(Φαηξεηηζκνί)
Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο βηψλεη κηα πξσηνθαλή θξίζε κε επζεία αληαλάθιαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.
Μηα ρψξα κε θνβεξά αδηέμνδα θαη κε πνιίηεο ρσξίο ειπίδα θαη πξννπηηθή.
Η πξσηνγελήο παξαγσγή καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ πξνηείλνληαη, νινέλα θαη απφ
πνην πνιιά ρείιε, σο ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ έμνδν απφ απηήλ ηελ θξίζε.
Η ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ Έιιελα Γεσηερληθνχ απνηειεί αλαγθαίν φξν ζε απηή
ηελ πξνζπάζεηα.
Τν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΤΔΔ, βνεζάεη ηα κέγηζηα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Τα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ
ηνπ επηκειεηεξίνπ καο ψζηε λα δηθαηψλεη θαη λα εθπιεξψλεη ην ζθνπφ ίδξπζήο
ηνπ, λα απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη δφζεθε άιινο ¨αέξαο¨ ζην ΓΔΩΤΔΔ. Γφζεθε
έλαο αέξαο αλαλέσζεο, εξγαηηθφηεηαο, αληδηνηέιεηαο θαη ειπίδαο.
Τν επηκειεηήξην καο αλνίρζεθε ζηα Μέιε ηνπ, αλνίγνληαο ηα απηηά ηνπ θαη
αθνχγνληαο ηα πξνβιήκαηά ηνπο, θαη ηειηθά βνεζψληαο ζηελ επίιπζε ηνπο φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Σηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο έγηλαλ εληππσζηαθά πνηνηηθά άικαηα, ππεξεηψληαο ηελ αξρή: ππεχζπλνο γεσηερληθφο είλαη ν ελεκεξσκέλνο γεσηερληθφο.
Τν παξάξηεκά καο είλαη ζε ζέζε θαη πξνζθέξεη ζπλερή ξνή πινχζηαο θαη νπζηαζηηθήο ελεκέξσζεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν έληππν θαη ειεθηξνληθφ (Skype,
Newsletters). Η ελεκέξσζε αθνξά επηζηεκνληθά γεσηερληθά ζέκαηα, γηα ηηο επίθαηξεο εμειίμεηο, γηα ηηο αλαθνηλψζεηο άιισλ θνξέσλ (ΥΠΑΑΤ, ΔΛΓΑ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΓΑΟΚ θ.ι.π), γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο λνκνζεηεκάησλ θαη ηελ λεψηεξε εθδνζείζα λνκνζεζία, γηα πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη πξνθεξχμεηο θαη ηέινο γηα ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ Γεσηερληθνχο.
Πιένλ κέζσ Skype ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο (forum αληαιιαγήο απφςεσλ) ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην Παξάξηεκα καο απεπζείαο θαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Βειηηψζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ Παξαξηήκαηνο (www.geotee-anmak.gr) θαη πιένλ απνηειεί κηα ζχγρξνλε γεσηερληθή βάζε δεδνκέλσλ , θαζψο πεξηέρνληαη ζε
απηήλ φιε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ,
πιεζψξα Γεσηερληθψλ Θεκάησλ θαη Ννκνζεζία πνπ καο αθνξά.
Γελ είλαη ηπραίν φηη είκαζηε πιένλ ην πνην παξαγσγηθφ Παξάξηεκα ΓΔΩΤΔΔ
αλάκεζα ζηα δέθα πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο θαη κάιηζηα κε δηαθνξά , κε ηνλ
κηζφ πξνυπνινγηζκφ πιένλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ιφγσ ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΓΔΩΤΔΔ!
Πιένλ ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ
ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θαη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ην δεη ζηηο αλαξηήζεηο ηεο
Γηαχγεηαο γηα απηά ηα ζέκαηα.
Τν παξάξηεκα καο αλέιαβε πξσηνβνπιίεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα γεσγξαθηθά ηνπ
φξηα. Καηαθέξακε ηειηθά λα κελ ππάξρεη αζπκβίβαζην κεηαμχ ζπληαγνγξάθνπ
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θαη πσιεηή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, θάηη πνπ αλαηξνχζε ηελ επηζηεκνληθή ηδηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ζπλαδέιθσλ καο.
