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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αποκλεισμένοι  μένουν  από  το  νέο  πρόγραμμα  βιολογικών

καλλιεργειών του Υπ.ΑΑΤ πολλοί μελισσοκόμοι 

Αποκλεισμένοι  από  το  νέο  πρόγραμμα  βιολογικών  καλλιεργειών  που  έχει

εξαγγείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγγέλλουν πως

έχουν μείνει οι περισσότεροι μελισσοκόμοι της χώρας μας.

Αυτό  συμβαίνει  καθώς  στην  πλατφόρμα  υποβολής  του  Μέτρου  11  «Βιολογική

Γεωργία»,  εμφανίζονται  στα  ευρήματα  της  εφαρμογής,  ως  «Μη  Ενεργοί

Γεωργοί»,  γεγονός  που  τους  καθιστά  μη  δυνάμενους  να  καταστούν  δικαιούχοι

του νέου προγράμματος. 

Το  εν  λόγω  σφάλμα  εμφανίζεται  μολονότι  η  πλειοψηφία  αυτών  είναι  και  κατά

«Κύριο Επάγγελμα Γεωργοί»,  σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και  Αγροτικών

εκμεταλλεύσεων  και  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στη  μελισσοκομία  τα

τελευταία συναπτά έτη. 

Η αδυναμία  εμφάνισης  των  μελισσοκόμων ως  «Ενεργοί  Γεωργοί»,  φαίνεται  να

ανακύπτει  από  τη  διασύνδεση  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  και  πιο

συγκεκριμένα  τη  διασύνδεση  της  Πλατφόρμας  του  Προγράμματος,  με  την

Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

Πιο  συγκεκριμένα,  στην  ΥΑ  Αριθ.  104/7056/2015  (ΦΕΚ  147/Β/22-1-2015),

“Εθνικές  επιλογές,  διοικητικά  μέτρα  και  διαδικασίες  εφαρμογής  των  άμεσων

ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου”,  Άρθρο 3,  Παράγραφος  2,
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αναφέρεται  πως  «Δεν  θεωρούνται  ενεργοί  γεωργοί  όσοι  δηλώνουν  γεωργικές

εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες

εκ  φύσεως  σε  κατάσταση  κατάλληλη  για  βόσκηση  ή  καλλιέργεια,  χωρίς  να

ασκούν  την  ελάχιστη  γεωργική  δραστηριότητα  επ’  αυτής,  όπως  αυτή  ορίζεται

στο άρθρο 2, παράγραφος 5.».

Έτσι,  η  πλειοψηφία  των  μελισσοκόμων  της  χώρας  μένουν  εκτός  του  νέου

προγράμματος βιολογικής γεωργίας με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, τις

οικογένειες αλλά και την παραγωγή τους.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για το εν λόγω πρόβλημα;

2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να τροποποιήσει την

ΥΑ με τρόπο τέτοιο ώστε να συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος κλάδος αγροτικής

δραστηριότητας στο πρόγραμμα;

3. Εντός ποιου χρονικού πλαισίου αναμένεται να δοθεί λύση στο ζήτημα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




