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Προς: κ. Χαράλαµ̟ο Κασίµη 

Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών 
Πόρων  
 

Αθήνα 23 Απριλίου 2018 

Αρ.Πρωτ. 155 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,  
 
Ενόψει της ολοκλήρωσης του ̟ρογράµµατος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11: 
Βιολογικές Καλλιέργειες) και της ε̟ακόλουθης αξιολόγησης των υ̟οψηφίων, ζητάµε την 
άµεση ̟αρέµβασή σας ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί ο διαφαινόµενος κίνδυνος της εν τοις 
̟ράγµασι ακύρωσης της όλης ̟ροσ̟άθειας. 
 
Η 2η ̟ροκήρυξη του ̟ρογράµµατος είναι ̟ράγµατι στη σωστή κατεύθυνση. Πολύ σωστά 
το Υ̟ουργείο υιοθέτησε κριτήρια ̟ου διασφαλίζουν την οµαλή και κυρίως τη λειτουργική 
εφαρµογή του ̟ρογράµµατος, δίνοντας ̟ροτεραιότητα σε ̟αλιούς βιοκτηνοτρόφους και 
̟ροβλέ̟οντας, µε ξεχωριστό µάλιστα ̟ροϋ̟ολογισµό, τη συµµετοχή των νέων.  
Ωστόσο, το ̟ρόγραµµα κινδυνεύει να α̟οτύχει, καθώς η «τεχνική λύση» α̟ό τη µια και οι 
̟ρόνοιες της σχετικής ΚΥΑ του 2015 (Αριθµ. 873/55993, 20/5/2015-άρθρο 5, ̟αράγραφος 
2. α̟ό την άλλη, σε συνάρτηση µε το ̟ερσυνό κενό λόγω της ακύρωσης της 1ης 
̟ροκήρυξης, καθιστά τουλάχιστον ασύµφορη τη συµµετοχή των ̟αραγωγών στο 
̟ρόγραµµα, αφού ένα τεράστιο ̟οσοστό αυτών δεν θα είναι σε θέση να αντα̟οκριθεί στις 
υ̟οχρεώσεις και τις δεσµεύσεις του. 
 
Οι συντελεστές ̟ου έχουν ̟ροβλεφθεί για τις 9 χωρικές ενότητες οδηγούν σε 
ανισοκατανοµή και κατάφωρες αδικίες.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για τον ίδιο αριθµό ζώων, µε τις ίδιες ανάγκες και α̟αιτήσεις, 
ο ̟αραγωγός στις Σέρρες θα ενισχυθεί µε τρεις φορές λιγότερα χρήµατα α̟ό τον 
συνάδελφό του στην Κρήτη.  
 
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό α̟ό µόνο του είναι αρκετό για να δηµιουργήσει σύγχυση και 
̟ροβλήµατα ικανά να τινάξουν το όλο ̟ρόγραµµα στον αέρα, ̟ολύ ̟ερισσότερο, 
µάλιστα, όταν ̟ράγµατι συνυ̟ολογίζοντας το αυξηµένο κόστος των ζωοτροφών, το 
κόστος των µελετητών, το κόστος των φορέων ̟ιστο̟οίησης και τα λοι̟ά έξοδα, το 
̟ρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για κά̟οιους ενδεχοµένως να α̟οτελεί κίνητρο 
για βιολογική εκτροφή-̟αραγωγή, για κά̟οιους άλλους όµως καθίσταται µάλλον 
ε̟ιζήµιο και τελικά α̟αγορευτικό.  
 
∆υστυχώς, αυτές είναι οι συνέ̟ειες της εικονικής ̟ραγµατικότητας ̟ου ε̟έβαλε η 
«τεχνική λύση». Ελ̟ίζουµε στην κατά το δυνατό συντοµότερη σύνταξη των 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ̟ου οριστικά θα βάλει τέλος σε όλες αυτές τις 
καταστάσεις. 
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Μέχρι τότε, όµως, και ̟ροκειµένου να µην ναυαγήσει το ̟ρόγραµµα της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας, είναι α̟όλυτη ανάγκη να ̟ροχωρήσετε, ̟ριν την αξιολόγηση, σε νέα 
κατανοµή βοσκοτό̟ων, µε ̟ροτεραιότητα στα αγρο̟εριβαλλοντικά, ό̟ως, άλλωστε, 
̟ροβλέ̟ει η ̟ροαναφερθείσα ΚΥΑ.  
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε ̟ιθανή διευκρίνηση. 

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 

 

 

 

 

 

Παύλος Σατολιάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινο̟οίηση:  
1. Υ̟ουργό Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Α̟οστόλου 

2. Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων κ. Γιάννη Τσιρώνη  

3. Αντι̟ρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.  Γεώργιο Α̟οστολάκη  

4. Αντι̟ρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιο Κέντρο 

 