Αλέιαβε πξσηαγσληζηηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν βνεζψληαο ην ππνπξγείν ΥΠΑΑΤ λα θάλεη πνην ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηελ θαηαρψξεζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Υπνπξγείνπ εληνπίδνληαο απφ
πνιχ λσξίο ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ΦΠΠ θαζψο πξφεθππηαλ ζνβαξά λνκηθά δεηήκαηα.
Καηφπηλ πνιχκελεο πξνζπάζεηαο καο (κε ηελ θαηάιιειε λνκνινγία θαη ηεθκεξίσζε) πιένλ νη ζπλάδειθνη Γαζνιφγνη δηθαηνχληαη επαγγεικαηηθφ απηνθίλεην.
Σηάζεθε δίπια ζηελ πνιηηεία σο ζχκβνπιφο ηεο ζε θαίξηα δεηήκαηα γηα ηνλ ηφπν καο κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα, παξά ηηο φπνηεο αληημνφηεηεο .
Σπκπαξαζηαζήθακε σο Παξάξηεκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΔΛΓΑ κε αθνξκή
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ην αβέβαην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ θαη
παξάιιεια θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΑ
πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαζηεί έλαο ζχγρξνλνο , βηψζηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο Οξγαληζκφο.
Με νπζηαζηηθή καο παξέκβαζε ιχζεθε ην δήηεκα πνπ ηαιάληδε κειεηεηέο ζπλαδέιθνπο θαη πνιίηεο αλαθνξηθά κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ
Σρεδίσλ Βειηίσζεο θαη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο.
Δπηπιένλ κεηά απφ παξεκβάζεηο καο απμήζεθαλ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ζην
πξφγξακκα λέσλ αγξνηψλ, ψζηε φια ηα επηιέμηκα Σρέδηα Γξάζεο λα επηρνξεγεζνχλ θαη φινη νη επηιαρφληεο λένη αγξφηεο λα επηρνξεγεζνχλ.
Αλαιάβακε ζπληνληζηηθφ ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζέκα ηεο απνηξνπήο ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ ζηα Τελάγε ησλ Φηιίππσλ κε απφιπηε επηηπρία θαη πιένλ εκείο θαη ηα παηδηά καο κπνξνχκε λα δνχκε ζε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ.
Πξνζηαηέςακε ηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο θαη Γξάκαο απφ ηνλ θίλδπλν δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ TAP κέζα απφ ηα Τελάγε ησλ Φηιίππσλ, αθνχ
ην θξάηνο κε ηζρπξφ ζχκκαρν εκάο έπεηζε ηελ εηαηξεία πνπ ζα θαηαζθεπάζεη
ηνλ αγσγφ λα ιάβεη ζνβαξά ππφςηλ ηηο αλεζπρίεο καο θαη λα αιιάμεη ηειηθά ηελ
φδεπζε ηνπ αγσγνχ βνξεηφηεξα, εθθξεκή φκσο ην ζέκα ηεο δηέιεπζήο ηνπ κέζα
απφ ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ ζηαζκνχ ζπκπίεζεο ζηελ Σέξξεο.
Αλαιάβακε δξάζεηο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπκε ηνπο άλεξγνπο γεσηερληθνχο κε
ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη επηκειεηεξίσλ ηεο πεξηνρήο καο, αμηνπνηψληαο ην πξφγξακκα ΤΟΠΣΑ . Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ
ε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ ζε λένπο άλεξγνπο επηζηήκνλεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξνη απφ 40 Γεσηερληθνί) γηα ηελ βέιηηζηε έληαμε
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θαηάξηηζε, επηκφξθσζε, ζπκβνπιεπηηθή, εκέξεο
θαξηέξαο θ.α) ζε Γξάκα θαη Καβάια θαη παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ην
θάλνπκε θαη ζηε Σέξξεο θαη ε εχξεζε εξγαζίαο γηα 4 κήλεο ζε θάζε σθεινχκελν.
Σπκκεηείρακε κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πξφγξακκα ΤΟΠΔΚΟ, βνήζεηαο ζε
επαίζζεηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο θαη ζηελ εχξεζε ή δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζίαο.
