Σχετικά με το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.):
Με το σύστημα αυτό ουσιαστικά ανατρέπεται το ΠΔ344/2000, που καθορίζει τα
επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και ήταν αποτέλεσμα αποδοχής όλων των
επιστημονικών κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ. Επίσης απαξιώνονται τα πτυχία των αποφοίτων
γεωτεχνικών επιστημών και ισοτιμούνται πτυχία σπουδών 5ετούς και 4ετούς φοίτησης,
παρά του ότι ένας από τους στόχους της πρόσφατης αναγνώρισης των πτυχίων των 5ετών
πανεπιστημιακών σπουδών ως μάστερ, ήταν η δυνατότητα διαχωρισμού των
επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μεταξύ επιστημόνων και τεχνολόγων
συναφών πεδίων.
Αναλυτικότερα βάσει της συγκεκριμένης δομής που εγκαινιάζεται, για να μπορεί
κάποιος γεωτεχνικός επιστήμονας να δώσει «Γεωργική Συμβουλή», με άλλα λόγια για να
ασκήσει ένα από τα εξ’ ορισμού επαγγέλματα των σπουδών του, πρέπει να είναι
πιστοποιημένος «Γεωργικός Σύμβουλος», δηλ. να έχει εκπαιδευτεί και εγγραφεί σε
«Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» ύστερα από αρχική κατάρτιση, η οποία θα
επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια! Πλέον της κατάρτισης και τακτικής επανακατάρτισης,
ο υποψήφιος γεωτεχνικός θα πρέπει να δίνει ετήσια συνδρομή για να διατηρεί την
εγγραφή του στο Μητρώο και το δικαίωμα παροχής γεωργικών συμβουλών, πέρα από την
εγγραφή και την ετήσια συνδρομή του στο ΓΕΩΤΕΕ, που υποτίθεται είναι ή θα έπρεπε να
είναι ο φορέας που εξασφαλίζει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του!
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική κατάρτιση πανεπιστήμια αντικειμένων 3ετών
σπουδών και η συνεχής επανακατάρτιση των αποφοίτων τους, αποτέλεσε ένα από τα
σημεία της συνθήκης της Μπολόνια, η οποία όμως ουσιαστικά καταργήθηκε ομόφωνα
μερικά χρόνια αργότερα στη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης στο Έρεβαν
(έτος 2016, έλαβαν μέρος 48 χώρες!). Αλλά και κανένας άλλος επιστήμονας εκτός από τους
γεωτεχνικούς δεν έχει κληθεί ποτέ για κατάρτιση και επανακατάρτιση, ακόμα και όταν
εισάγονται εντελώς νέα δεδομένα στην επαγγελματική του δραστηριότητα ή ακόμα και νέα
γνωστικά πεδία που δεν υπήρχαν πριν, κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Κατά τεκμήριο
τα πανεπιστήμια γεννούν και μεταδίδουν βαθιά γνώση, όχι κατάρτιση, έτσι οι απόφοιτοί
τους είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή του επαγγελματικού τους
βίου. Άλλωστε και η επιλογή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Οργανισμού πιστοποίησης της δομής
των Γεωργικών Συμβούλων και Γεωργικών Συμβουλών, σημαίνει ότι η ίδια η πολιτεία που
θεσπίζει, απαξιώνει συγχρόνως τη δομή, δεδομένου ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Οργανισμός με
άλλο αντικείμενο και εμπειρία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την
εξειδικευμένη εκείνη γνώση στα επί μέρους αντικείμενα των αποφοίτων ενός
πανεπιστημίου. Εκτός εάν η πολιτεία αποσκοπεί να μεταβιβάσει στο μέλλον ολόκληρη τη
δομή σε ιδιώτες (όπως ισχύει π.χ. με την πιστοποίηση στην πληροφορική και τον ΕΟΠΠΕΠ)
και η επιλογή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε σχέση με τα πανεπιστήμια ή το ΓΕΩΤΕΕ, είναι κατά
κάποιο τρόπο υποχρεωτική, επειδή πρόκειται για Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την κατάργηση της σχετικής ΥΑ.
Σημείωση: Και επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ
163/13692/25.01.2018, ΦΕΚ Β’ 267/01.02.2018) δημοσιεύτηκε από το ΥΠΑΑΤ χωρίς
προηγουμένως να ζητηθεί η γνώμη ή ο σχολιασμός από κανέναν αρμόδιο φορέα ή
πρόσωπο. Ακόμα περαιτέρω, σχετικά με τις αντιστοιχήσεις των επιστημονικών
κατευθύνσεων με τα πεδία που έχουν ήδη καθοριστεί με την ΥΑ, κανένας διάλογος δεν
φαίνεται να έχει ξεκινήσει ή ζητηθεί.

