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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Τµήµα Μελετών &
Τεκµηρίωσης

2. Π.Ο.ΓΕ.∆.Υ.
3. Υπ.Α.Α.Τ. / Γραφείο Γενικού
Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επί του σχεδίου οργανογράµµατος του Υπ.Α.Α.Τ.»
ΣΧΕΤ.:
Με αφορµή το σχέδιο οργανογράµµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων θέλουµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω:
1. Σε καµία από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις δεν εµφανίζεται το αντικείµενο της
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και των πιστοποιηµένων
καλλιεργειών και προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α.). Με βάση το γεγονός ότι οι
καλλιέργειες αυτές µε τα παραγόµενα προϊόντα αποτελούν µια προϊοντική
διαφοροποίηση της Ελληνικής γεωργίας και επιπλέον υπάρχει αυξανόµενο
ενδιαφέρον για αυτές (φιλλοπεριβαλοντικές πρακτικές, επώνυµα προϊόντα
µεσογειακή διατροφή, κ.α.), θα πρέπει να περιληφθούν σε διοικητική µονάδα
επιπέδου ∆ιεύθυνσης. ∆εν είναι δυνατόν να προβλέπεται ∆ιεύθυνση για την
προώθηση καινοτόµων καλλιεργειών και να παραγνωρίζεται τελείως ο
δυναµικός τοµέας πρωτογενούς παραγωγής βιολογικών και πιστοποιηµένων
προϊόντων.
2. Στις καινοτόµες καλλιέργειες θα πρέπει να προστεθούν και οι εκτροφές
3. Το αντικείµενο της µεταποίησης, παρά την µεγάλη σπουδαιότητά του δεν
εµπεριέχεται µέσα στις ∆ιευθύνσεις. Η ύπαρξη του αντικειµένου αυτού στον
τοµέα της ανάπτυξης (ποιοτικά πρότυπα, µέθοδοι επεξεργασίας, θεσµικό
πλαίσιο κ.α.) είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, ιδιαίτερα δε για τα εθνικά
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προϊόντα µε εξαγωγικό προσανατολισµό (ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδα, ξηρά
σύκα, κρασί κ.α) και θα πρέπει να προβλέπεται στο οργανόγραµµα ως
αυτοτελής διοικητική µονάδα για το σύνολο των προϊόντων
Σε συνέχεια της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να τονιστεί πως από το
σύνολο του σχεδίου απουσιάζει εντελώς υπηρεσιακή δοµή (επιπέδου Γενικής
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης) που να σχετίζεται µε το τρόφιµο και η οποία
µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος τοµέων. Χαρακτηριστικά µπορούν να
αναφερθούν σηµαντικά αντικείµενα που σχετίζονται µε το τρόφιµο όπως:
συσκευασία, τεχνολογίες επεξεργασίας - µεταποίησης, οινολογία, τεχνικές
συντήρησης, πρότυπα σχεδιασµού επεξεργασίας και συντήρησης τροφίµων,
υγιεινή βιοµηχανιών, µέθοδοι ανάλυσης τροφίµων, ποιοτικές προδιαγραφές,
παρακολούθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την
µεταποίηση και συσκευασία, συντονισµός πολιτικών σε σχέση µε την
διατροφή, συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων φορέων στους ελέγχους
τροφίµων κ.α.
Στην ∆ιεύθυνση Χωροταξίας θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον τίτλο και οι
γεωτεχνικές µελέτες ώστε να µην υπάρξουν παρεξηγήσεις ως προς την
κατεύθυνσή της. Η γεωργική χωροταξία διέπεται από αρχές και κανόνες τις
οποίες µελετά και αναλύει η γεωοπονική επιστήµη. Ως εκ τούτου, για την
πραγµατοποίησή της είναι απαραίτητη η συνεργασία των γεωτεχνικών
ειδικοτήτων.
Σε καµία από τις ∆ιευθύνσεις δεν φαίνεται το αντικείµενο της διαχείρισης της
αγροτικής γης µε σκοπό την προστασία της, την πραγµατοποίηση αναδασµών
κ.τ.λ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν αυτό το γεωτεχνικό αντικείµενο θα
περιλαµβάνεται στην ∆ιεύθυνση Χωροταξίας ή θα πρέπει να τοποθετηθεί
ξεχωριστά
Από το σύνολο του σχεδίου οργανογράµµατος απουσιάζει το κοµµάτι των
Εγγείων Βελτιώσεων καθώς και της διαχείρισης του αγροτικού νερού. Η
παράλειψη αυτή είναι σοβαρότατη και αποµονώνει ένα κατ’ εξοχήν
παραγωγικό Υπουργείο από ένα µεγάλο µέρος αντικειµένων όπως η
ορθολογική διαχείριση συλλογικών δικτύων άρδευσης, ο σχεδιασµός έργων
στην γεωργία, η διαχείριση των γεωργικών µηχανηµάτων, ο αγροτικός
εξηλεκτρισµός κ.α. Όλα τα προηγούµενα αντικείµενα θα πρέπει να
περιληφθούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως δεν
υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα αφενός στον εντοπισµό των αναγκών του
πρωτογενούς τοµέα, στον σωστό σχεδιασµό κάλυψης αυτών και αφετέρου
στην µετέπειτα τεχνική εκτέλεση έργων µε βάση οδηγίες και ανάγκες που θα
έχουν πιστοποιηθεί από τους γεωτεχνικούς επιστήµονες
Η αναφορά στην ύπαρξη ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Βοσκοτόπων εστιάζει στην
υπαρκτή, σοβαρή έλλειψη παραγωγικού σχεδιασµού µε επίκεντρο τον δασικό
πλούτο της πατρίδας µας αλλά και στον άρηκτο σύνδεσµο που αυτή έχει µε
άλλους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής όπως είναι η κτηνοτροφία.
Παρόλα αυτά και µε δεδοµένο ότι η δασική νοµοθεσία είναι ενιαία,
δηµιουργείται κίνδυνος διάσπασης της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών,

