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Θέμα: «Αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη 

δηαηχπσζεο εμαίξεζεο ηνπο απφ ηηο παξαθάησ εθδνζείζεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο».  

τεη.: Α. Α. Νφκνο 4024/2011 ΦΔΚ 226/27-10-2011. 

Β. Α.Π: ΓΟΑ/Φ.4.11/22085/31-10-2011 κε ζέκα «Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Τπνπξγείσλ, Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ.» ηνπ Τπ. Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Γ. Α.Π. ΓΟΑ/Φ.4.11/22084/03-11-2011 κε ζέκα «Αλαδηνξγάλσζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

αλαθαηαλνκή νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.4024/2011(Α’226). 

    

Αμηφηηκνη θχξηνη, 

πιεξνθνξεζήθακε κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ιάβακε γλψζε απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, κε ηα νπνία δξνκνινγείηαη, 

κεηαμχ άιισλ, η άμεζη λήυη μέηρφν για ηον περιοριζμό καηά 30% ηφν 

σπηρεζιακών μονάδφν ηφν Τποσργείφν, ηφν Γενικών και Ειδικών Γραμμαηειών 

και ηφν Ν.Π.Δ.Δ., ε ζέζε ζε «εθεδξεία»  θαη «πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα» ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε 

Η.Γ.Α.Υ. θαη άιια επαρζή κέηξα ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ Α’ 226). 

Παξαηεξήζακε, κάιηζηα θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα θαη 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαηεγνξίεο φπσο π.ρ. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο ζπλαθείο 

κε απηνχο θιάδνπο,  ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θ.α. πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ 

ΔΤ, ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα (ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ 21502) θαη κηα ζεηξά πνιηηηζηηθψλ 

θνξέσλ ζε άιιν ζεκείν (ΓΗΠΗΓΓ/Β.10 Δ.Δ /2/νηθ 22225). εκαληηθφ είλαη φηη θακία απφ ηηο 

εμαηξέζεηο δελ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ή ηνπο θιάδνπο ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ 
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πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε γεσξγία. Αληηζέησο ηίζεληαη ππφ θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε φιεο 

απηέο νη ππεξεζίεο. 

Τπφ ην βάξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα 

καο, πνπ φινη καο βηψλνπκε, δελ ζα κπαίλακε ζηε ινγηθή λα δεηήζνπκε κηα εμαίξεζε γηα 

ζπληερληαθνχο ή άιινπο σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελά ηα κέιε ηνπ 

Δπηκειεηήξηνπ καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, νθείινπκε λα δηαηππψζνπκε γηα 

πνιινζηή θνξά φηη ε γεσξγία θαη ν ηνπξηζκφο είλαη νη κφλνη δπν ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο, 

απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα δξνκνινγεζεί ε αλαπηπμηαθή πνξεία, ε νπνία ζα σζήζεη ηε 

ρψξα πξνο ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Υσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε 

επξχηεξα, αξθεί λα πξνζζέζνπκε φηη ε ηζηνξηθή εκπεηξία ζε παξφκνηεο θξίζεηο έδεημε φηη 

κνριφο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε απνηειεί ηφζν ν Πξσηνγελήο ηνκέαο, φζν θαη ν ηνκέαο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνπ Σνπξηζκνχ.  

Δπηπξφζζεηα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε πξνεμάξρνληα ηνλ Αγξνηηθφ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο απνξξφθεζεο ησλ «θξαδαζκψλ» ηεο θξίζεο, φπσο άιισζηε 

ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ έγθξηηνπο επηζηήκνλεο, αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία καο απφ ρψξεο 

κε αλαπηπγκέλν αγξνηηθφ ηνκέα. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ Αγξνηηθφ ηνκέα ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο ζε αληίζεζε κε φινπο 

ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο. Μφλν 

κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο 

ηνκέα, πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ απηφλ, ζα θαηαζηεί ε ρψξα καο αληαγσληζηηθή ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Πιένλ φισλ ησλ αλσηέξσ, νη ππεξεζίεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο γεσξγίαο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηα γεσηερληθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ηηο ζηειερψλεη, είλαη εθείλνη νη ζπληειεζηέο πνπ 

βξίζθνληαη θαζεκεξηλά δίπια ζηνλ Έιιελα αγξφηε θαη ηνλ θηελνηξφθν δηαζθαιίδνληαο: 

 Σελ αζθαιή δηαηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη φζσλ άιισλ θαηαλαιψλνπλ 

ειιεληθά πξντφληα ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ (πνηνηηθφ έιεγρνο, εηζαγσγέο 

εμαγσγέο, έιεγρνο δσνηξνθψλ), 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ Διιήλσλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

Αλζξσπνδσνλφζσλ (πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκψλ) θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζθαγείσλ,   

