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Θέμα: «Απόψεις  επί  του  Προσχεδίου  Νόμου  ‘Αρχή  της  Επαγγελματικής 

Ελευθερίας.  Κατάργηση  αδικαιολογήτων  περιορισμών  στην  πρόσβαση  και  

άσκηση επαγγελμάτων’»

Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 349/24-01-2011 έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας, το παράρτημα μας έχοντας ήδη 

προβεί  στη  μελέτη  ενός  τόσο  σημαντικού  σχεδίου  νόμου,  σας  παραθέτει  τις 

απόψεις  του  περί  του  θέματος.  Με  τη  πρώτη  ματιά  γίνεται  προφανές  ότι 

πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που καταπατά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα 

όπως αυτά έχουν κατακτηθεί μέσω του Π.Δ. 344/2000 και θέτει σε κίνδυνο την 

δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και τo περιβάλλον.   

Το  επάγγελμα  του  Γεωτεχνικού  (Γεωπόνου,  Δασολόγου,  Γεωλόγου, 

Κτηνιάτρου  και  ιχθυολόγου)  είναι  ήδη  ένα  ανοιχτό  επάγγελμα  που  υπόκειται 

καθαρά στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και της ελεύθερης 

αγοράς  και  ασκείται  από  απόφοιτους  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης 

αντίστοιχων σχολών. Δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμούς ως προς 

την  άσκηση  του,  όπως  αριθμητικούς,  πληθυσμιακούς,  γεωγραφικούς,  σε 

ελάχιστες  αποστάσεις,  σε  περιορισμένες  οικονομίες  κλίμακας,  σε  εταιρικούς 

περιορισμούς και δεν αμείβεται με οριοθετημένες κατώτατες ή ανώτατες αμοιβές. 

Είναι  σε  όλους  μας  γνωστό  ότι  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των 

Γεωτεχνικών,  σε  ότι  αφορά τους  τομείς  δραστηριοποίησης  και  εργασίας  τους 

καθορίζονται  από το Π.Δ. 344/2000 περί  της άσκησης του επαγγέλματος του 

Γεωτεχνικού ( Αρ. ΦΕΚ 297 Τεύχος Α’ 29-12-2011). Η διαδικασία χορήγησης της 

άδειας  ασκήσεως επαγγέλματος  καθορίζεται  από το  εν  λόγω Π.Δ.  (άρθρο 2) 

χωρίς  να  θέτει  οποιονδήποτε  περιορισμό  στους  κατόχους  των  απαραιτήτων 
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τίτλων  σπουδών  και  χωρίς  να  βάζει  καμία  προϋπόθεση  από  αυτές  που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Αντιθέτως η χορήγηση της είναι 

υποχρεωτική για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε κάθε μέλος του, που έχει τις νόμιμες 

προϋποθέσεις. Επιπλέον το κόστος της αρχικής έκδοσης είναι πολύ μικρό και η 

ανανέωση της είναι δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις.

