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Κύριε Υπουργέ,
Σύντομα αναμένεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.Α.Α.Τ., η
προκήρυξη των προγραμμάτων της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής
Κτηνοτροφίας τα οποία αποτελούν και τον κύριο μοχλό αύξησης της
παραγωγής
βιολογικών
προϊόντων
αλλά
και
στήριξης
των
βιοκαλλιεργητών στη χώρα.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του προγράμματος ο ρόλος του
γεωτεχνικού – συμβούλου υποβαθμίζεται αφού η αίτηση υπαγωγής στο
μέτρο και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη των βιοκαλλιεργητών θα
μπορεί να γίνεται από τους ίδιους τους βιοκαλλιεργητές ή και από
τρίτους οι οποίοι δεν είναι γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, Κτηνίατροι).
Η ανάγκη διατήρησης της γεωργίας ως παραγωγικής δραστηριότητας
στα νησιά του Αιγαίου συνδέεται με την επιβίωση των ίδιων των
νησιωτικών κοινωνιών. Η αγροτική οικονομία των νησιών των
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στηρίζεται στην παραγωγη
ποιοτικών προϊόντων.
Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που
επένδυσε σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και οδήγησε σε αύξηση της
ζήτησης, της παραγωγής αλλά και των τιμών παραγωγού δείχνει τον

δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί για μια επιτυχημένη γεωργία όπου η
βελτίωση του εισοδήματος του παραγωγού δεν συνδέεται αποκλειστικά
με τις κοινοτικές επιδοτήσεις αλλά με το παραγόμενο προϊόν.
Για να παραχθεί όμως ποιοτικό προϊόν απαιτείται η συνεχής υποστήριξη
του αγρότη από εξειδικευμένο γεωτεχνικό-σύμβουλο. Αποτελεί
λανθασμένη επιλογή η εξάλειψη του ρόλου του γεωτεχνικού από τα
σημαντικά αυτά προγράμματα που θα οδηγήσει τελικά στον αφανισμό
των γεωτεχνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική ύπαιθρο.
Επισημαίνουμε ότι ο ρόλος των γεωτεχνικών – συμβούλων στη
προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος υπήρξε ιδιαίτερα
σημαντικός. Πιο συγκεκριμένα οι λειτουργίες που αναλάμβαναν ήταν οι
εξής:


Ενημέρωση των βιοκαλλιεργητών σχετικά με οφέλη που μπορεί
να αποκτήσουν από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας.



Επιστημονική ενημέρωση και συμβουλή σχετικά με τον βιολογικό
τρόπο καλλιέργειας.



Εκπόνηση ολοκληρωμένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισης με
προσδιορισμό των εισροών, των καλλιεργητικών τεχνικών, των
αναμενόμενων προβλημάτων και των προτεινόμενων λύσεων.



Παρακολούθηση της εκμετάλλευσης και της εφαρμογής του
κανονισμού της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.



Σύνταξη ετήσιων αιτήσεων για τη λήψη της επιδότησης από τον
βιοκαλλιεργητή.

Είναι προφανές ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες
μπορούν να διεκπεραιωθούν μόνο από καταρτισμένο σύμβουλο –
επιστήμονα και όχι από τον ίδιο τον βιοκαλλιεργητή ή τρίτο πρόσωπο
χωρίς κατάρτιση.
Η «χαλαρή» αντιμετώπιση από το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο θέμα
θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση των βιοκαλλιεργητών,
την υποβολή προτάσεων με περιεχόμενο αμφιβόλου ποιότητας και
επιστημονικής ορθότητας, την έλλειψη παρακολούθησης των
εκμεταλλεύσεων με αποτέλεσμα τις πιθανές παρεκκλίσεις τους από τους
στόχους του προγράμματος.
Επιπλέον η πρόθεση σας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχεδιασμό του
προγράμματος, για υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και μετέπειτα του
φακέλου υποψηφιότητας, σε φορέα διαφορετικό από Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, δημιουργεί επιπλέον
δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος.

Η εξαίρεση ενός φορέα με καταρτισμένο - εξειδικευμένο προσωπικό,
πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων
προγραμμάτων, με παράλληλη ανάθεση των καθηκόντων σε έτερο
φορέα που παρουσιάζει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και
τεχνογνωσίας δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό στην παροχή
υπηρεσιών και καθοδήγησης προς τους ενδιαφερόμενους από την
πλευρά της Πολιτείας.
Πιστεύουμε ότι εάν οι ρυθμίσεις δεν αλλάξουν

Θα είναι ζημιωμένη η Αγροτική Ανάπτυξη όπως αυτή
εξυπηρετείται από την υλοποίηση των προγραμμάτων Βιολογικής
Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας.


Απαξιώνεται ο ρόλος του Γεωτεχνικού-συμβούλου αλλά και οι
αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και απενεργοποιείται το
επιστημονικό δυναμικό της χώρας, ενώ θα μπορούσαν με τον
σωστό σχεδιασμό, ουσιαστικά να προσφέρουν στην ομαλή
εφαρμογή των προγραμμάτων και στην ανάταση της Αγροτικής
Παραγωγής.

H Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παραρτήματος Aιγαίου, σας ζητάμε να
επαναπροσδιοριστεί και τελικά να καθιερωθεί ο ρόλος του
γεωπόνου – συμβούλου σε αυτά τα προγράμματα καθώς και να
ανατεθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων αποκλειστικά στις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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