Πξνο: Σπληνληζηηθό Σπκβνύιην ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Η πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε, βάδεη ππνρξεσηηθά ηελ
έλαξμε ελόο δηαιόγνπ γηα ην λέν ξόιν ησλ Γεσηερληθώλ θαη θπζηθά ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Σηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο, ην Αθαζάξηζην Εζληθό Πξντόλ (Α.Ε.Π), απνηεινύληαλ θαη
ζπλερίδεη δπζηπρώο λα απνηειείηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηδησηηθή θαηαλάισζε ε νπνία
νπζηαζηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θηλείηαη
εηο βάξνο ηεο παξαγσγηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηθαλόηεηαο, κεγεζύλνληαο ηόζν ην δεκόζην ρξένο
όζν θαη ηα ειιείκκαηα πνπ ηόζν ηαιαηπσξνύλ ηε Χώξα καο.
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ ηνπ ζηελ Ειιάδα, απνηειεί ηνλ ηνκέα
πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ πξνηύπνπ γεγνλόο ην
νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεη ην πξόβιεκα ηεο βησζηκόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ελδεηθηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη εηζαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ αλέξρνληαη ζε 6,5 δηο
επξώ ην έηνο πεξίπνπ.
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ ηνπ είλαη ζε θξίζηκε θακπή θαη είλαη
απαξαίηεηε ε κεηαζηξνθή θαη κεηεμέιημή ηνπο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία βηώζηκσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ κεηάβαζε από κηα επηδνηνύκελε γεσξγία ζε κηα γεσξγία όπνπ ην
αγξνηηθό εηζόδεκα ζα πξνέξρεηαη από ηελ παξαγσγή θαη όρη ηηο επηδνηήζεηο. Σήκεξα ην
κεγαιύηεξν πξόβιεκα είλαη νη αληηζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο
θαη ηδηαίηεξα ε απξνζπκία θαη ν θαθνθνξκηζκόο ησλ αγνξώλ θαη ε αδηαθνξία θαη ε
απνγνήηεπζε ησλ αλζξώπσλ πνπ παξάγνπλ, κεηαμύ απηώλ θπζηθά θαη νη Γεσηερληθνί.
Οη γεσηερληθνί θαη επνκέλσο ην ΓΕΩΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβοσν ηον ταμένο ρόλο ηοσς
ζηην κοινωνία και ζηην οικονομία, λα πηνζεηήζνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ
παξαγσγή ησλ πξντόλησλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο κέζα από ηνλ έιεγρν ησλ
ηξνθίκσλ, ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη θπζηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Σήκεξα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ λέα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη λέα ζρήκαηα δξάζεο γηα
ηελ παξαγσγή, ηελ κεηαπνίεζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα ζηελ αγνξά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η εθαξκνγή ηεο
ζήκαλζεο, θαη ε ηήξεζε ηρλειαζηκόηεηαο από ην ρσξάθη κέρξη ην ηξαπέδη ζηα ηξόθηκα θαη
επνκέλσο ζηα πξντόληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη λνκηθή ππνρξέσζε από ην 2002 κε ηνλ
θαλνληζκό ηεο Ε.Ε. και είναι αρμοδιόηηηα και σπεσθσνόηηηα κσρίως ηων Γεωηετνικών.
Η πξνζηαζία ησλ παξαγσγώλ θαη ησλ κεηαπνηεηώλ ησλ ληόπησλ πξντόλησλ, ν έιεγρνο ησλ
εηζαγόκελσλ πξντόλησλ, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή από ηελ εμαπάηεζε, ε νξζνινγηθή
αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο είλαη αξκνδηόηεηα θαη
ππεπζπλόηεηα θπξίσο ησλ γεσηερληθώλ.
