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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα, 29-5-2013 

Συνάδελφοι, 

Στο τελευταίο Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ αποκαλύφθηκε ακόμα μια φορά η ενδοτική στάση 
της πλειοψηφίας του στα κυβερνητικά σχέδια. Το ΠΑΜΕ είχε ζητήσει από τις 12/5 
την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ αμέσως μετά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013, με 
αίτημα την ενημέρωση και παν-κινητοποίηση του γεωπονικού κόσμου για την 
απόκρουση των συνεπειών του σε βάρος του γεωπονικού επαγγέλματος 
(συγκεντρώσεις, ενημέρωση σωματείων, Παραρτημάτων, γεωτεχνικών, 
συλλαλητήριο στην Αθήνα κλπ.). Κι αυτό επειδή αν υλοποιηθούν οι προβλέψεις για 
την έκδοση Π.Δ/των και ΥΑ, στην ουσία θα καταργήσουν την υποχρέωση 
απασχόλησης γεωπόνου σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και 
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
Προειδοποιούσαμε ότι, έτσι θα οδηγήσουν σε υποκατάσταση-αντικατάσταση του 
γεωπόνου από δήθεν «υπεύθυνο επιστήμονα», δήθεν «ισότιμα εκπαιδευμένο», με ότι 
συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη δημόσια υγεία, στην υγεία των φυτών και ζώων 
και στο περιβάλλον. Το αίτημά μας συμπληρώνονταν από την ανάγκη άμεσης 
παρέμβασης κλιμακίου του Δ.Σ στον Υπουργό ΑΑΤ με στόχο τον τερματισμό της 
υλοποίησης όλων των παραπάνω. 

Όμως, αντί ο Πρόεδρος του Δ.Σ να ανταποκριθεί σ’ αυτό το αίτημα, προτίμησε, 
ακριβώς την επόμενη μέρα που το παρέλαβε, να επικοινωνήσει με μέλος του Δ.Σ 
γεωπόνο-στέλεχος της ΠΑΣΚ, ο οποίος, αφού φρόντισε να προμηθευτεί τα σχετικά 
σχέδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να συμμετέχει σε συσκέψεις με τον 
Γραμματέα και στελέχη του ΥΠΑΑΤ, συγκάλεσε την επιτροπή για τα φυτοφάρμακα 
για να συζητήσουν τι; Την άμεση έκδοση των Π.Δ/των, όπως άλλωστε είχε 
¨παραγγείλει¨ σχετικά ο Γ.Γ του ΥΠΑΑΤ. Αντί δηλαδή ο Πρόεδρος και το παραπάνω 
στέλεχος να ενδιαφερθούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία έκδοσης των παραπάνω 
νομικών κειμένων, που είναι ταφόπλακες στα επαγγελματικά δικαιώματα των 
γεωπόνων, έσπευσαν να σταθούν αρωγοί στην κυβερνητική πρεμούρα που βιάζεται 
να εκδοθούν γρήγορα, ποιος ξέρει γιατί, ίσως για να έχουν κάποιο έργο να επιδείξουν 
ενόψει κυβερνητικού ανασχηματισμού. Εκτός κι αν αυτή η πρεμούρα εξυπηρετεί κι 
άλλου τύπου επιδιώξεις. 

Μπροστά σ’ αυτή την εξέλιξη, στο Δ.Σ που συγκλήθηκε στις 27-5-2013 (15 μέρες 
μετά το αίτημά μας!) το ΠΑΜΕ αποκάλυψε και ξεσκέπασε τη στάση του Προέδρου 
και του στελέχους της ΠΑΣΚ, ασκώντας τους δριμύτατη πολεμική και κατέθεσε εκ 
νέου την πρότασή του για παν-κινητοποίηση των γεωτεχνικών. Όμως η δύναμη της 
πλειοψηφίας ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ ξαναμίλησε! Αν και η πρότασή μας απέσπασε ψήφους 
και από εκλεγμένους της ΔΑΚΕ, δεν κατάφερε τελικά να πλειοψηφήσει, 
ισοψηφώντας με άλλη πρόταση που στέλνει τη μπάλα στην κερκίδα! Έτσι, αν και τα 
πράγματα που τρέχουν ταχύτατα απαιτούν ΤΩΡΑ την άμεση κινητοποίηση των 
συναδέλφων, η παραπάνω πλειοψηφία μπορεί να απολαμβάνει τη μακαριότητα της 
προσφοράς της στους γεωτεχνικούς με τη μόνη δράση που έχει αποφασίσει, η οποία 
είναι: Προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ σε ένα πολύ καλό δικηγορικό γραφείο που θα 
εξηγήσει στην κυβέρνηση γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί η άδεια επαγγέλματος των 
γεωτεχνικών! 

Οι γεωτεχνικοί έχουν ακόμα ένα δείγμα πολιτικής για να βγάλουν τα συμπεράσματά 
τους για τις πλειοψηφίες που έχουν εκλέξει δήθεν για να τους εκπροσωπούν.- 


