Δημοσιεύονται παρακάτω οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις των
ομιλητών του Συντονιστικού Συμβουλίου που κατέθεσαν εισήγηση
σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα μετά την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του
Συντονιστικού Συμβουλίου

Κεντρική Εισήγηση στο Συντονιστικό Συμβούλιο του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπέσης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή
κρίση. Κρίση με βαρύτατες επιπτώσεις στο λαό
και ακόμη περισσότερο στην παραγωγική
διαδικασία.
1. Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας είναι
αυτός που έχει πληγεί διπλά τόσο κατά την
περίοδο της ανάπτυξης όσο και κατά την περίοδο
της κρίσης. Αποτέλεσμα είναι πως χάθηκε η
συμβολή του στην οικονομία με εμφανείς
επιπτώσεις σε όλους τους δείκτες της.
Χαρακτηριστικό είναι πως Τα τελευταία τριάντα
(30) χρόνια, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην
Ε.Ο.Κ. το 1981, το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών
προϊόντων (εξαγωγές – εισαγωγές σε τρέχουσες
τιμές
μετατρεπόμενες
σε
Ευρώ)
από
πλεονασματικό
μετατράπηκε
σε
έντονα
ελλειμματικό (ήδη από το 1982) με συνεχή
φθίνουσα πορεία (1981: + 38.367.000 €,
1991: - 311.102.000 €, 2001: - 1.003.460.000
€) και με αποκορύφωμα το έτος 2008 όποτε το έλλειμμα του ισοζυγίου έφθασε τα
3.043.506.477 €. Το ίδιο συμβαίνει και με τους υπόλοιπους τομείς της πρωτογενούς
παραγωγής από την κτηνοτροφία όπου πληρώνουμε για εισαγωγές κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων άλλα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δεν μπορούμε ως χώρα, ως οικονομία να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το τίμημα της
υπο-ανάπτυξης και καθυστέρησης του πρωτογενούς τομέα. Όταν μάλιστα αυτός ο
πρωτογενής τομέας είναι άμεσα συνδεόμενος και με την ανάπτυξη του
δευτερογενούς μέσω της μεταποίησης και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας
μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας.
Η κρίση μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ευκαιρία. Ήδη Η οικονομική κρίση
φαίνεται, πως έφερε την στροφή προς την παραγωγή και την εξωστρέφεια. Η
παραγωγή του πρωτογενούς τομέα (περιλαμβανομένης της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας και της δασοπονίας) με όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε
σταθερές τιμές (2000), όχι μόνο δε μειώθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά
αυξήθηκε αισθητά τόσο κατά το 2009 (από 6,188 σε 6,865 δις €) όσο και κατά το
2010 (από 6,865 δις € σε 7,793 δις €). Αντίστοιχα, το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων μειώθηκε από 3.044 εκατ. € που ήταν το 2008 σε
2.398 εκατ. € το 2009 και σε 1.893 εκατ. € το 2010.
2. Άλλωστε Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα έχει τα παρακάτω συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς τομείς:
(α) τη χαμηλή ένταση του επενδυόμενου κεφαλαίου σε εποχή μειωμένης
ρευστότητας.

(β) τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικού τμήματος του διογκούμενου κύματος
των ανέργων
(γ) τη δυνατότητα ανάπτυξης του συνόλου της επικράτειας και ιδιαίτερα ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών
(δ) Η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας
όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.
Δυστυχώς όμως η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από
Ένα γραφειοκρατικό – ελεγκτικό σύστημα με σημαντικό
επιστημονικού και τεχνοκρατικού ρόλου των Γεωτεχνικών .

περιορισμό

του

Η ίδια κατάσταση υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα όπου ο Γεωτεχνικός έχει σιγά σιγά
χάσει δικαιώματα.
Το ίδιο Για την εκπαίδευση και την Έρευνα
Τι γίνεται όμως τώρα πως αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί ιδίως κάτω από
τις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Και ποιος ο ρόλος μας σε αυτή την αναπτυξιακή
προσπάθεια?
•

Εδώ έχουμε να παίξουμε το ρόλο μας Σε συμβουλευτικό, εφαρμοστικό και
ερευνητικό επίπεδο με την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 344/2000. Επίσης
Χρειάζεται μια νέα δομή στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θα καθιστά
παραγωγικό το έργο των συναδέλφων μας μακριά από γραφειοκρατικές
διαδικασίες με τον ειδικό επιστήμονα δίπλα στην παραγωγική διαδικασία μακριά
από λογιστικές λογικές.

Ο εθνικός πλούτος είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση, η πρωτογενής παραγωγή
παραμελημένη τόσα χρόνια αποτελεί την ελπίδα της Ελλάδας στις συνθήκες
οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία και οι
οργανωμένοι φορείς της θα αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό για να
επανεκιννήσουμε την οικονομία. Θεωρούμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ

Οι νέες συνθήκες στον αγροτικό χώρο και ο ρόλος
του γεωτεχνικού
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος ΔΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σας καλωσορίζω στο συντονιστικό
Ηγουμενίτσας με θέμα ο ρόλος
Γεωτεχνικού στην οικονομική κρίση.

της
του

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή
κρίση. Μια κρίση στην οποία ως κοινωνία
αρχικά και ως επιστήμονες οφείλουμε να
δώσουμε απαντήσεις και να προτείνουμε
διεξόδους με νόημα και προοπτική ώστε να
φανούμε χρήσιμοι στον τόπο μας και να
ανταποκριθούμε στο ρόλο μας. Ιδιαίτερα εμείς
ως Γεωτεχνικοί που ασχολούμαστε με τον πιο
κρίσιμο τομέα που σε συνθήκες οικονομικής
κρίσης διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο διεθνώς
στην οικονομική ανάταση μιας χώρας.
1. Ένα πρωτογενής τομέα ο οποίος έχει
παραμεληθεί, υποβαθμιστεί ως αποτέλεσμα
πολιτικών με έντονα στοιχεία λαϊκισμού που
στόχο
είχαν
τον
παραμερισμό
της
επιστημονικής γνώσης και οργάνωσης στο όνομα μιας λάθος νοοτροπίας χωρίς σχέδιο
και χωρίς όραμα.
2. Ιδίως μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε. δημιουργήθηκε ένας πρωτογενής
τομέας και μια αγροτική οικονομία έντονα ελλειμματική με βασικές διαρθρωτικές
αδυναμίες και χαμηλή παραγωγικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά δημιουργούνται τόσο
με την αύξηση των εισροών στην Ελληνική γεωργία από το 80 μέχρι σήμερα όσο από
την άλλη με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ όπου έχουμε δραματική μείωση των
εισροών και αντίστοιχη μείωση της παραγωγικότητας.
Σήμερα η Ελληνική Αγροτική οικονομία έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα
Τα μειονεκτήματα είναι
α) το υψηλό κόστος αγροτικής παραγωγής λόγω των μικρών κλήρων,
β) την αγροτική παραγωγή που έχει ως οδηγό της τις επιδοτήσεις,
γ) την κυριαρχία της γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας του γενικότερου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
δ)της ελλιπούς λειτουργίας φορέων ελέγχου της αγοράς
ε) την απουσία εθνικού «brand name» στις διεθνείς αγορές, και,
στ) την περιορισμένη στρατηγική προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς
αγορές

και φυσικά την έλλειψη εκπαίδευσης των αγροτών, η μεγάλη ηλικία τους και η
κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματος.
Από την άλλη έχουμε και μια σειρά από πλεονεκτήματα
Όπως
•

Η υποδομή σε μηχανήματα, ανθρώπους και εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της
προηγούμενης πορείας μας

•

Εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

•

τη χαμηλή ένταση του επενδυόμενου κεφαλαίου

•

τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικού τμήματος του διογκούμενου κύματος
των ανέργων

•

ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

•

προστασία του περιβάλλοντος που σημαίνει ότι οι αστοί είναι διατεθειμένοι να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα.

