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ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΑ ΔΝΩΖ ΓΔΩΠΟΝΩΝ  Αζήλα 24/02/2017 
ΓΖΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  Αξ. Πξση.: 54 

(ΠΔΓΓΤ)    
  ΠΡΟ: 1.  Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 

Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 (Γξαθείν 112)   θ. ηαχξν Αξλανπηάθε 
 101 76  Αζήλα   Πι. Διεπζεξίαο 

Σει: 210 212 4133 / 4309   71 201 Ζξάθιεην 
Fax: 210 212 4127 ΚΟΙΝ: 1. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζξαθιείνπ 

E-mail: pegdy.geoponoi@gmail.com   θ. Δπξηπίδε Κνπθηαδάθε 
    Πι. Διεπζεξίαο 
    71 201 Ζξάθιεην 
   2. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Λαζηζίνπ 
    θα. Πειαγία Πεηξάθε 
    Σέξκα Πνιπηερλείνπ 
    72 100 Άγηνο Νηθφιανο 
   3. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ρεζχκλνπ 
    θα. Μαξία Ληνλή 
    Πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 
    74 100 Ρέζπκλν 
   4. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Υαλίσλ 
    θ. Απφζηνιν Βνπιγαξάθε 
    Πι. Διεπζεξίαο 1 
    73134 Υαληά 
   5. Θεκαηηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 
    Πξσηνγελή Σνκέα 
    θα. Βξέληδνπ – θνξδαιάθε Θεαλψ 
    Πι. Διεπζεξίαο 
    71 201 Ζξάθιεην 
   6. Πξφεδξν & Μέιε 
    Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
   7. Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 
   8. Π.. Π.Δ.Γ.Γ.Τ. Κξήηεο 
   9. Γεσπφλνπο, κέιε καο 
                       Έδξεο ηνπο 
     

ΘΔΜΑ: “Πξφηαζε ηεο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζε φηη 

αθνξά ηηο Γ/λζεηο Γεσπνληθνχ ελδηαθέξνληνο” 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

Γλσξίδνληαο φηη ε ζχληαμε ελφο ζχγρξνλνπ νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο απμεκέλεο θαη πνιπδηάζηαηεο αξκνδηφηεηέο ηεο, 

ζαο θαηαζέηνπκε ηελ πξφηαζή καο επί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαηφπηλ 

ζπλεξγαζίαο - δηαβνχιεπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ (Π..) καο ηνπ Ζξαθιείνπ – Λαζηζίνπ – 

Ρεζχκλνπ – Υαλίσλ αιιά θαη φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσπφλσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Σην 

ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ζαο δειώζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο γηα ηνλ πεξηνξηζκό πνπ δίλεηαη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη απνηεινύλ κέιε ηνπ Σσκαηείνπ καο. 
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Πξνηνχ εμεηδηθεχζνπκε ζηα ζεκεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ νξγαληζκνχ θαη κειεηψληαο ηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, δηαπηζηψζακε κε έθπιεμε, πσο 

πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ζηελ Πεξηθέξεηα θάπνησλ απνθεληξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Τπ.Α.Α.Σ.), καδί κε ην ππεξεηνχλ ζ’ απηά πξνζσπηθφ, γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ. 

Θεσξνχκε φηη θάηη ηέηνην δελ απνηειεί ζηνηρείν πνπ αθνξά ηνλ παξφληα νξγαληζκφ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηθξνηεζνχλ πξνηάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε βίαηε αιιαγή εξγαζηαθνχ 

θαζεζηψηνο εθαηνληάδσλ ζπλαδέιθσλ Γεσπφλσλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.. Παξφκνηεο πξαθηηθέο είραλ αθνινπζεζεί 

θαη θαηά ην παξειζφλ, φηαλ κε απζαίξεην θαη πξαμηθνπεκαηηθφ ηξφπν εθαηνληάδεο ππεξεηνχληεο Γεσπφλνη ζην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο βξέζεθαλ ζε κηα λχρηα ζηηο ηφηε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε δελ 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο επηδνθηκάδεη θαη πξνηείλεη ηέηνηεο πξαθηηθέο νη νπνίεο 

εθηφο ησλ άιισλ νδήγεζαλ θαη ζηελ δηάιπζε ησλ δεκφζησλ γεσπνληθψλ ππεξεζηψλ. 

