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Προς:  
1. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

κ. Γεωργαντά Γεώργιο 

2. Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
κ. Πιερρακάκη Κυριάκο 

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Πρωθυπουργού – κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόψεις ΕΘΕΑΣ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης του Έργου: «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), 

είναι το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα 

με τους άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας είτε για 

τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είτε για την εισαγωγή  

και εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας είναι επιβεβλημένο να αφορά όλους τους 

παραγωγούς. Με την χρήση της  ψηφιακής τεχνολογίας και της γεωργίας ακριβείας, οι 

παραγωγοί θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, την χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 

και θα προβούν στην καλύτερη και συνετή χρήση των φυσικών πόρων του νερού και 

εδάφους προς όφελος βέβαια και του περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό απαιτούμε και στηρίζουμε το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του 

Γεωργικού Τομέα». Οι φορητές συσκευές και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχουν κάνει 

προσβάσιμες τις νέες τεχνολογίες ακριβείας και στους μικρούς παραγωγούς με μικρό κόστος 

και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, με δεδομένο το διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας.  

Αυτός είναι για εμάς ο κεντρικός στρατηγικός στόχος που πρέπει να υπηρετεί το έργο που με 

ανακοίνωσή της  η  ΚτΠ ΑΕ έθεσε σε  δημόσια  διαβούλευση μόλις πριν λίγες ημέρες. 

Όμως το σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση απέχει από την επίτευξη αυτού του 

στρατηγικού στόχου και κρίναμε σκόπιμο να το επισημάνουμε  έγκαιρα, γιατί ο στόχος όλων 

μας είναι κοινός. Συγκεκριμένα: α) στο σχεδιασμό του έργου απουσιάζουν παντελώς οι 

ωφελούμενοι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί, αν και θα είναι οι κύριοι χρήστες των ψηφιακών 

εφαρμογών και δικτύων που θα αναπτυχθούν και β) επαναλαμβάνονται για αυτό το έργο 

τμήματα της προηγούμενης προκήρυξης που αποτέλεσαν την αιτία να μην τελεσφορήσει,  
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λόγω απόρριψης τους με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημειώνουμε ότι το έργο δεν 

πρέπει να γίνει απλά για τους εργολάβους- αναδόχους όπου εστιάστηκε το ενδιαφέρον στην 

προηγούμενη προκήρυξη, αλλά πρέπει να επιφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στον 

πρωτογενή τομέα της χώρας. Η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας είναι προτεραιότητα της 

ΚΑΠ 2021-27 και οι Έλληνες αγρότες και Συνεταιρισμοί δεν μπορούν να υστερήσουν.  

Έχοντας κατά νου την πρόσφατη κοινή σας απόφαση, για την μεταφορά των ψηφιακών 

υπηρεσιών του ΟΣΔΕ, που αφορά 650.000 αγρότες, στο e-gov.gr, σας καλούμε να λάβετε 

υπόψη τους παραπάνω δύο σοβαρούς λόγους και να προβείτε άμεσα σε συμπληρωματικές 

ενέργειες για να αποφευχθεί η αποτυχία και να σιγουρευτεί η ολοκλήρωση του έργου προς 

όφελος των Ελλήνων αγροτών. 

Παραμένοντας στην διάθεσή σας, παρακαλούμε για μια συνάντηση μαζί σας για να σας  

εξηγηθούν και να σας δοθούν οι ουσιαστικότερες προτάσεις μας πριν την ολοκλήρωση της 

διαβούλευσης.   

 
 

 
Με εκτίμηση 

 

Παύλος Σατολιάς 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΘΕΑΣ 
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