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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αζήλα 08/02/2017 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αξ. Πξση.: 43 

(ΠΕΓΔΤ)    
  ΠΡΟ: 1. Γεληθό Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

Σαρ. Δ/λζε: Αραξλώλ 2   Δηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ Τπ.Α.Α.Σ. 
 101 76  Αζήλα   θ. Υαξάιακπν Καζίκε 

Σει: 
Fax: 

210 212 4133/4309 
210 212 4127 

  
Αραξλώλ 2 
10176 Αζήλα 

Email: pegdy.geoponoi@gmail.com  2. Πξόεδξν ηεο ΕΝ.Π.Ε. 
    θ.Κσλ/λν Αγνξαζηό  
    Μεζνγείσλ 15 
    115 26 Αζήλα 
     
  ΚΟΙΝ: 1. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. 
   2. Π.. ΠΕΓΔΤ 
   3. Γεσπόλνπο, κέιε καο 
                       Έδξεο ηνπο 
     

ΘΕΜΑ: «Απνδεκίσζε γεσπόλσλ αμηνινγεηώλ θαθέισλ κέηξνπ Εγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγώλ» 

Κύξηνη, 

Είλαη γλσζηό όηη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε αμηνιόγεζε ησλ 

θαθέισλ ησλ αηηήζεσλ έληαμεο ζην θαζεζηώο ησλ λέσλ γεσξγώλ. Η δηαρείξηζε ηνπ ελ ιόγσ κέηξνπ έρεη 

δνζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Δηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (Δ.Α.Ο.) θαη 

Δηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο (Δ.Α.Ο.Κ.) απηώλ. Αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηα γεσπνληθά ζηειέρε ησλ ππεξεζηώλ απηώλ είλαη θαη ε αμηνιόγεζε πιήζνπο 

θαθέισλ αηηήζεσλ. Δεδνκέλνπ θαη ηνπ κεγάινπ όγθνπ εξγαζηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ παξαπάλσ 

ππεξεζηώλ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε εθηέιεζε ηνπ πξόζζεηνπ έξγνπ ηεο αμηνιόγεζεο θαθέισλ 

εληόο σξαξίνπ εξγαζίαο θαζίζηαηαη από δπζρεξήο έσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, αδύλαηε. 

ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν ηνπ κέηξνπ είρε πξνβιεθζεί ε απνδεκίσζε ησλ αμηνινγεηώλ κε 

θαζνξηζκό πνζνύ αλά θάθειν, πξνθαλώο αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηνπ παξερόκελνπ έξγνπ αιιά θαη ην 

γεγνλόο ηεο απαζρόιεζεο ζε εθηόο σξαξίνπ εξγαζία, πξνθεηκέλνπ ην όιν έξγν λα εθηειεζηεί ζύληνκα 

θαη άξηηα. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα επαλέιζνπκε ζην πξόβιεκα πνπ παξακέλεη θαη αθνξά 

ηελ κε πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ζηνπο αμηνινγεηέο θάπνησλ λνκώλ, δήηεκα γηα ην νπνίν ν 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. έρεη δεζκεπηεί όηη πξνρσξνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ. Λακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε πσο ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο είρε ιεθζεί πξόλνηα γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ αμηνινγεηώλ ηνπ κέηξνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ 

είλαη απνξίαο άμην πσο γηα ηελ ηξέρνπζα πξνθήξπμε δελ έρεη αθόκε ιεθζεί θακία πξόλνηα. 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζαο θαινύκε λα θξνληίζεηε γηα ηελ πξόβιεςε απνδεκίσζεο γηα ηνπο 

αμηνινγεηέο ηνπ κέηξνπ, αλαγλσξίδνληαο κεηαμύ άιισλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο εξγαζίαο απηήο αιιά θαη 

ηελ ζνβαξή αδπλακία έγθαηξεο νινθιήξσζεο κε εξγαζία κόλν εληόο σξαξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

Π.Ε.Γ.Δ.Τ. θαηαδηθάδεη πξνθαηαβνιηθά ηελ νπνηαδήπνηε ζθέςε εθρώξεζεο ηνπ έξγνπ απηνύ ζε 

ηδηώηεο θαη ειπίδεη όηη ε εθρώξεζε ηνπ κέηξνπ εμ’ νινθιήξνπ ζηηο Πεξηθέξεηεο δελ έγηλε κε απηόλ 

ηνλ ζθνπό. Καινύκε ηόζν ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πνπ έρεη ηελ επνπηεία ηνπ 
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κέηξνπ, όζν θαη ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ θαινύληαη λα ην εθαξκόζνπλ λα βξνπλ από θνηλνύ ιύζε ώζηε λα 

κελ θηλδπλεύζεη ε νκαιή πνξεία αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ ηνπ κέηξνπ. 

Εηδηθά νη Πεξηθεξεηάξρεο πξέπεη λα απνδείμνπλ όηη ε απαίηεζε εθρώξεζεο κέηξσλ ηνπ Π.Α.Α. 

πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο δελ ήηαλ έλα αίηεκα θελό πεξηερνκέλνπ πξνζθνξάο πξνο ηνλ ηνπηθό αγξνηηθό 

πιεζπζκό αιιά θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ηνλ ππεξεηνύλ. Επηπιένλ είκαζηε ζίγνπξνη πσο νη 

Πεξηθέξεηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο Δνύξεηνο Ίππνο παξαρώξεζεο ελόο αθόκε έξγνπ ηνπ 

δεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κε πνιύ κεγαιύηεξν κάιηζηα θόζηνο αιιά θαη ακθίβνιν 

απνηέιεζκα. 

Γηα ην Δ.. 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          
 
 

 
            ΖΑΥΘΛΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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