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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου σχετικά με την διευκόλυνση Γεωτεχνικών
επιστημόνων για την παράλληλη ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή τομέα»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 266/23-3-2016 έγγραφό μας

Κύριοι Βουλευτές,
Το Παράρτημά μας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με παρέμβασή του
προς το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας, η οποία είχε κοινοποιηθεί και προς την πολιτική
ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ., είχε αναδείξει το μείζον θέμα της αξιοποίησης των
γεωτεχνικών επιστημόνων μελών του (γεωπόνοι, κτηνίατροι, ιχθυολόγοι, δασολόγοι
και γεωλόγοι) στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας.
Είναι γνωστό ότι ο Ελληνικός αγροτικός τομέας έχει βασικά διαρθρωτικά
προβλήματα τα οποία σχετίζονται:
 με την ηλικιακή διάρθρωση αυτού (μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι
υπερβαίνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και ταυτόχρονα πολύ μικρό
ποσοστό νέων εισερχομένων στον τομέα)
 με την έλλειψη ενσωμάτωσης τεχνολογίας και καινοτομίας στην παραγωγή,
κάτι που μπορεί να συμπιέσει τα κόστη παραγωγής αλλά και να βελτιώσει
ποσοτικά και ποιοτικά αυτήν
Για τους παραπάνω λόγους οι πολιτικές ηγεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. με αποφάσεις τους
είχαν οδηγήσει μεγάλα ποσά του νέου Π.Α.Α. στο πρόγραμμα καινοτομίας. Από την
άλλη μεγάλος αριθμός γεωτεχνικών επιστημόνων οι οποίοι ζουν και
δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο του Παραρτήματός μας έχει παράλληλη
απασχόληση, πέραν του καθαρά επιστημονικού του έργου, στον αγροτικό τομέα
(γεωργία και κτηνοτροφία). Οι επιστήμονες αυτοί αν και ασχολούνται ενεργά με το

ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο καλλιεργώντας εκτάσεις ή εκτρέφοντας ζώα, στερούνται
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που έχουν οι αγρότες, μέσα από την εντάξή τους
σε προγράμματα του Π.Α.Α. (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Με αυτό τον τρόπο στερούνται
της δυνατότητας εισαγωγής νέων μεθόδων στις εκμεταλλεύσεις τους, καινοτόμων
μεθόδων που μπορεί να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους
κατά αποκλειστική απασχόληση αγρότες.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναδείξετε τα θέματα που θίγονται στο σχετικό
έγγραφό μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες γεωτεχνικούς, πέρα
από την ενασχόλησή τους με τα καθαρά επιστημονικά τους καθήκοντα, να έχουν
επιπλέον κίνητρο ενασχόλησης απευθείας με τον πρωτογενή τομέα απολαμβάνοντας
την δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου αλλά και στην Ζάκυνθο και
Κεφαλονιά υπάρχουν παραδείγματα γεωτεχνικών επιστημόνων οι οποίοι ασκούν
παράλληλα με επιτυχία το επάγγελμα του αγρότη.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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