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ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση γεωπόνων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στον ΕΛΓΑ 
 
 
Κύριε Υπουργέ 
 
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρήθηκε το φαινόµενο µε εντολή του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου να 

διατίθενται συνάδελφοι Γεωπόνοι από τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου (ΚΕΠΠΥΕΛ) σε διάφορα 

υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ, προκειµένου να προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους. 

 

Τα µέλη της Ένωσής µας, τόσο ως δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά και ως επιστήµονες, µε αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης 

απέναντι στον Έλληνα γεωργό & κτηνοτρόφο, είναι στη διάθεση του Υπουργείου να προσφέρουν οπουδήποτε τις 

υπηρεσίες τους στη βάση κάποιων κανόνων και προϋποθέσεων που στην προκειµένη περίπτωση εκτιµούµε ότι 

δεν συντρέχουν. 

 

Συγκεκριµένα οι Γεωπόνοι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΛΓΑ όταν: 

• ∆εν διαταράσσεται η λειτουργία της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν . 

• Υπάρχει η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη τόσο του υπαλλήλου, όσο και του προϊσταµένου της υπηρεσίας 

του. 

• Εξασφαλίζεται η καταβολή των δεδουλευµένων και των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων. 

• Οι υπάλληλοι που µετακινούνται διαθέτουν την απαραίτητη εκτιµητική εκπαίδευση και προϋπηρεσία. 

• Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πρόσληψης από τον ΕΛΓΑ ανέργων γεωπόνων µε τις προβλεπόµενες 

διαδικασίες. 

 

Στην παρούσα χρονική περίοδο οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν υφίστανται αφού: 



• Οι προσωρινές µετακινήσεις δηµιουργούν προβλήµατα στην λειτουργία και στο έργο των υπηρεσιών από 

τις οποίες προέρχονται οι µετακινούµενοι γεωπόνοι, και ιδιαίτερα των ΚΕΠΠΥΕΛ, στα οποία το ίδιο χρονικό 

διάστηµα γίνεται ο τελικός καλλιεργητικός έλεγχος της σποροπαραγωγής και ο θερισµός µε συνέπεια από τις 

µετακινήσεις αυτές να τίθεται σε κίνδυνο το σύνολο της σποροπαραγωγής µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

• ∆εν έχει υπάρξει συνεννόηση και συµφωνία µε τους υπηρεσιακούς προϊσταµένους και δεν έχουν ληφθεί 

υπόψη οι οποιεσδήποτε οικογενειακές υποχρεώσεις των υπαλλήλων, καθώς εντέλλονται να µεταβούν σε νοµό 

και περιοχή που δεν είναι ούτε καν όµορη µε τον τόπο εργασίας και εγκατάστασής τους. 

• ∆εν εξασφαλίζονται οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των συναδέλφων. Θυµίζουµε ότι σε παρόµοια περίπτωση 

το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2009 συνάδελφοι από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι µε 

εντολή της τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είχαν παράσχει τις υπηρεσίες τους στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ενώ αρχικά είχαν αποζηµιωθεί για τις εκτός έδρας εργασίες τους, τελικά τους ζητήθηκαν να 

επιστρέψουν τα δεδουλευµένα. 

• ∆εν έχει γίνει επιλογή των συναδέλφων µε βάση την προϋπηρεσία τους σε προγενέστερες εκτιµήσεις στον 

ΕΛΓΑ µε αποτέλεσµα ο χρόνος εκπαίδευσής τους ενδέχεται να υπερβεί το χρονικό διάστηµα των ηµερών που 

καλούνται να αποσπαστούν στον ΕΛΓΑ, αλλά και να µην µπορούν οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στον όγκο 

και στη φύση της εργασίας που θα τους ανατεθεί.  

• ∆εν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια πρόσληψης ανέργων Γεωπόνων δεδοµένου ότι από όσο γνωρίζουµε η 

αρµόδια διυπουργική επιτροπή είχε δώσει την έγκρισή της για έκτακτη πρόσληψη συµβασιούχων γεωπόνων για 

τρεις µήνες. Είναι αντιδεοντολογικό από µέρους µας, σε εποχή τέτοιας ανεργίας, δηµόσιοι υπάλληλοι να 

καταλαµβάνουµε θέσεις νέων ανέργων επιστηµόνων, όταν µάλιστα αυτό δεν επιβαρύνει τα δηµόσια έξοδα καθώς 

η συνολική δαπάνη για αυτούς από τον ΕΛΓΑ θα είναι περίπου ίδια, αν όχι και µικρότερη. 

 

Κύριε Υπουργέ 
 

Ύστερα από τα παραπάνω σας ζητάµε να προβείτε άµεσα στην ανάκληση των εγγράφων διάθεσης 

Γεωπόνων στον ΕΛΓΑ και σε κάθε περίπτωση να τηρηθούν όλες οι προαναφερόµενες  διαδικασίες και 

προϋποθέσεις (δεοντολογικές και γραφειοκρατικές) προκειµένου να µην διαταράσσεται η υπηρεσιακή 

λειτουργία των περιφερειακών µονάδων του ΥΠΑΑΤ και να µην δηµιουργούνται δυσµενείς εντυπώσεις 

στο κοινωνικό σύνολο σε βάρος του κλάδου. 

Με εκτίµηση 
Για το ∆.Σ. 

 


