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Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Θέκα: «Δξσηήκαηα ζπλαδέιθσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ Γεσξγηθώλ
πκβνύισλ»
Σν παξάξηεκά καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό γίλεηαη δέθηεο αιιεπάιιεισλ εξσηεκάησλ
ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθώλ ζρεηηθά κε ην Κέηξν 02 ηνπ Π.Α.Α. «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο,

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ππεξεζίεο αληηθαηάζηαζεο ζηελ
εθκεηάιιεπζε», ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο νλνκάδεηαη θαη «Γεσξγηθνί ύκβνπινη».
Πξόθεηηαη γηα έλα κέηξν ην νπνίν είρε κεγάιε απήρεζε ζηνπο Γεσηερληθνύο ζηελ
πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο κπνξεί λα είλαη θαίξηα εθόζνλ εθαξκνζηεί κε ηνλ ζσζηό ηξόπν
πξνο όθεινο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα. Δπεηδή ινηπόλ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είρε ζπδεηήζεη ην
ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ζε παιηόηεξεο ζπλεδξηάζεηο θαη είρε ζρεηηθέο επαθέο κε
ην Τπνπξγείν γηα ζέκα απηό, γηα απηό θαη ζαο δηαβηβάδνπκε ηα εξσηήκαηα ησλ
ζπλαδέιθσλ πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα όπσο:



Πνηα ζα είλαη ε ηειηθή κνξθή πνπ ζα έρεη ε εθαξκνγή ηνπ Κέηξνπ;
Πνηνη ζα είλαη νη θνξείο πινπνίεζεο ηνπ Κέηξνπ. Θα είλαη θπζηθά πξόζσπα
(Γεσηερληθνί) όπσο ζηελ πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ή λνκηθά πξόζσπα
(εηαηξείεο) όπσο δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηύπν;



Πνηνο ζα δηαρεηξηζηεί ην κεηξών ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πξόηαζε καο είλαη λα ην
αλαιάβεη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην.



Πνηνο ζα είλαη γεληθόηεξα ν ξόινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζην Κέηξν;



Θα πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ θαη πνηνο ζα ηελ αλαιάβεη;



Πνηνπο ηνκείο ηεο Πξσηνγελνύο νηθνλνκίαο ζα πεξηιακβάλεη;



Πόηε πξνγξακκαηίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Κέηξνπ; Δλόο κέηξνπ ύςνπο 125 εθ επξώ
(ζε Θνηλνηηθή ζπκκεηνρή).

Δπεηδή ηα εξσηήκαηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πνιύ κεγάιν γηα ην
κέηξν απηό, παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά κε ηελ όπνηα πιεξνθόξεζε έρεηε
πεξί ηνπ ζέκαηνο (επίζεκε ή αλεπίζεκε) θαη αλ δελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε ηόηε λα δεηεζεί
απηή από ην Τπνπξγείν γηα λα ελεκεξώζνπκε κε ηε ζεηξά καο ηνπο ζπλαδέιθνπο.
ε θάζε πεξίπησζε ην παξάξηεκα καο πηζηεύεη όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζην
κέηξν ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ, πξνο όθεινο
ησλ αγξνηώλ θαη ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
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