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Θέμα: Ομαδοποίηση ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, 
Αξιότιμε κ.κ. Υφυπουργέ, 
Αξιότιμε κ.κ. Γ.Γραμματέα, 
Αξιότιμε κ.κ. Δ/ντη Σπουδών Δ.Ε. 
Αξιότιμε κ.κ. Δ/ντη Σπουδών Ε.Ε, 
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας, μετά την ανακοίνωση σχεδίου του Υπουργού 
Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για τη μείωση των 140 ειδικοτήτων των καθηγητών Γενικής 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης σε 80, καταθέτει την πρότασή του, για την ομαδοποίηση των 
κλάδων και ειδικοτήτων σχετικών γνωστικών αντικειμένων. 
Για τη διαμόρφωση της πρότασης, λήφθηκαν υπόψη όλοι οι αναφερόμενοι ως επιδιωκόμενοι 
από το Υπουργείο σκοποί και, επί πλέον  

‐ η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
‐ η ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών διαδικασιών προς όφελος των μαθητών 
‐ η εφαρμογή ορθολογιστικών κριτηρίων, απαραίτητων για τη διαμόρφωση σωστών 

αρχών και βάσης προβληματισμού, χωρίς να παρεισφρέουν συντεχνιακά συμφέροντα. 

Στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος λειτουργούν οι ειδικότητες 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Καθεμιά από αυτές αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό αντικείμενο, από τα πολλά, της 
Γεωπονίας. Αυτό πραγματώνεται μέσω των ειδικών και ιδιαίτερων μαθημάτων που διδάσκεται 
κάθε ειδικότητα, πέρα από τα κοινά, της γενικής γεωπονικής γνώσης.  

Τα μαθήματα αυτών των ειδικοτήτων, διδάσκονται μέχρι σήμερα από εκπαιδευτικούς 
ΠΕ14.04 Γεωπόνους, ΠΕ14.05 Δασολογίας και ΠΕ18 με τις εξής ειδικότητες: 
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1. ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2. ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
3. ΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ 
4. ΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 
5. ΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ   
6. ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
7. ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
8. ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. 

ΠΟΤΩΝ, καθώς και 
9. ΤΕ 01.32, ΤΕ 01.33, ΤΕ 01.34, ΤΕ 01.35, ΤΕ 01.36 (τα εργαστηριακά μαθήματα). 

Από τις παραπάνω Τεχνολογικές ειδικότητες εκπαιδευτικών, η κάθε μια κατέχει από τις 
σπουδές της ΕΝΑ γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένο και διακριτό, με απολύτως 
πλαισιωμένο περιεχόμενο και ταυτισμένο με τον χαρακτηρισμό του Τμήματος από το οποίο 
αποφοίτησε. Αυτό, ορίστηκε από τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία καθόρισαν 
ξεκάθαρα και το περιεχόμενο σπουδών, όπως και την απορρέουσα από αυτό αποστολή των 
Τμημάτων τους. 
Παρατίθεται η παρακάτω μερική αναφορά από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
(http://www.cp.teithe.gr) τον Απρίλιο του 2014. Παρόμοιες περιγραφές δίνουν όλα τα ΤΕΙ.  

1.  «Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την 
μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό 
αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά 1) με την ανάπτυξη και διάδοση 
σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας 2) την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων 
στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, 
ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών 3)τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση 
ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών 5) εμπορία λιπασμάτων 6) 
γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 7) εκτίμηση ζημιών 8) αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού 
νερού.» 

2.   «Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη 
μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό 
αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την 
εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που 
εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.» 

3.   «Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να 
επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη 
γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη 
διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη 
γεωργία.» 

Το γνωστικό αντικείμενο σε κάθε Τμήμα ΤΕΙ και το περιεχόμενο σπουδών του (Π.Δ. 
285/1999) είναι ένα και σαφώς καθορισμένο από το ίδιο το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που 
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περιορίζει τους αποφοίτους του ως ικανούς να ασχοληθούν με το αντικείμενο της γεωπονικής 
επιστήμης, που γνωρίζει ότι κατέχουν.  

Ο ισχυρισμός της συγχώνευσης των ειδικοτήτων ΤΕΙ, κρύβει πιθανή παραπλάνηση, αφού τα 
ενοποιημένα Τμήματα τώρα δίνουν τους πρώτους αποφοίτους. Εφόσον μελλοντικά αποκτήσει 
η εκπαίδευση καθηγητές από τα νέα Τμήματα, τότε μόνο θα κληθεί να διευθετήσει, 
βαθμιδωτά, τα θέμα.  

Τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν με τη συγχώνευση, έχουν συνήθως τον γενικό τίτλο  
των «Τεχνολόγων Γεωπόνων»:  

‐ Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε 
βάσει του Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/03.06.2013), όπου τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, 
Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
συγχωνεύθηκαν ως ενιαίο Τμήμα “Τεχνολόγων Γεωπόνων” . 

‐ Με το Π.Δ. 83 με αριθμό ΦΕΚ 123/3-6/2013, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, το Τμήμα 
Ζωικής Παραγωγής και το Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας συγχωνεύονται σε Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας .  

Παρά την κοινή χρήση της επωνυμίας «Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων», το περιεχόμενο των 
σπουδών των διαφόρων ΤΕΙ ποικίλει εξαιρετικά: 

‐ Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης προέκυψε από τη συγχώνευση των 
Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικών, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας (Π.Δ. 104/2013) 

‐ Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου προέκυψε από συγχώνευση και 
μετεξέλιξη των δυο παλαιοτέρων Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής & Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. 

Και στα δυο αυτά Τμήματα, τα αντικείμενά τους είναι η Φυτική Παραγωγή και η Ανθοκομία μόνο 
και, καμιά αναφορά δεν υπάρχει στα γνωστικά αντικείμενα της ζωικής παραγωγής ή της 
ιχθυοκαλλιέργειας.  
 
Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ14.04 είναι Γεωπόνοι, πτυχιούχοι των Γεωπονικών 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ισότιμων σχολών με Παιδαγωγικές σπουδές, όπως 
προβλέπεται στον ν.1566/1985 όπως ισχύει. Τα Γεωπονικά Τμήματα όλων των 
Πανεπιστημίων της χώρας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρέχουν ένα και ενιαίο πτυχίο Γεωπόνου στους 
αποφοίτους τους.   
Οι σπουδές στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής γεωπονικής 
υποδομής που διδάσκονται 5-7 εξάμηνα και μαθήματα προσανατολισμένων σπουδών 
εξειδίκευσης διάρκειας 3-5 εξαμήνων. Βάσει του Π.Δ. 377/1989  (άρθρο 11) και του νόμου 
1892/90 (άρθρο 112, παράγρ. 13, 14β και 14γ)  με τον οποίο κυρώνεται το Π.Δ. 377/89, όλα 
τα ανεξάρτητα Τμήματα χορηγούν ενιαίο Πτυχίο Γεωπόνου.  

Συνοψίζοντας: Οι Πτυχιούχοι Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας, 
Ιχθυοκομίας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δ/σης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 
Θερμοκηπιακών καλλιεργειών - Ανθοκομίας, των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ 
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ως απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, ή και των προηγούμενων ΚΑΤΕΕ, σπούδασαν και υπηρετούν 
τμήμα του επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου της Γεωπονίας και αυτό προκύπτει από 
το τίτλο του Πτυχίου τους με το οποίο επήλθε και ο διορισμός τους στην Εκπαίδευση. Οι 
Διπλωματούχοι Γεωπόνοι (ΠΕ14.04) σπούδασαν και υπηρετούν το σύνολο του επιστημονικού 
και επαγγελματικού πεδίο της Γεωπονίας που τεκμαίρεται από τον τίτλο του Διπλώματος 
Γεωπόνου που κατέχουν.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ευρύτατο πεδίο ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 
διαφοροποιήσεων, προτείνουμε ομαδοποίηση σε έξι (6) Κλάδους από σημερινές 15 
Ειδικότητες, ως ακολούθως: 

1. ΠΕ14.04 Γεωπόνοι 
2. ΠΕ14.05 Δασολόγοι - Δασοπόνοι (ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, 

ΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ) 
3. ΠΕ18.07 Τεχνολόγοι Γεωργικών Καλλιεργειών (ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ, ΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓ. 
ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.) 

4. ΠΕ18.08 Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής (ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ)  

5. ΠΕ18.09 Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ) 

6. ΤΕ 01.32 Γεωργικού Τομέα (ΤΕ01.32 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕ01.34 'ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕ01.35 - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) 

Οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14.05, 
όπως και Τμημάτων Δασοπονίας των ΤΕΙ ΠΕ18.16, έχουν σπουδές στα αντικείμενα των 
δασικών οικοσυστήματων. Επειδή δεν λειτουργεί η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 
των ΕΠΑΛ, οι λίγοι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, προτείνεται να ενταχθούν σε έναν κλάδο, 
με ανάθεση σχετικά μαθήματα. Ελπίζοντας ότι μελλοντικά θα λειτουργήσει η σημαντικότατη για 
τη διατήρηση και προστασία του φυσικού τοπίου της χώρας μας, ειδικότητα. 
Η ειδικότητα ΤΕ 01.32 Γεωργικού Τομέα όπως προτείνεται, αριθμεί σήμερα 6 εκπαιδευτικούς, 
στους οποίους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σχολεία 
που ανήκουν και υπηρετούν.  

