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ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενόψει συνεδρίου για την παραγωγική
ανασυγκρότηση στην Δυτ. Ελλάδα»
ΣΧΕΤ.:

Ενόψει του συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Παραρτήματός μας, οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν κατά καιρούς κατατεθεί σε θεσμικούς φορείς.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ο οποίος αποτελεί την βάση της
περαιτέρω ανάπτυξης της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας:
1. Προστασία της γεωργικής γης με την θέσπιση χωροταξικού σχεδίου για τον γεωργικό
τομέα. Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μεγάλος αριθμός εκτάσεων στις
οποίες αναπτύσσονται δυναμικές καλλιέργειες. Σε πολλές όμως περιπτώσεις η χρήση
των εκτάσεων αυτών για την άσκηση γεωργίας έρχεται σε σύγκρουση με αλλότριες
χρήσεις και κυριότερα με ασχεδίαστη οικιστική ανάπτυξη και σε κάποιες περιπτώσεις
με τουριστική ανάπτυξη. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί
να ασκηθεί η γεωργία αποτελεσματικά και σε πολλές περιπτώσεις τα κοστολόγια να
εκτινάσσονται οδηγώντας την γεωργική δραστηριότητα σε οικονομικό αδιέξοδο
2. Ενεργοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας. Εξεύρεση κονδυλίων (π.χ. μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης ή ακόμη και από τις δημόσιες επενδύσεις) για την χαρτογράφηση των
περιοχών όπου ιστορικά είναι γνωστό ότι υπάρχουν πλούσιες για καλλιέργεια γαίες.
Στην συνέχεια εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου (αδυναμία κατάτμισης,
προτεραιότητα στους επαγγελματίες αγρότες) που τελικά θα βοηθήσουν και στην
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καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος ή επιχείρηση θα
γνωρίζει εκ των προτέρων τις δυνατότητες χρήσης μιας έκτασης
Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το αρδευτικό νερό και
τους οργανισμούς αξιοποίησής του (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ). Στην διαχείριση μπορεί να
εμπλακούν ενεργά και οι Ο.Τ.Α., κατά το πρότυπο του υδρευτικού νερού, μέσα από
εταιρείες με αυξημένη συμμετοχή τους και με συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών
αλλά και των γεωπονικών / γεωτεχνικών φορέων. Η σημερινή δομή και λειτουργία
έχει οδηγήσει στον μαρασμό των οργανισμών αυτών και στην αποφυγή συμμετοχής
στην διοίκησή τους αφού, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής
διεκδίκησης των οφειλών, οι διοικούντες είναι προσωπικά υπεύθυνοι, ακόμη και για
βάρη τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί κατά την θητεία τους
Στα παραπάνω πλαίσια θα πρέπει να δοθεί λύση στην άρδευση της δυναμικής
περιοχής της Δυτικής Αχαΐας η οποία αυτή την στιγμή αρδεύεται με νερό
υποβαθμισμένης ποιότητας που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές
αγροπεριβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την βελτίωση της κατάστασης των υπογείων
υδατικών συστημάτων μπορούν να προβλεφθούν και έργα τεχνητού εμπλουτισμού
Εξεύρεση νομοθετικής λύσης ώστε να προχωρήσει η αδειοδότηση σταβλικών
εγκαταστάσεων, η οποία παραμένει βαλτωμένη με αποτέλεσμα να παραμένουν
όμηροι και σε αδυναμία επέκτασης εκατοντάδες κτηνοτρόφοι μιας από τις
δυναμικότερες σε ζωικό κεφάλαιο περιοχές. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να δοθούν οι
απαραίτητοι πόροι ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαχειριστικές μελέτες βόσκησης
καθόσον με το σημερινό σύστημα της «τεχνικής λύσης» πολλοί κτηνοτρόφοι
