσον σκοπεύετε να προχωρήσετε στην κατάργηση του 

μέτρου  αυτού,  με  ποιο  προτίθεστε  να  το  αντικαταστήσετε 

προκειμένου η χώρα μας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της 

όσον αφορά τη  διατήρηση  ενός  συστήματος  για  την  υποστήριξη 

των  αγροτών,  αλλά  και  στην  τήρηση  των  απαιτήσεων  της 

πολλαπλής συμμόρφωσης όπως ορίζουν τα άρθρα 13-16 και 145 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου;

3) Αν στις προθέσεις του υπουργείου είναι η συνέχιση του μέτρου των 

Γεωργικών  Συμβούλων,  τότε  πότε  και  πως  σκοπεύετε  να 

προχωρήσετε στο άνοιγμα των σχετικών μητρώων; καθότι από τη 

δημιουργία  τους  (με  την  συμβολή  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)  παραμένουν 

κλειστά  και  έχει  μεσολαβήσει  αρκετός  χρόνος  από  τότε  με 

αποτέλεσμα αρκετοί από τους συναδέλφους να έχουν αποχωρήσει 

από αυτό τον τομέα παροχής υπηρεσιών, ενώ νέοι συνάδελφοι που 

θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο να μην μπορούν.

4) Αν θα υπάρξει νέα σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους νέους 

υποψήφιους Γεωργικούς Συμβούλους και για τους ήδη υπάρχοντες 

προκειμένου να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν 

τον τομέα δραστηριοποίησης.

Το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων πιστεύουμε ότι κινείται προς την 

σωστή κατεύθυνση γιατί δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον στους αγρότες με 

μεγάλες εκμεταλλεύσεις να έχουν δίπλα τους το Γεωτεχνικό, ο οποίος θα τους 

συμβουλεύει και θα τους βοηθά στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την πολλαπλή συμμόρφωση, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1782/2003  του  Συμβουλίου,  καθιστώντας  τους  ταυτόχρονα  και 

ανταγωνιστικούς  σε  ένα  παγκοσμιοποιημένο  οικονομικό  σύστημα.  Έτσι  η 



συμβολή του Γεωτεχνικού Γεωργικού Συμβούλου είναι σημαντική στην τήρηση 

των  λογιστικών  βιβλίων  του  Αγρότη,  στην  τήρηση  μητρώου  της  

εκμετάλλευσης, στην τήρηση ημερολογίων αγρού, στη σωστή εφαρμογή των 

καλλιεργητικών φροντίδων (ώστε να είναι αποδοτικές και να προστατεύεται το 

περιβάλλον), στην προστασία της υγείας του αγρότη και του καταναλωτή, στην 

εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης παραγωγής και πιστοποίησης αυτής,  

στην  αποφυγή της  νιτρορύπανσης  και  γενικότερα στην  αειφορική  γεωργία,  

καθώς  και  σε  όλα  τα  αντικείμενα  στα  οποία  χρειάζεται  η  συμβολή  του  

Γεωργικού  Συμβούλου και  είναι  επιβεβλημένη  σύμφωνα  με  τα  εκδοθέντα 

εγχειρίδια Γεωργικού Συμβούλου του ΟΠΕΓΕΠ.

Ολοκληρώνοντας  τη  συγκεκριμένη  παρέμβαση  μας,  θέλουμε  να 
επισημάνουμε την ιδιαίτερη αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου, το 
οποίο  δεν  θα  πρέπει  να  πέσει  θύμα  μιας  πολιτικής  λιτότητας,  διότι 
αποτελεί βραχίονα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης στον Αγροτικό 
τομέα και  συμβάλει  τόσο  στην  ανάπτυξη  όσο  και  στην  αντιμετώπιση  της 

υψηλής  ανεργίας  του  Γεωτεχνικού  κλάδου.  Οι  όποιες  δυσλειτουργίες, 

προβλήματα  αλλά  και  χαμηλή  απήχηση  και  αποδοτικότητα  του  μέτρου 

οφείλονται και στην μη εκτέλεση του ελέγχου και της πιστοποίησης του μέτρου 

από  το  ίδιο  το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  όπως  είχε  αρχικά  ξεκινήσει,  ζήτημα  το  οποίο 

παραμένει ανοικτό για το παράρτημα μας και θέλουμε να πιστεύουμε για το 

σύνολο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.     
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