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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Σχετικά µε την εγκατάσταση καινοτόµων φυτικών και ζωϊκών ειδών προς
καλλιέργεια και εκτροφή στην χώρα µας»

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτηµα Πελοποννήσου & ∆υτ. Στερεάς Ελλάδας µετά και από
συνεχή ερωτήµατα, νέων κυρίως ανθρώπων, θεωρεί αναγκαίο να αναδείξει την
σπουδαιότητα του προγραµµατισµού της οργάνωσης των καλλιεργειών αλλά και των
εκτροφών στην χώρα µας, ιδιαίτερα αυτών που αναφέρονται ως νέες ή καινοτόµες και
για τις οποίες όλα τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος χωρίς να υπάρχει
αρµόδιος φορέας που να µπορεί να ενηµερώσει υπεύθυνα τους ενδιαφερόµενους. Θα
πρέπει βέβαια να ξεκαθαριστεί πως το Παράρτηµα εδώ και αρκετά χρόνια έχει µε
εκδηλώσεις του, κυρίως σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, παρουσιάσει κάποιες από
τις καλλιέργειες αυτές τόσο στους παραγωγούς όσο και στους φορείς θεωρώντας πως
υπάρχει έδαφος για την οργανωµένη όµως είσοδο αυτών στον Ελληνικό πρωτογενή
τοµέα.
Ο τρόπος που προσεγγίζεται το όλο θέµα δεν έχει καµία σχέση µε επιστηµονικότητα
αφού αγνοούνται βασικές αρχές εισαγωγής ενός φυτικού ή ζωϊκού οργανισµού σε µια
περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, απαιτούνται άµεσα τα παρακάτω, τα οποία αυτή την
στιγµή απουσιαζουν:

1. Γεωργικός πειραµατισµός για τις υπό εξέταση καλλιέργειες (καταλληλότητα
καλλιέργειας στις διαφορετικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, αποδόσεις και
ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε οι καλλιέργειες αυτές να είναι οικονοµικά
συµφέρουσες). Στην περίπτωση της Πελοποννήσου και της ∆υτ. Στερεάς
Ελλάδας η αποψίλωση των γεωργικών ερευνητικών δοµών δεν επιτρέπει κατ’
ουσία την πραγµατοποίηση γεωργικού πειραµατισµού. Οι τοπικές
αυτοδιοικήσεις που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να οργανώσουν µέσα από τις
γεωτεχνικές τους διευθύνσεις πειραµατικούς αγρούς αλλά και αγρούς
επίδειξης για την εκπαίδευση και ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και όχι να
περιορίζονται σε απλές ενηµερωτικές ηµερίδες
2. Μελέτες αγοράς. Νέα καλλιέργεια σηµαίνει νέο προϊόν και εποµένως αγορά
προς διάθεση. Αυτή την στιγµή ουδείς εστιάζει στην οργανωµένη προσπάθεια
διείσδυσης σε αγορές ή επέκτασης υπαρχόντων αγορών. Στα πλαίσια της
αναδιοργάνωσης κρίνεται απαραίτητη η επανασύσταση του θεσµού του
γεωτεχνικού ως γεωργικού ακολούθου στις Ελληνικές πρεσβείες µε σκοπό την
έρευνα των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την στοχευµένη ανάπτυξη
της ζήτησης αλλά και κάλυψης αναγκών της αγοράς. Φυσικά τα παραπάνω σε
συνδυασµό µε την έναρξη ερευνών αγοράς από τις Ελληνικές πρεσβείες για
την ενηµέρωση των παραγωγών σχετικά µε εµπορικές διεξόδους
3. Χωροταξική οργάνωση των νέων καλλιεργειών µε περιοχές προτεραιότητας
και κινήτρων εγκατάστασης ώστε να υπάρχουν οι κρίσιµες ποσότητες πρώτης
ύλης που καθιστούν τα κόστη µεταποίησης µη απαγορευτικά (π.χ.
χυµοποιήσιµο ρόδι).
4. Άµεση καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης µε τις νέες καλλιέργειες και
εκτροφές µε την συνεργασία ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (∆/νση
Έρευνας) και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιο συγκεκριµένα των ήδη καλλιεργουµένων
εκτάσεων ή δυναµικοτήτων, την εµπορική διάθεση (τιµές, είδη αγορών) και
ότι άλλο είναι χρήσιµο για το στήσιµο του τοµέα.
Τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις επένδυσης µε τον ρόλο του επιστήµονα
κεντρικό ώστε οι όποιες κινήσεις να είναι προγραµµατισµένες και µε την µεγαλύτερη
δυνατή εγγύηση επιτυχίας. ∆ιαφορετικά κινδυνεύουµε να χάσουµε άλλη µια ευκαιρία
για την επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του πρωτογενούς τοµέα της
πατρίδας µας, έχοντας ταυτόχρονα παίξει ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο στην απαξίωση
των παραδοσιακών καλλιεργειών και εκτροφών οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν θα
πρέπει να µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα.
Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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