Περαιτέρω ενοποίηση ειδικοτήτων, θα δημιουργήσει πλείστα νέα προβλήματα, 
περισσότερα αυτού, που θεωρητικά και μόνο, θα επιλύσει: 

1. Εντός της σχολικής κοινότητας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλοί εκπαιδευτικοί να 
κληθούν να διδάξουν και να αξιολογούν σε αντικείμενα που καμιά σχέση δεν έχουν με το 
γνωστικό τους υπόβαθρο (ο Τεχνολόγος Τροφίμων να διδάξει εκτροφή και διατροφή 
ζώων, ή δενδροκομία και φυτοπαθολογία). Επί πλέον, αναπόφευκτα θα είναι τα 
προβλήματα αξιοπιστίας κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
μονάδων, αλλά και προβλήματα νομιμότητας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 
καθόσον δεν έχουν διδαχθεί όλα τα γεωπονικά αντικείμενα και δεν έχουν καμία 
επαγγελματική υποχρέωση να τα γνωρίζουν, σύμφωνα με την πράξη διορισμού τους. Θα 
μπορούσατε να φανταστείτε ενοποίηση των ειδικοτήτων των ηλεκτρολόγων και των 
μηχανολόγων σε ένα κλάδο;  
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2. Στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα η διαφοροποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων 
είναι σαφής. Και όλες οι διοικητικές πράξεις οφείλουν να σέβονται τη νομοθεσία. Με το 
πτυχίο των Γεωπονικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και της Δασολογίας, 
αναγγέλλεται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο η έναρξη άσκησης επαγγέλματος  
Γεωπόνου ή Δασολόγου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ύστερα από την 
έκδοση της ανάλογης άδειας και διενεργείται η απαιτούμενη εγγραφή σε διαφορετικά 
μητρώα. Αυτά προβλέπονται και περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000 όπως ισχύει. 
Τα πτυχία των Τμημάτων των ΤΕΙ (και των προηγούμενων αλλά και των 
νεοϊδρυθέντων) υποστηρίζονται από εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα τα 
οποία περιγράφονται ρητώς ανά πτυχίο, στο Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47/τΑ΄/10-2-89).  

3. Επισημαίνεται ένα ακόμη σημείο που δεν έτυχε ανάλογης προσοχής: ο κλάδος ΠΕ14.04 
διδάσκει σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στο Γενικό Λύκειο και στο Γυμνάσιο εδώ και 
δεκαετίες μαθήματα όπως Γεωλογία & Διαχείριση φυσικών πόρων, Βιοχημεία, Βιολογία, 
Οικιακή οικονομία, ανάθεση που απορρέει από το Πρόγραμμα Σπουδών των 
Γεωπονικών Πανεπιστημίων. Το αντίστοιχο γνωστικό επίπεδο δεν παρέχεται στις 
ειδικότητες  των ΤΕΙ. Επιχειρούμενη ομαδοποίηση σε έναν κωδικό, προφανέστατα θα 
δημιουργούσε επιστημονικό και πρακτικό, αλλά και νομικό αδιέξοδο.  

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η ενοποίηση των ειδικοτήτων ΠΕ18 
(12,13,14,15,16,17,30,36) και ΠΕ 14 (04, 05) στερείται επιστημονικής, επαγγελματικής και 
νομικής βάσης. Το σκεπτικό που πρέπει να ακολουθηθεί είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που 
εφαρμόστηκε, σωστά, στη μη συγχώνευση των κλάδων ΠΕ14.01 και ΠΕ14.06, ΠΕ18.07  ή 
ΠΕ14.02 και ΠΕ18.08. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση για να είναι σοβαρή και ποιοτική, οφείλει τουλάχιστον να 
παρέχεται στους μαθητές από τους αρμόδιους επαγγελματίες. 

Επειδή ο σχεδιασμός και, φυσικά, η λειτουργία μιας σοβαρής και ποιοτικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης συνδέεται με την ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας και επειδή, προφανώς, το 
σχέδιο που φέρεται ότι προτάθηκε από το ΥΠΕΘ, μελετήθηκε από γραφειοκράτες οι οποίοι 
δεν γνωρίζουν για τα επαγγέλματα που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είμαστε 
πεισμένοι ότι η πρότασή μας θα τύχει της ανάλογης προσοχής.  

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 
 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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