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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Δ.Α.Δ.Α. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

 
Συναδέλφισσες  και Συνάδελφοι Γεωτεχνικοί, 

Η Δημιουργική Αυτεξούσια Δράση είναι μια νέα κίνηση που δημιουργήθηκε από 

έναν πυρήνα Γεωτεχνικών Αγωνιστών ενόψει των προκηρυχθέντων αρχαιρεσιών της 

10
ης

 Απριλίου 2011 για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του επιμελητηρίου.   

Ο πυρήνας των Αγωνιστών της νέας κίνησης διακηρύσσει τις αρχές του, οι οποίες 

επιγραμματικά διατυπώνονται ως εξής: 

� Ακηδεμόνευτη από κομματικούς μηχανισμούς – Αυτόνομη – Αυτοκυρίαρχη 

και συνεπώς Αυτεξούσια συμμετοχή των αιρετών στα όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

� Αξιοκρατία στην επιλογή των μελών Ομάδων Εργασίας για αποτελεσματική 

δράση. 

� Διαφάνεια στις δράσεις των μελών της για αξιόπιστη και αποτελεσματική 

εφαρμογή της νόμιμης βούλησης της πλειοψηφίας των εγγεγραμμένων στο  

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.   

� Ηθικότητα στην προβολή των επιλεγμένων προτάσεων που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν και τα αιτήματα της μειοψηφίας, στα πλαίσια της 

Συνταγματικής Νομιμότητας. 

� Δημιουργική Πρωτοβουλία με συνεχείς προς τη διοίκηση προτεινόμενες 

δράσεις για την επαγγελματική μας καταξίωση. 

� Αλληλεγγύη στους δεινοπαθούντες συναδέλφους από ανεργία ή 

αδικοπραγίες του ισχυρού κομματικού κατεστημένου εις βάρος των 

εργαζομένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για τη διαφύλαξη της 

Αξιοπρέπειας των Γεωτεχνικών. 

� Αμέριστο ενδιαφέρον για τη στοχευμένη ανάπτυξη της προσοδοφόρου 

Γεωργικής Παραγωγής και Μεταποίησης Προϊόντων αυτής μέσω της 

αναμόρφωσης των Γεωπονικών Πανεπιστημίων και του μοντέρνου 

Ευρωπαϊκού μοντέλου διοίκησης, ενός ενιαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΑΣΩΝ -  ΑΛΙΕΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 

�  Στήριξη του Παραγωγού στον μικρό και μεσαίο αγροτικό κλήρο και ιδιαίτερα 

των παραμεθορίων περιοχών της Βόρειας και Ανατολικής Νησιώτικης 

Ελλάδας στα πλαίσια της Εθνικής Περιφερειακής Πολιτικής. 
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΣ 

Παλεύουμε για την αποκατάσταση του ονόματος και της δυναμικής των 

Γεωτεχνικών στην Ελληνική Κοινωνία. (Νοσταλγούμε το status του Γεωτεχνικού του 

’60) 

Υποσχόμεθα να είμαστε στο πλευρό όλων των συναδέλφων που χρήζουν 

αλληλεγγύης και έμπρακτης βοήθειας μέσω των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Στηρίζουμε δράσεις της όποιας επερχόμενης διοίκησης που θα διευκολύνουν τους 

νεότερους συναδέλφους στην ελεύθερη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όπως:  

• Προγράμματα ειδικών επιμορφώσεων 

• Ενεργοποίηση ιστοσελίδας αγοράς εργασίας 

• Παροχή μερικής νομικής κάλυψης με υπεύθυνες συμβουλές ειδικών σε 

αναιτίως δεινοπαθούντες συναδέλφους, είτε στο δημόσιο , είτε στον ιδιωτικό 

τομέα 

Προτιθέμεθα να συνδράμουμε στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 

(Ν.1474/84) για την ορθή λειτουργία, μέσω αποτελεσματικών υπηρεσιών και 

οργάνων του επιμελητήριου, με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της πλήρους 

διαφάνειας στις δράσεις τους. 

Φροντίζουμε τη προώθηση στα όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., των αιτιολογημένων, 

νομίμων και δίκαιων αιτημάτων και των τριών κατηγοριών των Γεωτεχνικών ήτοι 

των: 

α) Ανέργων, 

β) Ασχολουμένων στον ιδιωτικό Τομέα ως επιχειρηματίες ή εξαρτημένοι 

μισθωτοί σ’ αυτόν και  

γ) Υπηρετούντων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα  

Σπεύδουμε  με την έγκαιρη έμπρακτη και έγκυρη συμβουλή μας προς την πολιτική 

και λοιπή διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας και Περιφέρειας να προλαβαίνουμε 

κακοστοχίες που αποβαίνουν  στη συρρίκνωση του Αγροτικού Εισοδήματος, 

τουτέστιν και στον ξεπεσμό της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.  