Η γλώζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ησλ παξαπάλσ γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ
είλαη κνλόδξνκνο. Είλαη ζεκαληηθό λα ζπλεηδεηνπνηήζνκε όινη, όηη επί κηα εηθνζαεηία
επηηξέςακε, σο θνηλσλία, ζε ειάρηζηνπο εηζαγσγείο λα απνζαζξώζνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ
ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηεο ρώξαο καο, κέζα από ηνλ αζέκηην αληαγσληζκό
(ειιελνπνηήζεηο θιπ) ηελ απαμίσζε καο σο γεσηερληθνύο, θαη ηελ απαμίσζε ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε.
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Σηελ κεηεμέιημε, πνπ ζήκεξα είλαη επηβεβιεκέλε, ν θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ν άλζξσπνο
θαη γη’ απηό είλαη απαξαίηεην λα μεπεξαζηνύλ νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα. Πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνκε όινη όηη δπζηπρώο ην δεκόζην δελ απνηειεί πιένλ ηνλ θαιύηεξν
εξγνδόηε γηα ηνλ γεσηερληθό, νύηε ην θαηαθύγην γηα εμεύξεζε δνπιεηάο, γηαηί δελ κπνξεί.
Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνκε όινη όηη ν εξγνδόηεο καο είλαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Τν
ΓΕΩΤΕ.Ε πξέπεη επηηέινπο λα μεθύγεη από ηηο θνκκαηηθέο ζθνπηκόηεηεο θαη λα αλαιάβεη ηνλ
ξόιν ηνπ.
Ο ξόινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ, θαη επνκέλσο θαη
ησλ Γεσηερληθώλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο Ειιάδνο αλ θαη παξακειεκέλνο ηα ηειεπηαία ρξόληα,
είλαη θαζνξηζηηθόο θαη πξέπεη λα εληζρπζεί κε δξάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα
πξαγκαηηθόηεηα κε εθαξκνγή ζηαζεξώλ πνιηηηθώλ πνπ λα έρνπλ σο επίθεληξν ηελ ηζόξξνπε
αλάπηπμε ηεο Ειιάδνο. Η ζεκεξηλή θνηλσληθό- νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηβάιιεη ηελ άκεζε
αληίδξαζε καο. Σήκεξα αλαδύνληαη λέεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο θαη λέεο πξννπηηθέο γηα λα
μεπεξάζεη ε Ειιάδα θαη θπζηθά όινη καο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνκε. Σήκεξα
επηηέινπο νη θαηεπζύλζεηο ηεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ΚΑΠ.
Σήκεξα πξέπεη λα ζπληνληζηνύκε όινη καδί γηα λα έρνπκε έλα ηειηθό θαιό απνηέιεζκα, ηελ
αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ θαη κέζα από απηό
ηελ αλαζηξνθή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο. Σήκεξα πνπ ε θνηλσλία καο από
θαηαλαισηηθή θαιείηαη λα μαλαγίλεη παξαγσγηθή νη Γεσηερληθνί θαη ην ΓΕΩΤΕ.Ε. θαινύληαη
λα αλαιάβνπλ ην ρακέλν ξόιν ηνπο. Θα πξέπεη λα αζρνιεζνύκε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε
απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε γηα θάζε πεξηνρή θαη πξντόλ, λα θξνληίζνπκε λα γίλεη ε
ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ (θνξέσλ, ππεξεζηώλ, ηδησηώλ θιπ) θαη ε
απαηηνύκελε επηθνηλσλία κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή θνηλσληθή ελεκέξσζε, ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή.
Με απηή ηελ δηαδηθαζία ζα επηηεπρζεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπλέξγηα θαη ην κέγηζην
απνηέιεζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ηεο Ειιάδνο. Οη γεσηερληθνί ζα
μαλαβξνύλ ηνλ θεθαιαηώδε ξόιν ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζα γίλνπλ απαξαίηεηνη θαη ζα
δεκηνπξγεζνύλ δνπιεηέο γηα όινπο.
Σαο Επραξηζηνύκε θαη επρόκαζηε θαιή Επηηπρία, ηελ νπνία έρεη ηόζν πνιύ αλάγθε ν ηόπνο
καο θαη ε θνηλσλία.
Ηξάθιεην 25/11/2011
Γηα ηελ ΔΕ ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε. – Π.Κ.
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