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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΚΑΙ ΤΓΥΩΝΕΤΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ
Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο θαηάξγεζεο θαη
ζπγρψλεπζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη
αξθεηνί θνξείο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην
Γεσηερληθφ έξγν, ηφζν γηα ηελ ηνπηθή καο νηθνλνκία φζν θαη γηα ηε ρψξα
γεληθφηεξα. Πξφθεηηαη γηα θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ επί ζεηξά δεθαεηηψλ ζηα
πξφηππα αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Όιεο απηέο νη αιιαγέο
πινπνηνχληαη ζην φλνκα ηνπ «κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο» ρσξίο φκσο
κειέηε θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, κε θαζαξά ινγηζηηθά θξηηήξηα πιαζκαηηθήο
εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη ρσξίο λα ππνινγηζηεί ην ηζνδχγην θφζηνπο σθέιεηαο
ηφζν γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δπηπξφζζεηα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα παξαδνζνχλ ζε κεγάια επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα ηα αληηθείκελα απηψλ ησλ θνξέσλ ηα νπνία ζα δξνπλ κε ζθνπφ ην
ηδίoλ φθεινο θαη φρη ην φθεινο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο
ρψξαο καο γεληθφηεξα.
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ θαηάξγεζε θνξέσλ, φπσο
είλαη ην Ινζηιηούηο Γευλογικών & Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), ην
νπνίν νπζηαζηηθά θαηαξγείηαη παξά ην γεγνλφο φηη απαζρνιεί πςεινχ επηπέδνπ
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη έρεη λα επηδείμεη πινχζην εξεπλεηηθφ έξγν. Ζ
θαηάξγεζε απηή κάιηζηα έξρεηαη ζε κηα επνρή πνπ ε αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο
ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο θαη ηα έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
απηήλ απνηεινχλ ην κνριφ εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε
ρψξα καο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ην ΗΓΜΔ κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη
ζεκειηψδε ξφιν ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ νξπθηνχ πινχηνπ φπσο
γίλεηαη θαη κε αλάινγνπο θνξείο πξνεγκέλσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Μελ μερλάκε
άιισζηε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ έπαημε ην ΗΓΜΔ ζηε κειέηε θαη έξεπλα ησλ
θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ηεο Θάζνπ θαη ηνπ ιηγλίηε ηεο Γξάκαο. Άιινο
ζεκαληηθφο ππφ θαηάξγεζε θνξέαο είλαη ην Εκπαιδεςηικό Κένηπο
Επιμόπθυζηρ Δαζικών Τπαλλήλυν (Ε.Κ.Ε.Δ.Τ.), ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ Γαζηθνχ πινχηνπ ηε ρψξαο καο κέζσ ηεο επί ζεηξάο

εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ Γαζηθνχ Πξνζσπηθνχ ζηε θχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ
Γαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο.
ε φηη αθνξά ηε ζπγρψλεπζε Γεσηερληθψλ θνξέσλ ζε έλαλ
επνλνκαδφκελν νξγαληζκφ κε ηίηιν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ
– ΔΗΜΗΣΡΑ», ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε παξνπζίαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ θαη ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνπο
παξαθάησ 4 ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο:
1) ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.), ην νπνίν ζηελ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία έρεη ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΝΑΛΔ) κε έδξα ηε
Ν.Πέξακν Καβάιαο θαη ην ηαζκφ Γεσξγηθήο Έξεπλαο ζηηο έξξεο. Σα
θπξηφηεξα αληηθείκελα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ είλαη ε εθαξκνζκέλε γεσξγηθή έξεπλα ζε
φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε γηα ηε ρψξα καο κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.
2)ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ (Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.-ΓΗΜΗΣΡΑ, πρώην ΚΔΓΔ), κε ηνπηθά θέληξα
ΓΖΜΖΣΡΑ (Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο) ζηηο έξξεο, ζην ηδεξφθαζηξν, ζηε
Γξάκα θαη ζηε Υξπζνχπνιε. Αληηθείκελν ηνπ ε εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ,
εθπαίδεπζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε πξνγξάκκαηα.
3) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ
(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.-AGROCERT) κε θπξηφηεξα αληηθείκελα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ πνηφηεηαο.
4) ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΚΡΔΑΣΟ (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) κε
εξγαζηήξην ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηε Γξάκα θαη θπξηφηεξα αληηθείκελα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
πνζνζηψζεσλ, ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ θηελνηξφθσλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ ειιεληθνχ γάιαθηνο θαη θξέαηνο γεληθφηεξα. Να ζεκεηψζνπκε
εδψ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ δελ επηβαξχλεη κε νχηε έλα επξψ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαζφηη έρεη δηθά ηνπ έζνδα.