κατόπιν και της πολιτικής επιλογής τοποθέτησης της κεντρικής υπηρεσίας
δασών στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. και για τον λόγο αυτό διατηρούµε επιφυλάξεις για την
λειτουργικότητα του µοντέλου που µπορεί να προκύψει
9. Στον τοµέα της οργάνωσης του Υπουργείου σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει
να τονιστεί ότι η χάραξη και εφαρµογή πολιτικής στον πρωτογενή τοµέα δεν
µπορεί να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο αλλά θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
εθνικά αφού µιλάµε για κάλυψη διατροφικών αναγκών αλλά και για εθνική
στρατηγική στις εξαγωγές. Επιπλέον η Κ.Α.Π. είναι η µεγαλύτερη κοινή
πολιτική της Ε.Ε. για την εφαρµογή της οποίας λογοδοτούµε σε εθνικό και όχι
σε περιφερειακό επίπεδο. Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι απαιτείται
κάθετη οργάνωση του Υπουργείου µε ακτίνες στο σύνολο της Ελληνικής
περιφέρειας και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επανεκτιµηθεί και η
λειτουργικότητα της παραµονής των γεωτεχνικών διευθύνσεων των
Περιφερειών κάτω από τον έλεγχο της Περιφέρειας. Πιο ενδεδειγµένη λύση
θα ήταν η οργάνωση όλων των γεωτεχνικών υπηρεσιών σε επίπεδο νοµού
κάτω από µια διοικητική αποκεντρωµένη µονάδα η οποία θα περιλαµβάνει τις
τωρινές δοµές του Υπουργείου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των
Περιφερειών. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος των
γεωτεχνικών στους ∆ήµους, εφόσον τελικά εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα
στον Ν. 3852 (Καλλικράτης), τα οποία προς το παρόν ανεστάλησαν
10. Όσον αφορά την Πελοπόννησο στον χάρτη που απεικονίζει τις περιφερειακές
δοµές δεν απεικονίζεται δοµή στους νοµούς Κορινθίας, Ζακύνθου και
Κεφαλονιάς, κάτι που θα πρέπει να διευκρινιστεί
11. Τέλος στο οργανόγραµµα δεν φαίνεται που εντάσσεται η δοµή του
Κονιαρείου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας για το οποίο θα πρέπει να
υπάρχει πρόβλεψη. Για το εν λόγω κληροδότηµα, το οποίο ιδρύθηκε µε το
Φ.Ε.Κ. 1268/Β/1998 δεν υπάρχει αναφορά στην λίστα των εποπτευόµενων
φορέων αν και σκοπός του είναι η συµβολή στην έρευνα και εκπαίδευση µιας
σηµαντικής και δοκιµαζόµενης για την Πελοπόννησο καλλιέργειας, αυτής των
εσπεριδοειδών και µπορεί ως εκ τούτου να παίξει σηµαντικό ρόλο σε
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της καλλιέργειάς τους σε τοπικό αλλά και εθνικό
επίπεδο

Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
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