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ΘΕΜΑ: Άμεςθ επανατοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ του ζμπειρου προςωπικοφ ςτον ΕΛΓΑ 
 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γενικότερθ κατάςταςθ που επικρατεί λόγω των ακραίων 
καιρικϊν φαινομζνων που ζπλθξαν τθ χϊρα μασ επιφζροντασ καταςτροφζσ ςε εκτάςεισ των 
παραγωγϊν -και όχι μόνο-, κα κζλαμε να ςασ επιςτιςουμε τθν προςοχι ςτουσ 12 
απολυόμενουσ γεωπόνουσ – εκτιμθτζσ  του ΕΛΓΑ, οι οποίοι απομακρφνκθκαν αιφνιδιαςτικά 
από τα κακικοντα τθσ εργαςίασ τουσ αν και προχπιρχε κετικι απόφαςθ του Πρωτοδικείου ότι 
πλθροφςαν πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο ΕΛΓΑ το Νοζμβριο του 2020 προζβθ ςε απόλυςθ των 12 
εργαηομζνων, οι οποίοι είχαν ςυμβάςεισ από το 1997, ενϊ παράλλθλα εμφάνιηε ςθμαντικζσ 
ελλείψεισ προςωπικοφ. Τα τελευταία ζτθ λόγω των διαδοχικϊν φυςικϊν καταςτροφϊν, ο 
Οργανιςμόσ επιηθτά ωσ επιτακτικι ανάγκθ ςτελζχωςθ προςωπικοφ και γεωπόνων - εκτιμθτϊν 
για τθν αποςυμφόρθςθ και διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν εκτίμθςθσ και καταβολισ 
αποηθμιϊςεων των παραγωγϊν, ςυνεπϊσ, κάκε ζτοσ προςλαμβάνει περίπου 150 
εργαηόμενουσ οριςμζνου χρόνου, ενϊ ζχει αναηθτιςει ιδθ τρεισ φορζσ εκτάκτωσ 
ςυμπλθρωματικοφσ εκτιμθτζσ με ολιγόμθνεσ ςυμβάςεισ. 

Ο Οργανιςμόσ είχε τθ δυνατότθτα, αντί για προςλιψεισ ςυμβαςιοφχων, να μετατρζψει 
με βάςθ το Π.Δ. του 2004 τισ ςυμβάςεισ των 12 ζμπειρων γεωπόνων εκτιμθτϊν ςε αορίςτου 
χρόνου και να τουσ αξιοποιιςει ωσ ζμπειρο προςωπικό για τθν ενδυνάμωςθ τθσ λειτουργίασ 
του οργανιςμοφ εξαιτίασ τθσ αυξθμζνθσ κινθτικότθτασ και των ςυνταξιοδοτιςεων των 
τελευταίων ετϊν. Ωςτόςο, οι 12 γεωπόνοι  - εκτιμθτζσ απολφκθκαν αιφνιδιαςτικά, χωρίσ να 
είναι δυνατι θ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν τουσ και θ καταγραφι των ποριςμάτων τουσ, 
ςυνεπάγοντασ επιπλζον κακυςτζρθςθ ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ. 

Παραδόξωσ, αν και απολυόμενοι, τουσ ηθτικθκε να ολοκλθρϊςουν τισ εκκρεμότθτεσ 
των ποριςμάτων τουσ χωρίσ όμωσ να τουσ ζχουν επεξθγιςει με ποια αρμοδιότθτα και υπό 
ποια κάλυψθ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ του Οργανιςμοφ, ςτον υλικοτεχνικό 
εξοπλιςμό και ςτα προςωπικά δεδομζνα των αγροτϊν κακϊσ και με ποια ιδιότθτα κα φζρουν 
τθν υπογραφι τουσ ςτα πορίςματα των αποηθμιϊςεων. Προφανϊσ οποιαδιποτε τζτοιου 
είδουσ ενζργεια από μζρουσ τουσ κα εκτροχίαηε περιςςότερο τθν ιδθ επιβαρυμζνθ για τον 
ΕΛΓΑ κατάςταςθ. 

Είναι χριςιμο να ςασ αναφζρουμε ότι οι απολφςεισ των εργαηομζνων επιδόκθκαν  
προτοφ κακαρογραφτεί καν θ εφετειακι απόφαςθ και χωρίσ καμία μζριμνα-εξζταςθ των 



εκκρεμϊν ποριςμάτων, ενϊ θ υπόκεςθ πλζον βρίςκεται ςτθ φάςθ υποβολισ αιτιςεων 
αναίρεςθσ και αναςτολισ ςτον Άρειο Πάγο. Σθμειϊνουμε ότι δφο Οργανιςμοί του δθμοςίου 
(e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ) ζχουν προβεί ςε παραίτθςθ από τα ζνδικα μζςα κατά τθ δικαςτικι 
αντιπαράκεςθ με εργαηόμενουσ τουσ λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν τουσ, κάνοντασ χριςθ τθσ  
νομοκετικισ ρφκμιςθσ του άρκρου 104 του ν. 4764/2020.   

Είναι προφανζσ ότι θ απόφαςθ του Οργανιςμοφ δεν είχε αντίκτυπο μόνο ςτουσ 12 
εργαηόμενουσ αλλά και ςτον ίδιο τον οργανιςμό και τουσ αγρότεσ. Αφενόσ, ο Οργανιςμόσ 
ςτερικθκε τθν γνϊςθ των ζμπειρων γεωπόνων – εκτιμθτϊν και κατά ςυνζπεια 
αποδυναμϊκθκε επιπλζον με τθ ςυμφόρθςθ των εργαςιϊν και τθ μθ ομαλι διεξαγωγι των 
διαδικαςιϊν εκτίμθςθσ και καταβολισ των αποηθμιϊςεων, αφετζρου, οι παραγωγοί άργθςαν 
να λάβουν τισ αποηθμιϊςεισ διότι ζπρεπε να διεξαχκοφν εξαρχισ όλεσ οι διαδικαςίεσ που 
εκκρεμοφςαν. 

 

Παρακαλοφμε για τθν άμεςθ διευκζτθςθ του ςθμαντικοφ αυτοφ προβλιματοσ με τθν 

άδικθ και άνιςθ μεταχείριςθ των παραπάνω εργαηόμενων και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για 

τισ διευκρινίςεισ και τισ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε για τθν επίλυςι του. 
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