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Θέμα: Νέος Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
 

 
Κύριε Υπουργέ  

 

Σχετικά με τη κατάρτιση του Νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, για την οποία δεν είχαμε καμία ενημέρωση, ως ο κύριος εκφραστής του Γεωλογικού 

Επαγγέλματος και της Γεωλογικής Κοινότητας στη Χώρα, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα 

ακόλουθα : 

 

Το πρώην Υπουργείο Βιομηχανίας μέσω του ΙΓΜΕ και το πρώην Υπουργείο Γεωργίας μέσω της 

Δ/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας, αποτέλεσαν τους δύο θεσμικούς φορείς της Δημόσιας Δ/σης που 

αξιοποίησαν τις Γεωλογικές επιστήμες στην χώρα για την αξιολόγηση και διαχείριση του Ορυκτού 

της Δυναμικού (στο σύνολό του), πριν ακόμα δημιουργηθεί το πρώτο τμήμα Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών το 1972. 

 

Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης ήταν 

έργο των αξιόλογων συναδέλφων μας που υπηρέτησαν το τότε Υπ. Γεωργίας, αξιοποιώντας με 
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επάρκεια και αποτελεσματικότητα όλες τις δυνατές συνέργειες από τεχνική βοήθεια (όπως του 

ΟΗΕ-FAO) αλλά και διαρθρωτικούς πόρους της Ε.Ε. 

 

Περιοχές που σήμερα αρδεύονται και αποτελούν πλουτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, όχι 

πολύ πίσω στο χρόνο θεωρούνταν άνυδρες, ενώ για πρώτη φορά μελετήθηκαν οι παράκτιες 

καρστικές πηγές και συστήματα. 

 

Ακόμα και πρόσφατα, σημαντική ήταν η συνεισφορά των συναδέλφων μας στο έργο των 

λιμνοδεξαμενών αλλά και δράσεων για τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων, σημαντικών 

για τη ελληνική Γεωργία. 

 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το 85% των υδάτων της χώρας χρησιμοποιείται για τις αρδεύσεις 

των καλλιεργειών και ότι στο σημερινό ΥΠΑΑΤ λειτουργεί (ακόμα) η Δ/νση Γεωλογίας – 

Υδρολογίας, η μοναδική γεωλογικού αντικειμένου στο ΥΠΑΑΤ, αλλά και σε όλο το Δημόσιο Τομέα.  

 

Συνεπώς πιθανή υποβάθμιση ή και κατάργησή της αποτελεί άδικη μεταχείριση σε σχέση με άλλες 

σημαντικές Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ, που μπορεί και να παρουσιάζουν επικαλύψεις αντικειμένου, αλλά 

και στερεί το Ελληνικό Δημόσιο από ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. 

 

Εξάλλου το ΥΠΑΑΤ, ως εποπτεύων φορέας του ΓΕΩΤΕΕ, θα πρέπει με περισσή μέριμνα και 

ουδετερότητα να μεταχειριστεί το μοναδική γεωλογικού αντικειμένου Δ/νση όλου του Δημόσιου 

τομέα (και αποδεδειγμένα άκρως αναπτυξιακή). 

 

Ένα επιπλέον υποστηρικτικό των θέσεων μας στοιχείο αφορά και στην εκπεφρασμένη πολιτική 

της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων στους οποίους περιλαμβάνεται και το 

νερό. 

 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι :  

α) εντοπισμός και αξιοποίηση αρδευτικών υδατικών πόρων 

β) παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής διακύμανσης των αρδευτικών υδατικών πόρων  

και των υδρομετεωρολογικών παραμέτρων  

γ) ανάθεση και επίβλεψη γεωλογικών μελετών, για την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομών 

(φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα, κ.α.) 

δ)επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά 

δίκτυα, κ.α.) 

ε) διαρκής ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας για την κατάσταση των υδάτων, προκειμένου να 

χαραχθεί η αρδευτική πολιτική  

στ) υποστήριξη των αγροτών της χώρας με χιλιάδες αναλύσεις δειγμάτων αρδευτικού νερού, με 

χαμηλό τιμολόγιο, που πραγματοποιεί το εργαστήριο της Δ/νσης 
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Συμπερασματικά το αντικείμενο της Δ/νσής Γεωλογίας – Υδρολογίας του ΥΠΑΑΤ είναι 

συγκεκριμένο, ιδιαίτερο, μοναδικό και ανταποκρίνεται σε Τομεακή Πολιτική που πρέπει να 

παράγεται, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο, που ο αγροτικός τομέας αναμένεται να συμβάλλει 

σημαντικά στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση. 

 

Κάθε προσπάθεια αλλαγής ή συρρίκνωσης της Δ/νσης σε ένα και μόνο τμήμα, θα επιφέρει μη 

αναστρέψιμες επιπτώσεις για πολλά χρόνια, και θα προκαλέσει βλάβες στην αγροτική οικονομία 

αλλά συχνά μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον γενικότερα και στο υδατικό 

δυναμικό ειδικότερα. 

 

 
Με εκτίμηση 

Για τα Δ/κα Συμβούλια 
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