Το σημαντικότερο προφανές συμπέρασμα που εξάγεται από τις διατάξεις 

του εν λόγω Π.Δ., όσο και από την καθημερινή μας επαγγελματική πρακτική είναι 

ότι  το  επάγγελμα του Γεωτεχνικού  διαφυλάσσει  άμεσα την δημόσια υγεία  και 

ασφάλεια  με  τις  υπηρεσίες  που παρέχει.  Συγκεκριμένα με  τις  υπηρεσίες  που 

παρέχει σε όλη την παραγωγική διαδικασία συμβουλεύοντας και επιβλέποντας 

τους  παραγωγούς,  εξασφαλίζει  την  ασφάλεια  και  την  υψηλή  ποιότητα  των 

παραγόμενων  γεωργικών  προϊόντων  (τήρηση  της  νομοθεσίας,  εφαρμογή 

προγραμμάτων  πιστοποίησης,  έλεγχο  υπολειμμάτων  γεωργικών  φαρμάκων, 

εφαρμογή  προγραμμάτων  απονιτροποίησης  κ.α.).  Επίσης  με  τους 

φυτουγειονομικούς,  κτηνιατρικούς,  ποιοτικούς  και  άλλους  ελέγχους  που ασκεί 

στα διακινούμενα αγροτικά προϊόντα, εγχώρια και εισαγόμενα, διασφαλίζει την 

υγεία  και  την  ασφάλεια  των  καταναλωτών,  την  προστασία  της  αγροτικής 

παραγωγής και του περιβάλλοντος.  Επίσης τα Γεωτεχνικά επαγγέλματα με την 

καθημερινή τους δραστηριότητα είναι αυτά που διαφυλάττουν το περιβάλλον με 

πολλούς και ποικίλους τρόπους ασχολούμενοι με τις περιβαλλοντικές μελέτες, 

την  προστασία  των δασών,  τις  αναδασώσεις,  την  ορθολογική διαχείριση των 

υδάτων,  του  ορυκτού  και  αλιευτικού  πλούτου  της  χώρας  μας.  Όπως  επίσης 

διασφαλίζουν  την  αρτιότητα,  την  λειτουργικότητα  και  την  περιβαλλοντική 

προστασία κατά την κατασκευή και λειτουργία πάσης φύσεως έργων, Ιδιωτικών 

και Δημοσίων.

Όσον αφορά την περίπτωση των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων – 

εφοδίων,  η  ύπαρξη της  άδειας  ασκήσεως Γεωπόνου  κρίνεται  ως  απαραίτητη 

όπως άλλωστε συμβαίνει  και  με  τα  φαρμακεία  που εμπορεύονται  ανθρώπινα 

φάρμακα. Στα τελευταία σύμφωνα με το σχέδιο νόμου αλλά και με δηλώσεις του 

αρμόδιου υπουργού θα είναι  υποχρεωτική η ύπαρξη φαρμακοποιού με άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου να λειτουργήσει ένα τέτοιο φαρμακείο. 

Κατά  αντιστοιχία  και  στην  περίπτωση  των  γεωργικών  φαρμάκων  είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη Γεωπόνου με κατάλληλη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

για  να  διασφαλίζεται  η  σωστή  χρήση  και  εφαρμογή  των  πωλούμενων 



σκευασμάτων τόσο για τον χρήστη όσο και για τον καταναλωτή. Ειδάλλως χωρίς 

την  απαίτηση  άδειας  εξάσκησης  επαγγέλματος  Γεωπόνου  για  την  λειτουργία 

καταστήματος Γεωργικών Φαρμάκων και χωρίς την εφαρμογή της απαιτούμενης 

συνταγογράφησης  (που  απαιτείται  και  από  οδηγία  της  Ε.Ε.)  κάθε 

ενδιαφερόμενος  θα  μπορεί  να  εμπορεύεται  και  να  διακινεί  επικίνδυνα 

σκευάσματα για την δημόσια υγεία χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις.      

Διαπιστώνεται  ωστόσο ότι  με το προτεινόμενο  με  το σχέδιο  νόμου για 

διαβούλευση καταργούνται οι συγκεκριμένες άδειες που εκδίδει το Επιμελητήριο 

μας,  παρόλο  που  δεν  αντίκεινται  στη  φιλοσοφία  του  νομοσχεδίου  που 

κατατέθηκε. Αντιθέτως με την κατάργηση αυτή τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

ασφάλεια  των  καταναλωτών  και  το  περιβάλλον  και  συνεπώς  για  λόγους 

δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου 

θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού. 

Με  την  κατάργηση  της  άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος  δεν  θα 

πιστοποιείται  η  επιστημονική  επάρκεια  και  η  νομική  ικανότητα  μέσω  της 

συγκεκριμένης  άδειας  για  να  μπορεί  να  ασκήσει  κανείς  το  συγκεκριμένο 

επάγγελμα.  Το  γεγονός  αυτό  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  ασκούν  το  ίδιο 

επάγγελμα ή το ίδιο είδος εργασίας ή και  να ισχυρίζονται  ότι  μπορούν να το 

ασκήσουν και  άλλα άτομα που κατέχουν παρεμφερή πιστοποιητικά σπουδών 

κατώτερης όμως βαθμίδας (απόφοιτοι ΤΕΙ, κολλεγίων, ΙΕΚ κ.λ.π.) σε αντίθεση με 

τα οριζόμενα στο Π.Δ. 344/2000. Όμως το χειρότερο είναι ότι δεν θα μπορούν 

πραγματικά  να  ασκήσουν  αυτό  το  είδος  εργασίας,  λόγω  του  χαμηλότερου 

επιπέδου  εκπαίδευσης,  βλάπτοντας  έτσι  τους  πελάτες  τους,  την  υγεία  των 

καταναλωτών,  την  κοινωνία,  την  οικονομία  και  το  περιβάλλον γενικότερα.  Με 

