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Θέμα: « Θέκαηα ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.» 

σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 3257/5-10-2015 έγγξαθν ζαο. 

 

 ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ θαη κε αθνξκή ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε ζαο κε 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ., ην Παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ππελζπκίζεη φηη θαηά 

θαηξνχο ζαο έρεη απνζηείιεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ, ή έρεη 

παξαδψζεη ζρεηηθά ππνκλήκαηα θαηά ηελ επίζθεςε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηελ πεξηνρή 

καο, ηα νπνία ζαο έρεη θνηλνπνηήζεη. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνπο 

Γεσηερληθνχο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

 Πνιιά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπκε θαη πξνηείλνπκε θαη ιχζεηο είλαη 

δηαρξνληθά θαη πάληα επίθαηξα, δηφηη δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλνληαη θαη λα ρξνλίδνπλ. Όκσο ην επείγνλ ηνπ 

ησξηλνχ ζαο αηηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ζεκάησλ ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ΤΠΑΑΣ, δελ καο επηηξέπεη λα πξνιάβνπκε λα επεμεξγαζηνχκε αλαιπηηθά θαη λα 

ηεξαξρήζνπκε ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, φπσο ζα επηζπκνχζακε. Γη’ απηφ ζα ζαο 

παξαθαινχζακε ηελ επφκελε θνξά λα καο δνζεί επαξθέο ρξνληθφ πεξηζψξην, ψζηε λα 

επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαβνπιεπηνχκε ηα ζέκαηα απηά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, δηφηη απφ 

ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ε πξφνδνο φρη κφλν ηνπ Πξσηνγελνχο ηνκέα 

θαη ηνπ Γεσηερληθνχ θιάδνπ, αιιά ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα. 

      Δλεκεξσηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ έγγξαθα καο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα 

νπνία ζα βξείηε πινχζηα  ζεκαηνινγία γηα ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε: 

 Τπ. απιθ. ππωη. 381/20-5-2015 ππόζθαηο έγγπαθό μαρ κε ηηο πξνηάζεηο καο ζην 

πληνληζηηθφ πκβνχιην ηεο Λέζβνπ, ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε εθηελψο ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ησλ Γεσηερληθψλ, ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά, ε 

επίιπζε πνιιψλ απφ απηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην  

Τπνπξγείν. 
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 Τπ. απιθμ. ππωη. 479/22-6-2015 ςπόμνημα πξνο ηνλ λπλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ πεξηνρή θαη φπνπ 

ζίγνπκε ηνπηθά θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ησλ γεσηερληθψλ. 

 Άηςπο ππόζθαηο ςπόμνημα ππορ ηον κ. Αποζηόλος κε αθνξκή ηελ επίζθεςε 

ηνπ ζηελ Καβάια, ζην νπνίν  ζίγνπκε θπξίσο γεληθφηεξα δεηήκαηα θαη ιηγφηεξν ηα 

ηνπηθά ζέκαηα. 

 Τπ. απιθμ. ππωη. 207/20-3-2015 ςπόμνημα πξνο ηνλ Τθππνπξγφ, ηνπ ηφηε 

ΤΠΑΠΔΝ, αξκφδην γηα αγξνηηθά ζέκαηα θ. γνπξίδε κε γεληθφηεξα αιιά θαη ηνπηθά 

δεηήκαηα κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ. 

 Τπ. απιθμ. ππωη. 134/24-02-2015 αναλςηική ππόηαζη ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα 

ηε ζέζπηζε κεηξψνπ πξαγκαηνγλσκφλσλ απφ ην ΤΠΑΑΣ πνπ ζα ηεξείηαη ζην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ, επηιχνληαο ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη, 

θαη δηαζθαιίδνληαο κηα ππάξρνπζα πεγή εζφδσλ γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

 Τπ. απιθμ ππωη. 1045/18-12-2014 ςπόμνημα πξνο ηνλ ηφηε αληηπξφεδξν ηεο 

Κπβέξλεζεο θ. Βεληδέιν γηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη γεληθφηεξα ζέκαηα 

κε αθνξκή ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Καβάια. 

 Τπ. απιθμ ππωη. 990/05-12-2015 ςπόμνημα πξνο ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ θ. Καξαζκάλε γηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζέκαηα κε αθνξκή ηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγαλψζακε κε ην ΤΠΑΑΣ γηα 

ηελ λέα ΚΑΠ ζηε Γξάκα. 

 Τπ. απιθμ. ππωη. 764/04-09-2013 έγγπαθο πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ελφςεη ηεο 

ζπλάληεζεο ηνπ, κε ηνλ ηφηε Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θ. Βεληδέιν ζηα εγθαίληα 

ηεο ΓΔΘ. πλεκκέλα ζε απηφ ην έγγξαθν θαη ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ παξαζέηακε ην 

ππφκλεκα πνπ είρακε θαηαζέζεη ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ θ. Σζαπηάξε, ζίγνληαο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα. 

