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Στο Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ) της ΠΟΓΕΔΥ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 275 -2020 στην Αθήνα, συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που προέκυψαν κατά το διάστημα
που η χώρα βρίσκονταν υπό καθεστώς καραντίνας λόγω του κορωνοϊού και αφορούσαν
έμμεσα ή άμεσα τους Γεωτεχνικούς Δ.Υ.
ου

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στην στάση και συνεισφορά των
συναδέλφων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κυρίως στον
αγροδιατροφικό τομέα και ήταν κοινή η διαπίστωση ότι οι συνάδελφοι, ακόμη και με
κίνδυνο της υγείας τους, στάθηκαν κοντά στον Έλληνα πολίτη και παραγωγό απ΄ όπου και
εάν χρειάστηκε να συνεισφέρουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους συναδέλφους στα
σημεία φυτουγειονομικών ελέγχων στους τελωνειακούς σταθμούς και στα λιμάνια, στους
σταθμούς υγειονομικών κτηνιατρικών ελέγχων, στα σφαγεία, στις ιχθυόσκαλες και στους
κρίσιμους ελέγχους του ΕΦΕΤ. Όλοι αυτοί υπερέβησαν εαυτούς στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο για την υγεία των καταναλωτών, όσο
και για την οικονομία της χώρας.
Περαιτέρω το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας
διάταξης και συγκεκριμένα:


Με το θέμα της τηλεργασίας και την πιθανολογούμενη απόπειρα επέκτασης της
ακόμη και σε συνθήκες ομαλότητας. Το Γ.Σ. αποφάσισε ότι η παρέμβαση που ως
πρώτο βήμα ήδη έκανε η Ομοσπονδία προς τους συναρμόδιους Υπουργούς είναι
προς το παρόν αρκετή και ότι η ΑΔΕΔΥ πρέπει από τούδε και εξής να αναλάβει
ενεργότερο ρόλο. Οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ήδη
ορατοί και προ των θυρών.



Με το θέμα την έντονης φημολογίας σχετικά με περικοπές στον Δημόσιο τομέα. Το
Γ.Σ. διακηρύσσει ότι κάτι τέτοιο είναι ΄΄ casus belli ΄΄ όχι μόνο για τους
Γεωτεχνικούς, αλλά για όλους τους Δ.Υ. Δεν μπορεί να θυμόμαστε τις διάφορες
κατηγορίες υπαλλήλων μόνο στα δύσκολα και στις καταστροφές (εθνικές, φυσικές,
υγειονομικές, διατροφικές, κ.λ.π), να τους πετάμε παροδικά ψιχία, εύκολα ΄΄
μπράβο΄΄ και ΄΄ παλαμάκια΄΄ όταν αυτές είναι σε εξέλιξη και στη συνέχεια να τους
στέλνουμε και τον λογαριασμό. Ήδη μία δεκαετία πληρώσαμε και με το παραπάνω
τα λάθη άλλων και συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε ακόμη έχοντας απολέσει το 30-
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40 % του εισοδήματός μας, έχοντας χάσει (!!!), δύο χρόνια μισθολογικής και
βαθμολογικής εξέλιξης και έχοντας ξεχάσει τι θα πει δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα
και επίδομα αδείας.


Αναλύθηκε η νομοθετική παρέμβαση που έγινε από το Πρωτοβάθμιο Σωματείο μας
(ΠΕΓΔΥ) για την επέκταση των μετακινήσεων των Γεωτεχνικών όλων των
υπηρετούντων στον Δημόσιο Τομέα και ιδιαίτερα αυτών στις Περιφέρειες που είναι
και ο μεγαλύτερος αριθμός (εξομοίωση με τις προβλέψεις για τους υπηρετούντες στο
Υπ.Α.Α.Τ.) και διαπιστώθηκε η κατ΄ αρχήν θετική στάση της ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ.
Μένει όμως αυτή η θετική στάση να δειχθεί και από τους άλλους συναρμόδιους
Υπουργούς προκειμένου η πρωτοβουλία να ευοδωθεί. Το Γ.Σ. της ΠΟΓΕΔΥ και η
ΠΕΓΔΥ, που είχε και την πρωτοβουλία, θα συνεχίσουν να ΄΄ τρέχουν ΄΄ το θέμα
μέχρι τελικής θετικής κατάληξης.



Αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις σχετικά με την ψηφιακή
μεταρρύθμιση στο Υπ.Α.Α.Τ. Το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας χαιρετίζει κάθε
πρωτοβουλία που είναι προς την κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών, της
διευκόλυνσης της ζωής του πολίτη στην επαφή του με το Δημόσιο, της
εξοικονόμησης πόρων και χρόνου και φυσικά της επίτευξης διαλειτουργικότητας
μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Θεωρούμε ότι όσες περισσότερες Υπηρεσίες και Μητρώα του ευρύτερου
αγροκτηνοτροφικού χώρου ΄΄ φορτωθούν΄΄ στην αντίστοιχη ιστοσελίδα
(https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia) τόσο το καλύτερο. Επί αυτού
έγινε ιδιαίτερη μνεία και συζήτηση με αφορμή τις σχετικές παρεμβάσεις της
ΠΟΓΕΔΥ για την ΕΑΕ (ΟΣΔΕ). Διατυπώθηκε ξεκάθαρα για μία ακόμη φορά,
ώστε να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από αυτούς που πανικόβλητοι
΄΄σπεκουλάρουν΄΄ ασύστολα, ότι η Ομοσπονδία για το μόνο που ενδιαφέρεται
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μείωση και ει δυνατόν η εκμηδένιση του
κόστους της διαδικασίας υποβολής της ΕΑΕ και η μέγιστη απλοποίησή της. Με
αυτόν τον τρόπο οι τελικώς επωφελούμενοι θα είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι
της χώρας. Ήδη ένα μεγάλο πρώτο βήμα έγινε και ελπίζουμε να έχει συνέχεια. Η
ΠΟΓΕΔΥ δεν παίρνει το μέρος κανενός νυν ή επίδοξου ΄΄τεχνικού συμβούλου΄΄ ή ΄΄
αναδόχου΄΄, δεν θα κάνει όμως την χάρη σε καμία υποομαδούλα να μείνει αμέτοχη
στην διαδικασία απεμπολώντας την θεσμική εκπροσώπηση των συναδέλφων. Θέση
μας είναι πως σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Δημόσιου Τομέα, όπου οι Υπηρεσίες
του είναι στελεχωμένες με σχετική επάρκεια και έχουν τεχνογνωσία, οι πάσης
μορφής΄΄ σύμβουλοι΄΄ και ΄΄ανάδοχοι΄΄ είναι πεταμένα λεφτά. Το Γ.Σ. της
ΠΟΓΕΔΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται τα Μέλη της Ομοσπονδίας να γίνουν
΄΄αιτησιογράφοι΄΄ και να αντικαταστήσουν τα ΚΥΔ ή τους υπαλλήλους του
ΟΠΕΚΕΠΕ που συμμετέχουν στις υποβολή των δηλώσεων μέσω
τηλεδιασκέψεων. Ανέκαθεν και σε όλα τα μέτρα, δράσεις, προγράμματα
διεκδικούσαμε και διεκδικούμε θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο και κυρίως στο πεδίο
(χωράφι, στάβλο, δάσος, κλπ) και όχι γραφειοκρατικές εμπλοκές γραμματειακής
διοικητικής υποστήριξης. Αυτό που σε ότι μας αφορά επιθυμούμε και πρέπει να
γίνει, είναι η εμπλοκή ξανά του Δημοσίου Τομέα και των Μελών μας
(Γεωτεχνικών του Υπ.Α.Α.Τ. και των ΔΑΟΚ) σε ένα μέρος της διαδικασίας των
ελέγχων. Αυτό πιστεύουμε πως θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στην διαδικασία και
γι αυτό θα συστήσουμε επιτροπή ενόψει και των ελέγχων για τη νέα ΚΑΠ. Τέλος,
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στο σημείο αυτό και για να γίνουν οι ανάλογες συγκρίσεις και συνειρμοί απ΄ όσους
έχουν ΄΄κοντή΄΄ μνήμη, θυμίζουμε την περίοδο 2016-2017 και τον αγώνα που
δώσαμε ως ΠΟΓΕΔΥ όταν υφαρπάχτηκε από την ουσιαστική ευθύνη του Υπ.Α.Α.Τ.
και των ΔΑΟΚ το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μέρος των αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων και κυρίως οι δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Από τότε
οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας (τα πολλά δημόσια γραπτά υπάρχουν για του
λόγου το αληθές) αυτόν το σκοπό είχαν. Την εμπλοκή των Μελών μας στο χωράφι
και στον ουσιαστικό έλεγχο και υποστήριξη του παραγωγού. Δυστυχώς απ όλες τις
παρεμβάσεις μας, η μόνη κρίσιμη που έγινε αποδεκτή, ήταν η εμμονή μας για την
ύπαρξη του επιστημονικά υπεύθυνου ιδιώτη Γεωτεχνικού καθώς και αυτό κάποιοι
είχαν διάθεση να το ξεπουλήσουν. Αποδεικνύεται τώρα πως κάποιοι είναι
επιλήσμονες και ίσως και αχάριστοι.


Σχετικά με την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. διαπιστώθηκε πως, ίσως
και εξαιτίας της πανδημίας, οι όποιες συζητήσεις έχουν΄΄ παγώσει ΄΄. Θα γίνει
προσπάθεια για ανακίνηση του θέματος καθώς το θέμα λιμνάζει εδώ και χρόνια,
κάποια από τα κτίρια των Υπηρεσιών είναι σε άθλια κατάσταση και οι όποιες
παρεμβάσεις γίνονται είναι πυροσβεστικές.



Έγινε ενημέρωση των Μελών του Γ.Σ. για την κατάσταση των παιδικών
κατασκηνώσεων του Υπ.Α.Α.Τ. και η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της ανάληψης
ενεργειών για την απόδοση του χώρου στους νόμιμους χρήστες του που είναι οι
εργαζόμενοι στο Υπ.Α.Α.Τ. και τις ΔΑΟΚ καθώς και τα παιδιά των αγροτών. Για
τον λόγο αυτό θα ζητηθεί συνάντηση με τον διοικητή που ορίστηκε στην λεγόμενη
δομή.



Τέλος τα μέλη του Γ.Σ. έγιναν αποδέκτες πολλών παραπόνων και ανησυχιών σχετικά
με την καταβολή των δεδουλευμένων των αξιολογήσεων για τα σχέδια βελτίωσης.
Αν και θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν υφίσταται θέμα, καθώς είναι αδιανόητη για
μας η σκέψη και μόνο της μη καταβολής, το Γ.Σ. δεσμεύτηκε πως θα κάνει άμεσα
επαφή με τους αρμοδίους στο Υπ.Α.Α.Τ. και θα εκδώσει επίσημη ενημέρωση
πριν το τέλος υποβολής των ενστάσεων (για τις εννέα περιφέρειες) των σχεδίων
βελτίωσης στις 12/6/2020.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ
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