λίγα λόγια σας περιγράψαμε ένα πρόβλημα που υπάρχει ήδη στην αγορά και θα 

ενταθεί πολύ περισσότερο με την κατάργηση των αδειών και είναι βέβαιο ότι θα 

επιφέρει  όχι  μόνο  σύγχυση  στην  αγορά,  άλλα  ταυτόχρονα  και  σοβαρή 

υποβάθμιση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και πληθώρα νομικών 

και άλλων διενέξεων.

Επιπρόσθετα εκτιμάται ότι θα πληγεί καίρια ο έλεγχος της επαγγελματικής 

δεοντολογίας και  νομιμότητας της δράσης των μελών του από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 

μέσω  των  χορηγούμενων  αδειών  ασκήσεως  επαγγέλματος  και  της  τυχόν 

ανάκλησης  αυτών.  Συνεπώς  όλες  οι  περιπτώσεις  διενέξεων  ακόμα  και 

περιπτώσεις  διενέξεων  μεταξύ  διαφορετικών  κλάδων  (εντός  και  εκτός 



ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) θα οδηγηθούν στην δικαστική οδό για να εκδικαστούν από δικαστές 

που  δεν  θα  δύναται  ωστόσο  να  κρίνουν  με  τεχνικά  κριτήρια  επί  τεχνικών 

θεμάτων,  αφού  δεν  είναι  εξοικειωμένοι  με  τα  γνωστικά  αντικείμενα  και  τις 

ιδιαιτερότητες των Γεωτεχνικών Επιστημών.  Αν συνυπολογίσουμε και το φόρτο 

εργασίας  των δικαστηρίων συμπεραίνουμε  άμεσα ότι  θα υπάρχουν πληθώρα 

περιπτώσεων αδικιών και μη απόδοσης δικαιοσύνης.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί επίσης υπόψη ότι η χορήγηση των αδειών 

άσκησης  επαγγέλματος  είναι  ένας  θεσμός  που  υπάρχει  σχεδόν  σε  όλες  τις 

χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπώς έστω και για λόγους εναρμόνισης και 

ίσης αξιολόγησης των κάθε είδους επαγγελματιών του χώρου μας, να διατηρηθεί 

ως  έχει  και  να  χορηγούνται  οι  άδειες  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις,  όπως 

γίνεται ήδη, υπηρετώντας έτσι την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την οποία 

σαν κλάδος δεν την φοβόμαστε αντιθέτως την επιζητούμε. 

Η όποια προσπάθεια  ανοίγματος  κλειστών επαγγελμάτων -  στα  οποία 

«κλειστά» δεν συμπεριλαμβάνεται το Γεωτεχνικό επάγγελμα - δεν πρέπει κατά 

την  άποψη  μας  να  πλήξει  την  επαγγελματική  κατοχύρωση  των  μελών  μας 

προκαλώντας ταυτόχρονα σύγχυση και ασυδοσία στην αγορά. Πιστεύουμε ότι θα 

πρέπει να υπάρχουν διακριτά επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα τέτοια 

όμως  ώστε  να  μπορεί  και  να  υποχρεούται  ο  καθένας  να  αποδεικνύει  τι 

επαγγέλλεται και σε ποιο γνωστικό πεδίο μπορεί να προσφέρει. Άρα θα πρέπει 

για  τους  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  που  αναφέραμε  παραπάνω  να 

διατηρηθεί το νομικό καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας για τους 

Γεωτεχνικούς.  Έτσι  ώστε  να  μην  καταντήσουμε  στην  Ελλάδα  του  2011  να 

εφαρμόζουμε το γνωμικό του γνωστού ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη που έλεγε 

ότι «  στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις» ή το άλλο προσφιλέστερο σε εμάς τους 

Γεωτεχνικούς ότι θα καταντήσουμε «ξέφραγο αμπέλι».      

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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