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Αθήνα 21-08-2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Επείγουσες προσλήψεις Κτηνιάτρων και το σοβαρό πρόβλημα της
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων»
Η Ομοσπονδία μας καλεί τους συναδέλφους ιδιώτες Κτηνιάτρους να
επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψή τους για
διάστημα έως δώδεκα μήνες έως την Παρασκευή 23-8-2019 αυτοπροσώπως, με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, αλλά και ηλεκτρονικά στο Υπ.Α.Α.Τ. (τηλ.
επικοινωνίας 210-2124511, - 4424). Η προκήρυξη αφορά 46 συνολικά θέσεις
Κτηνιάτρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας από την Θράκη έως και την
Ήπειρο και γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 110 του ν. 4623/2019 (Α΄134) για
την ανάγκη διασφάλισης της υγείας των ζώων, καθώς και προστασίας του ζωικού
κεφαλαίου και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τον εξαιρετικά υψηλό
κίνδυνο που προκαλεί η εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των
χοίρων σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία).
Η ΠΟΓΕΔΥ – όπως ανέφερε και στο Δ.Τ. της 8-8ου-2019 δηλώνει ότι
ήταν και θα είναι παρούσα παντού προκειμένου οι Δημόσιες Γεωτεχνικές
δομές να είναι αποτελεσματικές, να επιτελούν τον ρόλο τους και να βρίσκουν
εργασία άνεργοι Γεωτεχνικοί επιστήμονες συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και στην ανάπτυξη της
Χώρας. Κροκοδείλια δάκρυα που τώρα χύνουν κάποια εργασιακά Σωματεία και
Ομοσπονδίες για την υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Δομών των Περιφερειών
και για την στήριξη του ΑΣΕΠ, ας κριθούν από τους συναδέλφους. Είναι οι ίδιες
Ομοσπονδίες που αδιαφόρησαν για την ισοπέδωση των δομών αυτών όταν όχι
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Περιφερειαρχών να μπορούν να προΐστανται στις ΔΑΟΚ Διευθυντές με κάθε
είδους πτυχίο Πανεπιστημίου (π.χ Φιλόλογος, Θεολόγος, κ.λ.π). Θυμίζουμε
επίσης την λυσσαλέα αντίστασή τους στο προβάδισμα των κλάδων. Ακόμη ας
αντιληφθούν όλοι ότι οι Γεωτεχνικές δομές των Περιφερειών της χώρας είναι
υποστελεχωμένες γιατί είναι τρίτη ή τέταρτη επιλογή – ούτε καν δεύτερη - η
ενίσχυσή τους. Εάν πράγματι επιθυμούσαν την ενίσχυση τους αυτό θα φαινόταν
στον προγραμματισμό τους και αυτό δεν φαίνεται. Αντίθετα στο Υπ.Α.Α.Τ. - με
την συνεργασία της ΠΟΓΕΔΥ – έχουν ήδη προγραμματιστεί και ανακοινωθεί
προσλήψεις και αναμένουμε σύντομα και την υλοποίησή τους. Αυτός- και πολλοί
άλλοι λόγοι - είναι η αιτία που η Ομοσπονδία μας υποστηρίζουν πως όλες οι
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Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να επανέρθουν στο Υπ.Α.Α.Τ. καθώς μόνο
αυτό μπορεί να συντονίσει, να διοικήσει και εντέλει να προστατεύσει το φυτικό
και ζωικό κεφάλαιο και την Δημόσια υγεία. Άλλωστε και την λύση τώρα το
Υπ.Α.Α.Τ. την έδωσε και ενίσχυσε τις ΔΑΟΚ των Περιφερειών με το
απαραίτητο Κτηνιατρικό προσωπικό.
Είναι σίγουρο πως η ταχύτητα της συγκεκριμένης προκήρυξης
(νομοθέτηση - δημοσιοποίηση-εκτέλεση) ΄΄ χάλασε την σούπα ΄΄ σε αρκετούς
και ιδιαίτερα σε αυτούς τους που ορέγονταν διάφορες αναθέσεις έργου. Όλοι
αυτοί έχουν βάλει λυτούς και δεμένους να δυσφημήσουν το Υπ.Α.Α.Τ. ότι δήθεν
καταστρατηγεί τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αποκρύπτοντας από το κοινό την
σοβαρότητα και του κατεπείγον του θέματος της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων τόσο για το ζωικό κεφάλαιο της Χώρας, όσο και για την Δημόσια υγεία
γενικότερα. Ούτε καν το γεγονός ότι το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, συνέστησε ειδικά συνεργεία
(εκκαθάρισης κατ΄ ουσία) δεν τους προβλημάτισε για να μελετήσουν και
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είναι ένα ιδιαιτέρως σοβαρό πρόβλημα που όμως ευελπιστούμε πως με την
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα το ελέγξουμε.
Δυστυχώς, λόγω άγνοιας προφανώς της σοβαρότητας του προβλήματος
παρασύρθηκε και η ΑΔΕΔΥ και προέβη στην έκδοση Δελτία Τύπου
υπερασπίζοντας αυτό που όλοι στηρίζουμε, δηλαδή το ΑΣΕΠ. Όμως ο
ισχυρισμός της για δίμηνη έκτακτη πρόσληψη δεν αντέχει κριτικής καθώς σε δύο
μήνες οι Κτηνίατροι δεν θα προλάβαιναν ούτε να αναλάβουν ουσιαστικά
υπηρεσία και να κάνουν μία βόλτα από τις κτηνοτροφικές μονάδες και την
περιοχή ευθύνης τους.
Εννοείται πως η ΠΟΓΕΔΥ στηρίζει σε όλα την ΑΔΕΔΥ και την διαφάνεια
των προσλήψεων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΟ και δεν επιδέχονταν καθυστέρησης. Εάν ήθελαν
προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, αυτή έπρεπε να γίνει τουλάχιστον πριν έξι-επτά μήνες
όταν και τότε υπήρχαν οι πληροφορίες και οι ενδείξεις τουλάχιστον για την
επερχόμενη ΄΄καταιγίδα΄΄.
Ενημερώνουμε ότι, με χθεσινή της παρέμβαση η ΠΟΓΕΔΥ στην πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ, δρομολογείτε η λύση για τους 70 Δασολόγους του
Kτηματολογίου, για να μην υπάρξει πρόβλημα και στους νέους αυτούς
συναδέλφους αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία του Kτηματολογίου.

Από την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.
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