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     ΘΕΜΑ: Πρόταση της Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. για τον οργανισμό του ΥΠ.Α.Α.Τ.

     Σε απάντηση στο σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ, σας γνωρίζουμε 
τα  παρακάτω,  όπως  αυτά  καταγράφηκαν  στις  συζητήσεις  και  στα  όργανα  της 
ΠΟΓΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της:

Το νέο σχέδιο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία του προγενέστερου σχεδίου, 
το  οποίο  είχε  κατατεθεί  στη  Βουλή  και  δεν  ψηφίστηκε.  Η  ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει 
ακόμα μια φορά την αντίθεσή της και στο νέο σχέδιο, το οποίο υποβιβάζει το ρόλο 
της  πρωτογενούς  παραγωγής  και  με  το  οποίο,  στο  όνομα  της  δημοσιονομικής 
εξυγίανσης,  όλα τα Υπουργεία και ο δημόσιος τομέας,  προσαρμόζονται  όχι στις 
ανάγκες  του  λαού  αλλά  στα  διεθνή  και  ελληνικά  μεγαλοεπιχειρηματικά 
συμφέροντα που ενδιαφέρονται για την ανάκαμψη της κερδοφορίας τους πάνω στα 
συντρίμμια που η κρίση δημιουργεί στις ζωές των λαϊκών στρωμάτων. 

Ειδικότερα και το νέο σχέδιο οργανισμού οδηγεί:

α)στη  συρρίκνωση  των  κεντρικών  υπηρεσιών  που  ασκούν  παραγωγικές  και 
αναπτυξιακές αρμοδιότητες, όποιο περιεχόμενο κι αν έχει απομείνει σε αυτές στις 
σημερινές συνθήκες άσκησης της αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής,
β)στη δραστική συρρίκνωση και συγχώνευση των περιφερειακών υπηρεσιών του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. 

Εκτίμησή μας είναι ότι και οι δύο αυτές κατευθύνσεις αποσκοπούν:



1) Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των μνημονίων σε σχέση με τα δημόσια 
οικονομικά της χώρας και για τη μείωση του δημόσιου τομέα. Η συμμόρφωση αυτή 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της προσφοράς των δημοσίων γεωτεχνικών 
υπηρεσιών, με προφανή αποτελέσματα στην αγροτική και αλιευτική παραγωγή της 
χώρας η οποία ήδη τα τελευταία 30 χρόνια έχει δεχτεί πολλαπλά πλήγματα λόγω 
της Κοινής Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής (μείωση παραγωγής,  διεύρυνση 
των  ελλειμμάτων αγροτικού  και  αλιευτικού εμπορικού ισοζυγίου,  διαιώνιση  της 
εξάρτησης  της  ελληνικής  αγοράς  σε  βασικά  αγροτικά  προϊόντα,  όπως  είναι  τα 
τρόφιμα, ιδίως τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης,  εγκατάλειψη βασικών καλλιεργειών, 
κλείσιμο εργοστασίων, μείωση αλιευτικών αποθεμάτων, συρρίκνωση του αριθμού 
των  μικρών  αγροτών  και  αλιέων  κ.ά.).  Σημειώνουμε  ότι  η  επιχειρούμενη 
συρρίκνωση  των  παραγωγικών  υπηρεσιών  λαμβάνει  και  προκλητικά 
χαρακτηριστικά, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Αν αυτό το ενδιαφέρον όμως ήταν πραγματικό, 
θα εύρισκε την αντανάκλασή του και στο επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης του 
ΥΠ.Α.Α.Τ., μέσα από τη διατήρηση και την επέκταση, των υπηρεσιών που έχουν 
παραγωγικό  προσανατολισμό  και  αντικείμενο,  προκειμένου  να  καταβληθεί  η 
μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και των 
βασικών παραμέτρων-δεικτών της.

