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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Ακινα 25/10/2016 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 351 

(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.) ΠΡΟ: 1. Π.. Αργολίδασ 
   2. Π.. Αρκαδίασ 

Σαχ. Δ/νςθ: Αχαρνών 2  3. Π.. Κορινκίασ 
 101 76  Ακινα  4. Π.. Μεςςθνίασ 

Σθλ: 210 212 4133/4309  5. Π.. Σριφυλίασ 
Fax: 210 2124127    

Email: 
pegdy.geoponoi@gmail.com 

ΚΟΙΝ: 1. 
Περιφερειάρχθ Πελοποννιςου 
κ. Πζτρο Σατοφλθ 

 

 

 2. 

Αντιπεριφερειάρχθ Πρωτογενοφσ  
Σομζα - Κτθνοτροφίασ 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
κ. Ηλία τρατθγάκο 

   3. ΠΟΓΕΔΤ 

   4. Π.. ΠΕΓΔΤ 
   5. Μζλθ μασ 

 
ΘΕΜΑ: «Μετακινήςεισ Γεωπόνων ςτην Περιφζρεια Πελοποννήςου ςτα Πλαίςια 

εφαρμογήσ του Π.Α.Α. 2014-2020» 
 
υναδζλφιςεσ, υνάδελφοι 

Με αφορμι τθν ζναρξθ ζκδοςθσ προκθρφξεων μζτρων τθσ νζασ περιόδου του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 – 2020 και τον τρόπο που ςχεδιάηεται θ 

υλοποίθςι τουσ, θ Π.Ε.Γ.Δ.Τ. επικοινώνθςε με τθν πολιτικι θγεςία τθσ Αιρετισ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου προκειμζνου να διευκρινιςτοφν υπθρεςιακά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν 

παραπάνω αναφερκείςα υλοποίθςθ. 

Καταρχιν πρζπει να αναφερκεί ότι κατόπιν παρεμβάςεων τησ Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. προσ τθν 

διαχειριςτικι αρχι του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, διαφυλάχθηκε ο 

γεωτεχνικόσ χαρακτήρασ τησ υλοποίηςησ των μζτρων του νζου Π.Α.Α. που παραχωρικθκαν 

προσ τισ Περιφζρειεσ. τα πλαίςια αυτά ενδιάμεςεσ αρχζσ διαχείριςθσ για το ιδιωτικό ςκζλοσ 

του Π.Α.Α. ορίςτθκαν οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ των Περιφερειών. τα πλαίςια 

αυτά και δεδομζνου ότι οι περιςςότερεσ Δ.Α.Ο. είναι ςοβαρά υποςτελεχωμζνεσ αναηθτείται 

τρόποσ από τισ κατά τόπουσ Περιφζρειεσ για τθν ομαλι υλοποίθςθ των μζτρων. 

Για τθν Περιφζρεια Πελοποννιςου ηθτικθκε να υπάρξει ςυνδρομι τθσ Δ.Α.Ο. ςτθν 

Σρίπολθ με ενίςχυςθ τθσ τελευταίασ με διατικζμενουσ γεωπόνουσ από τισ κατά τόπουσ 

Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί χρονικά 

και ποιοτικά θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Επειδή, όπωσ μασ ανζφεραν Περιφερειακά 

υμβοφλια τησ Πελοποννήςου, κάτι τζτοιο μπορεί να δημιουργήςει προβλήματα ςτην 

ομαλή λειτουργία των Δ.Α.Ο.Κ. αλλά και ςτην υπηρεςιακή και οικογενειακή κατάςταςη 

mailto:pegdy.geoponoi@gmail.com


2 
 

των ςυναδζλφων, διευκρινίςτηκε, κατόπιν επικοινωνίασ, με τθν πολιτικι θγεςία τθσ 

Περιφζρειασ ότι: 

1. Γίνεται προςπάκεια για τθν δθμιουργία ομάδασ διαχείριςθσ των προγραμμάτων ςε 

επίπεδο Περιφζρειασ. Η ομάδα αυτι ςε αρχικό ςτάδιο κα πραγματοποιιςει ςυναντιςεισ 

ςτθν Σρίπολθ (ζδρα τθσ Δ.Α.Ο.) με ςκοπό τον ςυντονιςμό ενεργειών και τθν χάραξθ κοινισ 

πολιτικισ 

2. Για τισ μετακινιςεισ ςυναδζλφων από και προσ Σρίπολθ κα χρθςιμοποιθκοφν 

υπθρεςιακά οχιματα, εντόσ ωραρίου εργαςίασ και κα καταβάλλονται οι προβλεπόμενεσ 

αποηθμιώςεισ για εκτόσ ζδρασ μετακινιςεισ. 

3. ε καμία περίπτωςθ θ ςυμμετοχι ςτθν ομάδα διαχείριςθσ δεν ςχετίηεται με μόνιμθ 

μετακίνθςθ γεωπονικοφ προςωπικοφ ςτθν Σρίπολθ αλλά με τθν άςκθςθ παράλλθλων 

κακθκόντων, για δφο περίπου θμζρεσ εβδομαδιαία αρχικά και πολφ λιγότερο ςτθν ςυνζχεια. 

4. Επειδι θ Περιφζρεια αναγνωρίηει τον ςθμαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίςει θ 

εν λόγω ομάδα, καταβάλλεται προςπάκεια για τθν καταβολι αμοιβισ ςτουσ γεωπόνουσ που 

κα ςυμμετζχουν, κακώσ και θ καταβολι κάκε νόμιμθσ υπερωριακισ αποηθμίωςθσ για 

οποιαδιποτε εργαςία κακ’υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου απαςχόλθςθσ. 

Από μεριάσ Π.Ε.Γ.Δ.Υ. προτάθηκε οι επιμζρουσ εργαςίεσ που αφοροφν την κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα να γίνονται από τα μζλη τησ ομάδασ ςτισ κατά τόπουσ Δ.Α.Ο.Κ. 

όπου υπηρετοφν, κάτι το οποίο βρικε ςφμφωνθ τθν πολιτικι θγεςία τθσ Περιφζρειασ. 

Άλλωςτε κάτι τζτοιο ζχει γίνει και πάλι με τθν διαχείριςθ του προγράμματοσ βιολογικισ 

γεωργίασ και κτθνοτροφίασ. 

Κατόπιν των παραπάνω διαβεβαιώςεων θ Π.Ε.Γ.Δ.Τ. παραμζνει ςε επαφι με τθν πολιτικι 

θγεςία τθσ Περιφζρειασ αλλά και με τα κατά τόπουσ Περιφερειακά τθσ υμβοφλια 

προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ εργαςιακι ομαλότθτα των ςυναδζλφων αλλά και ο 

γεωτεχνικόσ χαρακτιρασ του Π.Α.Α. Είναι προφανζσ ότι δεν πρόκειται να δεχθοφμε 

οποιαδήποτε υποχρεωτική μετακίνηςη με την καταβολή ενόσ φιλοδωρήματοσ για τουσ 

ςυναδζλφουσ. 

Για το Δ.. 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          

 

            ΖΑΧΙΛΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΙΟ 

 


