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ΘΕΜΑ:. «Νέο Οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ και άλλες εξελίξεις »

Το  τελευταίο  καιρό  οι  συνάδελφοι  Γεωτεχνικοί  τόσο  της  κεντρικής  υπηρεσίας  του 

Υπουργείου  αλλά  κυρίως  των  περιφερειακών  υπηρεσιών  του  ΥΠΑΑΤ  και  της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  (Περιφερειακής  και  Δημοτικής)  γίνονται  μάρτυρες  σαρωτικών 

ανακατατάξεων πρωτοφανών για τα Ελληνικά δεδομένα. Οι ανακατατάξεις αυτές αφορούν 

τόσο  μισθολογικά  θέματα  (μείωση  μισθών,  οδοιπορικών,  υπερωριών  κ.λ.π.)  όσο  και 

εργασιακά. Με τις ανακατατάξεις αυτές να συμβαίνουν τόσο στα πλαίσια του Καλλικράτη 

όσο και όσο και στα πλαίσια των κυοφορούμενων ανακατατάξεων με το νέο Οργανόγραμμα 

του ΥΠΑΑΤ.

Όλες  όμως  αυτές  οι  ανακατατάξεις  γίνονται  εις  βάρος  και  ερήμην  των  συναδέλφων 

Γεωτεχνικών και κατ’ επέκταση εις βάρος του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας 

μας.  Για  να  μην  επεκταθούμε  στο  θέμα  το  οποίο  είναι  πολύ  μεγάλο  θα  αναφερθούμε 

επιγραμματικά στα παρακάτω θέματα:

1) Πραγματοποιηθέντες μειώσεις μισθών και αναμενόμενες νέες μειώσεις μισθών 

στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου.

2) Μειώσεις οδοιπορικών συναδέλφων των περιφερειακών υπηρεσιών οι οποίες μας 

μετατρέπουν κυριολεκτικά σε διοικητικό προσωπικό από ένα σημείο και μετά. Όλοι 

μας θυμόμαστε τι έγινε με την αποχή μας από τα εκτός έδρας και πως έληξε αυτή!.

3) Μείωση των υπερωριών ή και κατάργηση αυτών σε πολλές περιπτώσεις.

4) Ανακατατάξεις  προσωπικού  στα  πλαίσια  του  Καλλικράτη  και  υποχρεωτικές 

δυσμενείς μετατάξεις συναδέλφων.



5) Γεωτεχνικά αντικείμενα τα οποία χάνονται (κατάργηση των ΔΕΒ, βλέπε σχετική 

πρόταση του Π.Σ. Καβάλας).

6) Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και οργανισμών του ΥΠΑΑΤ (ΤΟΚΑΑ, 

ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ,ΟΠΕΓΕΠ κ.λ.π.)

7) Νέος οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η  ανωτέρω  λίστα  που  σας  παραθέτουμε  δεν  τελειώνει  εδώ  αλλά  σκοπός  της 

παρέμβασης  μας  δεν  είναι  να  γίνει  μια  παράθεση  των  αρνητικών  εξελίξεων  αλλά  να 

αφυπνίσουμε  τους  επικεφαλείς  των  συνδικαλιστικών  μας  οργανώσεων.  Από  τους 

συναδέλφους δεχόμαστε καθημερινά ερωτήματα για το τι μέλει γενέσθαι, ερωτήματα που για 

εμάς τους συναδέλφους της περιφέρειας είναι σημαντικά για το εργασιακό και οικογενειακό 

μας μέλλον, ερωτήματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε λόγω σημαντικού ελλείμματος 

ενημέρωσης από την συνδικαλιστική μας ηγεσία.

Δεν  θέλουμε  να  προβούμε  σε  χαρακτηρισμούς  αλλά θα  παραθέσουμε  και  θα  σας 

μεταφέρουμε αυτά τα οποία ακούμε εμείς. Μας μεταφέρουν συνάδελφοι ότι για ακόμα μια 

φορά,  στο  επίπεδο  του  Υπουργείου  αυτή  τη  φορά,  επαναλαμβάνεται  το  σενάριο  του 

Καλλικράτη με την συνδικαλιστική μας ηγεσία να μην ενημερώνει  την βάση, να υπάρχει 

παραπληροφόρηση και η ηγεσία μας να ασχολείται μόνο με το τι θα γίνει  στην κεντρική 

υπηρεσία σε επίπεδο διευθύνσεων και θέσεων διευθυντών, λες και δεν υπάρχουν συνάδελφοι 

στην Περιφέρεια που αγωνιούν για το μέλλον τους και βρίσκονται πάντα προ τετελεσμένων 

δυσμενών  εξελίξεων.  Ενώ  ακόμα  χειρότερα  έχει  αφεθεί  στην  τύχη  του  το  θέμα  του 

Καλλικράτη χωρίς να γίνονται περαιτέρω παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης.

