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                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ   
 
 

Προς  τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη 

 
Θέμα: «  Άμεση ανάγκη ισότιμης ένταξης των Πτυχιούχων Γεωπόνων-Γεωτεχνικών 

Τ.Ε. στο  ΓΕΩΤ.Ε.Ε. » 

 
 Κύριε Υπουργέ, 

 

 Η  Πανελλήνια  Ένωση  Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ) με 

ανοιχτή επιστολή της, με θέμα την επιμελητηριακή εκπροσώπηση των Γεωπόνων Τ.Ε., ζητά από  το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Υπ.Α.Α.Τ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), 

να προχωρήσει η διαδικασία της ισότιμης ένταξης των Πτυχιούχων Γεωπόνων -Γεωτεχνικών Τ.Ε. 

στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενώ το ίδιο καλούν να γίνει και από το Επιμελητήριο.  Υπενθιμίζεται ότι ο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά θέματα, καθώς παρέχει τη συνδρομή του για την 

άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για μελέτες που 

αναφέρονται σε γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά, ιχθυοπονικά και γεωλογικά 

Θέματα. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 Ως εκ τούτου επισημαίνεται, ότι η  μη ένταξη των Πτυχιούχων Γεωτεχνικων Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  θίγει 

ευθέως τον πυρήνα του κατοχυρωμένου με το άρθ. 5§1 του Συντάγματος δικαιώματος της 

επαγγελματικής ελευθερίας, δεδομένου ότι η επιμελητηριακή τους εκπροσώπηση προασπίζει την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

  Σημειωτέον ότι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι., επομένως και των Σχολών 

Τεχνολογίας Γεωπονίας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν παρακολουθήσει βασικές τετραετείς 

σπουδές στο επιστημονικό τους πεδίο, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και 

τεχνολογική γνώση, ενώ πολλοί από αυτούς συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο 

Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος. 

  Το ζήτημα της ισότιμης επιμελητηριακής εκπροσώπησης των  των Γεωτεχνικών - Γεωπόνων Τ.Ε  

και η ενοποίηση του γεωτεχνικού  κλάδου στο σύνολό του πρέπει να διευθετηθεί οριστικά, 

γεγονός  που θα αποτελέσει καθοριστική πράξη για την  ενοποίηση του  γεωτεχνικού κλάδου, για 

την ισχυροποίηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λόγω περισσοτέρων εγγεγραμμένων μελών άρα και ενδυνάμωσης 

των οικονομικών του, την οριστική και αμετάκλητη τακτοποίηση  του πάγιου αιτήματος των 

Γεωπόνων/Γεωτεχνικών Τ.Ε. περί της θεσμοθετημένης επιμελητηριακής τους εκπροσώπησης σε 

Ενιαίο Μητρώο με δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι,  με την ισότιμη συμμετοχή  τους στα διάφορα 

όργανα και επιτροπές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και  για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος . 

Επισημαίνεται τέλος, ότι  η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ως επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των 

Γεωτεχνικών - Γεωπόνων Τ.Ε. - εάν και εφόσον επιτευχθεί η ισότιμη ένταξη τους στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- θα 

συνεχίσει την δραστηριότητα  και την λειτουργία της ως συμβουλευτικός και συνδετικός φορέας 

των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε. προς το επιμελητήριο, όπως λειτουργούν και οι άλλες γεωπονικές 

και γεωτεχνικές ενώσεις, σύλλογοι και σωματεία (π.χ. Π.Ο.Σ.Γ., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ε.Κ.Δ.Υ., Γεωπονικοί 

Σύλλογοι κλπ.), με το επιμελητήριο να λειτουργεί ως ο επιστημονικός και θεσμοθετημένος φορέας 

του κράτους για το σύνολο των Γεωτεχνικών - Γεωπόνων. 

 

    Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1) Προτίθεστε να  προβείτε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, προκειμένου να  

προχωρήσει η διαδικασία της ισότιμης ένταξης των Πτυχιούχων Γεωπόνων - Γεωτεχνικών 

Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.; 



2) Πότε προβλέπετε να διευθετείται οριστικά το ζήτημα της ισότιμης επιμελητηριακής 

εκπροσώπησης των Γεωτεχνικών - Γεωπόνων Τ.Ε  και η ενοποίηση του γεωτεχνικού  

κλάδου στο σύνολο του,  επ’ ωφελεία  όλων των μελών; 

 

 

                                                                                         Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                      Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