•

Δυνατότητα σύνδεσης με δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Η διαφαινόμενη αντίδραση της Ελληνικής οικονομίας στην οικονομική κρίση με την
αύξηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών είναι ένα δείγμα το οποίο θα πρέπει να
μελετηθεί χωρίς θριαμβολογίες καθώς σήμερα υποχρεώνονται οι Ελληνικές
επιχειρήσεις να εξάγουν φθηνά και σε ακατέργαστα προϊόντα χωρίς όμως να είναι
σίγουρο ότι κατακτούν τις αγορές καθώς σε αγορές όπου είχαμε εξαγωγές
Μεταποιημένων προϊόντων έχουμε χάσει τα μερίδια αγοράς δείχνοντας μια τάση την
οποία έχουμε δει σε χώρες υπό χρεωκοπία όπως οι Ανατολικές χώρες μετά την
πτώση.
Ως Γεωτεχνικοί ως επιστήμονες εμείς οι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα της
οικονομίας όπου θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελληνική αγροτική οικονομία στην
αλλαγή πορείας. Στην επανεκκίνηση όπου με σαφή τρόπο θα πρέπει να
αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας και να βοηθήσουμε στην αλλαγή στρατηγικής αλλά και
κυρίως νοοτροπίας στον καθορισμό των στόχων της αγροτικής παραγωγής.
1. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των Γεωτεχνικών, είναι σημαντικός και θα
πρέπει να περιγραφεί και να διερευνηθεί σε ένα πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης της
Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.
Δυστυχώς η κατάσταση η οποία υπάρχει τώρα δεν μας επιτρέπει να είμαστε
αισιόδοξοι. Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ο ρόλος του Έλληνα
Γεωτεχνικού έχει υποβαθμιστεί και με ευθύνη δική μας. Σήμερα έχει επικρατήσει ένας
άκρατος λαϊκισμός με πρόσχημα την μείωση του κόστους παραβλέποντας τη
συμβολή μας στην ανάπτυξη και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ακόμη και ο
ρόλος του Γεωτεχνικού ως διεκπεραιωτικός μέσα σε ένα γραφειοκρατικό – ελεγκτικό
σύστημα αμφισβητείται έντονα το γεγονός αυτό έχει εμφανή αποτελέσματα και
επιπτώσεις. Επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, στην υγεία του αγρότη και
καταναλωτή στην έλλειψη δεδομένων για χάραξη πολιτικής.
Οι Γεωτεχνικοί πρέπει να μπορέσουμε σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον να
επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας. Και εδώ είναι η ευθύνη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να
προσδιορίσει και να χαράξει πολιτικές κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε
ώστε ο Γεωτεχνικός να πάρει το ρόλο που τους αξίζει. Να θέσουμε τις
προτεραιότητες πάνω στη βάση ενός πρωτογενούς τομέα με επιστημονική στήριξη

και καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο παίρνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες σε αυτή
την κατεύθυνση με εκδηλώσεις όπως ΕΤΑΓΡΟ Καστοριά, το Συντονιστικό, την βασική
μας θεματική πρωτοβουλία στην ΑΓΡΟΤΙΚΑ και στην ημερίδα καθώς και η
πρωτοβουλία της Αγροτικής διατροφικής ΕΓΝΑΤΙΑΣ που καλούμαστε να
υλοποιήσουμε. Περιμένουμε και την δική σας συμβολή με ιδέες προτάσεις για τον
επανακαθορισμό του ρόλου μας.
Ένας ρόλος ο οποίος διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες
•

Συμβουλευτικής

•

Εφαρμοσμένης παραγωγικής διαδικασίας

•

Ερευνητικός

•

Εκπαιδευτικός

•

Χάραξης πολιτικής

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται και μια σειρά από παρεμβάσεις που πρέπει να
είμαστε σε θέση να τις εφαρμόσουμε.
Επιγραμματικά χρειάζεται να δουλέψουμε ώστε να πετύχουμε μια
•

Νέα δομή στο δημόσιο ώστε το συρρικνωμένο δημόσιο να καταστεί λειτουργικό
και να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία των συναδέλφων γεωτεχνικών

•

Νέα δομή στον ιδιωτικό τομέα όπου θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική γνώση
και ανάληψη ευθύνης από τον ειδικό επιστήμονα γεγονός που θα μας
καταξιώσει στα μάτια της κοινωνίας.

•

Νέα δομή στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση

•

Νέα δομή στην έρευνα

•

Εξειδικεύσεις αντικειμένων και γνώσεων

•

Αλλαγή αντίληψης στο σχεδιασμό εφαρμογή και εκτέλεση στρατηγικών
πολιτικών και συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

•

Και μια διαφορετική αντίληψη του κόστους και της συνεισφοράς μας στη
μείωση του.

Στρατηγικής σημασίας έργο για εμάς είναι η πλήρης εφαρμογή του Π.Δ. 344/2000 με
την έκδοση εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων που θα δίνουν τις δυνατότητες
στους συναδέλφους γεωτεχνικούς να υποστηρίξουν τα παραπάνω .
Σας ευχαριστώ

Οι νέες συνθήκες στον αγροτικό χώρο και ο ρόλος του
γεωτεχνικού – ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Παράγοντας Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ηπείρου – Προβλήματα – Ρόλος –
Προοπτική
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μπαλαμπέκος, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παρ/τος

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων

Oι οικονομικές εξελίξεις που διαδραματίζονται με
ταχύτατους ρυθμούς, και των οποίων όλοι μας
είμαστε κοινωνοί και αποδέκτες, επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την παραγωγική διαδικασία και
ιδιαίτερα τον αγροτοδιατροφικό κλάδο.
Στην Ήπειρο τους τελευταίους μήνες έχει
αναδειχθεί σε κομβικό ζήτημα το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ».
Είναι η συνεταιριστική βιομηχανία, η οποία στα
40 και πλέον χρόνια λειτουργίας της έχει στηρίξει
την κτηνοτροφία, επηρεάζει, ίσως και καθορίζει
σε μεγάλο βαθμό την τιμολογιακή πολιτική στο
γάλα σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί βασικό
παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.
Η γαλακτοβιομηχανία από την ίδρυσή της μέχρι
και σήμερα λειτουργεί υπό τη σκέπη της Αγροτικής Τράπεζας που διαθέτει την
απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, (άνω του 67%) με το υπόλοιπο
να κατέχουν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ηπείρου,
Η «ΔΩΔΩΝΗ», παρότι είναι συνεχώς κερδοφόρα, περιλαμβάνεται στις εξωτραπεζικές
δραστηριότητες, - μαζί με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και τη ΣΕΚΑΠ- από τις
οποίες η Αγροτική Τράπεζα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να απαλλαγεί. Ήδη έχει προσληφθεί σύμβουλος για την πώληση του πλειοψηφικού
πακέτου των μετοχών και τους επόμενους μήνες σύμφωνα με τις δηλώσεις του
Διοικητή της Α.Τ.Ε. πρόκειται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
Το ζητούμενο για τους Ηπειρώτες, αλλά και γενικότερα για τον αγροτικό κόσμο, είναι
πώς θα διασφαλιστεί τόση η συνέχιση της σημερινής πορείας της
γαλακτοβιομηχανίας, όσο και ο παρεμβατικός ρόλος της στον κλάδο της
κτηνοτροφίας και ειδικότερα των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Είναι φανερό ότι τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα αλλάζουν ραγδαία, σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το περιβάλλον είναι εξόχως ανταγωνιστικό και σε αυτό
καλείται να διαδραματίσει το δικό της ρόλο η «ΔΩΔΩΝΗ», διατηρώντας τα σημερινά
ποιοτικά προϊόντα, με κυρίαρχη τη φέτα, αλλά και να αναπτύξει νέα και δίκτυο
διανομής, από την επιτυχία των οποίων εξαρτάται και η ύπαρξή της.
Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια νέα κατάσταση, που είναι άγνωστο που θα
οδηγήσει. Σήμερα δημιουργείται ένα ευρύ μέτωπο, φορέων, παραγωγών,
εργαζομένων, που τάσσεται υπέρ της διατήρησης του συνεταιριστικού χαρακτήρα
της γαλακτοβιομηχανίας. Και αυτό δεν είναι απόρροια μιας κρατικίστικης λογικής και