Για αυτό το λόγο απαιτούμε από την συνδικαλιστική μας ηγεσία να μας ενημερώσει 

για  τις  εξελίξεις  σε  όλα  τα  ανωτέρω  θέματα  που  θίξαμε  ώστε  να  μπορέσουμε  να 

ενημερώσουμε και εμείς τα μέλη μας και να συμμετέχουμε ενεργά στην οποία διαβούλευση 

υπάρχει, διότι και στο παρελθόν πάρθηκε μια απόφαση στην γεν. συνέλευση της ΠΕΓΔΥ για 

να ενημερωθούν τα μέλη μας από το προεδρείο για τον Καλλικράτη αλλά αυτή ουδέποτε 

υλοποιήθηκε παρά τις επανειλημμένες κρούσεις μας.  

Στα πλαίσια αυτά ζητάμε  και προτείνουμε ταυτόχρονα στην συνδικαλιστική μας ηγεσία 

να ζητήσει να ξεκαθαριστούν τα αντικείμενα μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του 

Υπουργείου και να μην χαθούν άλλα αντικείμενα, όπως έχει ήδη συμβεί με την αποδυνάμωση 

του Υπουργείου (Τρόφιμα-Υπ. Υγείας, Δάση-Υπ. Περιβάλλοντος, Αλιεία- Υπ. Θαλασσιών 

Υποθέσεων κ.λ.π.) . Επίσης προτείνουμε την κάθετη οργάνωση του ΥΠΑΑΤ με δημιουργία 

όμως  διευθύνσεων  του  Υπουργείου  ανά  Περιφερειακή  ενότητα  και  όπου  αυτό  δεν  είναι 

εφικτό ανά δύο γειτονικές Περιφερειακές ενότητες. Έτσι διοικητικά και οικονομικά ενιαία οι 



αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  του  ΥΠΑΑΤ  να  εργάζονται  ώστε  να  επιτύχει  το  Υπουργείο 

καλύτερη  οργάνωση  και  προγραμματισμό  με  ταυτόχρονη  εξοικονόμηση  πόρων  και 

εργατοωρών. Η άλλη λύση που αφορά την υπαγωγή όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του 

ΥΠΑΑΤ  στις  αποκεντρωμένες  διοικήσεις  είναι  δυσλειτουργική  διότι  δεν  μπορούν  να 

ελεγθούν  όλες  αυτές  οι  διάσπαρτες  και  απομακρυσμένες  υπηρεσίες  από  κάθε  μια 

υποστελεχωμένη αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμόζουν όλες 

αυτές οι υπηρεσίες την πολιτική του Υπουργείου. Μια διεύθυνση ανά Περιφερειακή ενότητα 

με έναν επικεφαλής διευθυντή θα επιφέρει καλύτερο συντονισμό ανά περιοχή και καλύτερο 

έλεγχο από το Υπουργείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέλθει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ 

ΥΠΑΑΤ και Υπουργείου Εσωτερικών εις βάρος του Έλληνα Αγρότη και των Γεωτεχνικών. 

Δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική πολιτική όταν δεν εκπορεύεται από μια αρχή (όταν πχ κάθε 

περιφέρεια  δρα  ανεξάρτητα)  και  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΥΠΑΡΞΕΙ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Δεν είναι τυχαίο ότι το οικονομικό θαύμα 

στην  Ελλάδα  τις  δεκαετίες  60-70  βασίστηκε  πρώτα  απ’  όλα  στον  πρωτογενή  και 

δευτερευόντως στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, γιατί ο πρώτος στηρίζει, συντηρεί και 

δρα πολλαπλασιαστικά με τους άλλους τομείς. Αν και ποσοστιαία μπορεί να φαίνεται ότι 

υστερεί σε αποτέλεσμα αποτελεί τη βάση της οικονομίας και χωρίς αυτόν κάθε προσπάθεια 

είναι πρόσκαιρη και θνησιγενής. 

Κλείνοντας την παρέμβαση μας θέλουμε να σας επισημάνουμε το γεγονός της έλλειψης 

ενημέρωσης  της  βάσης  και  τους  κινδύνους  που  αυτό  εγκυμονεί  για  την  συνοχή  του 

συνδικαλιστικού μας κινήματος. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε για τις δικές σας ενέργειες 

σε όσα σας ζητήσαμε, επιφυλασσόμενοι για τις περαιτέρω ενέργειες μας, εφόσον δεν υπάρξει 

η σχετική ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

                    Β. ΣΤΟΪΔΗΣ
                    ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας 
& Γεωργικής Μηχανικής

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

               Θ. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ
                    ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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