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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποίηση Συναντήσεων στα πλαίσια 
της 81ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Α) Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,  η συνάντηση Μελών 

της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου  Ελλάδας  (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),  αποτελούμενη  από  τον  Πρόεδρο  κ.  Αθανάσιο 

Σαρόπουλο,  τον  Ταμία  κ.  Μάξιμο  Πετρακάκη  και  τα  Μέλη  κ.κ.  Ζέρβα  Αναστάσιο, 

Παπαποικονόμου Καλλιόπη και Στάθη Δημήτριο με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Παρουσιάστηκαν  οι  θέσεις  του  Παραρτήματος  για  την  ανάπτυξη  του  πρωτογενούς 

τομέα  με  κατάθεση  σχετικού  Υπομνήματος.  Συγκεκριμένα,  συζητήθηκε  η  αύξηση  της 

ανταγωνιστικότητας  των  ποιοτικών  αγροτικών  προϊόντων  μας  και  η  επανασύσταση  της 

παραγωγής  ελληνικών  αγροτικών  εφοδίων,  η  υποχρηματοδότηση  των  ερευνητικών 

ιδρυμάτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης την Τράπεζα Γενετικού Υλικού 

στη Θεσσαλονίκη, η αλλαγή του Οργανισμού του Υπ.Α.Α.Τ. και οι πλήρως υποστελεχωμένες 

Γεωτεχνικές  Υπηρεσίες  με  άμεση  ανάγκη  προσλήψεων  γεωτεχνικών.  Επιπρόσθετα, 

συζητήθηκαν  θέματα  σχετικά  με  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  και  την  κατοχύρωση  του 

επαγγέλματος  των  γεωτεχνικών  στον  ιδιωτικό  τομέα,  η  ανάγκη  αλλαγής  του  θεσμικού 

πλαισίου που διέπει το Επιμελητήριο για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του αλλά και το 

κρίσιμο θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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Από την πλευρά του, ο Υπουργός ευχαρίστησε τα Μέλη της Δ.Ε. για την πρώτη αυτή 

συνάντηση, παρουσίασε ένα πλάνο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα που θα στηρίζεται σε 

στρατηγικό  σχεδιασμό  με  το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  να  συμβάλλει  σημαντικά  ως  Σύμβουλος  της 

Πολιτείας, δεσμεύτηκε να υπάρξουν επόμενες συναντήσεις και υποσχέθηκε να μελετήσει στο 

άμεσο μέλλον τις προτάσεις που κατέθεσε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

Β) Με τον Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας.  

Εποικοδομητική συνάντηση Μελών της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 

του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  αποτελούμενη  από  τον  Πρόεδρο  κ.  Αθανάσιο  Σαρόπουλο,  τον  Γενικό 

Γραμματέα κ. Γεώργιο Παπαρουσόπουλο, τον Ταμία κ. Μάξιμο Πετρακάκη, την Οργανωτική 

Γραμματέα κ.  Νικολέτα Κράββα. το Μέλος κ.  Δημήτρη Βαφειάδη αλλά και τον Ταμία του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  κ.  Στέφανο  Δελέπογλου  πραγματοποιήθηκε  στα 

γραφεία του Παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη, με τον Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων 

της  Νέας  Δημοκρατίας  κ.  Νίκο  Κωστόπουλο  και  τον  Αναπληρωτή  Γραμματέα  κ. 

Γεώργιο Κώτσηρα, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης και θέματα σχετικά με τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και την κατοχύρωση του επαγγέλματος. Ειδική 

μνεία έγινε σε δασικά θέματα όπως τρόποι αύξησης της προσφοράς της δασοπονίας στο 



ΑΕΠ, σε κτηνιατρικά θέματα με τα προβλήματα από τις ζωονόσους και σε αλιευτικά θέματα 

με  τρόπους  στήριξης  των  αλιέων.  Επισημάνθηκε  η  δυνατότητα  εκμετάλλευσης  μορφών 

ενέργειας όπως τα γεωθερμικά πεδία που αφθονούν στη Βόρεια Ελλάδα και προσφέρονται 

για χρήση σε θερμοκήπια και ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος,  τονίστηκε ιδιαίτερα η   οικονομική 

ασφυξία του Επιμελητηρίου που εμποδίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης και ουσιαστικής 

λειτουργίας του ως συμβούλου της πολιτείας.  