νοοτροπίας. Αλλά αποτελεί .το επιστέγασμα ενός εξαντλητικού δημιουργικού
διαλόγου και προβληματισμού, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των πραγματικών
δεδομένων. Μόνο μέσα από ένα συνεταιριστικό πλαίσιο και σχήμα στο οποίο το
πρώτο λόγο θα έχουν παραγωγοί και τοπικοί φορείς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της
λειτουργίας της «ΔΩΔΩΝΗΣ» στη σημερινή της μορφή και δεν θα χρησιμοποιείται
μελλοντικά μόνο για το όνομά της.
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η Α.Τ.Ε. προτίθεται να προχωρήσει σε πώληση
των μετοχών της και δεν συζητά την απευθείας μεταβίβασή τους στις Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι τελευταίοι από μόνοι τους αδυνατούν να σηκώσουν το
βάρος μιας τόσο μεγάλης οικονομικής προσφοράς. Οπότε εν των πραγμάτων πρέπει
να αναζητηθεί ένας άλλος φορέας, συνεταιριστικής αντίληψης και σύνθεσης, που θα
έχει τις δυνατότητες να καταθέσει προσφορά στην Α.Τ.Ε. για την αγορά των μετοχών
της και ο οποίος, στη συνέχεια θα μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση του σημερινού
ρόλου της γαλακτοβιομηχανίας.
Ήδη το τελευταίο διάστημα έχει αναληφθεί συντονιστική πρωτοβουλία από την
Περιφέρεια Ηπείρου για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συγκρότησης ενός ευρέως
Ηπειρωτικού μετώπου, στο οποίο θα μετέχουν ενώσεις, παραγωγοί, εργαζόμενοι,
ιδιώτες κ.α., που μέσω ενός φορέα συνεταιριστικής μορφής να καταθέσει πρόταση
αγοράς των μετοχών της ΑΤΕ.
Εμείς ως Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στηρίζουμε και συμμετέχουμε
ενεργά στο εγχείρημα αυτό, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και απαιτεί
την ενεργό συμμετοχή, αν είναι δυνατόν όλων των Ηπειρωτών και των γεωτεχνικών,
που θεωρούμε ότι ο καθένας από τη θέση μας, πρέπει να συνδράμουμε και να
ενισχύσουμε.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς ακόμη και αν λυθεί το ζήτημα του Φορέα,
εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστες οι προθέσεις της Α.Τ.Ε. και κυρίως στο αν
είναι διαθέσιμη να συζητήσει μια τέτοια πρόταση.
Το δικό μας χρέος είναι να αγωνιστούμε για την διαφύλαξη της «ΔΩΔΩΝΗΣ» για αυτό
που είναι σήμερα και όχι για αυτό που ορισμένοι, ενδεχομένως, επιθυμούν. Το δικό
μας χρέος είναι να στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τους πυλώνες ανάπτυξης
του πρωτογενούς τομέα, είτε είναι η Ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία, είτε η
Βιομηχανία Ζάχαρης, είτε οποιαδήποτε άλλη που έχει σημείο αναφοράς την ποιότητα
και την ελληνική αγροτική παραγωγή. Είμαστε εδώ για να παράσχουμε κάθε βοήθεια
που θα μας ζητηθεί, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράσεις προς
το συμφέρον της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι νέες συνθήκες στον αγροτικό χώρο και ο ρόλος
του Γεωτεχνικού.
Στοιχεία της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Κόλλιας, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

(την ανέπτυξε ο κ. Παναγιώτης Τριανταφύλλου, μέλος του Δ.Σ. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Στη σημερινή περίοδο έντονης οικονομικής
ύφεσης, αποτέλεσμα της καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης, οι αντιθέσεις και
ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών- μελών της
ΕΕ, αλλά και των διαφόρων τμημάτων του
κεφαλαίου είναι έντονη. Ωστόσο παρά τις
αντιθέσεις τους, αποφασίζουν ομόφωνα τα
άγρια, αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος των
εργαζομένων, που τα βιώνει και ο ελληνικός
λαός με το μνημόνιο τρόϊκας-ΕΕ, το
μεσοπρόθεσμο, τη νέα δανειακή σύμβαση και
τα
επόμενα
μέτρα
που
θα
την
ακολουθήσουν.
Η χειροτέρευση της ζωής αφορά όλο το λαό
και την αγροτιά, με επιπτώσεις στην αγροτική
παραγωγή. Οι πολυεθνικές που έχουν στην
κατοχή τους τα αγροτικά εφόδια έδωσαν
κατεύθυνση και εντολές, με πιο άμεσο τον τερματισμό των πιστώσεων, που έδιναν
τη δυνατότητα στους αγρότες να αγοράζουν λιπάσματα, σπόρους, πετρέλαιο κ.ά. για
να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να εξοφλούν όταν πουλούσαν την παραγωγή
τους. Το ίδιο έγινε με τα βραχυπρόθεσμα δάνεια από την Α.Τ.Ε. που στέρεψαν και
αυτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες στρέμματα θα μείνουν ακαλλιέργητα την
αμέσως επόμενη περίοδο, θα μειωθεί η παραγωγή, θα περιοριστούν οικονομικές
δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα, θα ενισχυθεί η ύφεση και περισσότερη
φτώχεια θα υπάρξει στους μικρομεσαίους αγρότες. Δισεκατομμύρια θα ξοδευτούν για
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, που μπορούμε να παράγουμε.
Ταυτόχρονα η κτηνοτροφία καταρρέει, το καρτέλ μειώνει τις τιμές παραγωγού στο
γάλα, όμως στο ράφι η τιμή ανεβαίνει. Ζάχαρη εισάγουμε, δίνοντας 18 εκατ. ευρώ,
αν και κάποια χρόνια πριν είχαμε αυτάρκεια και εξαγωγές. Όμως ακόμα χειρότερες
συμφωνίες υπάρχουν με την Ε.Ε. Να ξηλωθούν, να καταστραφούν τα εργοστάσια
ζάχαρης σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ με τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ θα υπάρξει
κατάργηση των ποσοστώσεων και πλήρης απελευθέρωση από το 2015 της
παραγωγής ζάχαρης. Παραμένουν κενές περιεχομένου οι προγραμματικές δηλώσεις
της συγκυβέρνησης του μαύρου μετώπου περί ενίσχυσης της γεωργίας και των
εξαγωγών.
Ακόμη χειρότερα έρχονται με τη νέα ΚΑΠ 2014-2020, αφού μειώνονται οι πόροι για
τη στήριξη του αγροτικού τομέα και αλλάζει το σύστημα των επιδοτήσεων. Ο κύριος

όγκος ενισχύσεων θα συγκεντρώνεται στους αγρότες με μεγάλη ιδιοκτησία γης. Αυτό
το εξασφαλίζει η νέα μέθοδος καταβολής των άμεσων επιδοτήσεων (από το 2014),
με το να δίνεται επιπλέον 30% σε όσους εφαρμόζουν μέτρα πράσινης γεωργίας
(αγρανάπαυση, βοσκότοποι κ.α.), δηλαδή στην ενίσχυση της μη παραγωγής
αγροτικών προϊόντων. Τέτοια δυνατότητα μόνο οι μεγάλοι αγρότες έχουν, αφού
διαθέτουν πολλά στρέμματα γης και μπορούν να αφήσουν ακαλλιέργητες
επιδοτούμενες γαίες.
Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές και μεγάλο μέρος των μεσαίων αγροτικών
εκμεταλλεύσεων θα καταστραφούν, για να γίνουν οι μεγάλες αγροτικές
επιχειρηματικής μορφής εκμεταλλεύσεις, ακόμη μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές.
Αυτή είναι η στρατηγική Ε.Ε 2020. Δηλαδή η οικονομική μεγέθυνση και στον
αγροτικό
τομέα
για
την
εξυπηρέτηση
της
ανταγωνιστικότητας
και
επιχειρηματικότητας, μέσα από την καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών. Αυτός
είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο οποίος δεν στοχεύει στην ικανοποίηση
των διατροφικών αναγκών των λαών με ποιοτικά και σε προσιτές τιμές τρόφιμα, αλλά
στο κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Γι’ αυτό η πολιτική αυτή δημιουργεί πείνα σε οικογένειες και μικρά παιδιά, που δεν
μπορούν να σταθούν ούτε στο σχολειό.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τον Ιούλιο 2010 προκύπτει ότι στα
μέσα του 2010, 8.255 συνάδελφοι, στο σύνολο των 32.455 τότε συνολικά
Γεωτεχνικών, ήταν άνεργοι, (ποσοστό 25,4%). Ακόμη έχουν καταγραφεί 1805
συμβασιούχοι (ποσοστό 5,6%). Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) το ποσοστό της γενικής ανεργίας ήταν 12%
(607.035 άνεργοι) ενώ το Δεκέμβρη του 2010 η ανεργία εκτινάχθηκε στο 14,8%
(733.645 άνεργοι). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές αρχές δεν καταγράφουν
σαν άνεργους όσους έχουν εργαστεί έστω και μια ώρα στη διάρκεια μιας εβδομάδας
καθώς και ότι υπάρχουν ορισμένοι άνεργοι Γεωτεχνικοί, οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι
στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ούτε επίσης στις λίστες του ΟΑΕΔ, εκτιμάται ότι η ανεργία στους
γεωτεχνικούς κλάδους καλπάζει, αγγίζει και ξεπερνάει το 30%.
Επίσης, με δεδομένο ότι η καπιταλιστική κρίση οξύνθηκε περισσότερο μέσα στο
τρέχον έτος, γεγονός που είχε δραματικές επιπτώσεις στο δείκτη της ανεργίας που
σκαρφάλωσε στο 18%, καθώς και ότι από τα μέσα του 2010 μέχρι σήμερα δεκάδες ή
εκατοντάδες νέοι Γεωτεχνικοί έχουν αποφοιτήσει, μπορούμε να συμπεράνουμε την
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ανέργων και του ποσοστού τους στο
σύνολο των γεωτεχνικών. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση θα προκύψει, αν σ’ όλους
αυτούς προστεθούν οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
γεωπόνοι και άλλοι μελετητές (γραφεία, καταστήματα φαρμάκων κ.α.) που έπαψαν
να εργάζονται κλείνοντας τα καταστήματά τους και τα γραφεία τους. Το ξεπούλημα
των συνεταιριστικών παραγωγικών οργανώσεων σε ιδιώτες (π.χ. ΌΛΥΜΠΟΣ, ΑΓΝΟ,
ΡΟΔΟΠΗ) και άλλων που αναμένονται (π.χ. ΔΩΔΩΝΗ, ΕΛΒΙΖ, ΣΕΚΑΠ κ.α.) τα
τελευταία 20 χρόνια συνέβαλε και αυτό στην αύξηση της ανεργίας, ενώ με το νέο
νόμο περί συνεταιρισμών, θα απολυθούν γεωτεχνικοί από τις συγχωνεύσεις
συνεταιρισμών και τη διάλυση των ενώσεων.