2)  Στην  αντισυνταγματική  και  αναποτελεσματική  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  τις 
οποίες ασκούν οι σημερινές δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες, στον ιδιωτικό τομέα, 
με το πρόσχημα αδυναμίας άσκησής τους από τις συρρικνωμένες-συγχωνευμένες 
δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες. Είναι πρόσφατες άλλωστε οι δηλώσεις του Υπ. 
Διοικ. Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις οποίες στο δημόσιο θα απομείνουν μόνο οι 
αρμοδιότητες  για  τις  οποίες  δεν  θα  υπάρξει  ενδιαφέρον  να  ασκηθούν  από  τον 
ιδιωτικό τομέα. Είναι φανερό ότι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα θα αυξήσει το έτσι 
κι  αλλιώς  αυξημένο  κόστος  παραγωγής  που  αντιμετωπίζουν,  ιδίως  οι  μικροί 
αγρότες,  καθιστώντας  ακόμα  λιγότερο  ανταγωνιστικά  τα  ελληνικά  αγροτικά 
προϊόντα.

3)  Στη  συμβολή  των  στόχων  του  μνημονίου  σε  ότι  αφορά  τα  μέτρα  της 
κινητικότητας  και  των  απολύσεων  δημοσίων  υπαλλήλων,  μέσα  από  τη 
συγχώνευση-συρρίκνωση-κατάργηση των γεωτεχνικών υπηρεσιών. Στόχος ο οποίος 
θα  εξυπηρετηθεί  και  μέσα  από  την  παράλληλη  εφαρμογή  της  διαδικασίας 
αξιολόγησης, η οποία ήδη προετοιμάζεται από την κυβέρνηση.

Οι  θέσεις  της  ΠΟΓΕΔΥ  για  το  νέο  Οργανισμό  κινούνται  στον  αντίποδα  των 
κυβερνητικών κατευθύνσεων, επιδιώκουν τη στήριξη της ανάπτυξης του πρωτογενή 
τομέα και της υπαίθρου, δηλαδή σύγχρονων προϋποθέσεων που αναβαθμίζουν το 
ρόλο των γεωτεχνικών και των υπηρεσιών του τομέα. Για την επίτευξη αυτών των 
στόχων και την τεκμηρίωση της πρότασής μας ξεκινάμε με αφετηρία ότι η χώρα 
διαθέτει τις παραγωγικές δυνατότητες που απαιτούνται, καθώς και το απαραίτητο 
επιστημονικό  κλπ.  δυναμικό  στον  αγροτικό τομέα,  για  να  καλυφθούν  οι  λαϊκές 
ανάγκες  σε  προϊόντα  της  αγροτικής  παραγωγής,  ιδίως  σε  τρόφιμα  αλλά και  να 
τροφοδοτηθεί η μεταποιητική βιομηχανία.



Αναγκαία  προϋπόθεση  για  την  υλοποίηση  αυτής  της  δυνατότητας  αποτελεί  η 
εφαρμογή μιας αγροτικής πολιτικής, η οποία στο κέντρο τους ενδιαφέροντός της 
δεν  θα  έχει  τα  συμφέροντα  των  μεγαλεμπόρων,  εισαγωγέων  κλπ.  αγροτικών 
προϊόντων,  αλλά  την  ανάπτυξη  του  τομέα  με  γνώμονα  τις  λαϊκές  ανάγκες. 
Θεωρούμε ότι ο οργανισμός του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι το απαραίτητο εργαλείο το οποίο 
σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί  μέσα από επαρκώς στελεχωμένες,  κάθετα και 
αμιγώς κατά κλάδο οργανωμένες Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, να εξυπηρετήσει αυτές 
τις ανάγκες και να οδηγήσει σε αντιστροφή τους σημερινούς αρνητικούς δείκτες 
στην παραγωγή, στην εξάρτηση, στην αυτάρκεια της χώρας, στα ελλείμματα, στην 
εκδίωξη των μικρών αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων κ.λ.π. από τη γη και τα χωριά 
τους.

Όλες  αυτές  οι  προϋποθέσεις  βρίσκονται  πολύ  μακριά  από  το  σχέδιο  που  μας 
παραδώσατε.-

Για το Δ.Σ.  
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              Α.  ΠΑΝΟΥΣΗΣ


	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