Από την πλευρά τους, οι Γραμματείς Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας 

ευχαρίστησαν  τους  παρευρισκόμενους  για  τη  συνάντηση  και  ζήτησαν  να  υπάρχει  ένας 

δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας με το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

Γ) Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.  

Ενόψει της Δ.Ε.Θ.,  ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 

πραγματοποίησε  συνάντηση  με  τους  Παραγωγικούς  Φορείς  της  Βόρειας  Ελλάδος  στα 

Γραφεία του Κόμματος  στην  Αθήνα,  την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου  2016.  Από πλευράς 

Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. 

Αθανάσιος Σαρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Παπαρουσόπουλος. 



Η συζήτηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων  με  κατάθεση  Υπομνήματος  από  την  πλευρά  του  Παραρτήματος,  το  οποίο 

κατέστησε σαφές ότι η ευημερία και η πρόοδος της χώρας είναι ιστορικά συνδεδεμένες με 

την  ανάπτυξη  του  πρωτογενούς  τομέα  της  οικονομίας  με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την 

εφαρμογή των γεωτεχνικών επιστημών σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Συγκεκριμένα,  αναπτύχθηκε  η  στρατηγική  μιας  συντονισμένης  υποστήριξης  της 

εξαγωγικής προσπάθειας που θα αναδεικνύει  τα  συγκριτικά ποιοτικά πλεονεκτήματα  των 

προϊόντων μας με παράλληλη άμβλυνση του κόστους παραγωγής και επανασύσταση της 

παραγωγής  ελληνικών  αγροτικών  εφοδίων  για  μία  αποτελεσματική  αύξηση  της 

ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Επισημάνθηκαν,  επίσης,  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  γεωτεχνικές 

υποστηρικτικές δομές της Πολιτείας, η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ΑΕΙ και 

των ερευνητικών ιδρυμάτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα προβληματικής διαχείρισης την 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού στη Θεσσαλονίκη,  καθώς και  οι  αποδεκατισμένες Γεωτεχνικές 

Υπηρεσίες σε ΥπΑΑΤ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και αιρετές Περιφέρειες που καθιστούν 

άμεση την ανάγκη προσλήψεων γεωτεχνικών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την δασική πολιτική 

και τα προβλήματα των Δασικών Υπηρεσιών, όπως αναδείχθηκαν και από το πόρισμα της 

σχετικής επιτροπής "Αγγελάκα".

Στη συνέχεια, τέθηκε το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών 

στον  ιδιωτικό  τομέα,  και  της  ανάγκης  αξιοποίησης  του  υψηλής  ποιότητας  ελληνικού 

γεωτεχνικού επιστημονικού δυναμικού που αποτελεί, όπως και στο παρελθόν, το κλειδί για 

την ανάπτυξη της χώρας.

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο και την οικονομική βιωσιμότητα 

του Επιμελητηρίου που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητά του να στηρίξει επιστημονικά την 

εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και εξόδου της χώρας από την κρίση.

Από την πλευρά του,  ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.  Κυριάκος Μητσοτάκης 

ευχαρίστησε  τους  παρευρισκόμενους  για  την  πρώτη  αυτή  συνάντηση  και  ενημέρωση, 

κατέστησε σαφές το άμεσο ενδιαφέρον του για την αγροτική και δασική πολιτική της χώρας 

και τόνισε πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να αλλάξει ριζικά 



φιλοσοφία και πρακτική για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την παραγωγική διαδικασία σε 

αντιδιαστολή με την απλή διαχείριση των επιδοτήσεων.
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