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Προς:   1. κ. Γεώργιο Γεωργαντά - Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 2. κ. Κυριάκο Πιερρακάκη- Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Κοιν:    Γραφείο Πρωθυπουργού 

                 Αθήνα,  14 Ιουνίου 2022 
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ΘΕΜΑ: Ανάγκη ενημέρωσης της ΕΘΕΑΣ σχετικά με την εξέλιξη του Έργου: «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 

Σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 91/20-4-2022 επιστολή μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε λάβει 

καμία γνώση σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» και 

δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη το αίτημά της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) για 

συνάντηση επ’ αυτού του θέματος. 

Όπως σας έχουμε αναφέρει υπάρχει αδήριτη ανάγκη να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα του πρωτογενή 

τομέα και των αγροτών του τόπου με τους άλλους παραγωγικούς κλάδους στο πλαίσιο του ευρύτερου 

ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Επομένως επί της αρχής, στηρίζουμε το έργο του ψηφιακού 

μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα. Ωστόσο, σας επισημάναμε δύο βασικές ελλείψεις στο σχέδιο 

της διακήρυξης του έργου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ήτοι: 

Α) Ολοκληρωτική απουσία από τον σχεδιασμό και παντελής έλλειψη πρόνοιας εμπλοκής στο έργο 

των βασικών ωφελούμενων αυτού δηλαδή των αγροτών και των συνεταιρισμών, 

Β) Ίδια μονολιθική αντιμετώπιση του πρωτογενή τομέα με ανούσια επανάληψη τμημάτων της 

προηγούμενης προκήρυξης που αποτέλεσαν την βασική αιτία να μην προχωρήσει με απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Είμαστε σίγουροι ότι δεν επιθυμείτε το έργο 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. Άλλωστε το έργο οφείλει να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ. 

Ξεκινήσατε μια μεγάλη μεταρρύθμιση με την μεταφορά όλων των αγροτικών δεδομένων των 

δικαιούχων επιδοτήσεων στο κυβερνητικό νέφος. Βιώνουμε κάθε μέρα τα οφέλη αυτής της 

μεταρρύθμισής, είναι κρίμα να την θολώσετε ή ακόμη χειρότερα να την αναστείλετε στον βωμό 

εξυπηρέτησης συμφερόντων που δεν σχετίζονται με την επόμενη ψηφιακή ημέρα.  
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Παραμένοντας στην διάθεσή σας, επαναφέρουμε το αίτημα μας για μια ΑΜΕΣΗ συνάντηση μαζί 

σας για να σας δοθούν προτάσεις για ένα τεύχος διακήρυξης που θα υπηρετεί ουσιαστικά τους 

αγρότες και τις οργανώσεις τους ώστε να μην βρεθούμε εκ των υστέρων στην δυσάρεστη θέσης 

υπεράσπισης των συμφερόντων των αγροτών με κάθε τρόπο.   

 
 
 
 

Με εκτίμηση 

Παύλος Σατολιάς 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΘ.Ε.Α.Σ 

 
 
 
 

 


