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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Ακινα 03/11/2016 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ   

(ΠΕΓΔΤ)    
  ΠΡΟ: 1. Περιφερειακά υμβοφλια 
Σαχ. Δ/νςθ: όλωνοσ 102   Σθσ Π.Ε.Γ.Δ.Τ. 

 106 80  Ακινα  2. Γεωπόνουσ, μζλθ μασ 
Σθλ & Fax: 210-3614580                       Ζδρεσ τουσ 

E-mail: pegdy.geoponoi@gmail.com ΚΟΙΝ: 1. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Τ. 
   2. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Συναδζλφισσες - Συνάδελφοι 

Από τθν Δευτζρα 7 Νοεμβρίου 2016 οι Γεωπόνοι μαηί με τουσ άλλουσ Γεωτεχνικοφσ 

ξεκινάμε αποφαςιςμζνοι και ενωμζνοι να διεκδικιςουμε τα αυτονόθτα και δίκαια αιτιματά 

μασ μζςα από δυναμικι απεργία – αποχι διαρκείασ από εργαςίεσ: εκτόσ ωραρίου, άββατα, 

Κυριακζσ και Αργίεσ. Είναι ο μόνοσ δρόμοσ που απομζνει αφοφ παρά τισ ςυνεχείσ 

παραςτάςεισ μασ προσ τθν πολιτικι και υπθρεςιακι θγεςία του Τπ.Α.Α.Σ. ζχει επιδειχκεί 

αδράνεια και αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν πραγματοποίθςθ των αυτονόθτων 

υποχρεϊςεων για τθν καταβολι των εκτόσ ωραρίου δεδουλευμζνων των ετϊν 2015 & 2016. 

Aκόμθ και θ τελευταία νομοκετικι ρφκμιςθ που ψθφίςτθκε περικλείει κινδφνουσ για τουσ 

ςυναδζλφουσ τόςο διοικθτικοφσ, όςο και οικονομικοφσ (απϊλεια δεδουλευμζνων).  

Η τροπολογία για τθν εκκακάριςθ δαπανϊν πραγματοποιθκζντων ελζγχων, ςφμφωνα με 

τθν παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α’/30.05.2016) όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 27 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α’/02.10.2008), αφενόσ παραμζνει μετζωρθ με 

αποτζλεςμα οι ελεγκτζσ να καταβάλλουν κακθμερινϊσ από ιδίουσ πόρουσ τα οδοιπορικά 

τουσ και αφετζρου ςτθν Κ.Τ.Α. 3584/113268/12.10.2016 (ΦΕΚ 3457/Β’/26.10.2016) που 

προςφάτωσ δθμοςιεφτθκε, δεν πζραςε ςτισ αμοιβζσ των ελεγκτϊν θ αφξθςθ τθσ ειςφοράσ εκ 

μζρουσ των ιδιωτϊν ανά ϊρα/ελζγχου, όπωσ προβλζπεται από το νόμο.  

υγκεκριμζνα ςφμφωνα με το εδάφιο δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 3460/2006, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 3698/2008, το τζλοσ ορίηεται για κάκε ϊρα 

απαςχόλθςθσ του Επικεωρθτι, Ελεγκτι, Επόπτθ, ανά ελεγχόμενθ περίπτωςθ ςτο ζνα τρίτο 

(1/3) τθσ κανονικισ και πλιρουσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και προςαυξάνεται με τα 

οδοιπορικά ζξοδα μετάβαςθσ και επιςτροφισ από τον τόπο τθσ διαμονισ ι τθν ζδρα τθσ 

Τπθρεςίασ του, όπωσ αυτά υπολογίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. Βάςει 

τθσ υποπαρ. Δ9, άρκρο 11, του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.08.2015), θ θμεριςια αποηθμίωςθ 
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ορίςτθκε ςτο ποςό των ςαράντα (40) ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ ι το βακμό του 

μετακινοφμενου. Επομζνωσ το ανωτζρω τζλοσ κα πρζπει να διαμορφωκεί ςε δεκατρία και 

τριάντα τρία (13,33) ευρϊ για κάκε ϊρα απαςχόλθςθσ. 

