Τα... τραγελαφικά της κατανομής των
βοσκοτόπων επισημαίνει η ΠΟΓΕΔΥ και
προτείνει - τουλάχιστον - διευκόλυνση
στην πληρωμή του ενοικίου

Με ανακοίνωση-παρέμβασή της προς τους αρμόδιους υπουργούς, η ΠΟΓΕΔΥ
αναφέρει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να
έχουν επιλέξιμο βοσκότοπο για επιδότηση, να μάθουν σε ποιες περιοχές
(περιφέρειες και δήμους) υποχρεούνται να υποβάλουν το σχετικό μίσθωμα, έτσι
ώστε να μην χάσουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό το λόγο η ΠΟΓΕΔΥ προτείνει,
τουλάχιστον, να μην απαιτείται να πάει ο κτηνοτρόφος στο δήμο να πληρώσει το
μίσθωμα, ειδικά στην περίπτωση π.χ. που είναι σε άλλη περιφέρεια, αλλά να του
παρακρατηθεί το ποσό από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης το φθινόπωρο.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί εδώ και μήνες την υπόθεση με τους κοινόχρηστους
βοσκοτόπους και ήδη σε παλαιότερες δημόσιες παρεμβάσεις της που αφορούσαν το
Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” έκανε σχετικές αναφορές.
Η παρούσα παρέμβασης μας κρίθηκε αναγκαία, επείγουσα και αφορά καθαρά
πρακτικούς λόγους και όχι την ουσία αυτής καθ’αυτή της διαχείρισης των
βοσκοτόπων και του τρόπου κατανομής τους. Ως Ομοσπονδία, άλλωστε, διαφωνούμε
στο σύνολο της επιλεγείσας πολιτικής της κατ’ ουσίαν εικονικής κατανομής των
βοσκοτόπων και της διανομής τους άκριτα τόσο σε σταβλισμένες όσο και σε
εκτατικές εκτροφές. Η παρέμβαση αυτή αφορά τον τρόπο είσπραξης των
τελών/ενοικίων μίσθωσης αυτών των βοσκοτόπων και την άνευ λόγου και αιτία
ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων κτηνοτρόφων της χώρας μας, όπως και τις
άπειρες χαμένες εργατοώρες συναδέλφων που εργάζονται στις Περιφέρειες και
τους Δήμους της χώρας.

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν “αναίμακτα”
για τους κτηνοτρόφους τα προβλεπόμενα της σχετικής ΥΑ 1332/93570/23-08-2016.
Όπως λειτούργησε η περίφημη «τεχνική λύση» του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εξαπόστειλε
στα πέρατα της Ελληνικής επικράτειας τους κτηνοτρόφους προκειμένου να
βοσκήσουν τα “ταξιδιάρικα” κοπάδια τους, θα πρέπει στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα να γίνουν απίθανα και τραγελαφικά πράγματα προκειμένου να γλιτώσουν
εξοντωτικές ποινές.
Θα κληθούν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας όχι μόνο
να κάνουν υπερπροσπάθεια, αλλά κυριολεκτικά να επικαλεστούν ανώτερες δυνάμεις
και ειδικές ικανότητες, προκειμένου να εντοπίσουν και ειδοποιήσουν τους ανά την
Ελλάδα κτηνοτρόφους για την υποχρέωση υπογραφής μισθωτηρίου και καταβολής
του αντιτίμου στον τόπο που τους έχει κατανεμηθεί ο βοσκότοπος.
Συγκεκριμένα θα πρέπει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έως τέλος Ιουνίου σε πρώτη
φάση για το έτος 2016, οι εκατοντάδες χιλιάδες κτηνοτρόφοι της χώρας, αρχικά να
πληροφορηθούν που έχουν κατανεμηθεί οι βοσκότοποι τους και στη συνέχεια - στην
πάρα πολύ συνηθισμένη περίπτωση που η κατανεμηθείσα έκταση βρίσκεται όχι μόνο
σε κάποιο όμορο Δήμο, αλλά στα πέρατα της χώρας - να κάνουν μία βόλτα αναψυχής,
ώστε να πάνε επιτόπου στον Δήμο που ο βοσκότοπος ανήκει, να υπογράψουν το
απαραίτητο συμφωνητικό, να πληροφορηθούν τον λογαριασμό που έχει “ανοίξει” η
οικεία Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.), να καταβάλουν τα χρήματα στον λογαριασμό και
στη συνέχεια να πάνε στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(Δ.Α.Ο.Κ.) να το γνωστοποιήσουν προκειμένου να μην τους επιβληθούν ποινές.
