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ΠΡΟΣ 

1. Υπ.Α.Α.Τ. / Δ/νση 

Αποκεντρωμένων 

Υπηρεσιών 

Πελοποννήσου, Δυτ. 

Ελλάδας & Ιονίου 

2. Περιφέρεια Δυτ. 

Ελλάδας / Γεν. Δ/νση 

Περ. Αγρ. Οικονομίας 

& Κτηνιατρικής 

3. Περιφέρεια Πελ/σου / 

Δ/νσεις Αγρ. 

Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής 

4. Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων / Δ/νσεις Αγρ. 

Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Κεφαλληνίας & Π.Ε. 

Ζακύνθου  

        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Τμήμα 

Επαγγελματικών 

Θεμάτων 

3. Παραρτήματα 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη χρήση επαγγελματικού τίτλου γεωπόνου» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 2750/11-11-2016 έγγραφο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

Σας ενημερώνουμε πως στο Παράρτημά μας έχουν περιέλθει καταγγελίες γεωπόνων 

σχετικά με αυθαίρετη χρήση του τίτλου του γεωπόνου από επαγγελματίες οι οποίοι 

δεν είναι απόφοιτοι γεωπονικών σχολών. Η αυθαίρετη χρήση του τίτλου του 

γεωπόνου γίνεται είτε στους χώρους δραστηριοποίησης των επαγγελματιών αυτών 

(π.χ. ταμπέλες, επαγγελματικές κάρτες), είτε σε έγγραφα τα οποία καταθέτουν σε 

δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. χρήση σφραγίδων με τον τίτλο του γεωπόνου). Επιπλέον 
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υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο τίτλος του γεωπόνου συνοδεύεται από πολύ 

μικρής γραμματοσειράς γράμμα προ της λέξης «γεωπόνος» σε τρόπο ώστε να 

δημιουργείται σύγχυση ή να μην γίνεται κατανοητή στο ευρύ κοινό η απλή αυτή 

προσθήκη η οποία βέβαια δεν αφορά σε ειδικότητα επιστήμονα γεωπόνου. 

Σημειώνεται πως το υπάρχον νομικό πλαίσιο ρυθμίζει ρητά σε ποιους επιτρέπεται 

αποκλειστικά η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου. Επιπλέον σημειώνεται πως 

για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου απαιτείται υποβολή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

σχετικής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος προκειμένου, μετά από έλεγχο να 

χορηγηθεί βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης γεωτεχνικού 

επαγγέλματος, ειδικότητας γεωπόνου. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2040/1992, το επάγγελμα του γεωτεχνικού (και 

επομένως και του γεωπόνου) εξασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από τα τακτικά μέλη 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και οι παραβάτες τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 

458 του Ποινικού Κώδικα ποινές. Τέλος, η αυθαίρετη χρήση του τίτλου του 

Γεωπόνου για επαγγελματικούς σκοπούς συνιστά παράνομη άσκηση του γεωτεχνικού 

επαγγέλματος και παραπλάνηση των ενδιαφερομένων πολιτών, γεγονός το οποίο, 

πέραν των άλλων κινδύνων που ενέχει για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 

επισύρει ποινικές κυρώσεις. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες 

σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε συστάσεις άμεσης συμμόρφωσης προς όλους 

όσους χρησιμοποιούν αυθαίρετα τον τίτλο του γεωπόνου, χωρίς φυσικά να πληρούν 

τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Επίσης έγγραφα τα οποία κατατίθενται και 

στα οποία γίνεται αυθαίρετη χρήση του τίτλου του γεωπόνου θα πρέπει να 

διορθώνονται άλλως να ενημερώνεται το Παράρτημά μας προκειμένου να γίνεται 

έλεγχος συνδρομής εγγραφής στα μητρώα και να ενημερώνεστε σχετικά με 

απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση και στο πλαίσιο διασφάλισης της νομιμότητας 

και του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των Γεωπόνων – μελών μας, θα 

βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσουμε σε υποβολή σχετικών μηνυτηρίων 

αναφορών κατά συγκεκριμένων προσώπων - επαγγελματιών προς τις κατά τόπους 

Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο σχετικό και 

κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος. 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σχετικά όλων των υφιστάμενων οργανικών σας 

μονάδων.  

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος 