Ζχουμε εδϊ και καιρό ενθμερϊςει τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου πωσ επειδι οι 

ςυνάδελφοι μθ μπορϊντασ να αποηθμιωκοφν για εργαςία που προςφζρουν εκτόσ ωραρίου, θ 

διεξαγωγι των ελζγχων κα ςυμπιεςτεί εντόσ του κανονικοφ ωραρίου με ςοβαρό ενδεχόμενο 

να παρατθρθκοφν κακυςτεριςεισ ςτθν πραγματοποίθςθ ελζγχων. Σο γεγονόσ αυτό, δφναται 

να προκαλζςει προβλιματα, όπωσ κακυςτζρθςθ ι αναςτολι εξαγωγϊν και προβλιματα ςτθν 

τροφοδοςία τθσ αγοράσ. Προειδοποιιςαμε τθν Πολιτικι Ηγεςία ότι αν άμεςα δεν 

προχωριςει υπεφκυνα και κετικά ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων μασ, κα φζρει ακζραια 

τθν ευκφνθ για τθ διατάραξθ τθσ εργαςιακισ ειρινθσ και τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει ςτον 

Αγροτικό Σομζα. 

Για τον λόγο αυτό ηθτάμε για ακόμθ μια φορά θ εν λόγω τροπολογία να κατατεκεί άμεςα 

ςτθ Βουλι για να ψθφιςκεί κακϊσ και να τροποποιθκεί θ τελευταία Κ.Τ.Α. ϊςτε τα 

πρόςκετα τζλθ τα οποία ζχουν κακαρά ανταποδοτικό χαρακτιρα και διατίκενται 

αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ αποηθμιϊςεων και οδοιπορικϊν εξόδων των επικεωρθτϊν 

ελεγκτϊν και εποπτϊν που διενεργοφν τουσ ελζγχουσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 

3460/2006, να αποδίδονται ςτο ςφνολό τουσ ςτουσ ςυναδζλφουσ. 

Επίςθσ ενθμερϊνουμε τουσ υναδζλφουσ ότι, κατόπιν οδθγιϊν του νομικοφ ςυμβοφλου τθσ 

Ομοςπονδίασ και προκειμζνου να αποτραπεί το οποιοδιποτε ενδεχόμενο παραγραφισ των 

απαιτιςεϊν μασ ζναντι του Δθμοςίου, ζχει δθμιουργθκεί υπόδειγμα αίτθςθσ που κα πρζπει 

να κατατεκεί ςτισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ ϊςτε να υπάρξει αναςταλεί θ προκεςμία 

παραγραφισ. Σο υπόδειγμα αποςτζλλεται ςυνθμμζνα. 

Οι Γεωπόνοι γνωρίηουν να τθροφν υπεφκυνθ ςτάςθ, αλλά γνωρίηουν και να 

ςυςπειρϊνονται και να ςτθρίηουν τισ αποφάςεισ των ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων. Η διαχρονικι 

αγωνιςτικι πορεία του κλάδου μασ είναι γνωςτι και τθ γνωρίηει πολφ καλά θ Πολιτικι Ηγεςία.  

Με αγωνιστικοφς χαιρετισμοφς, 

Για το Δ.. 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          
 
 
 
            ΖΑΥΘΛΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΘΟ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΦΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(ΠΟΓΕΔΤ) 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΟΛΟΓΟΙ – ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΙ – ΙΧΘΤΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ 

Αχαρνϊν 2 Ακινα Σ.Κ. 10176 Σθλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240 

e-mail:ax2u128@minagric.gr 

 

          Ακινα 02 Νοεμβρίου 2016 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟ : 

1) Σον Τπουργό Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

ταδίου 27, 101 83, Ακινα. 

2) Σον Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 

Αχαρνϊν 2, 101 76, Ακινα. 

3) Σον Τπουργό Οικονομικϊν 

Νίκθσ 5-7, 101 80, Ακινα. 

4) Σον Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

ταδίου 29, 101 10, Ακινα. 