αδυνατούν να βρούν προσεγγίσιμους βοσκοτόπους και η καταβολή των ευρωπαϊκών
ενισχύσεων μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί στον αέρα
Επειδή η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει αξιόλογη παραγωγή ελαιολάδου αλλά και
βρώσιμης ελιάς θα πρέπει να στηριχθούν οικονομικά οι γεωπονικές /
φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες ώστε να αυξηθούν οι επισκοπήσεις για την πρόληψη
εισαγωγής και εξάπλωσης του βακτηρίου του γένους xyllela το οποίο έχει προκαλέσει
τεράστιες απώλειες φυτικού κεφαλαίου στην γειτονική Ιταλία από την οποία μια
βασική πύλη εισόδου είναι το λιμάνι της Πάτρας
Επανεξέταση του φακέλου ΠΟΠ φέτας ώστε σε αυτόν να περιληφθούν και οι
οργανισμοί οι οποίοι συνδέονται με την τυροκόμηση και οι οποίοι συνδέονται με την
μοναδική χλωρίδα της εκτατικής κτηνοτροφίας
Προστασία του αλιευτικού αποθέματος του Κορινθιακού κόλπου ώστε να διαφυλαχθεί
η τροφική αλυσίδα και να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία που έχει εμφανώς
διαταραχθεί με σημαντικές επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά
θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η άδεια ερασιτέχνη αλιέα (με δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης) ώστε να υπάρχει μια βασική καταγραφή. Σε
περιπτώσεις αναγκαιότητας περιορισμού της αλιευτικής δραστηριότητας (όπως
έχουμε προτείνει για τον Κορινθιακό), να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για
αποζημίωση των επαγγελματιών αλιέων
Σε σχέση με την οργανωμένη αλιεία από υδατοκαλλιέργειες, πρέπει να αναφερθεί πως
παρά τον αυξημένο αριθμό μονάδων στην Δυτική Ελλάδα, η πρόβλεψη του σχετικού
χωροταξικού πλαισίου για την δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Υδατοκαλλιεργειών παραμένει στις καλένδες στη Περιφέρεια. Θα πρέπει άμεσα να
συσταθεί και λειτουργήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την βελτίωση του
χωροταξικού ώστε η δημιουργία ΠΟΑΥ να γίνει ελκυστικότερη (π.χ. ευκολότερη
πρόσβαση στο ΕΠΑΛ) αφού πρώτα εντοπιστούν τα προβλήματα που δεν έχουν
βοηθήσει έως σήμερα στην ενεργοποίησή τους
10. Σημαντική είναι η έλλειψη στοχευμένης γεωργικής έρευνας. Στην Δυτική Ελλάδα οι
προϋπάρχουσες δομές γεωργικής έρευνας είναι πλέον αδρανείς (π.χ.
Αιτωλοακαρνανία) ή λειτουργούν οριακά αδυνατώντας να συνεισφέρουν πραγματικά.
Επιβάλλεται η επαναλειτουργία των δομών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στους νομούς της
Δυτικής Ελλάδας, με ερευνητική έμφαση στην βελτίωση τοπικών φυλών
αιγοπροβάτων αλλά και στην δημιουργία δεδομένων σχετικά με την προσαρμογή
νέων καλλιεργειών και ποικιλιών σε διάφορες περιοχές, ώστε να μπορούν να δίνονται
τεκμηριωμένες κατευθύνσεις στους παραγωγούς. Βασική παράμετρος που θα πρέπει
να αποτελεί βασική αρχή στην λειτουργία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ότι η έρευνα
εκκινείται από τους παραγωγούς ή από τον συνδεδεμένο δευτερογενή τομέα με μικρή
συγχρηματοδότηση και με την υποβολή ερωτημάτων που αποτελούν κρίσιμα
ζητήματα για την παραγωγή
11. Σημαντικό πρόβλημα για τον πληθυσμό της υπαίθρου αποτελεί και το θέμα της
ασφάλειας, τόσο της παραγωγής όσο και των υποδομών. Τα κρούσματα κλοπών και
λεηλασιών σε υποδομές έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα για τον αγροτικό τομέα και η
αστυνόμευση από την Ελληνική Αστυνομία δεν αποδίδει σε καμία περίπτωση αφού το
σύνολο των καθηκόντων του Σώματος αυτού κατατάσσει την φύλαξη της αγροτικής
παραγωγής και των υποδομών στις τελευταίες (όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος)
προτεραιότητες
