
 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: Απολυμένοι ΕΛΓΑ 

 

12 γεωπόνοι-εκτιμητές που εργάζονταν επί σειρά ετών στον ΕΛ.Γ.Α. με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου, ενεργά στελέχη του οργανισμού, με συνεχή προσφορά 

εκτιμητικού έργου και με ανελλιπή παρουσία στην ύπαιθρο και το χωράφι, με 

εμπειρία εικοσαετίας, απολύθηκαν κατ’ εφαρμογή των εφετειακών δικαστικών 

αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων 

εργασίας των εν λόγω εργαζομένων σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.    

 

Οι συγκεκριμένοι γεωπόνοι, εργάζονταν με θετική  Πρωτόδικη Απόφαση από το 2014 

που αναγνωρίζει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έναν Οργανισμό που 

τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ελλιπή στελέχωση προσωπικού (σήμερα υπάρχουν 

μόνο 287 γεωπόνοι-εκτιμητές και 28 κτηνίατροι) με αποτέλεσμα μεγάλες 

καθυστερήσεις στην εκτιμητική διαδικασία και στην άμεση καταβολή των 

αποζημιώσεων στους αγροτοκτηνοτρόφους. 

 

Όπως ισχυρίζονται οι απολυμένοι γεωπόνοι-εκτιμητές, ο Ε.Λ.Γ.Α., μη σεβόμενος το 

μη πέρας της εφετειακής διαδικασίας, δεδομένου πως δεν έχουν καθαρογραφεί οι 

αποφάσεις και δεν τους έχουν επιδοθεί, προέβη αιφνιδίως στην απόλυσή τους 

«γεγονός που πέραν της πασιφανούς παρανομίας, οδηγεί σε αρρυθμίες στην 

υπηρεσία σας». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «…η διακοπή των εργασιακών 

συμβάσεών μας δεν έγινε με υπαιτιότητά μας ένεκα πλημμελούς άσκησης των 

εργασιακών μας καθηκόντων ή υποχρεώσεων αφού έως και την τελευταία ημέρα 

παροχής της εργασίας μας  εκτελούσαμε άρτια και προσηκόντως τις υποχρεώσεις 

μας.» Το αποτέλεσμα; «Εξαιτίας της αιφνιδιαστικής απόλυσής μας δεν έχουμε 

περατώσει σημαντικό αριθμό υποθέσεων εκτίμησης ζημιών που μας είχαν ανατεθεί. 

[…] Έτσι, δεν έχουμε παραδώσει φακέλους που επεξεργαστήκαμε γεγονός το οποίο 
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συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στην αποζημίωση των γεωργών αλλά και 

δυσλειτουργίας στα περιφερειακά υποκαταστήματά σας· ιδίως για τα προβλήματα 

στα υποκαταστήματα της επαρχίας επιβεβαιώνουν προς τούτο οι προϊστάμενοί τους 

που εγγράφως σας ζήτησαν την παραμονή μας στην υπηρεσία αλλά και μέλη του 

ΓΕΩΤΕΕ που έχουν ιδία άποψη για τις επιστημονικές ανάγκες του ΕΛΓΑ.» 

 

Οι απολυμένοι γεωπόνοι-εκτιμητές αναρωτιούνται τόσο για τον τρόπο που θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί η συγγραφή των πορισμάτων τους, όσο και για τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα των μητρώων του ΕΛΓΑ και σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό και υποδομές του, ενώ ρωτούν σαφώς «υπό ποιο νομικό καθεστώς θα 

παρέχουμε την εργασία μας και υπό ποια ιδιότητα θα υπογράφουμε τις εκτιμήσεις 

μας για τις αποζημιώσεις των γεωργών, αφού πλέον -καθ’ υμών- δε μας συνδέει 

εργασιακή σχέση με τον ΕΛΓΑ.» 

 

Είναι φανερό πλέον πως η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ 

καθώς απολύοντας έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό το μόνο που θα καταφέρει θα 

είναι να υπολειτουργήσει η υπηρεσία με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του 

οργανισμού το οποίο σημαίνει ότι θα αργήσουν και άλλο οι εκτιμήσεις και πληρωμές 

των δικαιούχων αποζημιώσεων από τον οργανισμό. Είναι γνωστή η τακτική που θα 

χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση καλώντας μετά ιδιώτες εκτιμητές ώστε να προλάβει τον 

όγκο εργασιών με αποτέλεσμα να επιβαρύνει περαιτέρω την καθυστέρηση 

πληρωμών και εκτιμήσεων, επιπλέον θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας και τα άμεσα αποτελέσματα στα οποία υποτίθεται ότι στοχεύει. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ο Ε.Λ.Γ.Α. προβαίνει σε προσλήψεις 

