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Θέμα: «Παξαρώξεζε δεκόζηαο γεο ζε αλέξγνπο Γεσπνληθώλ ρνιώλ, ππνςήθηνπο 

λένπο αγξόηεο θ.α. ππνςήθηνπο ή λπλ αγξόηεο» 

 

θ. Τπνπξγέ 

πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα παξαρσξήζεη 

πξνο ρξήζε 3.000.000 ζηξέκκαηα γεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ έλαληη κηθξνύ 

ηηκήκαηνο γηα λα ηα θαιιηεξγήζνπλ άλεξγνη, λένη αγξόηεο, Πηπρηνύρνη Γεσπνληθώλ 

ζρνιώλ, γεσξγνί θαη θηελνηξόθνη κε κηθξό θιήξν. Δπίζεο από ηα ίδηα δεκνζηεύκαηα 

αιιά θαη από ην ζρέδην λόκνπ γηα ηελ πνιηηηθή γεο ηνπ Τπνπξγείνπ (ζρέδην λόκνπ 

πεξί δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, επίιπζεο ηδηνθηεζηαθώλ δεηεκάησλ θαη 

Αγξνηηθώλ κηζζώζεσλ) πιεξνθνξεζήθακε ζε γεληθέο γξακκέο ηε δηαδηθαζία 

δηαλνκήο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο πηζηεύεη όηη 

ε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε θαη γίλεηαη ζε κηα 

επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο όπνπ πνιινί ζπκπνιίηεο καο (ππνινγίδνληαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 60.000) έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ ύπαηζξν αζθώληαο ην αγξνηηθό 

επάγγεικα θαη αθόκα πεξηζζόηεξνη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.  

Ο Γεσπνληθόο θιάδνο θ. Τπνπξγέ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο θξίζεο 

καζηίδεηαη θαη απηόο από ηελ αλεξγία θαη πνιινί ζπλάδειθνη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ 

ιύζε ζην βηνπνξηζηηθό ηνπο πξόβιεκα πξνζαλαηνιηδόκελνη - ζε απηό πνπ γλσξίδνπλ 

θαιύηεξα θαη έρνπλ ζπνπδάζεη – ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ηελ εθηξνθή δώσλ, κε 

ιίγα ιόγηα ην αγξνηηθό επάγγεικα επξύηεξα. Γηα ην απηό ιόγν πξνηείλνπκε ζην 
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Τπνπξγείν ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο γεο κέζσ ηεο 

κνξηνδόηεζεο ησλ ππνςεθίσλ λα δνζεί ζεκαληηθό πξνβάδηζκα ζηνπο Γεσηερληθνύο 

ππνςεθίνπο. Ζ πξόηαζε καο απηή δελ βαζίδεηαη ζηα πιαίζηα κηαο ζπληερληαθήο 

ινγηθήο αιιά ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε είζνδνο Γεσπόλσλ θαη Κηεληάηξσλ αιιά 

αθόκα θαη ησλ Γαζνιόγσλ, Γεσιόγσλ θαη Ηρζπνιόγσλ ζα επηθέξεη κηα πνηνηηθή 

βειηίσζε ζην αγξνηνθηελνηξνθηθό επάγγεικα γεληθόηεξα, αθνύ νη λένη απηνί 

επηζηήκνλεο πνπ ζα αζρνιεζνύλε κε ην αγξνηηθό επάγγεικα ζα είλαη θνξείο 

θαηλνηνκίαο εηζάγνληαο λέεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, εθηξνθήο, βηνηερλνινγίαο κε λέεο 

απνδνηηθόηεξεο κεζόδνπο πάληα κε θξηηήξην ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Με απηή ηελ πξόηαζε καο όκσο δελ ζέινπκε λα απνθιείζνπκε άιιεο 

θαηεγνξίεο ζπκπνιηηώλ καο όπσο ηνπο απνθνίηνπο ΣΔΗ θαη ηνπο απόθνηηνπο 

Γεσξγηθώλ ζρνιώλ, νη νπνίνη έρνπλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα αζρνιεζνύλ θαη 

απηνί κε ην αγξνηηθό επάγγεικα. Πηζηεύνπκε όκσο όηη πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε 

αληίζηνηρε κνξηνδόηεζε αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο θαη ηηο γλώζεηο ηνπ θαζελόο, 

θαηαζέηνληαο όινη νη ππνςήθηνη θαηάιιειν ρέδην Γξάζεο ή Δπελδπηηθό ρέδην.  

Άιισζηε ην πνζνζηό ησλ ελδηαθεξόκελσλ Γεσηερληθώλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην αγξνηηθό επάγγεικα είλαη κηθξό, 

αιιά απηό ην κηθξό πνζνζηό είλαη ηθαλό λα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ηεο Διιεληθήο 

Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο θαη λα πξνζθέξεη ηθαλά θαη έκπεηξα ζηειέρε πνπ ζα 

θέξνπλ ηελ άλνημε ζηελ θαηλνύξγηα αξρή ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνύ καο θηλήκαηνο. 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,  

ε Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο καο ραηξεηίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ζαο, ε νπνία 

θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όπνηα βνήζεηα 

ρξεηαζηείηε, ηόζν θαηά ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπώλ εθαξκνγήο ηνπ 

λόκνπ απηνύ, όζν θαη ζε άιια ζέκαηα γεληθόηεξα.           

 

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο  

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