Το πρόβλημα θα διογκωθεί ακόμα περισσότερο αν συνυπολογιστούν, η διάλυση του
ΙΓΜΕ, οι συγχωνεύσεις ορισμένων δημόσιων οργανισμών (ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΟΠΕΓΕΠ) και οι περικοπές κατά 30% των οργανικών μονάδων των δημοσίων
υπηρεσιών, οι οποίες ακολούθησαν την περικοπή των κενών οργανικών θέσεων και
θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απολύσεις γεωτεχνικών. Οι περικοπές αυτές θα
καταστήσουν ακόμα μεγαλύτερες τις ελλείψεις γεωτεχνικών σε δημόσιες υπηρεσίες
και αν συνδυαστούν με το δόγμα, 1 πρόσληψη για κάθε 10 απολύσεις¨ δίνουν
ζοφερή προοπτική για το άμεσο επαγγελματικό τους μέλλον.
Τα παραπάνω στοιχεία και οι προοπτικές που δημιουργούν, είναι σε πλήρη αντίθεση
με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Η για
χρόνια μειούμενη διατροφική αυτάρκεια, ιδίως σε βασικά τρόφιμα, όπως είναι τα
ζωοκομικά, αποτέλεσμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που οδηγεί σε αύξηση της
εξάρτησης, σε αύξηση των ελλειμμάτων, στο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων
αγροτών, είναι άμεση ανάγκη να ανατραπεί με την εφαρμογή μιας άλλης, ολότελα
διαφορετικής πολιτικής, η οποία θα επιλύσει και το πρόβλημα της ανεργίας των
γεωτεχνικών, σαν βασικών συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι
αποκαλυπτικά ορισμένα στοιχεία για την εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής, που
δείχνουν ότι τη δεκαετία 2000-2010 βγήκαν εκτός αγροτικής παραγωγής 220.000
αγροτικά νοικοκυριά. Όταν μέχρι το 2006 η Ελλάδα ήταν αυτάρκης σε ζάχαρη, τώρα
έφτασε να εισάγει ίσως μέχρι και το 65% των αναγκών της, έκλεισαν τα 2 από τα 5
υπερσύγχρονα εργοστάσια ζάχαρης και εφόσον αυτή η πολιτική συνεχιστεί,
απειλούνται και τα υπόλοιπα. Η παραγωγή καπνού μειώθηκε κατά 87%, ενώ στο
βαμβάκι μειώθηκε κατά 35%. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα μένουν ακαλλιέργητα
κάθε χρόνο εξαιτίας του ασύμφορου κόστους παραγωγής και επειδή αυτό επιτάσσει η
Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι διαρκείς αναθεωρήσεις της. Το 1982 η συνολική
φυτική παραγωγή ήταν 17.137.969 τόνοι και το 2008 έπεσε στους 14.357.711
τόνους, μείωση κατά 16,2%. Το 2009 εισήχθησαν στη χώρα κρέατα και
παρασκευάσματα κρέατος αξίας 1.055 εκατ. ευρώ, ενώ 454 εκατ. ευρώ αφορούσαν
μόνο τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών. Η ίδια πολιτική ευθύνεται
που μειώνεται δραματικά και ο αριθμός των κτηνοτρόφων (π.χ. οι αγελαδοτρόφοι
από 12.402 το 2000-2001 μειώθηκαν σε 4.523 το 2009-2010). Την ίδια περίοδο, τα
μεγάλα κενά των κτηνιατρικών υπηρεσιών έχουν σαν συνέπεια σταδιακά να
αυξάνονται τα ποσοστά των νοσημάτων που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία.
Ανάλογη είναι η εξέλιξη και στον αλιευτικό ιδιαίτερα τομέα, όπου παρατηρείται
αύξηση των εισαγωγών αλιευμάτων, λόγω της μείωσης των αλιευτικών προϊόντων
σαν αποτέλεσμα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στα βασικά μέτρα της οποίας είναι
η καταστροφή των αλιευτικών σκαφών, η εγκατάλειψη της αλιείας από τους
μικρομεσαίους αλιείς και η ανακατεύθυνσή τους προς άλλους τομείς (τουρισμός) που
«βγάζουν έξω» από την αγορά εργασίας τους Ιχθυολόγους, ενώ η διατήρηση και
επέκταση της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, δεν φαίνεται να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της ανεργίας των ιχθυολόγων.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη δασική παραγωγή της χώρας, με
υπολειτουργούντα Δασαρχεία, με γερασμένο προσωπικό, με λιγότερο από το μισό σε
σχέση με τις ανάγκες, με φρενάρισμα των δασικών μελετών, των δασικών έργων και
της αναδάσωσης, την εγκατάλειψη της εγχώριας παραγωγής σε δασικά προϊόντα που
δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις ανάγκες της χώρας, ενώ η προστασία του δασικού
πλούτου «χαλαρώνει» διαρκώς με το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ &
ΝΔ που καταργεί το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου στις δασικές εκτάσεις.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας, που οι ίδιες
πολιτικές τον παραδίδουν βορά στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου με πρόσφατο
παράδειγμα τα μεταλλεία χρυσού. Την ίδια περίοδο η τρικομματική κυβέρνηση με την
κατάργηση του ΙΓΜΕ, στερεί από τη χώρα τον πιο σημαντικό φορέα ανάπτυξης και
αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ενώ δεν
γίνεται καν λόγος για αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση. Εκατοντάδες
μελέτες που απασχολούνται Γεωλόγοι και σχετίζονται με την εξασφάλιση της
σταθερότητας του εδάφους, πλημμύρες κλπ. έχουν διακοπεί. Οι Υπηρεσίες
στερούνται από γεωλόγους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες γεωλογικές μελέτες των
περασμένων χρόνων να έχουν συσσωρευτεί στα ράφια στερούμενες ελέγχου και
έγκρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Διεύθυνση Οικοδομικών Κατασκευών της Γ.Δ
Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ. Οι νέοι γεωλόγοι μαστίζονται από ανεργία, μεγαλύτερη από
50%.
Παράθεση των παραπάνω ενδεικτικών στοιχείων για ορισμένες πλευρές του
πρωτογενή τομέα, αποκαλύπτει ότι η χώρα διαθέτει μεγάλες παραγωγικές
δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν, με παράλληλη αξιοποίηση και του
γεωτεχνικού και λοιπού δυναμικού και των σύγχρονων κατακτήσεων της επιστήμης
και της τεχνολογίας. Η αξιοποίηση αυτή, η οποία από τεχνική πλευρά απαιτεί
ορισμένα μέτρα, όπως είναι π.χ. η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προς όφελος της
παραγωγής κτηνοτροφών, σταδιακά θα οδηγήσει στην αντιστροφή της σημερινής
κατάστασης, θα βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες, θα μειώσει την εξάρτηση, θα
εξασφαλίσει εργασία στους μικρομεσαίους ιδιαίτερα αγρότες και ταυτόχρονα θα
επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα της ανεργίας των γεωτεχνικών με μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Οι δυνατότητες αυτές δεν μπορούν να εξασφαλιστούν όμως στο σημερινό
οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, επειδή σύμφωνα με αυτό, τα προϊόντα του
πρωτογενή τομέα αντιμετωπίζονται σαν εμπορεύματα που προορίζονται για την
εξασφάλιση κέρδους στον ιδιοκτήτη τους. Όταν μάλιστα η καπιταλιστική κρίση
μειώνει περισσότερο την αγοραστική ικανότητα των εργαζομένων, είναι φανερό ότι
τα σημερινά προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν, χωρίς ποτέ να ανατραπεί στο
μέλλον αυτή η κατάσταση. Όμως, οι διατροφικές και άλλες ανάγκες απαιτούν
διαφορετική αντιμετώπιση και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ανατραπεί το κίνητρο του
κέρδους σαν κίνητρο για την παραγωγή. Η ανατροπή αυτή προϋποθέτει τη ρήξη με
την κυρίαρχη πολιτική της Ε.Ε και το χτίσιμο μιας από κοινού συμμαχίας των
γεωτεχνικών, των μικρομεσαίων αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων με στόχο
την οικοδόμηση του δρόμου ανάπτυξης προς όφελος του λαού, με την
κοινωνικοποίηση όλων των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και τον κεντρικό
σχεδιασμό της οικονομίας και της παραγωγής, ώστε να ικανοποιούνται οι ολοένα
αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες.

Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020
Η πρώτη ματιά δείχνει εμμονή στα δόγματα του
νεοφιλελευθερισμού
Εισηγητής: κ. Θανάσης Δημάκης, μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπος της
Ενωτικής Προοδευτικής και Οικολογικής Κίνησης Γεωτεχνικών (ΕΠΟΣ-Γ)

Στις 12 Οκτωβρίου 2011 ανακοινώθηκαν από τον
επίτροπο Γεωργίας Ντ. Τσιόλος οι νομοθετικές
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Ήδη από τον περσινό Νοέμβρη η Κομισιόν
δίνοντας προς «διαβούλευση» τρία σενάρια για
την τροποποίηση της ΚΑΠ είχε καταστήσει
σαφείς τις προθέσεις των κυρίαρχων δυνάμεων
στην ΕΕ για περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της
αγοράς αγροτικών προϊόντων στο όνομα της
ανταγωνιστικότητας και της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής και με το πρόσχημα της
άρσης των ανισοτήτων μεταξύ της ΕΕ-15 και της
ΕΕ-12 (νέων χωρών).
Τελικά, απορρίπτοντας τόσο τη διατήρηση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου με επιμέρους
τροποποιήσεις στην κατανομή μεταξύ των
κρατών μελών, όσο και τη σταδιακή κατάργηση
των
εισοδηματικών
ενισχύσεων
με
αντικατάσταση τους από πολιτικές – στόχους για την αντιμετώπιση της
περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής, επέλεξε τη διατήρηση των δύο πυλώνων (
άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη) με έμφαση στη μεγαλύτερη ισοκατανομή
των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ κρατών - μελών και την ουσιαστική αλλαγή του
σχεδιασμού τους.
Ο πολιτικός προσανατολισμός της νέας ΚΑΠ δηλώνεται σαφώς στην αιτιολογική
έκθεση : η υπηρέτηση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική
για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη” που θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη της
Λισσαβόνας σαν πιο αυθεντική και ολοκληρωμένη νεοφιλελεύθερη απάντηση στην
οξύτατη καπιταλιστική κρίση.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι εξίσου σαφές: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2014-2020 παράλληλα με τους έξι άξονες της Οικονομικής Διακυβέρνησης που
τροποποιούν επί το ασφυκτικότερο τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Με μειωμένο συνολικά τον προϋπολογισμό της κατά 11,2% (σε σταθερές τιμές) παρά
το αντίθετο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και ένα βοηθητικό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση, με κονδύλια 2,8δις σαν «πλυντήριο» στις πολιτικές ντάμπινγκ
απέναντι στους αγρότες του παγκόσμιου Νότου, είναι εύλογο η ECVC ( ευρωπαϊκή
Via Campesina) να μιλήσει πολύ εύστοχα για το χαμένο σενάριο, την απούσα 4η
επιλογή: Αυτή που θέτει στον πυρήνα της ΚΑΠ την πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα για
όλους, σταθερά και δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες, σταθερές και δίκαιες τιμές

για τους καταναλωτές, οικολογικά βιώσιμες μορφές παραγωγής, μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και το τέλος
στην καταστροφή των εγχώριων αγροτικών αγορών ως αποτέλεσμα του ντάμπινγκ.
Εννοείται ότι στα πλαίσια ενός άρθρου είναι αδύνατο όχι να αναλυθεί, αλλά ούτε καν
να αναφερθεί το σύνολο των επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή, το αγροτικό
εισόδημα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, από τις
προτάσεις της νέας ΚΑΠ. Θα αναφερθούν συνοπτικά οι σημαντικότερες
προτεινόμενες ρυθμίσεις στο καθεστώς άμεσων πληρωμών (1ος πυλώνας)
•

Μείωση του εθνικού ορίου ενισχύσεων (αξία δικαιωμάτων, εθνικό απόθεμα,
πρόσθετες ενισχύσεις) από -5,3% το 2014 έως -9,1% το 2020. Το όριο για το
2014 ορίζεται στα 2.099,92 εκατ. ευρώ για να φτάσει από το 2017 στα
2.014,751 εκατ. ευρώ για όλα τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον σύμφωνα τις
μεταβατικές διατάξεις ήδη από το 2013 θα εφαρμοστεί οριζόντια περικοπή 10%
σε όλες τις άμεσες πληρωμές άνω των 5.000 ευρώ με εξαίρεση τα νησιά του
Αιγαίου.

•

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι «ενεργοί» αγρότες : Με ένα απόλυτα
ισοπεδωτικό ορισμό που θέτει σα μοναδικό κριτήριο το 5% του συνολικού
εισοδήματος να είναι αγροτικό, αγνοεί τα ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά
κάθε χώρας και τις ιδιαίτερες μορφές της γεωργίας μέσα στη χώρα. Από το 5%
εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν λιγότερο από 5.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον η
Ελλάδα καλείται να επιλέξει να εξαιρέσει από τις ενισχύσεις όσους δικαιούνται
400 ευρώ ή κατέχουν 4 στρέμματα.

•

Η μοναδική ρύθμιση που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική είναι η επιβολή
ανώτατου ορίου (σταδιακή περικοπή από τις 150.000 ευρώ, ανώτατο όριο
300.000 ευρώ), αλλά τα όρια έπρεπε να είναι χαμηλότερα. Αρνητικό είναι και το
γεγονός ότι τα υπερβαίνοντα τα όρια ποσά παραμένουν στο κράτος μέλος και
δεν αναδιανέμονται προς όφελος των πιο αδύναμων χωρών, διατηρώντας τις
ενδοευρωπαϊκές ανισότητες. Επιπλέον, εάν με το ποσό επιστροφής γίνεται
υπέρβαση του εθνικού ανώτατου ορίου (net ceiling), το υπόλοιπο μεταφέρεται
στον 2ο πυλώνα ( απ’ όπου μπορούν θαυμάσια να το ξανακαρπωθούν οι
μεγαλοεπιχειρήσεις που τους περικόπηκε)

•

Η μεταφορά πόρων στο 2ο πυλώνα. συνεχίζεται. Μέχρι την 1.8.2013 μπορεί να
αποφασιστεί η μεταφορά εκεί του 10% από το σύνολο των άμεσων
ενισχύσεων.

•

Το περιφερειακό μοντέλο ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικό. Η Κομισιόν ορίζει
κάθε χρόνο το εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης,
αφαιρώντας από το συνολικό ετήσιο, τα ποσά για τις πρόσθετες ενισχύσεις
(αφού δηλαδή αφαιρεθούν το 30% επί του συνόλου για το «πρασίνισμα» της
ΚΑΠ, το 2% για τους νέους γεωργούς, προαιρετικά αφαιρεθεί το 5% για τις
μειονεκτικές περιοχές και επίσης προαιρετικά έως 10% για την καταβολή
συνδεδεμένων ενισχύσεων). Δηλαδή το ποσό της συνολικής αξίας των
δικαιωμάτων μπορεί να φτάσει μόλις το 53% του εθνικού ορίου. Η αξία της
μονάδας δικαιώματος ενίσχυσης υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή
περιφερειακό ανώτατο όριο με τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης.
Επιπλέον, παρά την «αυστηρή» υπόδειξη της Κομισιόν ο ορισμός των
περιφερειών να γίνει με αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια, η ανυπαρξία
εθνικών στρατηγικών και κλαδικών πολιτικών, πολιτικής βούλησης για άρση των
περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα μας και η διαπλοκή με επιχειρηματικά,
μικροκομματικά και πελατειακά συμφέροντα, προοιωνίζουν για το πώς θα
εφαρμοζόταν από τους δικομματικούς εταίρους.

