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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς Γεωτεχνικούς  

Αν όχι τώρα , πότε; 
 
Ο σύγχρονος μεσαίωνας, εν ετει 2013, βρίσκει τους εργαζόμενους, τη 
μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας με τις τραγικές συνέπειες της 
μνημονιακής λαίλαπας, και μπροστά σε νέο κύκλο αντιλαϊκών μέτρων, 
που οδηγούν ολοταχώς στο 4ο μνημόνιο εξολόθρευσης τους.  
 
 Βρίσκει σε πλήρη απαξίωση την παραγωγική διαδικασία , σε 
αποδιάρθρωση και καταστροφή τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, και 
σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο για εκποίηση του δημοσίου πλούτου και 
περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση. 
 
Βρίσκει τους επιστήμονες που με τεράστιες προσπάθειες και στερήσεις 
μπόρεσαν να πάρουν ένα η και περισσότερα πτυχία, θεωρώντας το 
αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης , ως επί πλέον προσόν και κριτήριο 
προσφοράς , δημιουργίας και γιατί όχι και επαγγελματικής εξέλιξης, 
 σε κλίμα παράνοιας για τις μεθοδεύσεις της τρικομματικής κυβέρνησης 
και τις συμφωνίες με την τρόικα. 
 
Βρίσκει τους  χιλιάδες γεωτεχνικούς , σε καθεστώς πλήρους 
εκπαραθύρωσης από τον όποιο εργασιακό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό  , 
εκβαρβαρισμου  των εργασιακών  τους δικαιωμάτων  και σχέσεων 
 και πλέον απροκάλυπτα την αμφισβήτηση ακόμη και της  
επιστημονικής και επαγγελματικής τους υπόστασης και αξιοπρέπειας. 
 
Πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς και το μεταξύ άλλων  
‘’ κοσμημάτων ‘’  απόσπασμα-εκτρωμα του πολυνομοσχεδίου- 
‘’Αποφασίσαμεν και διατάσσομεν ’’ που με διαδικασία κατεπείγοντος 
φέρνει η μνημονική συγκυβέρνηση στη Βουλή : 
 
Η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8) 
τροποποιείται ως εξής: 
«13. Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται: 
α) Οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ότι 
ορίζεται στα σχετικά άρθρα του ΠΔ. 109/1989 ή 
β) Προσωπικό που έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση βάσει της ισχύουσας 
κάθε φορά νομοθεσίας για την δια βίου μάθηση, ώστε να εξασφαλίζεται 
το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα 



εκδοθεί εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος νόμου 
καθορίζονται το πρόγραμμα, ο φορέας, η διάρκεια της παρερχόμενης 
εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας περίπτωσης.» 
 
Θα ήταν μια επαρκής εξήγηση η εκτίμηση ότι η απαξίωση των 
γεωτεχνικών οδηγεί με αυτόματο τρόπο στην αύξηση της κερδοφορίας 
των όποιων πολυεθνικών συνεχίζουν να παραμένουν ενεργές στη χώρα 
μας η όποιες σκοπεύουν να επενδύσουν. 
Όμως η ταυτόχρονη ‘’ διάλυση’’ του παραγωγικού ιστού της χώρας μας 
και στον πρωτογενή τομέα, με πρώτα ‘’ θύματα ‘’ τους μικρομεσαίους 
αγρότες και τους απλούς εργαζόμενους , υπό τις ευλογίες τις τρόικα και 
των κυρίαρχων δυνάμεων του νεοφιλελευθέρου καπιταλισμού στην Ε.Ε , 
αποκαλύπτει σχεδιασμούς πολύ ευρύτερους από την εκτίμηση αυτή και 
μάλιστα υπό τις ψευδώνυμες  διακηρύξεις της μνημονιακής 
συγκυβέρνησης ότι η γεωργία μπορεί να γίνει πυλώνας ανάπτυξης. 
 
Και είναι τραγικό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
γεωτεχνικός επιστήμονας και μάλιστα πανεπιστημιακός καθηγητής, να 
προωθεί ρυθμίσεις που οδηγούν στην πλήρη απαξίωση της 
επιστημονικής γνώσης και έρχονται σε  κατάφωρη σύγκρουση με τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των αγροτικών προϊόντων, 
υπονομεύοντας  ταυτόχρονα τόσο την δημόσια υγεία και την προστασία 
του περιβάλλοντος .  
 
Συνάδελφοι/σες γεωτεχνικοί 
 
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε την επιστημονική και 
επαγγελματική μας υπόσταση και προοπτική. 
Την εργασία και την παραγωγή. 
Την ζωή μας την ίδια και το μέλλον των μελλοντικών γενιών. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να  αποτρέψουμε με κάθε τρόπο τις μεθοδεύσεις 
αυτές. 
Το γεωτεχνικό κίνημα πρέπει να  δώσει ηχηρή απάντηση και να 
ακυρώσει την επιστροφή της ελληνικής γεωργίας , των παραγωγών και 
των επιστημόνων της πρωτογενούς παραγωγής στον μεσαίωνα. 
 
Καλούμε το ΔΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ να πάρει άμεσες πρωτοβουλίες , σε 
συνεργασία με όλους τους γεωτεχνικούς φορείς  , 
επαγγελματικούς , επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς με τους 
οποίους συνυπέγραψε και την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας 

στον πρωθυπουργό, για τον πανγεωτεχνικό ξεσηκωμό. 
 
 
Για την ΕΠΟΣ-Γ 
Δημάκης Θανασης 
Μέλος ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ 


