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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αθήνα 29/06/2018 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 80 

(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)    
  ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Αγροτικής 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 (Γραφείο 112)   Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 101 76  Αθήνα   κ. Ευάγγελο Αποστόλου 
Τηλ: 210 212 4133 / 4309   Αχαρνών 2 
Fax: 210 212 4127   10176 Αθήνα 

E-mail: pegdy.geoponoi@gmail.com  2. Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
    Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κ. Ιωάννη Τσιρώνη 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
   3. Υφυπουργό Αγροτικής 
    Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κ. Βασίλειο Κόκκαλη 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
  ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα  
    Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κ. Νικόλαο Αντώνογλου 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
   2. Γενική Διεύθυνση Τροφίμων 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
   3. Διεύθυνση Ποιότητας και  
    Ασφάλειας Τροφίμων 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
   4. Π.Κ.Π.Φ. & Φ.Ε. Υπ.Α.Α.Τ. 
   5. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. 
   6. Π.Σ. Π.Ε.Γ.Δ.Υ. 
   7. Γεωπόνους, μέλη μας 
                       Έδρες τους 

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των Γεωπόνων ελεγκτών του Υπ.Α.Α.Τ.» 

Kύριοι Υπουργοί, 

Σωρεία παραβάσεων και καταγγελιών έχει προκαλέσει η κατάσταση στους Γεωπόνους που 

υπηρετούν, στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού 

Ελέγχου αλλά και στο σύνολο των Γεωπόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

που οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για την πραγματοποίηση ελέγχων και εργασιών, σε αρκετές 

περιπτώσεις με προφορική και μόνο εντολή, ακόμη και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
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εβδομαδιαίας εργασίας όπως αυτή προβλέπεται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

καθ’επέκταση να μην τηρούνται καθόλου οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης. 

Επισημάνουμε ότι η καθιέρωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, 

επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 

και μάλιστα με απόφαση του καθ'ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και 

συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία και όχι αυτό να 

γίνεται πάγια πρακτική προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών με 

αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν το έργο τους πέραν του νόμιμου 

ωραρίου. 

Πέραν τούτου, σύμφωνα με καταγγελίες των ιδίων των συναδέλφων Γεωπόνων, οι υπηρεσίες στο 

σύνολό τους λειτουργούν υποστελεχωμένες και οι συνάδελφοι υποχρεούνται να βγάλουν σε πέρας 

μεγάλο φόρτο εργασίας με άμεσο αποτέλεσμα την πτώση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών. 

Μάλιστα σε αρκετές των περιπτώσεων οι Γεωπόνοι δέχονται απειλές για επικείμενες μετακινήσεις 

χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Θεωρούμε τέτοιες ενέργειες ως μή αποδεκτές, τις απορρίπτουμε και 

δεν θα ανεχθούμε καμία μετακίνηση συναδέλφου άνευ λόγου και αιτίας. 

Για την πραγματοποίηση αυτών των ποιοτικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, οι Γεωπόνοι που 

εργάζονται στο Υπουργείο (όπως και στις Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.), για τις μετακινήσεις κάνουν χρήση των 

ιδιωτικών αυτοκινήτων τους (κατά συνέπεια φθοράς των αυτοκινήτων τους που δεν 

αποζημιώνεται) διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και καταβάλλοντας οι συνάδελφοι τα έξοδα 

μετακίνησης (βενζίνες, διόδια) κ προσωπικού κόστους επικοινωνίας. Η εκκαθάριση των εξόδων 

πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πέραν του έτους, καθιστώντας τους 

συναδέλφους στην κυριολεξία χρηματοδότες των υπηρεσιών τους. Δεν είναι δυνατό σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης οι συνάδελφοι Γεωπόνοι να διαθέτουν μέρους του μισθού τους για την 

ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους. 

Kύριοι Υπουργοί, 

Επανειλημμένα σας έχουμε επισημάνει το γεγονός ότι, την ίδια στιγμή που το κεντρικό κράτος 

είναι ιδιαίτερα πλουσιοπάροχο καταβάλλοντας χρήματα για υπερωριακή απασχόληση σε 

υπαλλήλους που εργάζονται πέραν του ωραρίου εργασίας, ταυτόχρονα «τσιγκουνεύεται» με το 

Γεωπονικό προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες ελέγχου του αλλά και στο σύνολο των υπηρεσιών 
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του Υπ.Α.Α.Τ. (και των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.) και ως αντάλλαγμα υπερωριακής απασχόλησης προτείνει 

στην καλύτερη των περιπτώσεων να τους δίνεται ρεπό. 

Επειδή οι Γεωπόνοι του Δημοσίου καθίστανται να είναι ίσως από τους ελάχιστους δημοσίους 

υπαλλήλους που ενώ εργάζονται πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, δεν τους 

καταβάλλονται αμοιβές υπερωριακής εργασίας, θα πρέπει να προβλεφθούν άμεσα χρήματα για την 

καταβολή υπερωριών σε όλους όσοι εργάζονται υπερωριακά και εφόσον αυτά εξαντληθούν στην 

συνέχεια να εφαρμόζεται η πρόβλεψη για χορήγηση ημέρας αργίας σε όλους ανεξαιρέτως. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Δεν αρκεί το ενδιαφέρον σας και οι ‘’προσπάθειές σας’’ που καταβάλλετε για την επίλυση των 

αιτημάτων μας και επισημαίνουμε ότι η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. δεν θα ανεχθεί να ασκηθούν πιέσεις στα μέλη 

της, για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους και λοιπές εργασίες εκτός ωραρίου, χωρίς να 

επιλυθούν τα αιτήματά μας: 

1. Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας των Γεωπόνων ελεγκτών. 

2. Πρόσληψη Γεωπονικού προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών. 

3. Καταβολή υπερωριών στους Γεωπόνους του Υπουργείου, όπου εργάζονται εκτός ωραρίου.  

4. Νομική κάλυψη των Γεωπόνων ελεγκτών για την προστασία τους από τυχόν κακόβουλες 

προθέσεις τρίτων  

5. Προμήθεια όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που 

απαιτείται [μίσθωση αυτοκινήτων για όσες ημέρες διαρκεί ο έλεγχος με κόστος χλμ 

αποζημίωσης, φορητά pc ή tablet (με σύνδεση internet για πρόσβαση στο ΜΕΝΟ), 

φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, ειδικός ιματισμός (φωσφοριζέ γιλέκα, μπότες 

κ.α.), ειδικές ταυτότητες ελεγκτών]. 

Για το Δ.Σ. 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          
 
 
 
            ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
         ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 