•

Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση συνολικού ύψους 30% του ετήσιου εθνικού
ανώτατου
ορίου
(«πρασίνισμα»)
σε
γεωργούς
που
εφαρμόζουν

φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές ( πολυκαλλιέργεια στις αροτριαίες άνω των 30
στρ, μόνιμοι λειμώνες, 5% των αγροτεμαχίων ακαλλιέργητο)
•

Προαιρετική πρόσθετη ενίσχυση έως 5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου
για τους γεωργούς σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (συμπληρωματική του
β' πυλώνα), σε όλες ή σε τμήμα των ορεινών, μειονεκτικών ή περιοχών που
πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα.

•

Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση (έως 2% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου
ορίου) στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση και μέχρι 5 έτη
(συμπληρωματική του β' πυλώνα), ίσο με το γινόμενο του 25% της μέσης αξίας
των δικαιωμάτων ενίσχυσης επί τον αριθμό των ενεργοποιηθέντων
δικαιωμάτων.

•

Χάριν της «απλοποίησης» της γραφειοκρατίας οι μικροί γεωργοί με δήλωση
τους έως 15.10.2014, βγαίνουν από το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης και θα
λαμβάνουν κατ' αποκοπήν ενίσχυση 500 έως 1000 ευρώ.

Με όσα περιγράφηκαν σε αδρές γραμμές είναι φανερό ότι το μόνο που επιδοτείται
είναι η κατοχή αγροτικής γης (και οι μεγαλοϊδιοκτήτες της φυσικά). Ο πρωτογενής
τομέας λάφυρο στις ασύδοτες αγορές, οι μικρομεσαίοι αγρότες εξαφανίζονται, οι λαοί
αντιμέτωποι με διαρκείς διατροφικές κρίσεις. Αυτό είναι το μέλλον που επιφυλάσσει η
κυβέρνηση του μνημονίου και οι εταίροι της στην Ελλάδα και την Ευρώπη για τους
αγρότες, τους γεωτεχνικούς, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες του πρωτογενή
τομέα και της μεταποίησης, τους εργαζόμενους καταναλωτές.
Να ανατρέψουμε και αυτούς και τις πολιτικές τους.

Υποβολή προτάσεων του παραρτήματος Ανατολικής
Μακεδονίας στα πλαίσια της συνεδρίασης και συζήτησης
του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Εισηγητής: κ. Ζαφείρης Μυστακίδης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. /

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας

Σας υποβάλλουμε θέματα που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθώς
και άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο των
Γεωτεχνικών προκειμένου να τεθούν προς
συζήτηση. Επιλέξαμε να μην θέσουμε εκτενώς
θέματα που αφορούν την Γεωργία και τον
Πρωτογενή
τομέα
αλλά
θέματα
που
πρωτίστως αφορούν τους Γεωτεχνικούς και το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός

ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον
πρωτογενή τομέα που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Δεν πρέπει να λησμονούμε

το γεγονός ότι οι Γεωτεχνικοί είναι ο
κατεξοχήν
επιστημονικός
κλάδος
που
ασχολείται με τα προβλήματα του πρωτογενή
τομέα και συμβάλει αποφασιστικά στην
επίλυση τους. Τα κατωτέρω θέματα είναι
αριθμημένα αλλά όχι ιεραρχημένα υποχρεωτικά ως προς την σπουδαιότητα τους:

Α) Πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε μέσο στην απόπειρα συρρίκνωσης της
δομής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την κεντρική εξουσία. Είμαστε ΝΠΔΔ που δεν
χρηματοδοτούμαστε από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά από τα μέλη μας.
Ανακαλύψαμε και μελετήσαμε το θέμα και τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί και σε
συνεργασία με το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (που υπάρχει ομοφωνία στο θέμα αυτό) αλλά και
με τα παραρτήματα θα πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε για να το αποτρέψουμε.
Σε αυτό το μήκος κύματος άλλωστε κινήθηκε και η επιστολή που σας είχαμε στείλει
πριν από λίγο καιρό.
Βασική μας θέση είναι να εξαιρεθεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την εν λόγω μείωση
του 30% των οργανικών μονάδων του Δημοσίου. Εάν αυτό δεν καταστεί
δυνατό παρά τις προσπάθειες του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τότε για να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των περιφερειακών παραρτημάτων του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπάρχουν 2 λύσεις σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε, με
ιδανικότερη την πρώτη:
1)

Να μετατραπούν σε τμήματα τα παραρτήματα που είναι προς το παρόν
γραφεία, έτσι ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος ολοσχερούς
κατάργησης τους (αφού ο νόμος εμμέσως πλην σαφώς καταργεί τα
γραφεία) και ταυτόχρονα θα έχουν και νομική υπόσταση. Αυτό θα
πρέπει να γίνει χωρίς όμως να έχουμε συγχωνεύσεις μεταξύ τους με
μεταφορά υπαλλήλων. Αυτό το καθεστώς άλλωστε συμβαίνει με το
Τ.Ε.Ε. που τα παραρτήματα του είναι τμήματα και όχι γραφεία.

2)

Εναλλακτικά προτείνουμε να δημιουργηθεί στην κεντρική υπηρεσία
ένα τμήμα περιφερειακής διάρθρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όπου εκεί θα
υπάγονται τα παραρτήματα. Δυστυχώς όμως έτσι τα παραρτήματα δεν
θα έχουν νομική υπόσταση.

Επίσης πρέπει να πάρουμε θέση και στο ενδεχόμενο κατάργησης περιφερειακών
υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι οποίες άμεσα στηρίζουν τον
Έλληνα Αγρότη και θα πρέπει να παραμείνουν και να αναβαθμιστούν (π.χ. ΚΕΠΥΕΛ,
Περ. Κέντρα Πρ. Φυτών & Π.Ε., ΠΕΓΕΑΛ κ.λ.π.).
Β) Ανάληψη επιδοτούμενων προγραμμάτων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα
παραρτήματα του
Θα πρέπει να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν κατά την υλοποίηση
τέτοιων προγραμμάτων από τα Παραρτήματα. Το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να
ενισχύει τέτοιες πρωτοβουλίες των παραρτημάτων και όχι να προβάλει προσχώματα.
Πιστεύουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λόγω της δυσμενούς οικονομικής κρίσης θα πρέπει να
αναλαμβάνει τέτοιου είδους προγράμματα για τους εξής λόγους:
1)

Για να αυξήσει τα οικονομικά του έσοδα, που λόγω της κρίσης και των
περικοπών έχουν μειωθεί κατά πολύ.

2)

Για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, είτε απασχολώντας ανέργους
Γεωτεχνικούς (π.χ. Ιντερεγκ της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – 2 θέσεις
εργασίας) που θα υλοποιούν τέτοια προγράμματα, είτε αναλαμβάνοντας
προγράμματα που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας. Όπως για
παράδειγμα τα προγράμματα ΛΑΕΚ που αναλαμβάνει το παράρτημα μας και το
πρόγραμμα Ιντερεγκ με τίτλο «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS (EMPLOCOMP)» που
ξεκινήσαμε και κινείται σε αυτή την κατεύθυνση βοηθώντας συναδέλφους στην
εξεύρεση εργασίας.

3)

Για να συμβάλει στην προαγωγή των συμφερόντων και στην επιμόρφωση των
μελών του μέσω αυτών των προγραμμάτων, όπως άλλωστε ορίζει και ο
ιδρυτικός νόμος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1474/1984 άρθρο 2 παρ. 1η) και 1θ).

4)

Για να προαχθεί η συνεργασία περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με
αντίστοιχες οργανώσεις και φορείς όμορων χωρών ιδίως τώρα που εντάχθηκαν
στην Ευρωπαϊκή ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία και είναι ευκαιρία να
αξιοποιηθούν και τα διακρατικά προγράμματα της Ε.Ε. σε συνεργασία με αυτούς
τους φορείς.

