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Έδρες τους 
 
 
 

 Αξιότιµε κ. Υπουργέ / Αγαπητέ συνάδελφε, 
 

από δηµοσιογραφικές πηγές πληροφορηθήκαµε την µε Α.Π:  Β 13-98  / 10-3-2009 επιστολή 

σας, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επ’ αυτής θα επιθυµούσαµε να 

σχολιάσουµε ότι, όπως και εσείς γνωρίζετε ως γεωτεχνικός,  είναι αδύνατο να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά µία υπηρεσία εάν στους τοµείς ενασχόλησής της περιλαµβάνονται 

αντικείµενα, όπως: «η διενέργεια πάσης φύσεως ερευνών, ελέγχων και τιµοληψιών που 

έχουν σχέση µε την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων 

και εµπορευµάτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα …» η ίδια όµως δεν είναι 

στελεχωµένη µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους γεωτεχνικούς επιστήµονες. 

 

 Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

ως συνάδελφος γνωρίζετε το θέµα αλλά και την επιστηµονική κατάρτιση των γεωτεχνικών 

επί των συγκεκριµένων θεµάτων και την υπεροχή των ειδικών γνώσεων των γεωτεχνικών 

επί των θεµάτων ποιότητας, ασφάλειας, τυποποίησης, διακίνησης  και εµπορίας των 

τροφίµων καθώς και την µοναδική δυνατότητα συνδυασµού τεχνικών και οικονοµικών 

γνώσεων σε σχέση µε κάθε άλλη ειδικότητα που περιλαµβάνεται στο οργανόγραµµα της 

Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (π.χ. ∆ιοικητικοί – Εµπορικοί,  Οικονοµολόγοι κ.λπ.). Ως εκ 

τούτου δεν επιθυµούµε να εισέλθουµε σε µία διαδικασία επιχειρηµατολογιών, ούτε και να 
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επικαλεστούµε τη νοµοθεσία που καθορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής απασχόλησης 

γεωτεχνικών, απλά αναµένουµε από εσάς να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια 

προκειµένου να διορθωθεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο, µε την συµµετοχή και των 

γεωτεχνικών στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, να διασφαλιστεί η ποιότητα αλλά 

και η ασφάλεια των τροφίµων και ταυτόχρονα τα οικονοµικά συµφέροντα των 

ελλήνων πολιτών. 

 Τέλος, µε την ευκαιρία της επικοινωνίας µας αυτής, σας παρακαλούµε να καθορίσετε 

συνάντηση, ώστε να έχουµε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων τόσο επί αυτού του θέµατος 

όσο και ευρύτερα, λαµβανοµένου υπ’ όψη ότι το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο δεν είχε την 

ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του κατά την προετοιµασία και τον κοινοβουλευτικό 

έλεγχο του Ν. 3728 / 2008. 

 

 

 

Με συναδελφική εκτίµηση, 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

 

 

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος 

 