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Σπκκεηείρακε ζηελ επηκφξθσζε ζπλαδέιθσλ καο ζε ζέκαηα γεσηερληθήο θχζεο
ΛΑΔΚ.
Οινθιεξψζακε κε επηηπρία ην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα emplocomp (Διιάδα Βνπιγαξία) πνπ αθνξνχζε ηελ δηα βίνπ κάζεζε.
Οξγαλψζακε πιήζνο εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηα κέιε καο αιιά θαη γηα
ηνπο πνιίηεο απηνχ ηνπ ηφπνπ.
Οξγαλψζακε κε επηηπρία ην 15ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθφ Σπλέδξην ζηελ Καβάια κε πνιιέο θαη παξάιιειεο δξάζεηο γηα Γεσηερληθνχο, ην νπνίν απνηέιεζε
ην πνιππιεζέζηεξν ( άλσ ησλ 350 Γεσηερληθψλ) θαη κεγαιχηεξν ζπλέδξην κεηαμχ ησλ δεθαπέληε πνπ έρνπλ γίλεη.
Γελ δηζηάζακε λα ππεξαζπηζηνχκε κε φια ηα κέζα ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ (πεξίπησζε ζηνλ Γήκν Γνμάηνπ θ.α.) θαη δελ ζα
ζηακαηήζνπκε λα ην θάλνπκε.
Αγθαιηάζακε θαη εκπηζηεπζήθακε ηνλ λέν Γεσηερληθφ επηζηήκνλα, ηνπ δίλνπκε
ξφιν θαη ρψξν θαη ηνλ αθήλνπκε ειεχζεξν λα απνδείμεη θη απηφο ηηο δηθέο ηνπ
δπλαηφηεηεο, αληί λα ηνλ παγηδεχζνπκε θαη λα ηνλ θνπξάζνπκε κε δήζελ απζεληίεο θαη πξφηππα.
Τα λέα πξφηππα πνπ αλαδεηνχκε κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα ζε έλα πεξίγξακκα ηδεψλ φπνπ θπξηαξρνχλ: ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ε πνιηηηθή σο θνηλσληθή δξάζε θαη φρη σο ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο, ε ηδενινγία ηεο ζπιινγηθφηεηαο
αληί ησλ νξακάησλ ηνπ αηνκηθηζκνχ, ε πίζηε ζε έλαλ θαιχηεξν θφζκν, φπνπ ζα
επηθξαηνχλ νη αλάγθεο θαη νη αμίεο ρξήζεο θαη φρη νη λφκνη ηεο αγνξάο θαη ηνπ
αλειέεηνπ αληαγσληζκνχ.
Αλαγθαίνο φξνο ζε απηήλ ηελ πνξεία ε ελίζρπζε ηεο γεσηερληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο δηαζχλδεζεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο Γεσηερηθνχο.
Όκσο πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ζηνλ ηφπν καο ζην πέξαζκα απηψλ ησλ 3
εηψλ.
Δίλαη πιένλ θνηλή παξαδνρή φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγψληαο ρσξίο θνκκαηηθέο θαη παξαηαμηαθέο αγθπιψζεηο θαη εμαξηήζεηο, φια απηά πνπ πεηχρακε
γηα ηνλ Φνξέα καο κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα!
Πηζηεχσ αθξάδαληα πσο νη θαηξνί επηηάζζνπλ, ην ΓΔΩΤΔΔ λα δηαηεξήζεη δηαθξηηέο απνζηάζεηο απφ ηα θφκκαηα γηα λα κελ έρεη θαλελφο είδνπο εμαξηήζεηο.
Δίλαη ε αζθαιήο πνξεία θαη επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε δσληαλφ
θαη αθηηλνβφιν ην φξακα καο γηα έλα δπλαηφ, πην απνηειεζκαηηθφ θαη ζχγρξνλν
Δπηκειεηήξην.
Τν Παξάξηεκα καο γηα ηα επφκελα ρξφληα αλαγθάδεηαη λα πξνζαξκφζεη ηε
δξάζε ηνπ ζηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά πιαίζηα πνπ δηακφξθσζε ε πεληαεηήο
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ φινη βηψλνπκε.
