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        Αθήνα 08 Μαΐοσ 2017 

  

ΔΞΩΓΙΚΗ   ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΟ : 

1) Σνλ Τπνπξγφ Εζσηεξηθψλ & Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ηαδίνπ 27, 101 83, Αζήλα. 

2) Σνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Αραξλψλ 2, 101 76, Αζήλα. 

3) Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

Νίθεο 5-7, 101 80, Αζήλα. 

4) Σνλ Τπνπξγφ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

ηαδίνπ 29, 101 10, Αζήλα. 

 

ΚΟΙΝ.: 

α. Πεξηθεξεηάξρεο  

β. Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Ειιάδαο Μεζνγείσλ 15 Σ.Κ. 11 526 

 

       Έδρες τοσς 

 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γεσηερληθψλ Δεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ.), κε ππνκλήκαηα θαη παξαζηάζεηο ελεκέξσζε ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γεσηερληθνί, κέιε ησλ 
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Πξσηνβάζκησλ σκαηείσλ ηεο, ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ζην εηζφδεκα ησλ 

παξαγσγψλ. Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. επηζήκαλε εγθαίξσο θαη ηεθκεξησκέλα γηα : 

α. Σελ απνδηνξγάλσζε θαη απνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ γεσξγίαο ζηα 

Τπνπξγεία Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζηηο Αηξεηέο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ γεσξγίαο, ζηε 

ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. 

β. Σε ζεκαληηθή κείσζε ζηηο νηθνλνκηθέο απνδνρέο καο θαηά 40%. 

γ. Σνλ πεξηνξηζκφ ζηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ησλ Γεσηερληθψλ 

(πεξηνξηζκφο εκεξψλ θαη αιιαγή πξνυπνζέζεσλ γηα εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο) 

πνπ ζηελ νπζία αθπξψλεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο παξνπζία θαη πξνζθνξά ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηνπο θαζηζηά «ππαιιήινπο γξαθείνπ», κε θαηαιπηηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηε δηαζθάιηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ θαη εηζαγφκελσλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. 

δ. Η θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ εθηφο έδξαο απνδεκηψζεσλ θαζψο 

θαη ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαλνληθνχ σξαξίνπ ζε κε 

εξγάζηκεο εκέξεο (άββαηα, Κπξηαθέο, Αξγίεο) θαζηζηνχλ ηελ ζπλέρηζε ησλ 

ειέγρσλ αδχλαηε. 

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Τ. είρε γλσζηνπνηήζεη έγθαηξα ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηα πξνβιήκαηα απηά θαη δεηνχζε 

επηηαθηηθά ηελ αλαγθαηφηεηα επίιπζήο ηνπο. Οη επηπηψζεηο ζηνπο ειέγρνπο ησλ 

θπηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ ζηα ζθαγεία θαη ζηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο, 

ησλ ςαξηψλ ζηηο ηρζπφζθαιεο, ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ. 
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Δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα θαλέλα αίηεκά καο δελ έρεη επηιπζεί θαη απηφ ζέηεη 

ζε κεγάιν θίλδπλν ηελ νκαιή, έγθαηξε θαη έγθπξε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη 

πεξηθιείεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο θαηαινγηζκνχ επζπλψλ γηα ηα κέιε καο. 

Καηόπιν ηούηοσ ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης Π.Ο.ΓΔ.Γ.Τ. (Πανελλήνια 

Ομοζπονδία Γεωηετνικών Γημοζίων Τπαλλήλων) ζε εκηέλεζη απόθαζης 

ηης Γενικής σνέλεσζης 26/05/2016 αποθάζιζε να προτωρήζει ζε απεργία - 

αποτή διαρκείας από εργαζίες: Δκηός ωραρίοσ, άββαηα, Κσριακές και 

Αργίες από ηην Γεσηέρα 15 Μαΐοσ 2017. 

Σα αλσηέξσ ζαο γλσζηνπνηνχκε ζχκθσλα κε ην Νφκν 1264/1982. 

Αξκφδηνο Δηθαζηηθφο Επηκειεηήο λα επηδψζεη λφκηκα ηελ παξνχζα πξνο 

εθείλνπο πνπ απεπζχλεηαη αληηγξάθνληάο ηελ νιφθιεξε ζηελ έθζεζε 

επηδφζεσο, πνπ ζα ζπληάμεη πξνο γλψζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη γηα ηηο λφκηκεο 

ζπλέπεηεο. 

 

Για ηην ΠΟΓΔΓΤ 

  Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

  Ν.  ΚΑΚΑΒΑ 

 Ο  ΓΔΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

             Ν.  ΜΠΟΚΑΡΗ 

 

  

 


