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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

Ανάγκη για άμεση απόσυρση 
των αντιγεωτεχνικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου 

 

 Με μεγάλη έκπληξη και έντονη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε, από τα κείμενα που 
δημοσιεύτηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ότι στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες εισάγονται διακρίσεις 
μεταξύ των γεωτεχνικών κλάδων και διασπάται ο ενιαίος χώρος των γεωτεχνικών, μιας και 
επιτρέπεται στην ουσία η άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος από «επιστήμονες» που 
δεν θα είναι μέλη του Επιμελητηρίου. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως επιστημονικό και επαγγελματικό επιμελητήριο όλων των 
γεωτεχνικών της χώρας (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων και ιχθυολόγων), 
είναι θεσμικά επιφορτισμένο με το ρόλο του συμβούλου της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης 
του πρωτογενή τομέα, καθώς και σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων 
και του περιβάλλοντος. Eίναι επίσης επιφορτισμένο με την υποχρέωση προάσπισης των 
επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων 
των γεωτεχνικών, ενώ παράλληλα ελέγχει την τήρηση από πλευράς τους των κανόνων 
επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ασκώντας τους και 
πειθαρχικό έλεγχο. 

Εάν ψηφισθούν και εφαρμοστούν οι εν λόγω διατάξεις, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χάνει τον 
καθολικό, δημόσιο χαρακτήρα του, ενώ καταργείται στην ουσία ο θεσμικός του ρόλος ως 
επιστημονικό και επαγγελματικό επιμελητήριο των γεωτεχνικών και η δυνατότητά του να 
διαφυλάξει την τήρηση της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας από πλευράς 
τους. Επίσης, τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του 
συμβούλου της πολιτείας και να στηρίξει επιστημονικά την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη 
του πρωτογενή τομέα και έξοδο, τελικά, της χώρας από την κρίση. 

Είναι απορίας άξιον σε τι θα ωφελήσει την εθνική οικονομία, τη δημόσια υγεία, τη 
δημόσια ασφάλεια και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αυτή η ρύθμιση.  Ποια 
συμφέροντα εξυπηρετεί η απαξίωση ενός Επιστημονικού Επιμελητηρίου, ενός Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που αποτελεί το μοναδικό θεσμοθετημένο σύμβουλο της 
Πολιτείας στα θέματα της πρωτογενούς παραγωγής; Γιατί τίθεται σε διωγμό το επάγγελμα 
του γεωτεχνικού και φαλκιδεύεται η προσπάθεια για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της 
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εθνικής αγροτικής οικονομίας; Γιατί θεσμοθετείται διακριτική μεταχείριση ανάμεσα στους 
επιστημονικούς κλάδους που πρωταρχικό σκοπό τους έχουν την προάσπιση του δημοσίου 
συμφέροντος; 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά να πάρουν άμεσα θέση επί του θέματος ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος,  στην κατεύθυνση της άμεσης απόσυρσης 
από το υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο των διατάξεων που αφορούν τους γεωτεχνικούς, 
επισημαίνοντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση θα έχει την πλήρη ευθύνη της 
διάλυσης του γεωτεχνικού χώρου, καταφέρνοντας έτσι σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια για 
ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και  έξοδό της από την κρίση. 

 
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 


