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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Κρίσεις Γενικών Διευθυντών» 

 

Με αφορµή συζητήσεις οι οποίες γίνονται εν όψει της λήξης των θητειών των 
Γενικών Διευθυντών του Υπ.Α.Α.Τ., η Οµοσπονδία και τα Σωµατεία της 
ξεκαθαρίζουν ότι για το σύνολο των θέσεων ευθύνης σε όλες τις Γεωτεχνικές 
Υπηρεσίες του Δηµοσίου και των ΟΤΑ ανέκαθεν στήριζε διαδικασίες αξιοκρατίας 
στηριζόµενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόµων για τις κρίσεις στο Δηµόσιο, 
χωρίς βέβαια να επικροτεί τις προβλέψεις για συνυπολογισµό της υποτιθέµενης 
αξιολόγησης από τους µη αξιολογηµένους . 

Ιδιαίτερα στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών είναι ιδιαίτερης βαρύτητας αφού 
καλούνται να δηµιουργήσουν και να συντονίσουν την εφαρµογή των εθνικών 
πολιτικών. Οι κρίσεις που έγιναν σε όλες αυτές τις θέσεις απέδειξαν ότι σε µεγάλο 
ποσοστό, οι άνθρωποι που τις κατέλαβαν έχουν ανταποκριθεί σε σηµαντικό βαθµό, 
συνεργαζόµενοι µάλιστα άψογα µε τους Συναδέλφους. Στα παραπάνω πλαίσια 
καλούµε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων αυτών να φροντίσουν για την 
έγκαιρη προκήρυξη των θέσεων. 

Ειδικά για την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. καλούµε τον Υπουργό 
να αποκαταστήσει, χθες, την στρέβλωση η οποία υπάρχει όπου η θέση καλύπτεται 
επί σειρά ετών χωρίς να έχει προηγηθεί κρίση ή ακόµη χειρότερα, αφού έχει 
καταστρατηγηθεί η νόµιµη κρίση. Ο Υπουργός θα πρέπει να λύσει πολιτικά το θέµα 
αφού δεν είναι δυνατό η µη εφαρµογή του νόµου να οδηγεί σε καθεστώτα 
ευνοιοκρατίας προσώπων, γεγονός το οποίο η ΠΟΓΕΔΥ καταδικάζει απερίφραστα. 
Επιπλέον οι όποιοι αγώνες των εργαζοµένων (όπως η αποχή από την αξιολόγηση) 
δεν έγιναν και δεν γίνονται προκειµένου να δηµιουργούνται καταστάσεις εκτός 
διατάξεων της νοµοθεσίας οι οποίες µάλιστα καταλήγουν να ευνοούν 
συγκεκριµένους εις βάρος των πολλών οι οποίοι και αυτοί συµµετείχαν σε 



κινητοποιήσεις αλλά δεν κατέχουν θέση Γενικού Διευθυντή. Όσον αφορά για τα έργα 
και τις ηµέρες της Γενικής Διεύθυνσης (βλέπε Κτηνίατρος εκτροφής, εν κρυπτώ 
προσπάθειες εκχώρησης σε ιδιώτες Κτηνιατρικών Ελέγχων, ανυπαρξία 
τεκµηριωµένου λόγου για την µεταφορά Κτηνιατρικών αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών) αυτά προφανώς και καταδικάζονται συνδικαλιστικά αλλά και θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από τους κρίνοντες, ως προς την δυνατότητα παραγωγής 
αποτελέσµατος από τους ιθύνοντες της Υπηρεσίας αυτής. 

Καλούµε τον Υπουργό να λύσει, χθες, το θέµα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
εφαρµόζοντας το Νόµο και τερµατίζοντας την παρωδία που έχει δηµιουργηθεί και να 
λάβει όλα τα µέτρα για την έγκαιρη προκήρυξη και των υπολοίπων θέσεων των 
οποίων οι θητείες λήγουν. 

				

 
        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 


