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Θέμα: «Ανάγκες επιμόρφωσης – ενημέρωσης των αγροτών για τον
ανερχόμενο κλάδο της σαλιγκαροτροφίας»
Κα. Υπουργέ,
κα.Πρόεδρε του ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα
το

Γεωτεχνικό

Επιμελητήριο

παράρτημα

Ανατολικής

Μακεδονίας

ανταποκρινόμενο στο ρόλο του, που είναι και αυτός της ενημέρωσης –
επιμόρφωσης των αγροτών, υπήρξε φέτος συνδιοργανωτής σε 2 ημερίδες με
θέμα ένα δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο της αγροτικής παραγωγής, αυτόν
της σαλιγκαροτροφίας. Η εκτροφή των σαλιγκαριών είναι ένας κλάδος της
αγροτικής παραγωγής στον οποίο τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται στην
χώρα μας μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των αγροτών, αλλά και πολλών
άλλων νέων που θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα.
Οι λόγοι που αναδεικνύουν τη σαλιγκαροτροφία ως μια νέα δυναμική
δραστηριότητα με μέλλον είναι πολλοί και συνοψίζονται στους παρακάτω:
•

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση του προϊόντος από τις αγορές του
εξωτερικού, αλλά και στη χώρα μας υπάρχει σημαντική ζήτηση και
κατανάλωση του προϊόντος.

•

Δίνει

ικανοποιητικό

εισόδημα

στους

παραγωγούς,

τόσο

ως

συμπληρωματικό όσο και ως κύριο εισόδημα.
•

Απαιτεί περιορισμένες εισροές στην εκμετάλλευση και λελογισμένο
χρόνο εργασίας ικανό να καλυφθεί από μια μέση αγροτική οικογένεια.

•

Με την αναμενόμενη απαγόρευση της ελεύθερης συλλογής των
σαλιγκαριών από τη φύση ανοίγονται νέες προοπτικές

•

Υπάρχει προστιθέμενη αξία στο προϊόν μετά τη μεταποίηση και
πιστοποίηση του προϊόντος.

•

Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας,
όπως ο κατασκευαστικός τομέας (ιδίως στις κλειστού τύπου
εκμεταλλεύσεις) αλλά και στοn αγροτουρισμό μέσω των εορτών
αγροτουρισμού.
Όμως από την ενασχόληση μας με τον κλάδο αυτό διαπιστώσαμε

έλλειμμα στην ενημέρωση των αγροτών καθώς και ένα σημαντικό έλλειμμα
του γνωστικού αντικειμένου της σαλιγκαροτροφίας από πλευράς των
Δημοσίων Υπηρεσιών και φορέων. Αυτό το έλλειμμα της ενημέρωσης, των
γεωργικών συμβουλών και της παροχής τεχνογνωσίας έχουν αναλάβει να το
καλύψουν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, πολλές φορές άσχετων με το
αντικείμενο (πτυχιούχοι Ιταλικής Φιλολογίας, Φυσικοί, κ.ο.κ.) και φυσικά έναντι
υψηλών αμοιβών. Για παράδειγμα δεν μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να
επισκεφτεί ένα κλειστό διχτυοκήπιο πάχυνσης σαλιγκαριών αν δεν καταβάλει
ανάλογη αμοιβή και στην πορεία αν επιθυμεί να ασχοληθεί με τον κλάδο
(σαλιγκαροτροφία ανοιχτού ή κλειστού τύπου) θα πρέπει να καταβάλει ένα
σημαντικό οικονομικό κονδύλι για την παροχή της ανάλογης τεχνογνωσίας.
Χωρίς όμως να υπάρχει εγγυημένο αποτέλεσμα για τον ενδιαφερόμενο, αφού
αρκετές φορές απέτυχαν οι ενδιαφερόμενοι έστω και αν ακολούθησαν πιστά
τις οδηγίες που τους δόθηκαν.
Πιστεύουμε ότι η αγροτική επιμόρφωση - ενημέρωση και η παροχή
γεωργικών συμβουλών και τεχνογνωσίας είναι δωρεάν δημόσιο αγαθό και
αντικείμενο των Γεωτεχνικών. Για αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθεί αυτό το
αγαθό και να αντιμετωπιστούν τα στρεβλά φαινόμενα που παρατηρούνται σε
όλη τη χώρα.
Επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και αυτή του ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα πιστεύουν
ακράδαντα στην ανάγκη της αξιόπιστης και δωρεάν επιμόρφωσης και
ενημέρωσης των αγροτών μας. Επιμόρφωση η οποία συνέβαλε στο
παρελθόν αλλά και σήμερα συμβάλει τα μέγιστα στην αγροτική ανάπτυξη της

χώρας μας, αλλά και στην βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος αφού έτσι
εισάγονται καινοτομίες και δυναμικοί κλάδοι στην αγροτική μας παραγωγή,
όπως αυτός της σαλιγκαροτροφίας.
Κα. Υπουργέ,
κ.Πρόεδρε του ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα,
προκειμένου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί
στον ανερχόμενο κλάδο της σαλιγκαροτροφίας, η οποία δεν πρέπει να τον
οδηγήσει σε απαξίωση, προτείνουμε το Υπουργείο να αναλάβει την κατάρτιση
και εκπαίδευση ικανού αριθμού εκπαιδευτών, είτε μέσω του ΟΓΕΕΚΑ
Δήμητρα, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και
την τεχνογνωσία που κατέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες της
χώρας μας. Αυτό μπορεί να γίνει με εκπαιδεύσεις και ημερίδες που θα
πραγματοποιήσει ο ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα σε όλους τους Νομούς της χώρας μας,
σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και άλλους φορείς. Ενώ παράλληλα
προτείνουμε να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην ενίσχυση των ενδιαφερόμενων
αγροτών που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο μέσω των σχεδίων
βελτίωσης τα οποία σκοπεύετε να προκηρύξετε σύντομα.
Παραμένοντας πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία
και συνεργασία.
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