
Καβάλα,  07-01-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ------------------------------
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail:geoteeam  @  otenet  .  gr  

Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος

Προς:
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-Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Νομικό Σύμβουλο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Νικόπουλο

-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Γεωτεχνικούς φορείς
-Μέλη του παραρτήματος μας

Θέμα: «Αναγκαιότητα υποστήριξης της αίτησης ακύρωσης κατά της ΚΥΑ των 

σχεδίων Βελτίωσης από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  Παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας 

παρακολουθώντας  με  ανησυχία  και  από  κοντά  τις  εξελίξεις  και  τα 

τεκταινόμενα στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θέλει να παρέμβει σε ένα θέμα που κρίνει 

ότι  είναι  βαρύνουσας σημασίας για χιλιάδες συναδέλφους Γεωτεχνικούς και 

Αγρότες και θα πρέπει να ιεραρχηθεί και να προταxθεί από το υπάρχον Δ.Σ.. 

Το  θέμα  αυτό  είναι  η  υλοποίηση  των  σχεδίων  Βελτίωσης  και  η  κατάθεση 

αίτησης ακύρωσης κατά της ΚΥΑ υπ. αριθ. 4985/ τ. Β / ΦΕΚ 1026-2/7/2010 

για  τα  καθεστώτα  ενισχύσεων  του  μέτρου  121  «εκσυγχρονισμός  των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2007-2013, αλλά και όλων των Υ.Α. 

που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης. 

Η ανωτέρω ΚΥΑ πέραν του ότι θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

Γεωτεχνικών,  είναι  διάτρητη  σε  πολλά  σημεία  και  αντί  να  ωφελήσει  τους 

Έλληνες αγρότες μπορεί να στραφεί εναντίον τους διότι με την εφαρμογή της 

η  χώρα  μας  κινδυνεύει  άμεσα  με  πρόστιμα  και  κυρώσεις  οι  οποίες  θα 

επιβαρύνουν  τελικά  τους  ίδιους  τους  δικαιούχους.  Συνοπτικά  θέλουμε  να 

επισημάνουμε τα εξής:

1) Η εν λόγω ΚΥΑ δίνει το δικαίωμα της υπογραφής των σχεδίων βελτίωσης 

και από Τεχνολόγους Γεωπονίας ανεξαρτήτου ειδικότητας ακόμα και με 

μη  σχετικό  αντικείμενο,  οι  οποίοι  σαφώς  και  δεν  έχουν  το  γνωστικό 

υπόβαθρο  (ακόμα  και  της  ίδιας  ειδίκευσης)   και  επιπλέον  δεν  έχουν 
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παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τους συντάκτες 

σχεδίων βελτίωσης.

2) Δεν υπάρχει  αντικειμενικό  σύστημα μοριοδότησης των υποβαλλόμενων 

μελετών  των  υποψηφίων  δικαιούχων  των  σχεδίων  βελτίωσης  και 

αντικειμενικά κριτήρια επιλεξιμότητας και έγκρισης των επενδύσεων. Αυτό 

το  γεγονός  εγκυμονεί  τον  κίνδυνο  να  εφαρμοστούν  άλλοι  μέθοδοι  και 

τρόποι,  με  αποτέλεσμα  να  βρεθούν  σε  δύσκολη  θέση  οι  συνάδερφοι 

Γεωτεχνικοί του δημοσίου τομέα που καλούνται να εφαρμόσουν το μέτρο, 

αλλά και οι ίδιοι οι Αγρότες όταν θα ελεγχθούν από όργανα της Ε.Ε.. 

3) Θα  πρέπει  κατά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  να  ικανοποιείται 

πλήρως το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έτσι ώστε η χώρα μας να μην υποστεί την 

επιβολή  προστίμων  και  ποινών.  Οι  απαιτήσεις  αυτές  όμως  δεν 

ικανοποιούνται  πλήρως  από  την  εν  λόγω  ΚΥΑ  και  από  την  Υ.Α. 

καθορισμού λεπτομερειών.

