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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Προκειμένου να γίνει η εφαρμογή του Π∆ 107/2014 από 1.1.2015, μετά 
από την δίμηνη αναβολή του, έγινε η κατανομή των υπαλλήλων στις 
υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ καθώς και η τοποθέτηση των προϊσταμένων. 
∆υστυχώς από τις παραπάνω διοικητικές πράξεις, προέκυψε σειρά 
ερωτημάτων τόσο για τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν όσο και για τις 
επιλογές που έγιναν. 

Η μετακίνηση συναδέλφου γεωπόνου από το τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης Φθιώτιδας   στο αντίστοιχο τμήμα  Φωκίδας  ήταν η περίπτωση 
που κατέρριψε όλα τα προσχήματα κι ανέδειξε τη σκοπιμότητα αλλά και την 
έλλειψη και στοιχειώδους οργάνωσης στις ενέργειες που έγιναν αφού δεν έχει 
γίνει η  καταγραφή των αναγκών της περιοχής για να εκτιμηθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων και παράλληλα δεν υπάρχουν και οι 
απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.  

Η  εκτελεστική  επιτροπή της ΠΕΓ∆Υ συναντήθηκε την ∆εύτερα 19-1-
2015 με τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο 
πρόβλημα. Η θέση του Γεν. Γραμματέα ήταν ότι αυτό το πρόβλημα  θα 
αντιμετωπισθεί μετά τις εκλογές  και υπερασπίσθηκε τις επιλογές του 
περισσότερο με την αναλογικότητα των αριθμών των υπαλλήλων ανάμεσα 
στα Τμήματα Φωκίδας και Λαμίας παρά με τις πραγματικές υπηρεσιακές 
ανάγκες.  

Στο ίδιο πλαίσιο (χωρίς τεκμηρίωση και με άγνωστη σκοπιμότητα) 
έγιναν πολλές άλλες μετακινήσεις. Η παραπάνω περίπτωση ήταν η πιο 
κραυγαλέα αλλά όχι η μόνη.  Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις  που δείχνουν  
ότι οι μετακινήσεις που έγιναν δεν αποσκοπούσαν στην κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών. Χαρακτηριστική είναι  και η περίπτωση  συναδέλφου που  
μετακινήθηκε πριν 6 περίπου μήνες για να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες και  
μετακινείται τώρα για δεύτερη φορά, ενώ το κενό που δημιουργείται από αυτή 
τη μετακίνηση καλούνται να το καλύψουν υπάλληλοι ΤΕ. 

Ακόμη απορίες δημιουργεί και ο τρόπος κατανομής των εισηγητών στα 
τμήματα που σίγουρα δεν αποδεικνύει κατανομή του προσωπικού ανάλογα με 
τις ανάγκες. Είναι τυχαίο γεγονός ότι τμήματα ακόμη και της ίδιας ∆/νσης με 
παρόμοιο όγκο εργασίας έχουν πολύ διαφορετικό αριθμό υπαλλήλων;  
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Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν  και από την απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ με την οποία τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι 
τμημάτων αποτέλεσμα της  οποίας είναι  πλείστες όσες κραυγαλέα δυσμενείς 
μετακινήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η μετάθεση προϊσταμένης τμήματος για 
4η φορά μέσα σε τριάμισι χρόνια και μάλιστα η τοποθέτησή της στο τμήμα 
που υπηρετούσε πριν 3 έτη. Γενάτε εύλογα ερώτημα: αυτές οι μετακινήσεις 
οφείλονταν σε υπηρεσιακούς λόγους ή έχουν εκδικητικό χαρακτήρα και 
αποσκοπούσαν απλά και μόνο σε παρεμπόδιση της υπηρεσιακής εξέλιξης;   

Επίσης άλλοι προϊστάμενοι τμημάτων μετακινήθηκαν για δεύτερη φορά 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτές οι μετακινήσεις  σε σύντομο χρονικό 
διάστημα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών;  

 Επιπρόσθετα πολλά ερωτηματικά γεννά και η μετακίνηση 
προϊσταμένου από την  αποκεντρωμένη ∆/νση Αττικής στην Κεντρική 
Υπηρεσία και η αντικατάστασή του με άλλον προϊστάμενο από την Κεντρική 
Υπηρεσία. Μήπως οι συγκεκριμένες μετακινήσεις σχετίζονται με το χρονικό 
ορίζοντα συνταξιοδότησης των προϊσταμένων και τον ορισμό κατ’ 
αναπλήρωσης προϊσταμένου; 

 Και Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι  στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, 
σε τμήμα που υπηρετούν 8 γεωπόνοι  τοποθετήθηκε προϊστάμενος 
υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού ενώ σε δύο άλλα τμήματα με 9 και 3 γεωπόνους 
αντίστοιχα τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο σε ορισμένες αποκεντρωμένες 
γεωπονικές υπηρεσίες να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι υπάλληλοι ΤΕ  

Καταγγέλλουμε αυτές τις πρακτικές και ζητάμε   

 την  άμεση  επιστροφή  των  υπαλλήλων  που  μετακινήθηκαν 

χωρίς αίτημα τους και  

 την  τήρηση  επιστημονικών  και  σύννομων  διαδικασιών  για  τη 

στελέχωση των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 

ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 
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