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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αζήλα  28 / 2 / 2017 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αξ. Πξωη.: 57  

(ΠΕΓΔΤ)    
  ΠΡΟ: 1. Πξόεδξν ηεο ΔΝ.Π.Δ. 

Σαρ. Γ/λζε: Αραξλώλ 2 (Γξ. 112)   θ.Κωλ/λν Αγνξαζηό 
 101 76  Αζήλα   Μεζνγείωλ 15 

Σει: 
Fax: 

210 212 4133/4309 
210 212 4127 

  
115 26 Αζήλα 

Email: pegdy.geoponoi@gmail.com ΚΟΙΝ: 1. Τπνπξγό Γηνηθεηηθήο 
    Αλαζπγθξόηεζεο 
    θα. Όιγα Γεξνβαζίιε 
    Λεωθ. Βαζ. νθίαο 15 
    10674 Αζήλα 
   2. Τπνπξγό Δζωηεξηθώλ 
    θ. Πάλν θνπξιέηε 
    ηαδίνπ 27 
    10183 Αζήλα 
   3. Τπνπξγό Αγξνηηθήο 
    Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ 
    θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ 
    Αραξλώλ 2 
    10176 Αζήλα 
   4. Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 
   5. Π.. Π.Δ.Γ.Γ.Τ. 
   6. Γεωπόλνπο, κέιε καο 
                       Έδξεο ηνπο 

ΘΔΜΑ: «Τπνβάζκηζε επηζηεκνληθνύ ξόινπ Γεσπόλσλ κε απζαίξεηεο ηνπνζεηήζεηο 

Πξντζηακέλσλ γεσπνληθώλ κνλάδσλ» 

Κύξηε Πξόεδξε, 

Γηα αθόκε κηα θνξά εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα ελέξγεηα απεπζείαο ηνπνζέηεζεο Πξνϊζηακέλνπ 

Σκήκαηνο (αθνύ νη δηαδηθαζίεο θξίζεσλ αλαδεηνύληαη), κέζα από ηελ νπνία πεξλάεη απεπζείαο 

κήλπκα ππνβάζκηζεο θαη απαμίσζεο ηνπ γεωπνληθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηωλ ζπλαδέιθωλ καο. 

Πώο αιιηώο κπνξεί λα εμεγεζεί ε ηνπνζέηεζε Πξνϊζηακέλνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνύ & 

Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ κε πηπρίν Σερλνιόγνπ θαη κάιηζηα Εωηθήο Παξαγωγήο. Δίλαη γλωζηό όηη ην 

Σκήκα Πνηνηηθνύ & Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηωλ Γ.Α.Ο.Κ. εμεηάδεη αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ λα 

θάλνπλ κε επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο καο (πξωηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο) αιιά θαη 

ηεο δηαθύιαμεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ θπηηθνύ καο θεθαιαίνπ (θπηνϋγεηνλνκηθνί έιεγρνη από 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γεωπνληθό  πξνζωπηθό). 

Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ην θπηηθό θεθάιαην θαη ηελ 

κεηαπνίεζε απηνύ. Γηα απηό άιιωζηε ε πιεηνλόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εθηειείηαη κόλν από 

γεσπόλνπο, πεξηνξίδνληαο ηνπο ππόινηπνπο πηζαλνύο ππεξεηνύληεο ζε ππνζηεξηθηηθό έξγν. 

Γπζηπρώο γηα θάπνηεο κεκνλωκέλεο πεξηπηώζεηο Πεξηθεξεηαξρώλ (πνπ δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλεη 

αλαθνξά ζηελ παξνύζα θάζε αθνύ δελ είλαη γλωζηό κε πνηώλ εηζεγήζεηο πξνρώξεζαλ ζηηο ελέξγεηεο 

απηέο), ε λεπξαιγηθή ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο απηνύ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ γλσζηή 

ινγηθή ηνπ κάλαηδεξ – αλζξώπνπ ηεο επηινγήο καο, αθόκε θαη αλ είλαη άζρεηνο κε ην αληηθείκελν 

πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη, ζπληνλίζεη, ειέγμεη θαη αμηνινγήζεη. 
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Δπαλεξρόκαζηε έηζη ζηηο επνρέο ηωλ εκπεηξνηερλώλ (π.ρ. δηθνιάβωλ) όπνπ θάπνηεο ώξεο 

παξαθνινύζεζεο ελόο αληηθεηκέλνπ κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ έλαλ άζρεην κε ζπγθεθξηκέλα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα ζε εκπεηξνηέρλε θαη ελ ζπλερεία ζε κάλαηδεξ, επηπέδνπ κάιηζηα κάρηκεο 

νξγαληθήο κνλάδαο όπωο είλαη ην Σκήκα. Οη εκπεηξνηέρλεο απηνί κάιηζηα, ωο άκεζα πξνϊζηάκελνη 

θαινύληαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο «πθηζηακέλνπο» ηνπο γηα εθηέιεζε θαζεθόληωλ ηα νπνία όκσο δελ 

απνηεινύλ γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν θαη επηπιένλ δελ κπνξνύλ κε βάζε ηνλ λόκν λα 

εθηειέζνπλ. 

