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Θέμα: Νέος οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο εμφανίστηκαν τρεις ή/και 

τέσσερις διαφορετικές προτάσεις για τη νέα δομή των Κεντρικών και Περιφερειακών 

Υπηρεσιών  του ΥΠΑΑΤ. 

Πριν από δύο περίπου μήνες παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης η πρότασή του για το νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενώ πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις στο ΥΠΑΑΤ όπου 

παρουσιάστηκε από το Υπουργείο η πρότασή του για τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές του 

Υπηρεσίες. 

Αν και για όλες αυτές τις διεργασίες το Παράρτημα του Επιμελητηρίου μας δεν είχε 

καμία επίσημη ενημέρωση, έλαβε την πρωτοβουλία και κάλεσε όλους τους γεωτεχνικούς των 

υπηρεσιών της περιοχής μας να συμμετέχουν σε μια συζήτηση σχετικά με το σοβαρό αυτό 

θέμα καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα οργανόγραμμα λειτουργικό, δίκαια 

κατανεμημένο στην περιφέρεια και να περιέχει τα στοιχεία που να το καθιστούν ικανό να 

επιφέρει την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα της χώρας μας.  



Είναι αξιοσημείωτο ότι οι προτάσεις για το οργανόγραμμα τόσο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και του ΥΠΑΑΤ που παρουσιάστηκαν δεν υπεισέρχονται στα 

εξής βασικά υφιστάμενα προβλήματα: 

α) την αποστελέχωση των υπηρεσιών λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων και 

της αδυναμίας νέων προσλήψεων, 

β) το γεγονός ότι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες μπορεί να εδρεύουν σε μια περιφέρεια αλλά 

καλύπτουν υπηρεσιακά περισσότερες, όπως για παράδειγμα  

● το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων εξετάζει δείγματα από Θράκη, Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Επτάνησα, Αιτωλοακαρνανία και φυσικά Ήπειρο  

●  οι ιχθυογενετικοί σταθμοί καλύπτουν με γόνο όλη την Ελλάδα ενώ η συνεισφορά τους στην 

έρευνα είναι πολύ σημαντική 

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη πως οι περισσότερες από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες διενεργούν 

και ελέγχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, και 

δ) οφείλει να λάβει υπόψη πως οι περισσότεροι οργανισμοί δημιουργήθηκαν κατ΄ εντολή της 

ΕΕ (είτε για να καλύψουν νέες νομικές απαιτήσεις είτε για να διενεργήσουν δευτεροβάθμιους 

ελέγχους προκειμένου να καλύψουν προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την αρχική 

απογύμνωση των υπηρεσιών του υπουργείου και την μετάβαση αρμοδιοτήτων στις πάλαι ποτέ 

Νομαρχίες και σημερινές Περιφέρειες). 

Πρόταση του Παραρτήματός μας είναι η εφαρμογή της νέας δομής να ακολουθεί τη 

λογική “ο αναπτυξιακός ρόλος στην Περιφέρεια και ο έλεγχος στο κεντρικό κράτος”. 

Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες ή φορείς που διενεργούν ελέγχους να ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ.  

Παράλληλα θεωρείται αναγκαία η αναβίωση του επιτυχημένου θεσμού των γεωργικών 

εφαρμογών για να μπορέσουν οι αγρότες μας να δουν τους Γεωτεχνικούς πιο κοντά στην 

παραγωγή. 

Ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα που προκύπτει από τις προτάσεις των νέων οργανισμών 

για την Περιφέρεια της Ηπείρου είναι η σταθερή επιλογή του ΥΠΑΑΤ για “απογύμνωση” της 

ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, γεγονός που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες Περιφέρειες. 

Για παράδειγμα, στην προτεινόμενη κατάργηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Κατσικά και 

τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Γάλακτος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα την 

Αθήνα, έρχεται να προστεθεί η κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & 

Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στη Θεσσαλονίκη.  



Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η δημιουργία του πολυδύναμου Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων, όπου μεταφέρονται αρμοδιότητες του ΚΕΠΠΥΕΛ και του 

Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει στο ελάχιστο την απώλεια 

σημαντικής εργαστηριακής υποδομής που απαιτείται για την υποστήριξη της ντόπιας 

παραγωγής από την κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου, ούτε και η εφαρμοσμένη 

αγροτική έρευνα μπορεί να διεξάγεται από τα πολυδύναμα κέντρα των Αθηνών και της 

Θεσσαλονίκης. 

Οφείλουμε επίσης σαν Επιμελητηριο να σας ενημερώσουμε πως οι συνάδελφοι 

γεωτεχνικοί του Δημοσίου παρόλο που κατά την τριετή εφαρμογή του Μνημονίου έχουν χάσει 

πάνω από 40% των εισοδημάτων τους  (κάποιοι και το ανθυιγεινό επίδομα παρόλο που 

εργάζονται και χειρίζονται υψηλού κινδύνου υλικά) εξακολουθούν και εργάζονται και 

αποδίδουν τα μέγιστα στις υπηρεσίες τους παρόλο που αυτές συνεχώς αποδυναμώνονται 

(στελεχιακά και οικονομικά) και τις περισσότερες φορές εκτελούν και εργασία πέρα των 

ειδικοτήτων τους (διοικητική ή εργατών- καθαριστριών). Εκείνο όμως που κυρίως επιθυμούν 

να σας επισημανθεί είναι πως  στο σύνολό τους έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικά κριτήρια 

(παλαίότερα επιτηρίδα έπειτα ΑΣΕΠ) και απαιτούν από τον Πολιτικό τους προιστάμενο να 

υπερασπιστεί πέρα από τις θέσεις εργασίας τους, τις συνθήκες δουλειάς και ανταμοιβής τους,  

την τιμή και την αξιοπρεπεια των προσωπικοτήτων και των ετών σπουδών τους απέναντι στις 

ύβρεις των ΜΜΕ. 

Τέλος, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη την πρόταση του 

Παραρτήματος μας και δεν υιοθετήσετε την πρόταση για υποβάθμιση των υπηρεσιών του 

Υπουργείου στην Ήπειρο ώστε να παρέχεται στον Ηπειρώτη παραγωγό το ίδιο επίπεδο 

υπηρεσιών που θα παρέχονται και στους παραγωγούς της υπόλοιπης χώρας και δίνοντας την 

ευκαιρία σε όλους τους Γεωτεχνικούς συναδέλφους να συνεχίσουν να παράγουν υψηλής 

ποιότητας έργο και να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες. Οι κατά καιρούς επιτυχημένοι έλεγχοι που 

έχουν γίνει τόσο από τους υπηρεσίακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ όσο και από κλιμάκια της 

Κοινότητας στην περιοχή (σε πολλές περιπτωσεις περισσότεροι από άλλες περιοχές) και στις 

εν λόγω υπηρεσίες επιβεβαιώνουν τους ανωτέρω ιχυρισμούς. 

Για τη Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

 

Σπυρίδωνας Μπαλαμπέκος 
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