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Θέμα: Αποκλεισμός  Γεωπόνων ΤΕ  από το οργανόγραμμα του ΕΛΓΑ & το εκτιμητικό έργο του

κ. Πρόεδρε 
Παρά τις συνεχείς από την πλευρά μας αναφορές, επισκέψεις, οχλήσεις και συζητήσεις με εσάς και
τους  προκατόχους  σας  προκειμένου  την  καλύτερη  αντιμετώπιση  των  συναδέλφων  μας  από  τον
φορέα σας, αλλά και την παύση του αποκλεισμού μας από το οργανόγραμμα του ΕΛΓΑ, δεν έχετε
προβεί σε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση παρά την δική σας δέσμευση.

Στην τελευταία μας συνάντηση σας ζητήσαμε επίσημα την πρόταση για το νέο οργανόγραμμα και
δεν μας την αποστείλατε ποτέ παρόλο που το είχατε δεσμευτεί, στις προηγούμενες είχατε δεσμευτεί
επίσης για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού καθώς εμποδίζει την εφαρμογή του νόμου
3877 (ΦΕΚ 160/20.09.10) και της απόφασης με αρ. 157502 (ΦΕΚ 1668/27.07.2011), με αποτέλεσμα
να εμποδίζετε του συναδέλφους γεωπόνους τ.ε. να κάνουν εκτιμήσεις.

κ. Πρόεδρε

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι ο μοναδικός φορέας που εκπροσωπεί
τους δεκάδες χιλιάδες των αποφοίτων Γεωπόνων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είναι ο
φορέας  που  καθημερινά  παρεμβαίνει  και  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  της  Ελληνικής  Γεωργίας  και
εκπροσωπεί επάξια χιλιάδες συναδέλφους που είναι δίπλα στον Έλληνα αγρότη μέσα στην αγορά
εργασίας. Δεν είναι δυνατόν οι συνάδερφοι που οι επιχειρήσεις τους διαπρέπουν στην Χώρα μας να
μην έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν και στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι
με σπουδαία μεταπτυχιακά και Διδακτορικά να μην μπορούν να παράξουν έργο στον ΕΛΓΑ.

Εσείς μας είπατε ότι «….δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στις απαιτήσεις
των καιρών …. Οι συνάδελφοι γεωπόνοι τ.ε. έχουν αποδείξει την αξία τους» 

Εμείς για ακόμα μία φορά σας καλούμε να κλείσετε τα αυτιά σας στις απαράδεκτες συντεχνιακές
λογικές και να εκφράσετε τον σπουδαίο φορέα που εκπροσωπείτε όχι τον φορέα που είστε μέλος,
να κάνετε πράξη τα λεγόμενά σας και να βοηθήσετε στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα μέσα από
συνέργειες και όχι αποκλεισμούς, να βάλουμε όλοι μαζί την Ελληνική Γεωργία στη θέση που της
αρμόζει.
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κ. Πρόεδρε,

Για ακόμα μια φορά σας ζητάμε 

 Το  οργανόγραμμα  του  ΕΛΓΑ  να  ανεβάσει  το  ποσοστό  προσλήψεων  μονίμων  και  συμβασιούχων
στους γεωπόνων τ.ε. 

 Οι ήδη υπάλληλοι του ΕΛΓΑ, γεωπόνοι τ.ε. να συμμετέχουν στις εκτιμήσεις 
 Ο όρος «Τεχνολόγοι  Γεωπονίας»  ΔΕΝ υπάρχει, από όλα  τα  έγγραφα του  φορέα θα πρέπει  να

αντικατασταθεί με τον όρο γεωπόνος τ.ε.    

Εκ του  Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ.)
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