 

ΚΟΙΝ.: 

α. Περιφερειάρχεσ  

β. Ζνωςθ Περιφερειϊν Ελλάδασ Μεςογείων 15 Σ.Κ. 11 526 

 

      Ζδρες τους 

Η Πανελλινια Ομοςπονδία Γεωτεχνικϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ.), με 

υπομνιματα και παραςτάςεισ ενθμζρωςε τα αρμόδια Τπουργεία για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι Γεωτεχνικοί, μζλθ των Πρωτοβάκμιων ωματείων τθσ, ςτθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν τουσ και τισ επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ και ςτο ειςόδθμα 

των παραγωγϊν. Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. επιςιμανε εγκαίρωσ και τεκμθριωμζνα για: 

α. Σθν αποδιοργάνωςθ και αποςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν γεωργίασ ςτα Τπουργεία 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςτισ Αιρετζσ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και για τισ επιπτϊςεισ 

ςτθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων γεωργίασ, ςτθ ςτιριξθ του ειςοδιματοσ των παραγωγϊν 

και ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ. 
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β. Σθ ςθμαντικι μείωςθ ςτισ οικονομικζσ αποδοχζσ μασ κατά 40%. 

γ. Σον περιοριςμό ςτισ εκτόσ ζδρασ μετακινιςεισ των Γεωτεχνικϊν (περιοριςμόσ θμερϊν και 

αλλαγι προχποκζςεων για εκτόσ ζδρασ μετακινιςεισ) που ςτθν ουςία ακυρϊνει τθν 

επιςτθμονικι τουσ παρουςία και προςφορά ςτον αγροτικό τομζα και τουσ κακιςτά 

«υπαλλιλουσ γραφείου», με καταλυτικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ 

τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και ςτθ διαςφάλιςθ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 

παραγόμενων και ειςαγόμενων φυτικϊν και ηωικϊν προϊόντων. 

δ. Η κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι των εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεων κακϊσ και των 

αποηθμιϊςεων που πραγματοποιοφνται εκτόσ κανονικοφ ωραρίου ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ 

(άββατα, Κυριακζσ, Αργίεσ) κακιςτοφν τθν ςυνζχιςθ των ελζγχων αδφνατθ. 

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. είχε γνωςτοποιιςει ζγκαιρα ςτον αρμόδιο Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων για τα προβλιματα αυτά και ηθτοφςε επιτακτικά τθν αναγκαιότθτα επίλυςισ τουσ. 

Οι επιπτϊςεισ ςτουσ ελζγχουσ των φυτικϊν και ηωικϊν προϊόντων ςτα ςφαγεία και ςτα 

καταςτιματα εμπορίασ, των ψαριϊν ςτισ ιχκυόςκαλεσ, ςτισ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ 

αγροτικϊν προϊόντων, κα βαρφνουν αποκλειςτικά τθν πολιτικι θγεςία των αρμόδιων 

Τπουργείων. 

Δυςτυχϊσ μζχρι ςιμερα κανζνα αίτθμά μασ δεν ζχει επιλυκεί και αυτό κζτει ςε μεγάλο 

κίνδυνο τθν ομαλι, ζγκαιρθ και ζγκυρθ διεξαγωγι των ελζγχων και περικλείει ςοβαροφσ 

κινδφνουσ καταλογιςμοφ ευκυνϊν για τα μζλθ μασ. 

Κατόπιν τοφτου το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. (Πανελλινια Ομοςπονδία 

Γεωτεχνικϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων) ςε εκτζλεςθ απόφαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

26/05/2016 αποφάςιςε να προχωριςει ςε απεργία - αποχι διαρκείασ από εργαςίεσ: Εκτόσ 

ωραρίου, άββατα, Κυριακζσ και Αργίεσ από τθν Δευτζρα 07 Νοεμβρίου 2016. 

Σα ανωτζρω ςασ γνωςτοποιοφμε ςφμφωνα με το Νόμο 1264/1982. 

