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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η από 18/10/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 
των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», σε συνδυασμό με την από 2/10/2013 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 
σηματοδοτούν  την περαιτέρω διάλυση και απαξίωση των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ. 

Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας  προνομιακής  μεταχείρισης των 
υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής η οποία συνοδευόταν από διαφορετικά 
μισθολόγια – βαθμολόγιο δημιουργώντας έτσι υπαλλήλους δύο ταχυτήτων. Αυτές οι 
πολιτικές  είχαν ως αποτέλεσμα την αφαίμαξη των υπολοίπων υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ από το στελεχιακό τους δυναμικό, κάτι που οδήγησε σε δυσλειτουργίες και 
αδυναμία υλοποίησης των  υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Η αποστελέχωση των 
υπηρεσιών αυτών είναι εντονότατη το τελευταίο διάστημα λόγω των αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων  που προκλήθηκαν από την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική. 

Επειδή προφανώς ως αφορμή  για την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών  χρησιμοποιείται η  παρατηρούμενη 
καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων του  ΠΑΑ  και  η «έλλειψη 
προσωπικού»,  θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι  η όποια  καθυστέρηση στην 
υλοποίηση  δεν οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού αλλά σε ανυπέρβλητα 
γραφειοκρατικά εμπόδια, κακό σχεδιασμό των προγραμμάτων,  σε  λανθασμένες και 
αναξιοκρατικές επιλογές αλλά και σε έλλειψη εμπιστοσύνης  και συνεργασίας με 
τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Σήμερα στις  δύο υπηρεσίες του ΠΑΑ 2007-2013 (ΕΥΔ και ΕΥΕ) υπηρετούν 
140 υπάλληλοι, οι οποίοι στελέχωσαν σταδιακά τις Υπηρεσίες αυτές (η τελευταία 
προκήρυξη έγινε πριν περίπου δύο χρόνια), και συγκεκριμένα 49 στην ΕΥΔ και 92 
στην ΕΥΕ, ενώ με την πρόσφατη προκήρυξη ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 50%. Ο 
αριθμός  αυτός κρίνεται υπερβολικός, ειδικά αν αναλογισθούμε ότι στην  κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου μας υπηρετούν μόλις  150 γεωπόνοι και υπάρχει φθίνουσα  
τάση.  



Κύριε Υπουργέ, 

Επειδή οι ανθρώπινοι πόροι του Υπουργείου μας είναι περιορισμένοι και 
απαιτείται η καλύτερη αξιοποίηση τους προς όφελος του αγροτικού κόσμου αλλά και 
της Χώρας μας γενικότερα, σας ζητάμε να αναστείλετε την υλοποίηση της 
προαναφερθείσας προκήρυξης μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νέου 
οργανισμού του Υπουργείου μας. Η στελέχωση των δύο υπηρεσιών του ΠΑΑ 2007-
2013  θα πρέπει να αντιμετωπισθεί συνολικά και σε συνδυασμό με τη στελέχωση και 
των υπολοίπων  υπηρεσιών του Υπουργείου με μοναδικό κριτήριο τη  σημασία του 
έργου κάθε υπηρεσίας και με διαδικασίες που προβλέπονται για την στελέχωση των 
υπηρεσιών του Δημοσίου. 

Η ΠΕΓΔΥ θα βρεθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάλυσης  των Υπηρεσιών και 
καθιστά σαφές ότι η δέσμευση της ηγεσίας για το οργανόγραμμα που θα αναδεικνύει 
τον ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα πρέπει, για να αντιμετωπιστεί με 
σοβαρότητα, να διασφαλίζει και να θωρακίζει την επάρκεια του γεωτεχνικού και 
ιδιαιτέρως του γεωπονικού προσωπικού τους.  

 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Νίκος Αποστόλου  
 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Καλλιόπη Κοκκινάκη 

 


