
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: Επιστολή μέλους Οικολόγων Πράσινων 

από:  

προς: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ <enosibiolak@gmail.com> 

ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2017 - 9:02 μ.μ. 

θέμα: Re: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας 

εστάλη από:  gmail.com 

 

καλησπέρα 

σας παραθέτω την απάντηση της Δημητρας Λυμπεροπούλου, σχετικά με την επιστολή σας που 

προώθησα. 

θΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΎΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΟΎΜΕ ΠΙΌ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ? 

Μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

 

---------------------- 

Τώρα όσον αφορά τις μόνιμες διαμαρτυρίες των Λακώνων (και μόνο) και συγκεκριμένα του 

κυρίου Καραμπάση θα σας αναφέρω τα εξής : είχα παραυρεθεί στις 25/11/2016 πριν βγει το 

μέτρο στην Λακωνία σε ενημερωτική τους ημερίδα, εκεί κατέγραψα ΟΛΕΣ τις προτάσεις τους 

(έχω τις σημειώσεις μου στην διάθεσή σας) στην συνέχεια επισκέφτηκαν το υπουργείο 3 φορές 

συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αποφασίστηκε να δωθούν λύσεις. Τα 

προβλήματα που είχαν αναδείξει τότε και που δόθηκε λύση ήταν: α) να μπει στο πρόγραμμα και 

άλλη Δημόσια υπηρεσία εκτος του ΟΠΕΚΕΠΕ -αυτό έγινε μπήκαν στο πρόγραμμα και τα 

Τοπικά κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης. β) να είναι υποχρεωτική αλλά όχι επιλέξιμη η ύπαρξη 

γεωπόνου -συμβουλου, και αυτό έγινε γ) να μην αποκλείονται από το μέτρο της βιολογικής όσοι 

έχουν κάποια συγκαλλιέργεια (πχ κάποιος είχε βιολογική καλλιέργεια ελιά και καλλιεργούσε και 

ντομάτες αυτός έχανε την επιδότητσή του) και αυτο έγινε, δ) να υπάρξει δέσμευση για 

νεοεισερχόμενους , και αυτό έγινε μπήκε τριετής δέσμευση. Επίσης έχουν πληρωθεί όλοι έως 

και για το 2014 βάσει στοιχείων που έχουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτός από αυτούς που είχαν 

κάνει ένσταση και βρίσκονται σε καθεστώς επανελέγχου (βέβαια να σημειώσω εδώ ότι οι 

Λάκωνες είχαν κάνει -όχι όλοι- μια ομαδική ένσταση και κατά συνέπεια αυτοί δεν έχουν 

πληρωθε,ί θα πληρωθούν όταν τελείωσει ο έλεγχος αφού έτσι προβλέπεται από τον νόμο) 

πέρα όλων όσων σας αναφέρω η επιστολή που έχουν στείλει επί της ουσίας δεν αναφέρει τ'ιποτα 

συγκεκριμένο εκτός του ότι έχουν ζητήσει πάλι συνάντηση και η οποία έχει προγραμματιστεί, η 

διαμαρτυρία τους -αυτή την φορά-αναφέρεται στο 2014 και 2015 κυρίως. 

 

 