Αρμόδιοσ Δικαςτικόσ Επιμελθτισ να επιδϊςει νόμιμα τθν παροφςα προσ εκείνουσ που 

απευκφνεται αντιγράφοντάσ τθν ολόκλθρθ ςτθν ζκκεςθ επιδόςεωσ, που κα ςυντάξει προσ 

γνϊςθ των τελευταίων και για τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

Για τθν ΠΟΓΕΔΤ 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

  Ν.  ΚΑΚΑΒΑ 

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

             Ν.  ΜΠΟΚΑΡΗ 
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Προσ τθν Δ/νςθ Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν του Τπ.Α.Α.Σ. /  

Προσ τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν τθσ Αιρετισ Περιφζρειασ ……………………… 

Α Ι Σ Η  Η 

Για αναγνϊριςθ και καταβολι χρθματικϊν απαιτιςεων κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Σου/τθσ παρακάτω μονίμου/θσ δθμοςίου υπαλλιλου, κατθγορίασ ΠΕ Γεωπόνων, του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων / τθσ Αιρετισ Περιφζρειασ ……………………..: 

.................... .......................... του ........................, μονίμου δθμοςίου υπαλλιλου / Ι.Δ.Α.Χ., 

που υπθρετεί ςτθν ...................................., οδόσ ........................., αρικμόσ .... - Σ.Κ. ............. 

Είμαι μόνιμοσ/θ υπάλλθλοσ / Ι.Δ.Α.Χ. κατθγορίασ ΠΕ Γεωπόνων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 

πιο ςυγκεκριμζνα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων / τθσ Αιρετισ 

Περιφζρειασ ……………………….. . 

ασ ενθμερϊνω ότι εκκρεμεί θ εκκακάριςθ δαπανϊν ετϊν 2015 και 2016, οι οποίεσ 

αφοροφν τθ διενζργεια ελζγχων, αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 3460/2006 (Α’/105), όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 3698/2008 (Α’198), όπωσ αυτζσ 

εκκακαρίηονται ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Τπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και των Περιφερειϊν Ε.Φ. 29-110 ςτον Κ.Α.Ε. 0567. 

Κατόπιν των ανωτζρω το Ελλθνικό Δθμόςιο οφείλει να μου καταβάλλει, αναδρομικά από 

01/01/2015 μζχρι ςιμερα, τα οδοιπορικά ζξοδα και τισ αποηθμιϊςεισ για τισ εργαςίεσ που 

προςφζρκθκαν εκτόσ ωραρίου για τθν διενζργεια ελζγχων ποιότθτασ – καταλλθλότθτασ φυτϊν 

και φυτικϊν προϊόντων – τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ, φυτοχγειονομικισ επικεϊρθςθσ. 

Επειδι επομζνωσ δζον όπωσ αναγνωριςκεί και υποχρεωκεί το Ελλθνικό Δθμόςιο να μου 

καταβάλει, ςυνολικό χρθματικό ποςό των ………. ευρϊ που μου οφείλει. 

Επειδι θ παροφςα αίτθςι μου είναι νόμιμθ, βάςιμθ και αλθκισ. 

ΓΙΑ  ΟΛΟΤ  ΣΟΤ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΛΟΓΟΤ 

Και με τθ ρθτι επιφφλαξθ παντόσ άλλου νομίμου δικαιϊματόσ μου. 
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Α Ι Σ Ο Τ Μ Α Ι 

Να αναγνωρίςετε τισ παραπάνω χρθματικζσ απαιτιςεισ μου, κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

για το παραπάνω κρίςιμο χρονικό διάςτθμα από 01-01-2015 ζωσ ςιμερα και ςτθ ςυνζχεια να 

μου καταβλθκοφν αυτζσ και οι οποίεσ ειδικότερα ανζρχονται ςτο παραπάνω ποςό των 

………ευρϊ. 

ασ παρακαλϊ επίςθσ να μου χορθγιςετε, ακριβζσ επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ 

παροφςασ αίτθςισ μου, με επιςθμειωμζνο επ’ αυτισ τον αρικμό και τθν θμερομθνία 

πρωτοκόλλθςισ τθσ ςτθν αρμόδια Οικονομικι υπθρεςία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………., .…/…./2016 

Με τιμι 

Ο/Η Αιτϊν/οφςα: 

 

 

 

 

 

Ονοματεπϊνυμο                                    Πατρϊνυμο                                     Τπογραφι 

 


