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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆. 

 

Το ∆.Σ του ΓΕΩΤΕΕ µε αφορµή τη δηµοσιοποίηση του Σχεδίου Νόµου  ¨Αναδιοργάνωση 
Υπουργείων και Ν.Π.∆.∆ ¨ που κατέθεσε η Κυβέρνηση και αφορά στη συρρίκνωση 
υφιστάµενων δοµών  Υπουργείων,  δηλώνει τα εξής:. 
 
Νοµοσχέδια που έχουν καίρια σηµασία για τη λειτουργία του Κράτους και συνδέονται άµεσα 
µε την υπόσταση νευραλγικών τοµέων της δηµόσιας διοίκησης, πρέπει να αξιολογούνται, να 
τίθενται σε ανοιχτή διαβούλευση και να συζητούνται επαρκώς, προκειµένου να 
ενσωµατώνουν τις προτάσεις όλων των επιστηµονικών φορέων και επιµελητηρίων και 
ασφαλώς να µη προωθούνται για ψήφιση µε συνοπτικές διαδικασίες.  
 
Με πρόσχηµα την ορθολογική αναδιάρθρωση των διοικητικών δοµών των Υπουργείων και 
των Ν.Π.∆.∆ και µε την επίκληση της αποδοτικότερης εξυπηρέτησης του δηµοσίου 
συµφέροντος, καταργούνται 1894 οργανικές µονάδες και διαµορφώνεται µια κρατική 
διοίκηση προσαρµοσµένη απόλυτα στους στόχους των δανειακών συµβάσεων, η οποία όµως 
σε καµία περίπτωση  δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης της υπαίθρου και του λαού. 
 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον οργανισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
το οποίο διαχειρίζεται τον πλέον σηµαντικό για την Εθνική Οικονοµία τοµέα της πρωτογενούς 
παραγωγής, πρέπει η πολιτική και κοινωνική αντίληψη, για ένα σύγχρονο ρόλο του 
πρωτογενούς τοµέα στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση της Χώρας, να 
αποτυπώνεται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
∆υστυχώς αυτή η δυνατότητα δεν αποτυπώνεται ούτε στο ελάχιστο στις προβλέψεις του 
νοµοσχεδίου,  οι διατάξεις του οποίου αντίθετα, στοχεύουν: 
 
α) στη χωρίς καµιά µελέτη, υιοθέτηση από την Κυβέρνηση, προτάσεων συγχώνευσης και 
συρρίκνωσης όλων των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων που είχαν µέχρι σήµερα 
¨παραγωγικό¨ προσανατολισµό και διαγράφτηκαν από τα σηµερινά οργανογράµµατα ¨ως 
περιττές¨. 
 
β) Στην χωρίς καµία περιστολή, κατάργηση πάνω από 160 περιφερειακών υπηρεσιών, 
διαφόρων επιπέδων διοίκησης και γεωτεχνικών αντικειµένων, ενέργεια που θα έχει άµεση 
επίπτωση στην αγροτική οικονοµία και γενικότερα στον πρωτογενή τοµέα και στην 
ουσιαστική υποβάθµιση των παρεχόµενων γεωτεχνικών υπηρεσιών. Με τις παραπάνω 
µεθοδεύσεις είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν άµεσες επιπτώσεις  στην γεωργική, δασική  και 
ζωική παραγωγή, στη δηµόσια υγεία κλπ. και στη δηµιουργία ζωτικού χώρου για τη 
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µεταφορά και παράδοση αρµοδιοτήτων του δηµόσιου γεωτεχνικού αντικειµένου στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο. 
 
γ) Στην διασύνδεση αυτών των διαδικασιών συρρίκνωσης των διοικητικών δοµών, µε την 
υλοποίηση των σχετικών κατευθύνσεων της συγκυβέρνησης –τρόικας  που έχουν στόχο τις 
απολύσεις 15.000 δηµοσίων υπαλλήλων µέσα στο 2012 και συνολικά 150.000 υπαλλήλων 
µέχρι το 2015. 
 
Το ∆.Σ του ΓΕΩΤΕΕ µε  βάση τα προαναφερόµενα, καταδικάζει τις ρυθµίσεις του 
νοµοσχεδίου και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του µε τις παραπάνω πολιτικές κατευθύνσεις, 
οι οποίες δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία των γεωτεχνικών δοµών, υποβαθµίζουν την 
κοινωνική και οικονοµική σηµασία του πρωτογενούς τοµέα, ιδιαίτερα σήµερα που η χώρα 
διέρχεται αυτή την πρωτοφανή κρίση  και καλεί τους γεωτεχνικούς να αντιδράσουν άµεσα 
και να συντονίσουν τους αγώνες τους µε όλους τους δηµόσιους υπάλληλους και το λαό 
ευρύτερα, για να αποτραπεί η ψήφιση  του παραπάνω σχεδίου νόµου . - 
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