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Έδρες τους

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου
Ελλάδος, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, αισθάνεται την ανάγκη να
παρέμβει προκειμένου να επισημάνει προβλήματα που αναμένεται να
δημιουργηθούν από την εκ νέου μεταφορά του Τομέα της Αλιείας αυτή τη φορά στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και να επιστήσει την
προσοχή στα ακόλουθα:
Η αλιεία αποτελεί έναν ενιαίο και αυτόνομο τομέα της πρωτογενούς
παραγωγής ο οποίος κατά μείζονα λόγο διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και για το
λόγο αυτό πριν τη μεταφορά του στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων &
Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) υπαγόταν στο διοικητικό πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Είναι όμως γεγονός ότι ο τομέας αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η
Αλιεία δεν αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, η δε πολιτική βούληση
περιορίζεται σε αποσπασματικές ενέργειες χωρίς προσπάθεια συνολικής επίλυσης
των προβλημάτων με αποτέλεσμα μια γενικότερη απαξίωσή του.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη μεταφορά του τομέα στο ΥΘΥΝΑΛ, χωρίς
οποιοδήποτε σχεδιασμό και μελέτη κατάδειξε ότι όχι μόνο επιτυχημένη δεν ήταν,
αλλά αντίθετα δημιούργησε πολλά επιπρόσθετα διοικητικά, οργανωτικά και
οικονομικά προβλήματα.
Πιστεύουμε ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η μόνη ενδεδειγμένη
λύση είναι η μεταφορά του Τομέα Αλιείας και των πόρων που του αναλογούν στο
ΥΠΑΑΤ από το οποίο και ξεκίνησε η περιπλάνησή του. Το ΥΠΑΑΤ διαθέτει ήδη τις

υποδομές για την υποδοχή και την ένταξή του σε αυτό. Οι περιφερειακές υπηρεσίες
συστεγάζονται και λειτουργούν κάτω από κοινή ομπρέλα (Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής) εξυπηρετώντας τους αλιείς, τους υδατοκαλλιεργητές και
τους αγρότες ταυτόχρονα από ένα ενιαίο φορέα σε τοπικό επίπεδο πράγμα που
όλους τους διευκολύνει. Με την προϋπόθεση όμως ο τομέας της αλιείας να
παραμείνει ενιαίος και αυτοτελής τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η «πρόχειρη» μεταφορά του στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το οποίο δεν διαθέτει αποκεντρωμένες υπηρεσίες
στην ύπαιθρο χώρα θα οδηγήσει σε σύγχυση αρμοδιοτήτων και θα δημιουργήσει νέα
προβλήματα στη διαχείριση του τομέα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν για
άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο αλλά και οι αλιείς
που δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους. Υπό
αυτές τις συνθήκες τα μέλη του Επιμελητηρίου μας βιώνουν εργασιακή αβεβαιότητα,
ενώ οι καθημερινές λειτουργικές δυσκολίες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας συνεχώς
αυξάνονται.
Λύση υπάρχει και αυτή είναι η ενσωμάτωση της Αλιείας στο χώρο όπου
πραγματικά ανήκει, σε ένα ενδυναμωμένο και αναβαθμισμένο στην πράξη Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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