 Τπ. απιθμ. ππωη. 737/11-07-2012 έγγπαθο πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ., φπνπ 

αλαθεξφκαζηαλ ζε ζέκαηα πνπ δεηνχζακε λα ζέζεη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ ηφηε λέα 

εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

 

 Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ έγγξαθσλ πνπ ζαο έρνπκε ήδε απνζηείιεη θαη ζαο ηα 

ππνβάιινπκε μαλά ζπλεκκέλα, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε θαη ηα παξαθάησ πνπ έρνπλ 

αλαθχςεη, ή έρνπλ επηδεηλσζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Πξφθεηηαη γηα εμίζνπ ζνβαξά δεηήκαηα, 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζέκαηα ζηε ζπλάληεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ: 
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 Πποζηαζία ηων επαγγελμαηικών δικαιωμάηων ηων Γεωηεσνικών κε ηελ έθδνζε 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ Αλαγγειία Άζθεζεο ηνπ 

Γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο, ην Μεηξψν απαζρφιεζεο Γεσηερληθψλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

θαη ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ζσξαθηζηεί ε 

εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 344/2000 θαη ηνπ Ν.1474/1984 θαη ε θαηάξγεζε ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ήηαλ πξνο ην ρεηξφηεξν.   

 Γηα ην θέμα ηων Γεωπγικών ςμβούλων πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζην 

Τπνπξγείν ε επηζηξνθή ηνπ κέηξνπ ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. απφ φπνπ αξρηθά μεθίλεζε. 

 Γηα ην ίδην ζέκα ησλ γεωπγικών ζςμβούλων παξαθνινπζψληαο δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ηχπνπ πιεξνθνξεζήθακε φηη ην κέηξν ζα ιεηηνπξγήζεη θεληξηθά κε πξνθεξχμεηο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο φπνπ ζα αλαηίζεηαη ην έξγν απηφ ζε εηαηξείεο πνπ ζα 

ζηειερψλνληαη απφ 2 Γεσπφλνπο (δελ αλαθέξνληαη νη Κηελίαηξνη, δαζνιφγνη, 

ηρζπνιφγνη γηα αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο) θη έλαλ Οηθνλνκνιφγν. Οη ελζηάζεηο καο 

ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη γεληθφηεξεο, αιιά θπξίσο αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη έηζη ζα 

αλαιάβνπλ ην έξγν απηφ κεγάιεο εηαηξείεο απφ ηα αζηηθά θέληξα πνπ δελ έρνπλ 

επαθή κε ηνλ αγξφηε θαη ηελ χπαηζξν θαη ζπλεπψο δελ ζα ππάξρεη νπζηαζηηθή 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ ζηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα θαη θνηηψληαο ηα αληηθείκελα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ ρξεηάδεηαη ν νηθνλνκνιφγνο σο γεσξγηθφο ζχκβνπινο δηφηη 

ηα αληηθείκελα απηά είλαη θαζαξά Γεσηερληθά θαη εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ πεδίνπ. 

Γηα ηελ παξνρή ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη αληίζηνηρν κέηξν φπσο ππήξμε παιηφηεξα ην κέηξν ησλ 

γεσξγηθψλ ινγαξηαζκψλ.   

 Μεηά ην θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ καο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ PSI θαη ηε κείσζε ησλ 

εηζπξαηηφκελσλ πφξσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πιένλ είλαη πνιχ δεηλή, παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ηεζεί ην ζέκα ηεο 

επισοπήγηζηρ ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. από ηο ΤΠΑΑΣ, φπσο θάλεη ην Τπνπξγείν ζε φινπο 

ηνπο άιινπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην 

επηκειεηήξην επηηειψληαο ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ. 

 Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη θαηαζηεί κάζηηγα ε λαθπεμποπία και διακίνηζη 

παπάνομων, και άλλων θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων από άλλερ σώπερ. Σν 

πξφβιεκα απηφ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε, ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ην κέιινλ ησλ εμαγσγψλ καο θη επηθέξεη κεγάιε  απψιεηα 

εζφδσλ γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γη’ απηφ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία, 
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ελίζρπζε θαη ζσξάθηζε κηαο κεηθηήο ειεγθηηθήο δνκήο πνπ ζα κπνξεί λα εθηειεί  

ειέγρνπο ζε κεηαθνξηθά κέζα, λα θάλεη επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο 

ςεθαζκέλσλ θπηψλ ζην ρσξάθη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβάιεη θπξψζεηο ζηνπο 