συμβασιούχων για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, με πλέον πρόσφατη τις 

μεγάλες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, κηπευτικά, καρπούζια κλπ λόγω 

έντονης χαλαζόπτωσης στη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών του Δ. Σπάρτης στη 

Λακωνία και στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων του δήμου Τριφυλίας στη 

Μεσσηνία, με τους παραγωγούς και αγρότες να εξαρτώνται ευθέως από τις 

εκτιμήσεις του Ε.Λ.Γ.Α. προκειμένου να λάβουν αποζημίωση,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποιος ο λόγος απόλυσης των συγκεκριμένων έμπειρων 12 γεωπόνων-

εκτιμητών, παρά την υποστελέχωση του Ε.Λ.Γ.Α.; 



2. Για ποιο λόγο επελέγη για την κάλυψη των πολλών και πάγιων αναγκών 

του οργανισμού η πρόσληψη συμβασιούχων και όχι η μετατροπή των 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου των έμπειρων 12 γεωπόνων – εκτιμητών, 

όπως προέβλεπε το Π.Δ. του 2004, σε αορίστου; 

3. Γιατί προχωρήσατε σε απόλυσή τους χωρίς να έχετε εξετάσει αν έχουν 

ολοκληρώσει την παράδοση των εκκρεμών πορισμάτων που είχε καθένας 

από τους 12 γεωπόνους; 

4. Ποιος γνωρίζει την πορεία των φακέλων που εξετάζουν οι γεωπόνοι 

εκτιμητές και επομένως έχει την ευθύνη για την διοικητική αυτή αστοχία; 

5. Για ποιο λόγο δεν παρατάθηκε η σύμβασή τους μέχρι την ολοκλήρωση 

των υπό εξέταση φακέλων που είχε ο καθένας ώστε αφενός ο πολίτης να 

μην καθυστερήσει να αποζημιωθεί και αφετέρου να μην αναγκαστούν οι 

μέχρι πρότινος συνάδελφοί τους να ξανακάνουν επιτόπια εκτίμηση και 

επανεγγραφή των πορισμάτων, να κάνουν διπλή, δηλ, δουλειά, σε έναν 

υποστελεχωμένο οργανισμό; 

6. Για ποιο λόγο απολύθηκαν τόσο άμεσα οι 12 γεωπόνοι, προτού καν τους 

επιδοθεί καθαρογραμμένη η απόφαση, δίχως να υπάρξει έλεγχος 

εκκρεμοτήτων; 

7. Τι ζημία θα προκαλούσε στον Ε.Λ.Γ.Α. η παραμονή στις συγκεκριμένες 

θέσεις των 12 απολυμένων μέχρι το πέρας των υπό εξέταση φακέλων; 

8. Πώς καλούνται τώρα οι συγκεκριμένοι 12 γεωπόνοι-εκτιμητές να 

συνεχίσουν το έργο τους, μην έχοντας σχέση εργασίας με τον Ε.Λ.Γ.Α. και 

με άμεση παράδοση των πορισμάτων; 

9. Ισχύει πως ζητάτε από τους απολυμένους γεωπόνους να συνεχίσουν την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δίχως να υπάρχει πλέον 

εργασιακή σχέση με τον Ε.Λ.Γ.Α. η οποία και θα τους δέσμευε για 

εχεμύθεια και όλα όσα προβλέπονται σε μια σχέση εργασίας; 

10. Αν ναι, ποια η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

ασφαλισμένων στον Ε.Λ.Γ.Α, αν τα στοιχεία τους τελούν υπό επεξεργασία 

και αξιολόγηση από άτομα που δεν έχουν πλέον σχέση εξαρτημένης 

εργασίας με τον οργανισμό;  

11. Ποιο θα ήταν το νομικό καθεστώς παροχής εργασίας των συγκεκριμένων 12 

γεωπόνων στην παρούσα κατάσταση και τι τους διασφαλίζει απέναντι στον 

Ε.Λ.Γ.Α. από τυχόν δίωξη για «παράνομη» επεξεργασία δεδομένων των 

εγγεγραμμένων στο μητρώο τους; 



12. Ακόμα και να ολοκλήρωναν τα πορίσματά τους, με ποια ιδιότητα θα 

υπέγραφαν τις εκτιμήσεις για τις αποζημιώσεις των γεωργών, αφού δεν 

υφίσταται εργασιακή τους σχέση με τον ΕΛΓΑ.;  

13. Θα ήταν έγκυρη η υπογραφή των 12 απολυμένων γεωπόνων-εκτιμητών και 

πόσο δεσμευτική θα ήταν για την αποζημίωση των υπό εξέταση φακέλων 

συνανθρώπων μας που έχουν υποστεί ζημία; 

  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




