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ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση του πτυχίου μας 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

το τελευταίο διάστημα ο κλάδος μας, και όχι μόνο, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Συγκεκριμένα, 

με  την  έκδοση  των  Π.Δ.  που  προβλέπονται  στο  Ν.  4152/2013  (Α΄  107),  επιχειρείται  η  πλήρης 

ισοπέδωση  των  επαγγελματικών μας δικαιωμάτων  και  η  αλλαγή  των  εργασιακών σχέσεων στον 

ιδιωτικό τομέα, μέσω της: 

1.  υποβάθμισης  του  πτυχίου  μας  αποσυνδέοντας  το  από  το  δικαίωμα  στην  εργασία 

μετατρέποντας  τους  εργαζόμενους  σε  μισοαπασχολούμενους  –  μισοάνεργους  με  στόχο  την 

αύξηση της κερδοφορίας  των επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπτώσεις  τόσο στη δημόσια υγεία 

όσο και την προστασία του περιβάλλοντος. 

2.  Κατάργησης  του  δικαιώματος  της  πλήρους  απασχόλησης  στις  μικρές  και  πολύ  μικρές 

επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολ/κού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων που αποτελούν το σύνολο σχεδόν των 

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα  σύμφωνα  με  την  αριθ.  2003/361/ΕΚ    Σύσταση  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  Εξάλλου,  η    κατάργηση  της  πλήρους  απασχόλησης  στον  ιδιωτικό  τομέα  συνδέεται 

άμεσα  και  με  τις  αλλαγές  που  προωθούνται  στο  Δημόσιο,  όπως  η  αλλαγή  των  εργασιακών 

σχέσεων  μέσω  των  προγραμμάτων  «κοινωφελούς  εργασίας»,  τις  διαθεσιμότητες‐κινητικότητα‐

απολύσεις,  το  νέο  πειθαρχικό  δίκαιο,  το  ν.  4250/2014  για  την  ‘’αξιολόγηση’’  των  δημοσίων 

υπαλλήλων, το νέο μισθολόγιο για τους νεοεισερχομένους, κτλ.. 

Οι ανατροπές όμως αυτές, δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία. Αντιθέτως, έχουν ονοματεπώνυμο:  

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τα  υπ’  αριθ.  145/2014  (Α’  235)  και  159/2014  (Α’  241)  Π.Δ.  που  αφορούν  αντιστοίχως  α.  το 

πρόγραμμα,  τους φορείς και τη διάρκεια της εκπαίδευσης του «ισότιμα εκπαιδευμένου» με τον 

υπεύθυνο επιστήμονα σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολ/κού υλικού καλλιεργούμενων 

φυτικών  ειδών  και  εμπορίας  λιπασμάτων  και  β.  την  μερική  απασχόληση  των  υπεύθυνων 

επιστημόνων  στις  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  παραγωγής  και  εμπορίας 

πολλαπλασιαστικού  υλικού  καλλιεργούμενων  φυτικών  ειδών  και  στις  μικρές  και  πολύ  μικρές 

επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων   και αποτελούν εφαρμογή παλαιότερων αποφάσεων της ΕΕ 

που  έρχονται  τώρα  να  εφαρμοστούν  και  να  εξειδικευτούν  (π.χ.  το  άνοιγμα  των  ‘’κλειστών’’ 

επαγγελμάτων  αποτελεί  απαίτηση  τόσο  της  Ε.Ε.  (Συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  Στρατηγική  της 

Λισαβόνας  2000,  μνημόνια)  όσο  και  του  ΟΟΣΑ,  η  προώθηση  της  μερικής  απασχόλησης,  της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης των ανέργων αλλά και γενικότερα του 

εργατικού δυναμικού αποτελεί εφαρμογή της Λευκής Βίβλου (1994), ενώ η εμπορευματοποίηση 

της  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  της  Διακήρυξης  της  Μπολόνιας 

(1999)). 

Επίσης,  το  παράλογο  της  υπόθεσης  είναι  ότι  προηγήθηκαν  της  έκδοσης  των Π.Δ.  οι  αντίστοιχες 

Κ.Υ.Α,  οι  οποίες  προετοίμασαν  το  έδαφος  για  την  οριστική  ταφόπλακα  του  πτυχίου  μας.  Π.χ. 

σύμφωνα: 

 με  την υπ’ αριθ. 4166/51687/2014  (Β’ 1031)  ΚΥΑ  παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης 

στην επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων αποφοίτου λυκείου που θα έχει παρακολουθήσει 

ένα σεμινάριο το πολύ 60 ωρών τις ημέρες που δεν απασχολείται σε αυτήν ο υπεύθυνος 

επιστήμονας 

 με  την  υπ’  αριθ.  1153/16620/2014  (Β’  616)  ΚΥΑ,  στην  περίπτωση  της  μερικής 

απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα   είναι υποχρεωτική η απασχόληση προσωπικού 

στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολ/κού υλικού καλλιεργούμενων ειδών που θα 

έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!!!  

ΤΑ  ΨΕΜΑΤΑ  ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.  Ήρθε  η  ώρα  κάθε  φορέας,  συνδικαλιστικός  και  μη,  να  αναλάβει  τις 

ευθύνες του. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

1. την  κατάργηση  των  Π.Δ.  τερατουργημάτων  και  των  αντίστοιχων  ΚΥΑ  που  ανοίγουν  τον 

ασκό  του  Αιόλου  για  παραπέρα  υποβάθμιση  του  πτυχίου  μας  με  ταυτόχρονη 

ιδιωτικοποίηση  της  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  μέσω  της  παροχής  πιστοποιητικού 

εκπαίδευσης από πανεπιστήμια μέχρι και ιδιωτικές σχολές, ιδρύματα έναντι διδάκτρων και 

την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο. 

2. Την  άμεση  παρέμβαση  και  κινητοποίηση  όλων  των  γεωτεχνικών  σε  δημόσιο,  ιδιωτικό 

τομέα και σχολές ενάντια στην απαξίωση του πτυχίου μας. 

 

ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ, 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ. 

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

 

 

                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ   

           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

              ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

 

 

 