Με ηελ ινγηθή απηή θαη νη παξηζηάκελνη βνεζνί ζε ρεηξνπξγεία κεηά ηελ παξαθνινύζεζε θάπνηνπ 

αξηζκνύ επεκβάζεωλ ζα κπνξνύλ λα πξνΐζηαληαη θαη λα αμηνινγνύλ κάιηζηα γηαηξνύο. Σόζν απιά, 

ηόζν εύθνια θαη πάληα κε ηελ επίθιεζε ηνπ λόκνπ!!!! 

Δθηόο ηωλ παξαπάλω, παξόκνηεο ελέξγεηεο έξρνληαη ζε αληίζεζε ηόζν κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

θώδηθα δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο ηωλ ππεξεηνύληωλ, όζν θαη κε ηηο 

πξνβιέςεηο επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ γηα απνθνίηνπο ζπγθεθξηκέλωλ Σκεκάηωλ Σ.Δ.Η.. 

Πξνθαλώο δελ κπνξεί έλα επαγγεικαηηθό αληηθείκελν πνπ αξλνύκαζηε ζε έλαλ απόθνηην Τ.Ε.Ι. γηα ηνλ 

ηδηωηηθό ηνκέα λα ην απνδερόκαζηε ζηνλ δεκόζην, δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά γηα ηα νπνία δίλνπκε ιαβή 

θαηεγνξηώλ από ηελ θνηλωλία γηα επλνηνθξαηία. 

Επεηδή ινηπόλ παξόκνηεο ελέξγεηεο ππνβαζκίδνπλ θαη απαμηώλνπλ ηνλ ξόιν ηνπ δεκνζίνπ 

γεωπόλνπ αιιά θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ γεληθόηεξα θαη επεηδή: 

1. Έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα δεκνζίωλ ππαιιήιωλ. 

2. Δελ είλαη ζε ζπκθωλία κε ηα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

απνθνίηνπο ζρνιώλ ηξηηνβάζκηαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. 

3. Έξρνληαη ζε αληίζεζε κε λνκνινγία ηωλ Ειιεληθώλ Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίωλ. 

4. Καηαζηξαηεγνύλ ηηο νδεγίεο ηνπ Υπ.Α.Α.Τ., αληηθείκελα ηνπ νπνίνπ εθηεινύλ νη Πεξηθεξεηάξρεο 

κέζω ηωλ Δ.Α.Ο.Κ. 

Καινύκε όινπο ηνπο αξκνδίνπο λα αθπξώζνπλ νη ίδηνη πξάμεηο ηνπο νη νπνίεο έξρνληαη ζε 

αληίζεζε ηόζν κε ηελ λνκνζεζία, όζν θαη κε ηελ ινγηθή ζεβαζκνύ θαη αλαγλώξηζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε δειώλνπκε πωο ε 

Π.Δ.Γ.Γ.Τ. ζα ζηεξίμεη νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν πξνζθύγεη ελαληίνλ παξόκνηωλ απζαίξεηωλ θαη 

αζηήξηθηωλ θαη παξάλνκωλ απνθάζεωλ. 

Γλωξίδνπκε όηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο ιίγεο πεξηπηώζεηο Πεξηθεξεηώλ όπνπ πθίζηαηαη ην ίδην 

πξόβιεκα θαη πεξηκέλνπκε ζρεηηθή ελεκέξωζε από ηνπο ππεξεηνύληεο εθεί ζπλαδέιθνπο. Καινύκε ηα 

Πεξηθεξεηαθά καο Σπκβνύιηα λα ελεκεξώλνπλ άκεζα γηα παξόκνηεο απζαηξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ε ζπλνιηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο κε όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο λόκηκνπο ηξόπνπο.  

Γηα ην Γ.. 
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            ΕΑΥΗΛΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

 

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 
 


