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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αζήλα 15/03/2017 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αξ. Πξση.: 70 

(ΠΕΓΔΤ)    

  ΠΡΟ: 1. Τπνπξγό Αγξνηηθήο 

Σαρ. Γ/λζε: Αραξλώλ 2 (Γξαθείν 112)   Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 101 76  Αζήλα   θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ 

Σει: 210 212 4133 / 4309   Αραξλώλ 2 

Fax: 210 212 4127   10176 Αζήλα 

E-mail: pegdy.geoponoi@gmail.com  2. Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Αγξνηηθήο 

    Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Ησάλλε Σζηξώλε 

    Αραξλώλ 2 

    10176 Αζήλα 

   3. Τθππνπξγό Αγξνηηθήο 

    Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Βαζίιεην Κόθθαιε 

    Αραξλώλ 2 

    10176 Αζήλα 

  ΚΟΙΝ: 1. Γεληθό Γξακκαηέα  

    Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Νηθόιαν Αληώλνγινπ 

    Αραξλώλ 2 

    10176 Αζήλα 

   2. Γεληθό Γξακκαηέα  

    Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

    θ. Υαξάιακπν Καζίκε 

    Αραξλώλ 2 

    10176 Αζήλα 

   3. Μέιε Οκάδαο Δξγαζίαο 

    δεκηνπξγίαο/επηθαηξνπνίεζεο 

    πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

    Τπ.Α.Α.Σ. 

   4. Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. 

   5. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

   6. Π.. Π.Δ.Γ.Γ.Τ. 

   7. Γεσπόλνπο, κέιε καο 

                       Έδξεο ηνπο 

     

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ Γεσπόλσλ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» 

Αμηόηηκνη Κύξηνη Τπνπξγνί, 

Ζ Παλειιήληα Έλσζε Γεσπόλσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Π.Δ.Γ.Γ.Τ.) σο επαγγεικαηηθό θαη επηζηεκνληθό 

ζσκαηείν, κεηαμύ ησλ άιισλ έρεη σο πξσηαξρηθό ζθνπό ηελ πξνζηαζία, ππεξάζπηζε, πξναγσγή θαη 

δηεθδίθεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη εξγαζηαθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηεο  θαη ηελ ππέξ ησλ 

κειώλ ηεο άζθεζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο. 
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Δίλαη γλσζηό όηη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ έρεη ζπζηαζεί νκάδα εξγαζίαο κε 

αληηθείκελν ηελ δεκηνπξγία - επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ. ηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο απηήο ππάξρεη πξόηαζε λα γίλεη  ζπγρώλεπζε - ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ 

Γεσπόλσλ κε ηνπο θιάδνπο ΣΔ Γεσπνλίαο θαη ΣΔ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, κε ηνλ ηίηιν: Τπεύζπλνο 

Γεσπνλίαο. 

Ωο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε καο βξίζθεη θάζεηα αληίζεηνπο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

1. Γίλεηαη ζαθέο όηη κε ην ελδερόκελν πηνζέηεζεο ηεο σο άλσ ζηξέβισζεο ζίγνληαη ηα ζεζκνζεηεκέλα 

δηεπξπκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γεσπόλσλ, όπσο απηά έρνπλ θαηνρπξσζεί κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία (π.δ. 344/2000), ηα νπνία θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηα απνζπαζκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ 

απνθνίησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ Σ.Δ.Η., γεσηερληθνύ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη 

δηαθνξνπνηήζεηο/απνθιίζεηο ησλ γλώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη απόθνηηνη από ηηο εθάζηνηε ζρνιέο ησλ δύν 

απηώλ θαηεγνξηώλ παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο.  

2. Έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, όπνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη ζύγρπζε 

ησλ θιάδσλ ΠΕ θαη ΣΕ. Πξνθαλώο απηό δελ πξνβιέπεηαη, αθνύ ε Παλεπηζηεκηαθή θαηεύζπλζε ηεο αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη απόιπηα δηαθξηηή θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο  

3. Δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηζρύνληνο «Πξνζνληνινγίνπ» (π.δ. 50/2001 ). 

Δηδηθόηεξα ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη ξεηά όηη ζηνλ Κιάδν ΠΔ Γεσηερληθώλ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη 

εηδηθόηεηεο ησλ ΠΔ Γεσπνλίαο, ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, ΠΔ Κηεληαηξηθήο, ΠΔ Γεσινγίαο 

θαη ΠΔ Ηρζπνινγίαο. Με βάζε “ηε ινγηθή ηεο απινύζηεπζεο”, ν γεληθόηεξνο θιάδνο ΠΔ Γεσηερληθώλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο «δεμακελή» εηδηθνηήησλ. 

4. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ηίηινπο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε 

σο πξνο ηα εθηεινύκελα θαζήθνληα θαη σο πξνο ηα πξνζόληα πνπ δηαζέηνπλ νη ππεξεηνύληεο ζηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

5. Σέινο, ε αλαληηζηνηρία κεηαμύ Οξγαληζκνύ Τπ.Α.Α.Σ. θαη Ο.Δ.Τ. Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Ο.Σ.Α. 

α’ & β’ βαζκνύ θαη ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε  ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθνύ, δεκηνπξγεί 

ελλνηνινγηθή ζύγρπζε θαη εκθαλώο εκπνδίδεη ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ην εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

θηλεηηθόηεηαο. 

Σέινο, σο Π.Δ.Γ.Γ.Τ. πξνηείλνπκε, ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμύ κόληκσλ Γεσπόλσλ θαη 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ Γεσπόλσλ, ζηα πιαίζηα αληαπόθξηζεο ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, δηόηη ζηελ πξάμε πξόθεηηαη γηα νκώλπκεο/ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. 
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εκεηώλνπκε θαη πάιη πσο νη όπνηεο απνθάζεηο δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη εξήκελ ησλ 

Γεσπόλσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πξνθαλώο δελ ζα πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηελ πξνο ηα 

θάησ ηζνπεδσηηθή ινγηθή ζε ζρέζε κε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ησλ δηαθόξσλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Γηα ην Γ.. 

 

                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                          

 

 

 

            ΕΑΥΗΛΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ  

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 

 