Έτσι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θα επιβαρύνεται το προσωπικό του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των παραρτημάτων, το οποίο θα μειωθεί αρκετά λόγω
συνταξιοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια.
Γ) Ανεργία στον Γεωτεχνικό κλάδο
Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να ανακουφίσουμε τους συναδέλφους
(πέραν αυτές των προγραμμάτων που σας αναλύσαμε παραπάνω). Τέτοιες μπορεί να
είναι:
1)

Ανάληψη πρωτοβουλιών πιστής εφαρμογής (αναλαμβάνοντας ακόμα και νομικές
πρωτοβουλίες) όσων ορίζουν τα Π.Δ. 344/200 και 258/2000 για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών στον ιδιωτικό τομέα και στον

δημόσιο τομέα. Όπως για παράδειγμα η έγκριση ορισμένων κατηγοριών
μελετών (από τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες) με βασικό κριτήριο την
υπογραφή Γεωτεχνικού. Πρέπει να γίνουν σχετικές παρεμβάσεις για όλα αυτά
τα θέματα.
2)

Επιμόρφωση των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με σεμινάρια σε θέματα Hasp, BRC,
ISO, τεχνικών ασφαλείας και άλλου είδους, τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και
σε επίπεδο του κάθε παραρτήματος ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει.

3)

Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η
σημερινή κατάσταση εφαρμογής του υπό την αρμοδιότητα του ΟΠΕΓΕΠ; και να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του.

Δ) Απαξίωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την πολιτεία γενικότερα. Αναβάθμιση του
ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Γεωτεχνικών
Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε γνωρίσει την απαξίωση τόσο από την Πολιτεία
(ΥΠΑΑΤ) όσο και από την εκλεγμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Οι λόγοι είναι πολλοί και
δεν είναι της παρούσας η ανάλυση τους. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για
να ανυψώσουμε το κύρος μας. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι
παρακάτω προτάσεις:
1)

Αναβάθμιση του ρόλου των παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την οικονομική
και θεσμική τους αναβάθμιση στα πλαίσια της συζητούμενης τροποποίησης του
ιδρυτικού Νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1474/1984 η οποία θα πρέπει να προχωρήσει
ώστε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

2)

Καλύτερη συνεργασία του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τα παραρτήματα πέρα από λογικές
άγονων αντιπαραθέσεων. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη συντονισμού
της δράσης των παραρτημάτων με καθιέρωση ανά τακτικά χρονικά διαστήματα
της συνεδρίασης των Προέδρων των παραρτημάτων με τον πρόεδρο του Δ.Σ.
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.., όπου εκεί θα αναλύονται οι δράσεις και οι προθέσεις των
παραρτημάτων και θα υπάρχει και καταμερισμός εργασιών.

3)

Παρεμβάσεις στους ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) για την αναγνώριση του ρόλου των
Γεωτεχνικών (συμμετοχή τους σε επιτροπές και συμβούλια). Καθώς και η
ανάδειξή τους σε Διευθυντικές θέσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ίδρυση
Γεωτεχνικής υπηρεσίας στους Δήμους στα πλαίσια του Καλλικράτη.

4)

Πρόταση εγγραφής στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφοίτων Ελληνικών τμημάτων
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (π.χ. τμήμα περιβάλλοντος Αιγαίου κ.α.) έτσι
ώστε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αποκτήσει μέλη με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος. Ας
έχουμε υπόψη μας ότι για την εγγραφή τους ερίζουν και άλλα επιμελητήρια
(ΤΕΕ) που εποφθαλμιούν έργα περιβάλλοντος.

5)

Επιτέλους!!! εφαρμογή της συνταγογράφησης Γεωργικών φαρμάκων, κίνηση
που θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων,
θα μειώσει την ασυδοσία στο χώρο της διάθεσης των γεωργικών εφοδίων και
θα αναβαθμίσει το ρόλο των Γεωτεχνικών. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες
για το θέμα χωρίς όμως η εφαρμογή του συστήματος να παρεμποδίζει το έργο
των συναδέλφων και να τους φορτώνει με γραφειοκρατία.

Ε) Αποκλεισμός Γεωτεχνικών από το ΠΑΑ.

Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των παραρτημάτων και του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά θα
πρέπει να προβούμε και σε παραπάνω ενέργειες και επαφές, όπως και να
δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω το θέμα στην Ε.Ε. επισείοντας τον κίνδυνο να
αποτύχουν αυτά τα προγράμματα χωρίς τη συμβολή των Γεωτεχνικών και κατά
συνέπεια να τονίσουμε τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στους
αγρότες και το περιβάλλον. Επιπλέον θα πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλες
συνεργασίες υποστήριξης και ανάδειξης των θέσεων μας.
Στ) Δημιουργία μητρώου Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Θα πρέπει το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τα παραρτήματα να ανακοινώσει μια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να ενταχθούν οι συνάδελφοι σε ένα
ανάλογο μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει κατηγορίες αντικειμένων και από το οποίο
θα μπορούμε να προτείνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα ζητεί μια γνωμάτευση.
Αυτή όμως η πρωτοβουλία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και με κάποια υπουργική
απόφαση. Σε επόμενη φάση θα μπορεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να υλοποιεί και σεμινάρια
επιμόρφωσης για αυτές τις κατηγορίες προς τους συναδέλφους.
Ζ) Λοιπά θέματα
1)

Για το θέμα της ιδιωτικοποίησης των συνεταιριστικών εταιριών Δωδώνη,
ΣΕΚΑΠ, αλλά και της Βιομηχανίας Ζάχαρης από την Αγροτική Τράπεζα
προτείνουμε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να πρωτοστατήσει στην ίδρυση εταιριών λαϊκής
βάσης από τους τοπικούς φορείς της κάθε περιοχής οι οποίες θα καταθέσουν
πρόταση στην Αγροτική Τράπεζα για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των
μετοχών ώστε αυτές να μην πέσουν σε ξένα επενδυτικά χέρια κινδυνεύοντας
ανάλογα και με τα συμφέροντα των επενδυτών να συρρικνωθούν ή να
κλείσουν, την στιγμή μάλιστα που πολλές από αυτές είναι ή μπορούν να γίνουν
κερδοφόρες.

2)

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από την εμπορία και διάθεση σκευασμάτων
γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων μη εγκεκριμένων στην Ελληνική αγορά
προερχόμενων από παράνομες εισαγωγές από όμορες χώρες. Αυτό το γεγονός
προκαλεί φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε νόμιμους ιδιώτες συνάδελφους
αλλά και ενέχει το σοβαρό κίνδυνο δυσφήμησης των Ελληνικών προϊόντων από
την ύπαρξη επικίνδυνων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων μη εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών. Το παράρτημα μας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στο
παρελθόν σε αυτόν τον τομέα αλλά το θέμα δεν πρέπει να το αφήσουμε στην
τύχη του διότι το πρόβλημα με την κρίση εντείνεται.

3)

Σε συνέχεια του ανωτέρου είναι και το πρόβλημα των εισαγόμενων κρεάτων και
ζωονόσων, αλλά και οι παράνομες Ελληνοποιήσεις κρεάτων και άλλων
γεωργικών προϊόντων σε βάρος των εγχώριων προϊόντων. Η συνεισφορά του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επίλυση αυτού του προβλήματος πέραν από τις στοχευμένες
του προτάσεις θα μπορούσε να είναι και η προώθηση της ιδέας
«καταναλώνουμε ότι παράγουμε».

4)

Προβλήματα που δημιουργεί η κατάργηση αρκετών δραστικών ουσιών (και ο
σχεδιασμός κατάργησης ακόμα περισσοτέρων) φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγροτική παραγωγή. Τα προβλήματα αυτά αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, την
ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με άλλα εκτός Ε.Ε. και τη μείωση του

εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών. Οι παρεμβάσεις μας για το θέμα αυτό
πρέπει να αφορούν τα φαινόμενα δυσκαμψίας του Ελληνικού Κράτους στο θέμα
των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών ουσίων καθώς παρατηρούνται
φαινόμενα αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην έγκριση νέων δραστικών
ουσιών.
5)

Δημιουργία portal στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το οποίο μετά από την
παραχώρηση κωδικού εισόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΚΕΠΥΕΛ) και τα
παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μητρώο
αδειών άσκησης επαγγέλματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να τις εκτυπώνουν
χρησιμοποιώντας τες απ’ ευθείας στην διαδικασία έκδοσης αδειών, λόγου χάρη,
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων.