παξαλνκνχληεο (κεγάια πξφζηηκα, πεξηθνπή εληζρχζεσλ θ.ι.π.). 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ, έρεη επέιζεη 

νηθνλνκηθή αζθπμία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Γηα λα επηιπζνχλ ελ κέξεη ηα πξνβιήκαηα 

απηά ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα αλαιάβεη ηελ παξαθίλεζε ησλ αγξνηψλ, κέζσ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη θαηάιιεισλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, γηα ηε ρξήζε 

πηζησηηθήο αγξνηηθήο θάξηαο κε ρακειφ εηήζην επηηφθην, γηα ηελ αγνξά ησλ 

αγξνεθνδίσλ - πεηξειαίνπ, ηνλίδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

(εθπηψζεηο, θνξναπαιιαγέο ) γηα απηνχο, αιιά θαη ηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο πνπ ζα βξνπλ κπξνζηά ηνπο νη αγξφηεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

θνξνιφγεζεο θαη αχμεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ. 

 Εθαπμογή ηηρ ζςνηαγογπάθηζηρ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. Παξάιιεια ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα 

πξνβαίλεη ζηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο,  ε 

νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, πηζηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη 

πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ.  

 Απαξίωζη ηηρ διαδικαζίαρ πιζηοποίηζηρ ηων Αγποηών ζηελ Οξζνινγηθή 

Υξήζε Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ (ΟΥΓΦ). Λφγσ ηεο ζνβαξήο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ 

ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, δελ γίλνληαη νη απαξαίηεηνη εληαηηθνί έιεγρνη ηφζν 

ζηελ θαηάξηηζε φζν θαη ζηηο εμεηάζεηο απφθηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ απαμίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζηα κάηηα ησλ αγξνηψλ, σο ελφο αθφκα εηζπξαθηηθνχ κέηξνπ, κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή αξθεηψλ ΚΔΚ - εμεηαζηηθψλ θέληξσλ. Λχζε ζα απνηειέζεη ε 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κε ηελ εκπινθή θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζηνπο ειέγρνπο 

(π.ρ. ΟΠΔΚΔΠΔ θαη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηα ΚΔΚ π.ρ. ΔΟΠΠΔΠ) θαη ε 

ππνρξεσηηθφηεηα απηήο ηεο θαηάξηηζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αγξφηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (λένη αγξφηεο, δηθαηνχρνη ζρεδίσλ 

βειηίσζεο θ.α.).    

 Γηα ην πξφβιεκα ηεο διασείπιζηρ ηων κενών θςηοπποζηαηεςηικών ζςζκεςαζιών 

πνπ καζηίδεη ηελ Διιεληθή χπαηζξν ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο 

θαηλνηφκεο ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ππάξρνπζα λνκνζεζία πνπ πξνήιζε απφ ηελ Δ.Δ. 

θαη ζήκεξα θαηαζηξαηεγείηαη, ξππαίλνληαο ηε ρψξα. Μηα ξεμηθέιεπζε πξφηαζε καο 
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είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνξέσλ αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζήκεξα είλαη ή  

Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο-Αλαθχθισζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ) θαη άιιεο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο) ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θελψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θ.α. απνξξηκκάησλ 

(δίρηπα θάιπςεο, αγξνηηθά λάηινλ θ.α.). Γηα λα πεηχρεη ην κέηξν ζα πξέπεη ν 

παξαγσγφο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απηή ν 

παξαγσγφο αξρηθά ζα πξέπεη λα επηβαξχλεηαη κε έλα ζνβαξφ θφζηνο αλά 

ζπζθεπαζία, ην νπνίν φκσο ζα ηνπ επηζηξέθεηαη πιήξσο κεηά απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηελ πξψηε δηαρείξηζε ηεο θελήο ζπζθεπαζίαο (μέπιπκα 3 θνξέο 

θ.ι.π.) απφ ηνλ ίδην θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην θαηάζηεκα αγνξάο. Έηζη ν 

παξαγσγφο ζα έρεη θίλεηξν ζπκκεηνρήο θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά, αιιά 

θαη ην θαηάζηεκα γεσξγηθψλ εθνδίσλ ζα έρεη έλα κηθξφ έζνδν πνπ ζα ηνπ απνδίδνπλ 

νη εηαηξείεο αλαθχθισζεο αθνινπζψληαο ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπο, αλαιφγσο ηεο 

ζπγθεληξσζείζαο πνζφηεηαο. Γηα ην ζέκα απηφ ζθνπεχνπκε λα ζαο θαηαζέζνπκε 

αλαιπηηθή πξφηαζε. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία επί ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ θαη φισλ ησλ 

ζπλεκκέλσλ ηνπ παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο.   

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο 

 