4) Κινούμενοι  σε  αυτό  το  νομικό  πλαίσιο  η  μορφή  της  υλοποίησης  των 

προγραμμάτων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

είναι  με  την  κατάθεση  μελετών  και  όχι  με  την  κατάθεση  μιας  απλής 

αίτησης  ενίσχυσης.  Διότι  τότε  δεν  θα  τηρούνται  οι  στοιχειώδες 

προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της αναγκαιότητας των επενδύσεων όπως 

αυτές περιγράφονται  και  αποδεικνύονται  με τα αντίστοιχα μεγέθη μέσα 

στην  μελέτη  (υφιστάμενη  κατάσταση  εκμετάλλευσης  πριν  το  σχέδιο 

βελτίωσης – βελτίωση μελλοντικής κατάστασης μετά το σχέδιο).

5) Επιπλέον  καθίσταται  αμφίβολη  και  η  τήρηση  των  επιπρόσθετων 

απαιτήσεων επιλεξιμότητας αφού δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση 

των επενδύσεων αυτών από επιστήμονα γνώστη του αντικειμένου, όπως 

Γεωπόνο ή Κτηνίατρο (κώδικες ορθής Γεωργικής πρακτικής π.χ. για την 

ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων κ.α.). 

6) Συνέπεια των ανωτέρω παραγράφων 2,4 και 5 είναι ότι με την εν λόγω 

ΚΥΑ δεν εξυπηρετείται και η δυνατότητα ελέγχου των σχεδίων βελτίωσης 

από την δημόσια διοίκηση. 

7) Δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρήματα για τους ενδιαφερόμενους Αγρότες, 

τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο λόγω 

του ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εφαρμογή ανάλογου μέτρου 

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  οι  ανάγκες  που  έχουν  προκύψει  στο 



μεσοδιάστημα είναι πολλές και μεγάλες και τα χρήματα του μέτρου δεν 

επαρκούν ούτε στο κατ’ ελάχιστο. Λύση μπορεί να δοθεί με τη μεταφορά 

χρημάτων από άλλα μέτρα του Π.Α.Α. ή ενδεχομένως ακόμα και με τη 

μεταφορά χρημάτων από προγράμματα του ΕΣΠΑ που αποδεδειγμένα 

δεν έχουν την αναπτυξιακή προοπτική που χρειάζεται ο τόπος μας, όπως 

αντιθέτως  έχουν  τα  σχέδια  βελτίωσης  για  την  αγροτική  οικονομία 

γενικότερα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους τους οποίους αναφέραμε συνοπτικά 

η Δ.Ε.  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  του παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας πιστεύει 
ότι  ο  πρόεδρος  του  Δ.Σ.  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  κ.  Θ.  Μαρκόπουλος  ορθώς 
έπραξε  και  ζήτησε  με  επιστολή  του  από  τον  Νομικό  Σύμβουλο  του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της εν λόγω ΚΥΑ έστω 

και  την τελευταία  στιγμή,  προκειμένου να μην χαθεί  αυτό το δικαίωμα του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κατατεθεί  ανάλογη αίτηση 

ακύρωσης και  για  τις  Υ.Α.  καθορισμού λεπτομερειών του  μέτρου  διότι  και 

αυτές κινούνται  στο ίδιο μήκος κύματος με την ΚΥΑ. Τέλος αυτή η αίτηση 

ακύρωσης θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ και να υποστηριχθεί ισχυρά από 

το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Όσον αφορά την λανθασμένη αντίδραση των υπολοίπων 14 μελών του 

Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που με επιστολή τους προς τον Νομικό Σύμβουλο του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησαν την απόσυρση της αίτησης ακύρωσης θέλουμε να πούμε 

ότι αφού τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να ιεραρχήσουν στις συνεδριάσεις του 

οργάνου  τα  θέματα  που  αφορούν  πραγματικά  τους  Γεωτεχνικούς  και  να 

δράσουν προς όφελος τους, συμπεραίνεται ότι  το καλύτερο που θα έχουν να 

κάνουν είναι να ορίσουν την ημερομηνία των εκλογών.

  

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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