ηα πιαίζηα απηά ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Π.Δ.Γ.Γ.Τ. ζαο έρεη παξνπζηάζεη θαηά ην παξειζφλ 

ηελ πξφηαζή ηεο, ε νπνία είλαη ε επαλαζχζηαζε ησλ γεσπνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηα ηξία (3) δηνηθεηηθά 

επίπεδα (Τπνπξγείν, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ΟΣΑ Α’ & Β’), πνπ λα ππάγνληαη ζ΄ έλα εληαίν θαη 

θάζεηα ηεξαξρεκέλν ζχζηεκα θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.. Πηζηεχνπκε απνηειεί 

ηελ κνλαδηθή ιχζε πνπ ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ ησλ 

γεσπνληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο ε λέα νξγάλσζή ηνπο ζα είλαη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

Δπαλεξρφκελνη ζηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα θάλνπκε, ηδηαίηεξε 

αλαθνξά θαη ζηελ πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λένπ νξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. εκεηψλεηαη 

πσο ζηηο (6) θαζαξά γεσηερληθέο Γηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, ιαλζαζκέλα έρεη απνηππσζεί πσο 

ιεηηνπξγνχλ (39) Σκήκαηα κε ζθνπφ ζην λέν νξγαλφγξακκα λα πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο απηψλ. Απηή ε 

απνςίισζε ησλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη απαξάδεθηε (ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ λνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη ζα δεκηνπξγήζεη δπζιεηηνπξγία θαη ππνβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε θαη ππνζηήξημεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο (Τπεξεζίεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο), κε ηε δηαηήξεζή ηνπο θαη ηελ 

απνηχπσζε ζην λέν νξγαλφγξακκα ζε επίπεδν Σκήκαηνο (Μνηξψλ, Αξθαινρσξίνπ, Βηάλνπ, Καζηειίνπ, 

Ηεξάπεηξαο, εηείαο) ζε πεξηνρέο δειαδή πνπ ππάξρεη αλαπηπγκέλε θηελνηξνθηθή θαη αγξνηηθή παξαγσγή, 

ζεβφκελνη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε λνκνχ. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζην ζρέδην ηνπ νξγαληζκνχ παξαηεξνχκε ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ Σκεκάησλ 

πνπ έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη αληηθείκελν. Δηδηθφηεξα δε σο Γεσπφλνη αλαθνξά πξέπεη λα 

θάλνπκε ζηελ ζπγρψλεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο & Εστθήο Παξαγσγήο κε ην Σκήκα Σνπνγξαθίαο, 
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Δπνηθηζκνχ & Αλαδαζκνχ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Γ.Α.Ο.Κ.) ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

Πηζηεχνπκε πσο είλαη απνιχησο απαξαίηεην ε θάζε Γηεχζπλζε λα απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο 

Γεσπνληθά Σκήκαηα: α) Σκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ, β) Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, γ) 

Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο θαη δ) Σκήκα Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνχ & Αλαδαζκνχ. Γελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εηδάιισο έλα Σκήκα φηαλ ζηξηκψρλνληαη δηάθνξα επηκέξνπο Γεσπνληθά 

αληηθείκελα αιιά νχηε θαη ν Πξντζηάκελνο λα δηαρεηξηζηεί πνιιαπιάζηα αληηθείκελα θαη λα έρεη γλψκε επί 

παληφο επηζηεηνχ. Άιισζηε θαη νη ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ επηβάινπλ, σο 

έλα από ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ελόο νξγαληζκνύ θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ, ηελ ύπαξμε μεθάζαξεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη ε ππεξεζία, πόζν 

κάιινλ όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε επίπεδν Τκήκαηνο. 