Αντιστεκόμαστε στις τυχόν επιβαλλόμενες άνωθεν κομματικές παρεμβολές  και 

ιδιοτελείς επιδιώξεις «συναδέλφων», καθώς και των «συνδικαληστρικών» 

ντερτιπιών κομματικοδίαιτων του κατεστημένου της «υπερέχουσας» και της εν 

δυνάμει εξουσίας.  

Υποχρεούμεθα για ευνόητους λόγους να υπερασπιζόμαστε το Γεωργικό τομέα ως 

αναγκαιότητα για την επιβίωση μας ως έθνος σε ανεξάρτητη Ελληνική επικράτεια 

και όχι ως συγκρίσιμο οικονομικό δείκτη μεταξύ πολλών άλλων. 
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ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Καταδικάζουμε τη βαρβαρότητα των μέτρων της Κυβέρνησης που οδήγησαν στην 

οικονομική εξαθλίωση το μεγαλύτερο μέρος εργαζομένων στο δημόσιο. 

 Καυτηριάζουμε το γεγονός ότι η ηγεσία του τόπου «δεν μπόρεσε» μέχρι και 

σήμερα να χτίσει το σπίτι του Υπουργείου Γεωργίας με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες 

της ΚΥ να στεγάζονται σε 15 περίπου κτίρια, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, με 

μεγάλο κόστος ενοικίων και με αποτέλεσμα να λειτουργούν αναποτελεσματικά. 

Συγχρόνως, η ηγεσία του χαρίζει ουσιαστικά γη 50 στρεμμάτων και κτιριακές 

εγκαταστάσεις ( του ΙΓΜΕ Άγιοι Ανάργυροι Αττικής )αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων 

ευρώ με παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων για 30 χρόνια. 

Αποστασιοποιούμεθα από το, συνδικαλυστρικής εμπνεύσεως και ύφους, 

προτεινόμενο σχέδιο νόμου περί φυτοπροστασίας που θέλει τον ανειδίκευτο 

γεωπόνο και τεχνολόγο ως αμειβόμενο συνταγολόγο, ήτοι εκμεταλλευτή του 

παραγωγού. 

Αντ’ αυτού: 

• Απαιτούμε τη λεπτομερή και εκλαϊκευμένη οδηγία χρήσης του 

φυτοφαρμάκου για κάθε επιτρεπόμενη εφαρμογή του και με φροντίδα της 

παραγωγού εταιρείας.  

• Οφείλουμε να κατευθύνουμε τον έλληνα αγρότη στην ορθολογική χρήση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος αφιλοκερδώς με μέριμνα της πολιτείας, 

μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης του αγρότη, με εκπαιδευτικά προγράμματα 

εξειδικευμένων τιτλούχων Γεωτεχνικών στον τόπο της παραγωγής.    

Υπερασπιζόμαστε την ακριβοδίκαιη εφαρμογή των νόμων στα επιτρεπτά όρια της 

αναλογούσης κατά περίπτωση επιείκειας και την άμεση συμμόρφωση του δημόσιου 

φορέα σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

 Απορρίπτουμε συλλήβδην το προβληθέν από τη Διοίκηση του ΥΠ.Α.Α.Τ. νέο 

οργανόγραμμα διότι: 

• Οι  Γενικές Διευθύνσεις συρρικνώνονται σε ανομοιογενή μορφώματα, 

δύσκαμπτα και αναποτελεσματικά στη λειτουργία τους, υποβαθμίζοντας το 

ρόλο του Γεωτεχνικού στο δημόσιο και κατ’ επέκταση στον ιδιωτικό τομέα. 

• Η Γενική Διεύθυνση «Γεωργικής Παραγωγής και Τροφίμων» 

συμπεριλαμβάνει τα ανόμοια σε γνωστικό αντικείμενο και μη 

προστιθέμενους μεταξύ τους τομείς της Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής 

Παραγωγής, Αγροτικής Τεχνολογίας και Συνεργατισμού. 

 

 



 

4 

 

Άλλως 

1 kg φισφιρίκο + 1 kg χοντρό + 1 κομπίνα + Αγροτοπατέρας = μπάχαλο,     

χωρίς τρόφιμα ( διότι ο ΕΦΕΤ χαρίστηκε στο Υπουργείο Υγείας) 

• Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Κτηνιατρικής, εξαφανίζει κυριολεκτικά έναν 

πυλώνα του Γεωτεχνικού κόσμου, δηλαδή τους αναγκαιότατους κτηνιάτρους.  