12. Το Παράρτημα θεωρεί ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών σε όλους
τους νομούς και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι πρωταρχικής σημασίας για την
πάταξη της γραφειοκρατίας αλλά και για την αποδέσμευση των δασικών υπηρεσιών
προκειμένου να ασχοληθούν με το κύριο αντικείμενο της διαχείρισης των δασών. Στα
πλαίσια αυτά οι επιτροπές εξέτασης των ενστάσεων θα πρέπει να στηριχθούν ώστε να
ολοκληρώσουν σύντομα το έργο τους
13. Στα παραπάνω πλαίσια το Πράσινο Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μελέτες για
την στήριξη σημαντικών ορεινών όγκων της περιοχής με αντικείμενα όπως
διαχειριστικά βόσκησης, ορεινά υδρονομικά και συνολικά παραγωγική διαχείριση των
δασών και στήριξη των παραδασόβιων πληθυσμών
14. Στον τομέα της διαχείρισης των υδρογονανθράκων το Παράρτημα έχει προβεί σε
αναλυτικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με την όσο το δυνατόν αειφορική
αξιοποίηση αυτών ώστε να μην υπάρξουν συγκρούσεις με την τουριστικη ανάπτυξη,
κυρίως στην περιοχή του Κατακόλου όπου το Παράρτημα έχει προτείνει την λύση της
πλάγιας διάτρησης. Επίσης και με δεδομένη την πρόοδο των εργασιών είναι
απαραίτητη η δημιουργία Τμήματος του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην
Δυτική Ελλάδα, με εξειδικευμένο προσωπικό, μεταξύ των άλλων γεωλόγων, ώστε να
είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
κατά την φάση των διαφόρων σταδίων των εργασιών

15. Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να αναφερθεί πως η Δυτική
Ελλάδα, όπως και το σύνολο της χώρας στερούνται οργανωμένων συστημάτων για
την διαχείριση του ρεύματος των ληγμένων γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων
αλλά και των κενών συσκευασίας αυτών. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε φορείς των
παραγωγών ή των γεωτεχνικών ώστε να οργανωθούν και να λειτουργήσουν
συστήματα διαχείρισης του ρεύματος αυτών των αποβλήτων απαλλάσοντας
παραγωγούς αλλά και γεωπόνους και κτηνιάτρους από την κοστοβόρα και ανύπαρκτη
διαχείριση
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:
1. Οι δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες είναι κατακερματισμένες σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι). Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα σημαντική σπατάλη επιστημονικών ανθρώπινων πόρων αλλά και
αδυναμία συνεργασίας σε επίπεδο ελέγχων, συνήθως εθνικού ενδιαφέροντος. Επειδή
τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης, ασφάλειας του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου
και προστασίας του καταναλωτή είναι προφανώς εθνικής εμβέλειας, θα πρέπει να
οργανωθεί το ενιαίο των υπηρεσιών κάτω από την διοικητική εποπτεία ενός φορέα
2. Οι υπηρεσίες υδάτων της περιοχής έχουν συσσωρεύσει χιλιάδες αιτήματα για χρήση
νερού, χωρίς να έχουν ούτε κατ’ ελάχιστο επαρκές γεωτεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει
να εξεταστεί η δυνατότητα μεγαλύτερης εμπλοκής των ιδιωτών γεωλόγων και
γεωπόνων στην διαδικασία των αδειών χρήσης νερού όπου η υπογραφή φακέλου
λήψης άδειας θα συνεπάγεται την χορήγηση αυτής με την ταυτόχρονη ευθύνη του
ιδιώτη γεωτεχνικού (υπάρχει και η πειθαρχική ευθύνη από τα αρμόδια όργανα του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Θεωρώντας πως η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην πολιτεία και τους φορείς της πρέπει να
είναι μια διαρκής διαδικασία, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Π.Π.Δ.Σ.Ε.

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος

