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  Ηράκλειο, 24-02-2023 

  Αρ. Πρωτ.: 1159/Φ120     

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
            ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 
 
Προς: Βουλευτές της Περιφέρειας Κρήτης 
 
Θέμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Γεωπονίας 
 
Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμοι κύριοι,  
 

Το Τμήμα Γεωπονίας (https://agro.hmu.gr/) ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και ιδρύθηκε με 
βάση τον ν. 4610/2019 - ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019.  
 

 Το Τμήμα Γεωπονίας υλοποιεί ένα σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας. Σήμερα στο Τμήμα Γεωπονίας του 

ΕΛΜΕΠΑ φοιτούν 631 φοιτητές ενώ έχουν ήδη αποφοιτήσει 25 

Διπλωματούχοι (Πτυχιούχοι Γεωπόνοι που εντάχθηκαν στις σπουδές του 

Τμήματος με βάση τον ν. 4610/2019).  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση 

«Πτυχίου Γεωπονίας» το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο 

Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που έχει 

αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά. Η απόφαση 

για την υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 

4485/2017 (Α’ 114) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1920/Β'/13-5-2021 και 

συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

 Το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως Integrated 

Master’s από την ΕΘΑΑΕ (Νοέμβριος 2022) με βαθμολογία Α (Fully 

Compliant) σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης. Η τελική Έκθεση 

Πιστοποίησης θα δημοσιοποιηθεί σύντομα. Η ‘Έκθεση Πιστοποίησης 

καταλήγει ότι το Πρόγραμμα συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του 

Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και 

τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

 Στο Τμήμα Γεωπονίας λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία με 55 
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εγγεγραμμένους φοιτητές και 71 Διπλωματούχους, καθώς και πρόγραμμα 

Διδακτορικών Σπουδών από τον Οκτώβριο 2019.  

Όμως, στους Διπλωματούχους του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δεν αποδίδονται μέχρι 
σήμερα τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου.  
Με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297) για 
πρώτη φορά καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών από το 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το παραπάνω άρθρο του Π.Δ., 
εξειδικεύοντας αφενός τη δυνατότητα άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού 
για κάθε επιμέρους επιστημονικό κλάδο (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι 
και ιχθυολόγοι), καθορίζοντας αφετέρου την προέλευση των συγκεκριμένων 
πτυχιούχων/δικαιούχων. Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση του επαγγέλματος του 
Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του 
πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ν. 
4262/2014.  

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2019 και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω άρθρο 41 του ν. 4262/2014. Ως εκ τούτου, οι 
απόφοιτοι του Τμήματος δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί μας στερούνται επαγγελματικών 
δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη 
συντεταγμένη πολιτεία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα στους αποφοίτους του Τμήματος, καθώς και θέματα επαγγελματικών 
ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών.  

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικό έγγραφό του (ΑΠ 4238/26-06-2021), 
έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη να συμπεριληφθεί το Τμήμα Γεωπονίας του 
ΕΛΜΕΠΑ στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν 
το επάγγελμα του Γεωπόνου, καθώς παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης 
και ολοκλήρωσης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει 
δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Πτυχιούχων  των 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας 
σχετικής νομοθεσίας (Π.Δ. 344/2000 και άρθρο 41 του ν. 4262/2014).  

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε τη θεσμική σας παρέμβαση ώστε να 
υποβληθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που να τροποποιεί την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του Π.Δ. 344/2000 (Α΄ 297) (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 
41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και ισχύει) και να συμπεριλαμβάνει το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, στα 
ιδρύματα του σχετικού Π.Δ.  

 

 

 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρύτανης  

 
 

Νικόλαος Κατσαράκης 
Καθηγητής 
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