• Η Γενική Διεύθυνση Πράσινης Ανάπτυξης είναι ακατάληπτη ως εκ της 

συνθέσεως της και χρωματισμού της. 

Αντίθετα, η Δ.Α.Δ.Α. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπερασπίζεται το ορθολογικό σχήμα του ισχύοντος 

οργανογράμματος. 

Ωστόσο, εκτιμούμε ότι επήλθε το πλήρωμα του χρόνου για σημαντικές αλλαγές και  

συγκεκριμένα:  

I. Θεωρούμε απαραίτητη την ενεργοποίηση του άρθρου 81 του Συντάγματος 

της Ελλάδος, ως προς τη θεσμοθέτηση του Υπηρεσιακού Υφυπουργού με 

υπαλλήλους καριέρας κατά το πρότυπο του Μόνιμου Υφυπουργού, χωρών 

της κεντρικής, βόρειας και ανατολικής Ευρώπης. 

II. Προτείνουμε τη παράλληλη κατάργηση των Ειδικών Γραμματέων και 

Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ως πλεονάζοντες στο ρόλο τους. 

III. Φρονούμε ότι οι εποπτευόμενοι από το ΥΠ.Α.Α.Τ. οργανισμοί πρέπει να 

ενταχθούν στο σχήμα του κεντρικού σχεδιασμού, καθώς επίσης απαιτούμε 

την ένταξη του ΕΦΕΤ σε αυτό. 

IV. Υποστηρίζουμε την άμεση επιστροφή στο  ΥΠ.Α.Α.Τ. των πρώην Γενικών 

Διευθύνσεων Δασικών Υπηρεσιών και Αλιείας, προκειμένου να 

αποκατασταθεί προς όφελος του Δημοσίου η Γεωτεχνική δημόσια 

επικοινωνία. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Υποστηρίζουμε :  

• Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών  

• Την ανάδειξη νέων προσοδοφόρων βιομηχανικών καλλιεργειών 

• Τη μείωση του κόστους παραγωγής 

• Τη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών προβολής και διάθεσης 

Γεωργικών προϊόντων στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού 

• Την ενεργοποίηση του Άρθρου 1 Ν.2040/92, περί Γεωργικών Συμβούλων και 

Ακολούθων για τη στήριξη της Αγροτικής Πολιτικής και διεύρυνσης των 

αγορών εξωτερικού για τη διάθεση των γεωργικών μας προϊόντων   

• Την ορθολογική αναμόρφωση των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων με υποχρεωτική στελέχωση τους από Γεωτεχνικούς αντίστοιχης 

ειδικότητας ανάλογα της δυναμικότητας της 

• Τη βιώσιμη Γεωργική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σήμερα υπάρχει τεράστιος αριθμός, για τα δεδομένα της χώρας, Ανωτάτων Σχολών 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι κάποια ύλη που διδάσκεται αποκλειστικά στα 

τεχνολογικά ιδρύματα θα μπορούσε να προστεθεί ως απαραίτητη στη διδακτέα ύλη 

των Πανεπιστημίων. 

Η μείωση του αριθμού των Ανωτάτων σχολών είναι κατά την εκτίμηση μας αναγκαία 

με την αφομοίωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 

μόνο, έτσι ώστε να υπάρχουν μόνο άριστα συγκροτημένα, λειτουργικά και 

οικονομικά στη διαχείριση τους αποτελεσματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, των 

οποίων οι απόφοιτοι με τις γνώσεις τους θα μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα 

υπέρ της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας.   

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΙΑ ΠΟΥ ΤΕΧΝΙΕΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΤΑ «ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑ» ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ. 

Πιστοί στις αρχές μας και με επίμονη αγωνιστική προδιάθεση, εμείς προχωράμε και 

σας παρακαλούμε για την ψήφο σας στις 10 Απριλίου 2011 για να έχουμε φωνή στα 

όργανα του ΓΕΩΤΕΕ, καθώς επίσης σας προτρέπουμε για τη δική σας συμμετοχή ως 

συνυποψήφιοι μαζί μας με δήλωση σας στην ΚΥ του επιμελητηρίου μέχρι και τις 28 

Φεβρουαρίου 2011. 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΔΑ ΓΕΩΤΕΕ 

με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Δρ. Γεώργιος Κ. Μπακαγιάννης 

Τηλ. 6945784466 

EMAIL: dada.geotee@yahoo.com 

Facebook: dada dadageotee 