Σν ζρέδην απηφ λφκνπ πνπ παξνπζηάζηεθε εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά, ηα
νπνία ζπλνπηηθά ζα ηα ζπλνςίδακε σο εμήο:
1) Σα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ απφ 52 ζα γίλνπλ 11 κε θνληηλφηεξεο
έδξεο ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Κνκνηελή αληίζηνηρα. πλεπψο πνην ζα
είλαη ην κέιινλ ηνπ ΗΝΑΛΔ πνπ είλαη απφ ηα πνην δξαζηήξηα ηλζηηηνχηα
ηνπ ΔΘΗΑΓΔ θαη ην νπνίν αλαιακβάλεη θαη πινπνηεί κεγάια εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο θαη ηεο ηνπηθήο καο νηθνλνκίαο; Αληίζηνηρα
εξσηήκαηα ζέηνπκε γηα ηνλ ζηαζκφ Γεσξγηθήο Έξεπλαο εξξψλ. Ση ζα
γίλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ
πιεξψζεθε απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο; Γηαηί ζα πξέπεη ε
έξεπλα λα ζπγθεληξσζεί ζηα αζηηθά θέληξα θαη δε ζηηο έδξεο ησλ
πεξηθεξεηψλ;
2) Σα θέληξα Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο Γήκεηξα απφ 70 ζα γίλνπλ 7 κε ην
θνληηλφηεξν λα είλαη ζηε Θεζζαινλίθε. πλεπψο, πσο ζα βειηησζεί ε
εθπαίδεπζε θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αγξνηψλ δίλνληαο ηνπο έηζη θίλεηξα

λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο φηαλ ζα ηνπο αλαγθάδνπκε λα πεγαίλνπλ
ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηηο ππνρξεσηηθέο εθπαηδεχζεηο ησλ πξνγξακκάησλ
ηνπ «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ελψ νχηε ιφγνο ζα γίλεηαη γηα ελεκέξσζε
ησλ αγξνηψλ ζηηο λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ζηηο λέεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη
πνηνο ζα αλαιάβεη απηφ ην θελφ, φηαλ θέηνο θέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ φπσο
απηφ ηεο Γξάκαο νκνινγνπκέλσο ήηαλ απφ ηα πνην δξαζηήξηα ζηελ
Διιάδα; Ση ζα απνγίλνπλ ηα θηίξηα θαη ν εμνπιηζκφο ησλ θέληξσλ
ΓΖΜΖΣΡΑ φηαλ απηά κάιηζηα αλαθαηλίζηεθαλ πξφζθαηα γηα λα
θαιχςνπλ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
3) Ση ζα γίλεη ην εξγαζηήξην ειέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ ΔΛΟΓΑΚ ζηε Γξάκα, ην
νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ηφζν ηεο Γξάκαο φζν θαη
κηαο επξχηεξεο παξακεζφξηαο πεξηνρήο κε αλεπηπγκέλε θηελνηξνθία θαη
ε νπνία έρεη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ ηηο ιεγφκελεο Διιελνπνηήζεηο,
πξνζηαζία ηελ νπνία παξέρεη ν ΔΛΟΓΑΚ ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ην
χλδεζκν Διιήλσλ Κηελνηξφθσλ.
4) Πνην είλαη ην κέιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά; Πξφθεηηαη θπξίσο γηα
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πςειήο θαηάξηηζεο, ην νπνίν - εάλ δελ
θηλδπλέςεη κε απφιπζε κέζσ ηεο ιεγφκελεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο - ζα
αλαγθαζηεί λα κεηαλαζηεχζεη εζσηεξηθά ζηα αζηηθά θέληξα
δεκηνπξγψληαο νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ζε απηνχο θαη απνγπκλψλνληαο
παξάιιεια ηελ επαξρία απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.
Πξνζσπηθφ ην νπνίν έρεη αλάγθε ε επαξρία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο.
Θεσξνχκε φηη ζηε ζέζε κηαο πνιηηηθήο θαηάξγεζεο, ζπξξίθλσζεο ή
ζπγρψλεπζεο πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ φρη κφλν δελ
ζα θαηαξγεί αιιά ζα αμηνπνηεί ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία θαη πξνζθνξά φισλ
απηψλ ησλ θνξέσλ. Πνιηηηθή πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη πξνο φθεινο ηεο Διιεληθήο
θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο ηεο πεγέο θαη ζα αμηνπνηεί ηηο
παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ ηεο ζπκβάιινληαο κε φιεο ηηο
δπλάκεηο ζηελ θάιπςε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, καθξηά απφ κηα ινγηθή πνπ
«ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο» θαη ησλ «κεγάισλ ζπκθεξφλησλ» απεκπνιεί
αλαπηπμηαθά εξγαιεία θαη θαηαθηήζεηο εηψλ.
Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχμακε παξαπάλσ καλούμε όλοςρ ηοςρ
ηοπικούρ θοπείρ ζε ζςζηπάηεςζη πποκειμένος να μην πληγεί η οικονομία
ηηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ αλλά και ηηρ σώπα μαρ γενικόηεπα μέζυ ηηρ
πολιηικήρ ηηρ εγκαηάλειτηρ ηυν παπαγυγικών δςνάμευν ηηρ πεπιθέπειαρ
ζηην ηύση ηοςρ και μέζυ ηος κλειζίμαηορ ή ηηρ μεηαθοπάρ αςηών ηυν
ςποζηηπισηικών θοπέυν ηηρ πολιηείαρ - πος η Καβάλα η Δπάμα και οι
έππερ θιλοξενούν - ζηα αζηικά πεπιθεπειακά κένηπα για μια ακόμα θοπά.
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο
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