Πξνηείλνπκε επηπξόζζεηα ηην επαναζύζηαζη ηηρ Διεύθςνζηρ Εγγείων Βεληιώζεων ζηην έδπα ηηρ 

Πεπιθέπειαρ, ζηο Ηπάκλειο, ελ όςεη θαη ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ εθρσξνύληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, αιιά θαη 

ηεο πιεζώξαο πξνβιεκάησλ θαη αζαθεηώλ ζηα αληηθείκελα ησλ Υπεξεζηώλ Εγγείσλ Βειηηώζεσλ (Ε.Β.) πνπ 

πξνθάιεζαλ ε δηάιπζε ηνπο. Ο ξόινο πνπ πξνζδνθνύκε λα έρεη είλαη ζπληνληζηηθόο, θαλνληζηηθόο θαη 

ζρεδηαζηηθόο θαη όρη παξεκβαηηθόο ζην έξγν ησλ Τκεκάησλ Εγγείσλ Βειηηώζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Ελνηήησλ πνπ πξνηάζεθαλ. 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

Βαζηθά θξηηήξηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θιάδσλ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αθελφο κελ ε εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη αθεηέξνπ δε 

ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. Πηζηεύνπκε όηη ζε θάζε ππάιιειν πνπ έρεη ηα 

νπζηαζηηθά πξνζόληα θαη θαηέρεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν θα ππέπει να δίνεηαι η πποοπηική ιεπαπσικήρ 

εξέλιξηρ ζε όλα ηα επίπεδα διοίκηζηρ (Πξντζηάκελνη Γελ. Δ/λζεο, Δηεπζύλζεσλ, Τκεκάησλ). 

ηα πιαίζηα απηά ζεσξνχκε φηη ε εθηελήο απαξίζκεζε εηδηθνηήησλ πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλνπλ 

ζέζεηο επζχλεο είλαη πεξηηηή, αθνχ απηφ πξνθχπηεη απφ ηα αληηθείκελα ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

δηαηχπσζε γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο επζχλεο κπνξεί λα είλαη γεληθή «Σηηο Γεληθέο Δηεπζύλζεηο πξνΐζηαληαη 

ππάιιεινη θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΕ, ΤΕ όισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνβαδίζκαηνο θιάδσλ. Σηηο Δηεπζύλζεηο πξνΐζηαληαη 

ππάιιεινη θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΕ, ΤΕ όισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαιύπηνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο θαη 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνβαδίζκαηνο θιάδσλ. Σηα Τκήκαηα 

πξνΐζηαληαη ππάιιεινη θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ 
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νπνίσλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαιύπηνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο, 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνβαδίζκαηνο θιάδσλ» 

ηελ πεξίπησζε εμεηδίθεπζεο θαη φζνλ αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε Γελ. Γ/λζε Πξσηνγελή Σνκέα, 

σο Πξντζηάκελνη ηεο Γελ. Γ/λζεο, Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

& Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην πξνζρέδην, ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη ΠΔ Γεσπφλνη θαζψο θαη άιινη Γεσηερληθνί (ΠΔ Κηελίαηξνη & ΠΔ Ηρζπνιφγνη) 

πνπ κπνξεί πξνΐζηαληαη ζηα ππεξθείκελα Σκήκαηα, ελψ ζηα ακηγψο Γεσπνληθά Σκήκαηα ζα πξέπεη λα 

πξνΐζηαληαη ΠΔ Γεσπφλνη. 

Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ δπλαηφηεηα θαηάιεςεο ζέζεο Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο 

& Εσηθήο Παξαγσγήο απφ ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθψλ!!! Ζ πξφβιεςε απηή ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε βάζεο 

αθνχ ηα παξαπάλσ αληηθείκελα είλαη θαζαξά γεσπνληθά, πνιιά απφ απηά αζθνχληαη θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα απφ Γεσπφλνπο (π.ρ. επνπηεία δσνηξνθψλ) θαη είλαη πξαγκαηηθά αθαηαλφεηε θαη 

εμσπξαγκαηηθή ε έζησ θαη ζαλ πξφβιεςε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη. 