O Καλλικράτης της Παιδείας σε Τμήματα Γεωτεχνικών
Σχολών και συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής: Δρ. Παναγιώτης Γούλας, Κτηνίατρος, M.Sc., M.Sc.,PhD,
Τακτικός Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,
Μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και
δια Βίου Μάθησης, θα αρχίσει η συζήτηση μετά την κατάθεση προτάσεων, για
συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
Από τον κατάλογο των 499 Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι., είναι σαφές ότι
υπάρχουν πολλά που το αντικείμενο τους αλληλεπικαλύπτεται ή έχει μικρές
παραλλαγές. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα Τμήματα: της Πληροφορικής, των
Οικονομικών σπουδών και του Γεωτεχνολογικού τομέα, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο
και στα Τ.Ε.Ι.
Από τα 40 Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα 24 είναι Πανεπιστήμια και είναι
διασπαρμένα σε 36 διαφορετικές πόλεις και 16 Τ.Ε.Ι σε 40 πόλεις.
Στις αρχές του Δεκεμβρίου η κ. Διαμαντοπούλου, στο Πλαίσιο της «διαμόρφωσης
Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση», με βάσει τον νέο νόμο για την
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με επιστολές της προς όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι της
Χώρας καλεί τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών
αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσουν στην δημιουργία Σχολών,
στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης των
φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών».
Κοινή συνισταμένη είναι, η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλους
τους επί μέρους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα ( σπουδές,
παραγωγή γνώσης, καινοτομία, χρηστή και διαφανής διαχείριση, κ.τ.λ.).
Ας περιορίσουμε το θέμα μας, στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα των 5 επιστημονικών
κλάδων, που συμμετέχουν στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και των συναφών
γνωστικών αντικειμένων.
Ποιες είναι σήμερα οι θέσεις του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ως προς:
- Τον αριθμό των Τμημάτων των 5 κλάδων .
- Τον αριθμό των εισαγομένων φοιτητών/έτος.
- Τον αριθμό των πτυχιούχων ανά Τμήμα/ έτος.
- Τον απαραίτητο αριθμό των πτυχιούχων/γνωστικό αντικείμενο για την ταχεία
απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
- Την ποιότητα των σπουδών.
- Την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών με την εισαγωγή νέων
μαθημάτων εναρμονισμένα με τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις της αγοράς.
- Το ποσοστό των ανέργων των νέων συναδέλφων Γεωτεχνικών και τρόποι
αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων?

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
4. ΔΗΜΟΚΡΙΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-) (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
5. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
6. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΕ 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ
ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι.
1.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
α) ΑΡΤΑ
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
4. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
α) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
β) ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
7. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
8. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
9. Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
10. Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

11. Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΕ 11 TEI ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 35 ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΜΕ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αν εξειδικεύσουμε καλύτερα, ανά γνωστικό αντικείμενο βλέπουμε τα εξής:
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Γεωπονική Σχολή με επτά τομείς:
Αγροτικής Οικονομίας
Εγγείων βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων
Ζωικής παραγωγής
Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου
Φυτοπροστασίας
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και οικολογίας
- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
3. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
4. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
5. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
6. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Aνάπτυξης
ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
- 3 Πανεπιστημιακά Τμήματα (Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Βόλος)
- 6 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Άρτα., Φλώρινα, Κρήτη - Καλαμάτα)
- ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
(Λειτουργούν σήμερα μόνο: 2 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Άρτα - Καβάλα)
- ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Λειτουργούν σήμερα: 1 Πανεπιστημιακό Τμήμα (Αθηνών), 1 Πανεπιστημιακό ως
κατεύθυνση (Θεσσαλονίκης), 4 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Άρτα, Λάρισα, Φλώρινα,
Θεσσαλονίκη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ)
Λειτουργούν σήμερα:
- 2 ΣΧΟΛΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα)
Τ.Ε.Ι. (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ)
Λειτουργούν σήμερα:
3 Τμήματα Δασοπονίας και
Ευρυτανία, Δράμα) των Τ.Ε.Ι.

Διαχείρισης

Φυσικού

Περιβάλλοντος

(Καρδίτσα,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ)
Λειτουργούν σήμερα:
1. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος).
2. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας (Αιγαίου)
ΣΥΝΑΦΗ
1.Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών& Τεχνολογιών (Ιωαννίνων)
4. Τμήματα Βιολογίας (Κρήτη, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη)
1.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
Τ.Ε.Ι. (3 Τμήματα):
1. Τμήμα υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτική Διαχείρισης(Μεσολόγγι)
2. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μουδανιά)
3. Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας (Ηγουμενίτσα)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
Λειτουργούν σήμερα μόνο: 3 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Κρήτη.-Καλαμάτα & Μεσολόγγι)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΛΟΛΟΓΙΑΔΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Λειτουργούν σήμερα:
-2 Πανεπιστημιακά Τμήματα (Αιγαίο, Αθήνα)
-1 Πανεπιστημιακό ως κατεύθυνση (Θεσσαλονίκη)
Τ.Ε.Ι.
- 4 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (Αθήνα – Λάρισα – Καλαμάτα - Θεσσαλονίκη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Λειτουργούν σήμερα:
- 4 Πανεπιστημιακά Τμήματα (Αθήνα, Ορεστιάδα, Χαροκόπειο, Αγρίνιο)
-1 Πανεπιστημιακό ως κατεύθυνση (Θεσσαλονίκη)
Τ.Ε.Ι.
1 Τμήμα στη (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(ΓΕΩΛΟΓΙΑ)
Λειτουργούν σήμερα: 3 Πανεπιστημιακά Τμήματα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ)
Λειτουργούν σήμερα:2 Πανεπιστημιακά Τμήματα (Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Λειτουργούν σήμερα: 3 Πανεπιστημιακά Τμήματα (2 ΑΓΡΙΝΙΟ, 1 ΑΙΓΑΙΟ).
1.Διαχείριση Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (Αγρίνιο)
2. Διοίκηση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών (Αγρίνιο)
3.Τμήμα Περιβάλλοντος (Αιγαίο)
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Λειτουργούν σήμερα: 2 Τμήματα στα Τ.Ε.Ι. (Αθήνα & Καβάλα)
ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.
Λειτουργούν σήμερα:
1. Τμήμα Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων (Μεσολόγγι)
2. Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων (Λάρισα)
3. Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Κατερίνη)
4. Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (Φλώρινα)
ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ιατρική Αθηνών

95.000 €

Νομική

9.180 €

Φιλολογία Αθηνών

8.100 €

Μεταλλειολόγοι ΕΜΠ

69.000 €

Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ

17.300 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.
Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης Αθήνας

16.385 €

Ζωική Παραγωγή Θεσσαλονίκης

21.700 €

Διαιτολογία Θεσσαλονίκης

11.800 €

Κλωστοϋφαντουργία Πειραιά

30.000 €

Βιολογικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Καλαμάτας

21.500 €

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-11-2011
- Σήμερα λειτουργούν 65 Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., (30 και 35 αντίστοιχα).
AΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Είναι απαραίτητος, ένας γενναίος χωροταξικός και θεσμικός ανασχεδιασμός, στα
Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. και να εξετασθούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα από
μηδενική βάση.- Το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, θα πρέπει να βάλει
κανόνες και με διαφανείς θεσμικές διαδικασίες και θα πρέπει να προχωρήσει σε
οποιαδήποτε κατάργηση η συγχώνευση Τμημάτων ή και Ιδρυμάτων, έχοντας και την
σύμφωνη γνώμη των ιδρυμάτων και χωρίς να θιγεί η δημόσια και δωρεά Παιδεία.
- Το Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ, καλείται άμεσα στα προσεχή συμβούλια του να πάρει θέση για
τα Τμήματα των 5 κλάδων που αντιπροσωπεύει, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό
της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Γεωτεχνικών κλάδων επ’ ωφελεία του πρωτογενούς
τομέα, και Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. - Σημαντική θα πρέπει να είναι και η
παρέμβαση του και στα προγράμματα σπουδών των Γεωτεχνικών Τμημάτων, για την
βελτίωση τους με την αλλαγή και με την προσθήκη νέων μαθημάτων και
εργαστηρίων που τα απαιτεί η αγορά εργασίας και να μην χρειάζεται οι νέοι
συνάδελφοι να εκπαιδεύονται σε ιδιωτικές εταιρείες με υψηλό κόστος.
Τέλος πιστεύω ότι το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ θα πρέπει να συζητήσει άμεσα το πρόβλημα
της ανεργίας των νέων συναδέλφων το οποίο αγγίζει το 60%.
ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της γνώσης
ΟΧΙ τα επιστημονικά αντικείμενα σε κύκλους καταρτίσεων
ΝΑΙ στο δικαίωμα της δωρεάν και Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης της
πλειοψηφίας των παιδιών της δοκιμαζόμενης Ελληνικής Οικογένειας.