 Σελ παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ηεο γεσξγίαο ηεο ρψξαο καο 

(πεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξντφλησλ ηεο θπηηθήο παξάγσγεο, ηεο θηελνηξνθίαο, 

ησλ ηξνθίκσλ, ηεο αιηείαο, ηεο ηρζπφζθαιαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ 

ζαιαζζίσλ πδάησλ θ.ιπ.), 



   

 Σελ εηζξνή θαη αμηνπνίεζε 2 δηζεθαηνκκπξίσλ € απφ ηελ ΚΑΠ, φπσο θαη πφξσλ 

απφ ην ΔΠΑ, ην ΠΑΑ, ην ηνκεαθφ πξφγξακκα ηεο αιηείαο θ.ιπ., 

 Σελ αληαπφθξηζε ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο, φπσο π.ρ. απηέο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ π.ρ. κε ηνλ ΔΡΡΟ ζε ζρέζε κε ηα θπηνπγεηνλνκηθα ζέκαηα, ηα 

θηεληαηξηθά, θ.ιπ., 

 Σελ πινπνίεζε ηνπ κεγαιπηέξνπ φγθνπ θνηλνηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ νθείιεη λα 

ηεξεί ε ρψξα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζην θνηλνηηθφ 

δεδνκέλν, 

 Σε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ πδαηηθψλ, γεσινγηθψλ θαη 

εδαθηθψλ πφξσλ, 

 Τινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ φπσο: Βηνινγηθή Γεσξγία θαη 

Κηελνηξνθία, ρέδηα Βειηίσζεο, Νένη Αγξφηεο, Γηαηήξεζε ζπάλησλ θπιψλ 

δψσλ, Μειηζζνθνκίαο, λέσλ θαιιηεξγεηψλ θαη πνιιψλ άιισλ αληηθεηκέλσλ. 

Οη επηζηεκνληθνί θιάδνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο καο θαη εμππεξεηνχλ φια ηα 

παξαπάλσ θαη πνιιά πεξηζζφηεξα είλαη νη θιάδνη ησλ γεσηερληθψλ. πλεπψο, ζα πξέπεη 

για λόγοσς δημοζίοσ ζσμθέρονηος λα «δηαθπιαρζνχλ» νη ππεξεζηαθέο δνκέο ηεο 

πνιηηείαο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα λα αλαβαζκηζηνχλ ψζηε λα 

ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο καο.  

 

Αμηφηηκνη θχξηνη, 

κε βάζε φια ηα παξαπάλσ ζαο θαινχκε λα ελεξγήζεηε ψζηε νη Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη νη αληίζηνηρεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο λα 

εμαηξεζνχλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ψζηε λα ζηεξηρηεί ν 

πξσηνγελήο θαη εηδηθφηεξα ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη λα απνθεπρζνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζ’ απηφλ, ζηελ παξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα αιιά θαη ζηελ πξννπηηθή πνπ παξέρεη ζηε 

ρψξα ππφ ηηο παξνχζεο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θξίζεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

νθείινπκε λα θάλνπκε ζηηο πεξηθεξεηαθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ (επξχηεξνπ) 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ απηφ 

επνπηεχεη αλά ηε ρψξα γηα λα δηαθπιαρζεί ε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο καο. 

Δδψ, νθείινπκε λα επαλαιάβνπκε φηη ίζσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα απαηηείηαη 

αλαζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζε απηφ ην παξάξηεκα καο έρεη ηε δηάζεζε λα 

ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη δηάινγνο κε ην 

ζεζπηζκέλν ζχκβνπιν ηεο πνιηηείαο ζηα ζέκαηα απηά (ην ΓΔΩΣΔΔ) θαη ε δηαηχπσζε 



   

εμαίξεζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ. Ζ αλαδηάξζξσζε φκσο απηή, δελ 

πξέπεη λα είλαη πξφζρεκα γηα λέεο απνιχζεηο Γεσηερληθψλ ζηηο ήδε απνγπκλσκέλεο απφ 

πξνζσπηθφ Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (εθεδξεία, 

πξνζπληαμηνδφηεζε, θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ θ.α. κνξθέο). 

Σέινο, νθείινπκε λα δεηήζνπκε θαη ηελ εμαίξεζε ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ 

Διιάδαο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, δηφηη πξφθεηηαη γηα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχεηαη κελ απφ ην 

Τ.Π.Α.Α.Σ. φκσο δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ρξήκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αιιά 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ.  

 Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα «δηαηεξεζνχλ» θαη λα αλαβαζκηζηνχλ 

νη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ Πξσηνγελή Σνκέα αιιά θαη ηνλ Σνπξηζκφ ηεο Υψξαο 

καο ψζηε λα παξακείλνπλ δσληαλέο νη ειπίδεο εμφδνπ καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.         

 

 

 
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 

 Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 

 


