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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,

Ένα από τα σημαντικότερα υπουργεία κάθε κυβέρνησης που  θέτει ως
στόχο την ανάπτυξη της Χώρας μας είναι το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Η σημασία του έγκειται στη σχέση του με τον πρωτογενή τομέα
που είναι μοχλός ανάπτυξης. Αν και όμως το συγκεκριμένο Υπουργείο  έχει
ιδιαίτερη  και  μεγάλη  σημασία,  έχει  αποτελέσει  επανειλημμένως  αντικείμενο
κυβερνητικών  πειραματισμών με ολέθρια αποτελέσματα.

Κανείς δε μπορεί να παραβλέψει τις συνέπειες από τον ακρωτηριασμό
του  Υπουργείου  που  πραγματοποιήθηκε   με  τη  μεταφορά  των  Δ/νσεων
Γεωργίας στις  αιρετές νομαρχίες, στα πλαίσια πάντα της κακώς εννοούμενης
«αποκέντρωσης»,  κάτι  που  έχει   επισημανθεί  και  σε  σειρά  Κοινοτικών
ελέγχων.  Η  παραπάνω  μεταφορά   μετέτρεψε   νευραλγικής  σημασίας
υπηρεσίες για την στήριξη του πρωτογενή τομέα αλλά και την εξασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας, σε λάφυρα των αιρετών νομαρχών  και εν συνεχεία αιρετών
Περιφερειαρχών.  Επιπλέον  πολλές  φορές   χρησιμοποιήθηκαν  για
πραγματοποίηση προσωπικών  πολιτικών και  όχι  των πολιτικών του   που
καθορίζονται από το Υπουργείο. 

  Βέβαια  η απομάκρυνση  των  Διευθύνσεων Γεωργίας δεν  ήταν το
μόνο  πλήγμα  που  έχει  δεχθεί  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων. Εξ’ ίσου σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και   ο μεγάλος αριθμός
Εποπτευόμενων   Οργανισμών  που  δημιουργήθηκαν  στα  πλαίσια  της
φεουδοποίησης του Υπουργείου.

   Η δημιουργία των πολυάριθμων  οργανισμών έγινε αφ’ ενός για να
καλυφθεί  η  ανάγκη τακτοποίησης στελεχών των εκάστοτε  κυβερνήσεων σε
θέσεις  διοικητικών  συμβουλίων  αλλά  και  η  τακτοποίηση  ημετέρων  ως
υπαλλήλων με   προνομιακές  συνθήκες  εργασίας,  μισθολόγια,  εκτός  έδρας
κ.λπ.  Στη  συνέχεια  η  διαρκής  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  του  ΥΠΑΑΤ  προς
αυτούς Οργανισμούς όχι μόνο απογύμνωσε το Υπουργείο αλλά   είχε και ως
αποτέλεσμα την γιγάντωση των εποπτευόμενων οργανισμών, την ανεξέλεγκτη
πολλές φορές δράση τους, την βούλησή τους για άσκηση αγροτικής πολιτικής,
την  εκδήλωση  φαινομένων  αλαζονείας  ενώ  παράλληλα  προετοιμάζεται  το
έδαφος για  ιδιωτικοποίηση αντικειμένων προς όφελος  φυσικά του  μεγάλου
κεφαλαίου.



Αποτέλεσμα  των  παραπάνω  πολιτικών  ήταν  με  τον  κατακερματισμό
του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,   να  δημιουργηθούν
διάσπαρτες  υπηρεσίες  σε  όλα  τα  επίπεδα  διοίκησης,   αποστελεχωμένες,
χωρίς  τις  απαραίτητες  υποδομές,  χωρίς  δίαυλο  επικοινωνίας   και  με
επικαλυπτόμενες πολλές φορές αρμοδιότητες. 

 Σήμερα κανείς δε μπορεί να αρνηθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε
υπερυπουργείο  αλλά  και  προθάλαμο   ιδιωτικοποίησης  αντικειμένων  του
Υπουργείου. Ο καταλογισμός τεραστίων ποσών  επί σειρά ετών δε φαίνεται
να προβληματίζει κανέναν από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ η τα υψηλόβαθμα
στελέχη του. Το γεγονός ότι ουδείς γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει η καταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης για το 2015,  αν και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει με
μεγάλη καθυστέρηση, δεν απασχολεί κανέναν.  Ο χειρισμός του θέματος των
βοσκοτόπων από μεριάς ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς
εννοούν την επίλυση προβλημάτων και τις  συνέπειες του οποίου  καλούνται
να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι. Για τους παραπάνω λόγους ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι
ο  εποπτευόμενος  οργανισμός  που  πρέπει  να  ενσωματωθεί   άμεσα  στο
ΥΠΑΑΤ.

Επίσης δε πρέπει  να ξεχνάμε τον ΕΦΕΤ, έναν οργανισμό ιδιαίτερης
σημασίας,  τον οποίο περιέφεραν από υπουργείο σε υπουργείο ανάλογα με
τις  σκοπιμότητες  που  έπρεπε  κάθε  φορά  να  ικανοποιηθούν,  μέχρι  να
καταλήξει στο φυσικό του χώρο που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Φυσικά και αυτή η ενέργεια έμεινε ημιτελής αφού ο ΕΦΕΤ θα
έπρεπε  να  ενσωματωθεί  σε  μια  Γεν.  Γραμματεία  Τροφίμων   του  ΥΠΑΑΤ
προκειμένου  να  αρθούν  οι  όποιες  επικαλύψεις  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  των
αρμοδίων  υπηρεσιών  του  ΥΠΑΑΤ  και  του  ΕΦΕΤ  ώστε  να  είναι
αποτελεσματικότερος ο έλεγχος των τροφίμων.

Ο  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ένας άλλος υπεροργανισμός που προήλθε
από  τη  συγχώνευση  των  4  διαφορετικών  οργανισμών,  των  ΟΠΕΓΕΠ,
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ και ΕΛΟΓΑΚ.  Όλοι θυμούμαστε το εκτρωματικό σχέδιο
νόμου για το συγκεκριμένο οργανισμό που είχε δει το φως της δημοσιότητας
και  σύμφωνα με το οποίο  ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ θα συμμετείχε ακόμη και στην
χάραξη  της  αγροτικής  πολιτικής.  Βέβαια  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  ελλιπής
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων,  ανά τομέα,  υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ  και
στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως για παράδειγμα στον σχεδιασμό της αγροτικής
έρευνας,  δεν έχει προβληματίσει κανέναν. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Θεωρούμε ότι  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι
εργαλείο στήριξης του αγρότη και ιδιαίτερα του μικρομεσαίου αγρότη, αλλά και
γενικά  όσων  δραστηριοποιούνται  στον  πρωτογενή  τομέα  και  όχι  εργαλείο
υλοποίησης  μνημονιακών πολιτικών που  υπαγορεύονται από συγκεκριμένα
συμφέροντα και  τους Δανειστές μας.

Η  λύση  στα  παραπάνω  προβλήματα  είναι  μία:   άμεση
ενσωμάτωση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλων
των εποπτευόμενων Οργανισμών  και  των  γεωπονικών δομών που
βρίσκονται  διάσπαρτες στα διάφορα επίπεδα διοίκησης έτσι  ώστε το
Υπουργείο   να  ανταπεξέλθει  στην  αποστολή  του  προς  όφελος  του
αγροτικού τομέα.



 Αν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων πιστεύει ότι το
Υπουργείο  πρέπει  να  διαδραματίσει  καθοριστικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  του
πρωτογενή τομέα, οφείλει να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την υλοποίηση
όσων αναφέρθηκαν παραπάνω