Δπηπιένλ ζην Σκήκα Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηα αληηθείκελα αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ην θπηηθφ θεθάιαην θαη ηελ κεηαπνίεζε απηνχ, αζθνχληαη ππνρξεσηηθά απφ Γεσπφλνπο 

(πνηνηηθνί έιεγρνη) θαη πξνθαλψο δελ κπνξεί λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άζρεηεο γεσηερληθέο 

εηδηθφηεηεο (Κηεληάηξνπο, Ιρζπνιφγνπο θ.α.) ή Σερλνιφγνπο Γεσπνλίαο Εσηθήο Παξαγσγήο λα κπνξνχλ 

λα πξνΐζηαληαη. 

ην ήδε ππάξρνλ Σκήκα Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ, πνπ πξνηείλνπκε λα παξακείλεη 

σο μερσξηζηή δνκή θαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην αληηθείκελν ησλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, είλαη ινγηθφ θαη 

απηνλφεην λα πξνβιέπεηαη λα πξνΐζηαηαη ΠΔ Γεσπφλνο θαζψο ζπλάδειθνη απνηεινχζαλ αλέθαζελ κέιε 

επηηξνπψλ αλαδαζκνχ – ζπλήζσο Πξφεδξνη – θαη ε επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα είλαη δεδνκέλε.  

Θεσξνχκε επίζεο φηη εμαηηίαο ηεο επηζηεκνληθήο καο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, ζπλάδειθνη Γεσπφλνη 

κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αιιά θαη Σκεκάησλ απηήο, φπσο 

άιισζηε νξζφλ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην παξφλ πξνζρέδην. Κξίλνπκε φκσο πσο ζα πξέπεη λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζε ΠΔ Γεσπφλνπο (εηδηθφηεηαο Εσηθήο Παξαγσγήο ή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ) λα 

Πξνΐζηαληαη ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δίλεηαη ην δηθαίσκα ζε ΣΔ Σερλνιφγσλ Σξνθίκσλ. 

ηα πιαίζηα ελζσκάησζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σνκεαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α. 2014 – 2020), αιιά θαη ησλ αλαγθψλ γηα ην κέιινλ ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζα πεξηκέλακε λα απμεζνχλ νη Πξνηεηλφκελεο ζέζεηο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ 

ζην λέν νξγαλφγξακκα, θάηη πνπ θαίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηηο απνρσξήζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (25 Γεσπφλσλ απφ ηηο 41 ζε ζχλνιν Γεσηερληθψλ) θαη ηελ 
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εθηίκεζε ηνπ ππάξρνληνο γεσπνληθνχ πξνζσπηθνχ, πεξηκέλνπκε ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα 

πξνβείηε ζε πξνθήξπμε πξφζιεςεο Γεσπνληθνχ Πξνζσπηθνχ. 

Όζν αθνξά ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε Πεξηθεξεηάξρε κε απφθαζή ηνπ λα ηνπνζεηεί ην πξνζσπηθφ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

είκαζηε αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή κεηαβνιή ηνπ ππαιιήινπ εθφζνλ πξσηχηεξα δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ. 

Τέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ησλ κνλίκσλ πξνηείλνπκε λα 

κεηαηξαπνύλ ζε νξγαληθέο. Η κεηαηξνπή απηή δελ πξνθαιεί νπδεκία απμνκείσζε ζηηο ζέζεηο, νύηε απμάλεη ην 

κηζζνινγηθό θόζηνο, εθόζνλ νη ππάιιεινη ήδε ππεξεηνύλ θαη κηζζνδνηνύληαη, αληίζεηα, είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνύλ ζην λέν Οξγαλόγξακκα, αθνύ σο γλσζηόλ νη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο – 

ηδηαίηεξα ησλ ππαιιήισλ πνπ κεηαηάρζεθαλ – δελ κπνξνύλ λα απεηθνληζζνύλ ζηνλ Οξγαληζκό κε 

απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε αζάθεηαο ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζέζεσλ. 

Έρνληαο ππφςε ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ 

Κνηλσλία ζε πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηε δηνίθεζε πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα 

πεξεηαίξσ δηεπθξηλίζεηο θαη αληαιιαγή απφςεσλ. 

Με ηηκή 
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