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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ην πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

ζηελ Ζγνπκελίηζα ζηηο 27-28/11/2011, ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαη αληηπξνζσπεία ηνπ 

Παξαξηήκαηνο καο. Κύξην ζέκα πνπ απαζρόιεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ πληνληζηηθνύ 

πκβνπιίνπ ήηαλ «Οη λέεο ζπλζήθεο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν θαη ν ξόινο ηνπ Γεσηερληθνύ». 

Σν ζέκα αλαπηύρζεθε ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θ. 

Μάκαιε πύξν θαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκβνύινπο από ην Γ.. θαη από ηα 

παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  

Κύξηα δηαπίζησζε είλαη ην γεγνλόο όηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ν εμαξηώκελνο 

από απηόλ δεπηεξνγελήο ηνκέαο απνηεινύλ ηελ επθαηξία θαη ην κνριό εμόδνπ ηεο ρώξαο 

καο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελώ ηαπηόρξνλα απνηεινύλ θαη ην ειαηήξην πνπ απνξξνθά 

ηνπο θξαδαζκνύο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηό άιισζηε απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο 

όηη ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ηεο θξίζεο 40.000 θάηνηθνη ησλ πόιεσλ κπήθαλ γηα πξώηε θνξά 

ζην αγξνηηθό επάγγεικα ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο αλεξγίαο ζε όινπο 

ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Σαπηόρξνλα όκσο παξνπζηάδνληαη θαη απηά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, κε ζεκαληηθή αύμεζε ηόζν ηεο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθώλ 

πξντόλησλ όζν θαη ησλ εμαγσγώλ απηώλ. Απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν 

ζηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ Γεσηερληθώλ. Απηή ηε ζηηγκή όκσο ν θιάδνο ησλ 

Γεσηερληθώλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα ζπλερηδόκελε πξαθηηθή απνθιεηζκνύ ησλ 

Γεσηερληθώλ από ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013, αθνύ νη Γεσηερληθνί 

αληηκεησπίδνληαη από ηελ πνιηηεία σο παξάγνληαο θόζηνπο θαη όρη σο παξάγνληαο 

πξνώζεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξαγόκελσλ πξντόλησλ, εηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ (λέσλ θαιιηεξγεηώλ θαη έξεπλαο), 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αγξνηώλ θαη γεληθόηεξα αύμεζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ 

πξσηνγελνύο ηνκέα. Απηέο νη πξαθηηθέο απνθιεηζκνύ ζύληνκα ζα έρνπλ αξλεηηθέο 
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ζπλέπεηεο, όπσο είραλ θαη ζην παξειζόλ, ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα αιιά 

θαη ζηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ζηνλ αγξνηηθό ρώξν 

επηθέξνληαο πιεζώξα πξνζηίκσλ θαη θαηαινγηζκώλ ζε βάξνο ηνπ Έιιελα Παξαγσγνύ.   

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ γεληθώλ δηαπηζηώζεσλ, ν πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ 

παξαξηήκαηνο καο θ. Μπζηαθίδεο Εαθείξεο ζηελ παξέκβαζε ηνπ επέζηεζε ην θίλδπλν 

πνπ ειινρεύεη από ηε κείσζε θαηά 30% ησλ πεξηθεξεηαθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηόζν γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, όζν θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ. Σαπηόρξνλα όκσο, έζεζε θαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξαξηεκάησλ 

ηνπ, ελώ ηαπηόρξνλα πξόηεηλε ιύζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζην Γεσηερληθό 

θιάδν.          

 ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ παξαξηήκαηνο καο θ. 

ηέθνο Κσλ/λνο, ν νπνίνο έζεζε ην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο Γεσξγηθώλ Βηνκεραληώλ 

όπσο ε Γσδώλε, ε ΔΚΑΠ, ε Βηνκεραλία Εάραξεο θ.α. από ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζα ππάξμνπλ γηα ηελ εγρώξηα αγξνηηθή παξαγσγή από ηέηνηεο 

ελέξγεηεο. Ωο ιύζε, πξόηεηλε ηε δεκηνπξγία εηαηξηώλ ιατθήο βάζεο ζε θάζε πεξηνρή, νη 

νπνίεο ζα ζπγθεληξώζνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο 

εμαγνξάο ηνπ πιεηνςεθηθνύ παθέηνπ ησλ κεηνρώλ απηώλ ησλ βηνκεραληώλ. Μόλν κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε όισλ ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζε θάζε πεξηνρή ζα 

πξνζηαηεπζεί ην κέιινλ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο. 

 Κιείλνληαο ηελ ζύληνκε απηή ελεκέξσζε, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ην ξόιν πνπ 

κπνξεί λα παίμεη ε Γεσηερληθή επηζηήκε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο. Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο 

ν επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαιείηαη λα παίμεη απηόλ 

ην ξόιν κέζσ ησλ κειώλ ηνπ, θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ζπκβάιινληαο ελεξγά 

ζηελ έμνδν ηεο ρώξαο καο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κηαο θξίζεο πνπ ζα αληηκεησπηζηεί 

κόλν κε ηε ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο καο ζε παξαγσγηθά πξόηππα θαη θαηεπζύλζεηο. ε απηά 

ηα πιαίζηα θηλνύκελν θαη ην παξάξηεκα καο δειώλεη γηα αθόκα κηα θνξά ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία όηη πξνηίζεηαη θαη επηζπκεί λα ζπκβάιεη κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, εληζρύνληαο ην 

έξγν όισλ ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ, πξνο όθεινο πάληα 

ηεο ηνπηθήο καο νηθνλνκίαο.     

 
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
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