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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η ανάγνωση του προγράμματος του «Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Αγροτικής
Ανάπτυξης» που διοργανώνεται στις 7-2-2013, στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (και στο οποίο δεν προσκλήθηκε
το ΓΕΩΤΕΕ) μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση και πολλά ερωτηματικά. Είναι
απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν τριάντα τρεις (33) ομιλητές, δεν έχει
προσκληθεί για να μιλήσει κανένας εκπρόσωπος των νομικών προσώπων του
Υπουργείου σας (ΓΕΩΤΕΕ, ΕΛΓΟ «Δήμητρα», ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο στέλεχος του
ΥΠΑΑΤ κ.α.) ή της τοπικής κοινωνίας των γεωτεχνικών και των φορέων της. Είναι
απαράδεκτο το γεγονός ότι από τους τριάντα τρεις (33) ομιλητές μόνο εσείς και
άλλοι δύο (2) ομιλητές είσαστε γεωτεχνικοί. Δεν είναι δυνατόν για τη θεματική
ενότητα «Nέοι επιστήμονες και επαγγελματίες στρέφονται προς την
αγροκαλλιέργεια» να καλούνται ως ομιλητές ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και να μην έχει
προσκληθεί να μιλήσει εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ που τα μέλη του έχουν
πρωτοστατήσει στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας τα
τελευταία δύο χρόνια, στρεφόμενοι και οι ίδιοι στην καλλιέργεια της γης (όπως
αποδεικνύεται κι από τα στοιχεία της ενοικίασης δημόσιας γης). Δεν είναι δυνατόν
για τη θεματική ενότητα «Πως μπορεί η Ελλάδα να γίνει το κέντρο παραγωγής
βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη» να καλείται ως ομιλητής βιολόγος-ερευνητής
του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ (του οποίου ήσασταν
διευθυντής) και να μην έχει προκληθεί να μιλήσει ένας γεωπόνος-ερευνητής του
ΕΛΓΟ «Δήμητρα» ή ένας γεωπόνος καθηγητής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
Η συνολική εικόνα που αναδύεται από το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αγροτικής
Ανάπτυξης» είναι ότι η αγροτική ανάπτυξη θα συντελεστεί από επιχειρηματίες,
μεγαλοαγρότες και «golden boys» της αγοράς και θα είναι ένα έργο χωρίς
γεωτεχνικούς. Όσοι διαθέτουν όμως γνώση, πείρα και μυαλό γνωρίζουν πολύ
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καλά ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου είναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμένη με τον
Έλληνα γεωτεχνικό. Συνεπώς, το παραπάνω συνέδριο, το οποίο δυστυχώς θέσατε
υπό την αιγίδα σας, δεν στοχεύει στην αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά σε
άλλα συμφέροντα.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (του οποίου είστε
και μέλος) από την ημέρα που ορκιστήκατε σας έστειλε τις παρακάτω επτά (7)
αναλυτικές προτάσεις – υπομνήματα για τις οποίες δεν πήραμε καμία απάντηση:
1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2. Πρόταση για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της
δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων
3. Πρόταση για την αποφυγή της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων
φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος και για την άμεση πάταξη της
φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από αγροτικές επιχειρήσεις
4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
5. Η δυσλειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ως αποτέλεσμα προβληματικών
και αντισυνταγματικών ρυθμίσεων κατά την πρόσφατη τροποποίηση της
πειθαρχικής διαδικασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους
6. Μετακινήσεις εκτός έδρας και ανταποδοτικά τέλη των γεωτεχνικών
7. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Επειδή, επίσης, έχουμε επεξεργαστεί κοινές προτάσεις με το Γεωπονικό
Σύλλογο Μακεδονίας – Θράκης και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
με το όνομα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020», τις οποίες πρέπει να σας παρουσιάσουμε, θεωρούμε
απόλυτα επιβεβλημένη την συνάντηση μαζί σας, εάν είναι δυνατόν κατά την
παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της «Zootechnia 2013», ώστε να
υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος προς όφελος όλων μας, τόσο σχετικά με τις
κατατεθειμένες προτάσεις του Παραρτήματος μας, όσο και σχετικά με τις
σχεδιαζόμενες στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το σήμερα και το αύριο του τόπου μας.

Με τιμή,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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