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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα
22-01-2020
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 845
Δ/νση : Διοικητικού
Τμήμα : Προσωπικού
Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510
Πληροφορίες :Λ. Ματαράγκα
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π.Δ
Τηλ.:210 - 74 90 497
Fax :210 - 74 88 282
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχικών Γεωπόνων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1790/1988, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως αυτές ισχύουν σήμερα,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015),
5. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015),
6. Τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α..
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του
ΕΛ.Γ.Α.
9. Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 164/2004 Π.Δ (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-7-2004), όπως αυτές
ερμηνεύτηκαν με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β 18/238/οικ.16084/20-7-2004 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
10. Tην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./101/11442/25-04-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως ισχύει
σήμερα.
11. Την υπ΄ αριθ. 5851/14-5-2019 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
12. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.
13. Τον από 15-10-2019 αναμορφωμένο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων Γεωπόνων
που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 11 του Ν.2190/94
όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
14. Τα με αριθ. 134/5-12-2019 και 4/16-01-2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης
Ασφάλισης και Ενισχύσεων.
15. Το γεγονός ότι οι: Καρτσαφλέκη Βασιλική, Πετρίδου Ζωή, Μπαμπαροπούλου
Μαρία, Σπανουδάκη Μελπομένη, Λαγωνικάκη Αριστέα, Κοτρώνη Ειρήνη, Μπέης
Ηλίας, Κιούλος Νικόλαος και Τσιρίδου Ασπασία κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση με
την οποία δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψή τους στα Υποκ/ματα Αθήνας,
Αγρινίου, Ηρακλείου και Πάτρας.
16. Τις υπ΄ αριθμ.: 215/10-01-2020, 216/10-1-2020, 218/10-1-2020 και 220/10-12020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
17. Την ανάγκη κάλυψης εποχικών αναγκών.
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Αποφασίζουμε
1. Την πρόσληψη των κάτωθι ως εποχικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών εκτίμησης ζημιών του φυτικού κεφαλαίου, οι οποίες δεν
μπορούν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., και
τοποθετούνται αρχικά στα παρακάτω Περιφερειακά Υποκαταστήματα, ως
εξής:
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6. ΔΕΜΙΣΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. ΣΤΟΥΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9. ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (Ειδοποιητήριο)
12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Ειδοποιητήριο)
13. ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Ειδοποιητήριο)
14. ΜΠΟΖΙΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ (Ειδοποιητήριο)

2. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι οκτώ (8) μήνες.
Σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας
απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια, χωρίς οποιαδήποτε
προειδοποίηση ή αποζημίωση.
3. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη
διάθεση του Οργανισμού, ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με Απόφασή του
το Περιφ/κό Υποκ/μα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εποχικές ανάγκες,
με έδρα την έδρα του Περιφ/κού Υποκ/τος.
Η άρνηση εργασίας ή αλλαγής έδρας για κάλυψη υπηρεσιακών εποχικών
αναγκών ή μετάβασης στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, αποτελεί λόγο
καταγγελίας της συμβάσεως εκ μέρους του προσλαμβανόμενου και για τον
υπόλοιπο χρόνο θα προσλαμβάνεται ο επόμενος του Πίνακα Κατάταξης.
4. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους θα μετακινούνται στο χώρο
δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος που έχει καθορισθεί ως άνω για την
διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Φυτικού Κεφαλαίου. Ο
Προϊστάμενος του Υποκ/τος ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτιμήσεων θα
καθορίζουν κάθε φορά τον συγκεκριμένο Δήμο που θα διενεργήσουν
εκτιμήσεις ή επανεκτιμήσεις ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Κατά την άσκηση
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των καθηκόντων αυτών θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν πιστά τις
διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου, τις σχετικές
Εγκυκλίους του ΕΛ.Γ.Α. και τις οδηγίες της Δ/νσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων
και του παραπάνω Προϊσταμένου του Υποκ/τος. Για την περίπτωση
ολοκλήρωσης του εκτιμητικού έργου που τους είχε ανατεθεί σε άλλο
Υποκατάστημα από αυτό που υπηρετούν, θα μετακινούνται στο
Υποκατάστημα αυτό χωρίς αλλαγή της έδρας τους.
5. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τη λήξη της σύμβασής τους υποχρεούνται να
παραδίδουν τα πορίσματα των εκτιμήσεων που διενήργησαν καθώς και τις
καταστάσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων για το διάστημα το οποίο
εργάστηκαν.
Η μη παράδοση εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου των οκτώ (8) μηνών εκ μέρους των
προσλαμβανομένων των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή συνεπάγεται
προσωπική τους ευθύνη κι επιτρέπει στον ΕΛ.Γ.Α την άσκηση νόμιμων
δικαιωμάτων του.
6. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για τη
διενέργεια πραγματογνωμοσυνών ζημιών στις καλλιέργειες.
7. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο
χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η υπηρεσία δε διαθέτει μεταφορικό
μέσο για το σκοπό αυτό.
8. Στους προσλαμβανόμενους καταβάλλεται το ΜΚ1 της κατηγορίας ΠΕ.
9. Οι προσλαμβανόμενοι για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση υπάγονται στο
ασφαλιστικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.).
10. Προϋπόθεση για την ανάληψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υποβολή
Υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν ασκούν εργασία που έχει σχέση με το αντικείμενο
της απασχόλησης τους στον ΕΛ.Γ.Α. και ότι δεν διατηρούν κατάστημα
Γεωργικών Φαρμάκων στην περιοχή που θα εργασθούν.
11. Για την ανάληψη υπηρεσίας συντάσσεται σχετική έκθεση, η υπογραφή της
οποίας από τους προσλαμβανόμενους αποτελεί και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων της παρούσας, η οποία επέχει θέση σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου.
12. Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν το συντομότερο
δυνατό στο Περιφ/κό Υποκ/μα που τοποθετούνται, μετά από την τηλεφωνική
ή έγγραφη ειδοποίησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛ.Γ.Α.
Πίνακας Διανομής
1.Γραφείο κ. Προέδρου
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
2.Γραφείο κ. Αντιπροέδρου
3.Γενική Διεύθυνση
4.Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα ΙΙ
5.Δ/νση Ασφάλισης & Ενισχύσεων Τμ. Εκτιμήσεων & Αποζ/σεων Φυτικής Παραγωγής
6.Περιφ/κα Υποκ/ματα ΕΛ.Γ.Α. Αθήνας, Αγρινίου & Ηρακλείου
7.Ενδιαφερόμενους
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