Φανταστείτε, δηλαδή, κτηνοτρόφο του νομού Κιλκίς ή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος
έχει “πάρει” βοσκοτόπους σε κάποιο ορεινό Δήμο της Φθιώτιδας, να πρέπει να πάει
αυτοπροσώπως στην έδρα αυτού του Δήμου, να υπογράψει συμφωνητικό, να
καταθέσει τα χρήματα σε συγκεκριμένο λογαριασμό που θα του υποδείξουν και στη
συνέχεια να πάει να δώσει αντίγραφο του καταθετηρίου στην Δ.Α.Ο.Κ. της Φθιώτιδας
(Λαμία). Όλα αυτά για να καταβάλει ένα τίμημα που μπορεί να κυμαίνεται πάνω –
κάτω στα εκατό ευρώ (π.χ για 250 στρ. βοσκότοπο). Επισημαίνουμε ότι το παράδειγμά
μας δεν είναι από τα ακραία καθώς τέτοιο θα ήταν να μιλήσουμε για κτηνοτρόφο που
θα χρειάζονταν να ανέβει και σε καράβι ή αεροπλάνο. Αντιλαμβάνεστε ότι πιο
παράλογη διαδικασία από την προαναφερόμενη δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Για να μην μακρηγορούμε, η Ομοσπονδία μας προτείνει να αναζητηθεί άμεσα άλλος
τρόπος πληρωμής των κατανεμηθέντων βοσκοτόπων από τους κτηνοτρόφους. Ένας
τέτοιος τρόπος για παράδειγμα, θα ήταν η πληρωμή - παρακράτηση από την ΑΕΕ
του 2017 των χρημάτων που προβλέπονται από την ΥΑ 410/28408 /13-3-2017 για
τα έτη 2016 και 2017. Στη συνέχεια αυτά να αποδοθούν άμεσα στις Περιφέρειες ή
και στους Δήμους, εάν υπάρχουν δημοτικοί βοσκότοποι, σε λογαριασμούς που θα
γνωστοποιηθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την
εκπόνηση των προβλεπόμενων διαχειριστικών σχεδίων. Με την πρόταση αυτή
αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία, οι χαμένες ώρες των υπηρεσιών και των
κτηνοτρόφων, η σπατάλη χρήματος για παράλογα ταξίδια και φυσικά ο
καταλογισμός ποινών.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι η εν λόγω παρέμβασή μας γίνεται μόνο με
γνώμονα τα προβλήματα που προαναφέραμε. Δεν την κάνουμε γιατί το μόνο που
θεωρούμε ότι λείπει από το ούτως ή άλλως προβληματικό θεσμικό πλαίσιο, με το
οποίο όπως τονίσαμε διαφωνούμε, είναι αυτό. Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι
υπηρετούντες συνάδελφοι στις Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας είναι
επιστημονικό προσωπικό που επιζητεί να εργαστεί και να προσφέρει σε θέματα
ουσίας στην Ελληνική Γεωργία και Κτηνοτροφία και όχι να κάνει τους
φοροεισπράκτορες και τους λογιστές.
Αυτή του η θέληση διατρανώθηκε και με την δεδηλωμένη από την Ομοσπονδία μας
επιθυμία για ουσιαστική επιστημονική εμπλοκή στο Μέτρο 11 "Βιολογικές
Καλλιέργειες", αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε με αποτέλεσμα την
ολοκληρωτική και ομολογημένη – ειδικά στον τομέα της κτηνοτροφίας- αποτυχία της
πρόσφατης πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ελπίζουμε τόσο αυτή η παρέμβασή μας όσο
και άλλες που θα ακολουθήσουν να έχουν καλύτερη τύχη προς όφελος κυρίως των
Γεωργών και Κτηνοτρόφων της χώρας μας.