Δηδηθφηεξα κεηά ην θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ PSI θαη ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ηνπ, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα
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ιεηηνπξγνχκε κε απζηεξά πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ
κφλν ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο ηνπ παξαξηήκαηνο (ξεχκα, ηειέθσλν θ.ι.π.).
Παξφια απηά αμηνπνηψληαο ηνλ ζεζκηθφ καο ξφιν θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ
έρνπκε αλαπηχμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηδηψθνπκε γηα ην επφκελν δηάζηεκα ηα
παξαθάησ:
1) Αλάιεςε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην παξάξηεκά καο,
πξνο φθεινο ησλ κειψλ καο θαη ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
2) Σπλεξγαζία κε ηνπο ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνχ θαη κε φινπο ηνπο άιινπο θνξείο
ηεο πεξηνρήο καο.
3) Σπκκεηνρή ζε φινπο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζηελ Αλ. Μαθεδνλία.
4) Σπλέρηζε ησλ παξεκβάζεψλ καο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα Οξγαλνγξάκκαηα ησλ Γεσηερληθψλ Υπεξεζηψλ ηφζν ζηηο Πεξηθέξεηεο φζν θαη ζηνπο
Γήκνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε.
5) Καιχηεξε επηθνηλσλία κέζσ email κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο
ηδηψηεο θαη ηνπο αλέξγνπο επεθηείλνληαο ηελ απνζηνιή ηνπ εβδνκαδηαίνπ ελεκεξσηηθνχ ειεθηξνληθνχ δειηίνπ, αιιά θαη κε ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή
ηνπο απφ ηελ ηζηνζειίδα καο.
6) Άκεζε επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αθνπγθξαζηνχκε ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα βνεζήζνπκε ζηελ επίιπζε ηνπο, εγθαζηδξχνληαο κηα ακθίδξνκε ζρέζε.
7) Δπαθέο κε αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο γεσηερληθψλ θαη ζπλαδέιθνπο ζηελ πεξηνρή καο θαη ζηα Βαιθαληθά θξάηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηεο ηνπηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε απηνχο.
8) Σπγθξφηεζε επηηξνπψλ ακεηβφκελσλ ή κε, έηζη ψζηε ην παξάξηεκα καο λα
επηηειεί ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ξφιν, πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο
ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
9) Πξνάζπηζε ησλ επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Γεσηερληθψλ (άξζξν 2.1.ε) ηνπ Ν.1474/1984) ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ πνιινί ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο.
10) Να ζέζνπκε μαλά ην ζέκα ηεο αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ, επηιχνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θη επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα πνπ
έρνπλ αλαθχςεη.
11) Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο είηε κφλνη καο
ή κε ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ ΚΔΚ, ηνπ ΟΑΔΓ θαη άιισλ θνξέσλ.
12) Παξεκβάζεηο ζηα αξκφδηα Υπνπξγεία ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ καο
13) Παξέκβαζε ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ζε φια ηα ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα πνπ
αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο.
Όια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ θαη απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
κειψλ καο, πνπ δελ πξέπεη λα είλαη απιά ζεαηέο. Μφλν ε ελεξγή ηνπο ζπκκεην4

ρή θαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κειψλ-παξαξηήκαηνο ζα ζηέςεη κε επηηπρία ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο καο.
Θέηνπκε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο ζηα ζέκαηα
ζπληαγνγξάθεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ,
φπσο ην έρνπκε ήδε πξάμεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ (εκεξίδεο ελεκέξσζεο,
πξνηάζεηο βειηίσζεο, ελεκέξσζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε θ.α.).
Πξέπεη λα επηδησρζεί άκεζα ν ηεξκαηηζκφο κεζνδεχζεσλ απνθιεηζκνχ ησλ γεσηερληθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε
κε βάζε ην Π.Γ. 344/2000, λα αζθνχλ. Π.ρ. δειψζεηο ΟΣΓΔ, Καιιηεξγεηηθά Σρέδηα εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο, θ.ιπ. Τν Παξάξηεκα καο ζα αληηηαρζεί
ζε φιεο απηέο ηηο κεζνδεχζεηο.
Παξάγνληαο επηηπρίαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο κάζεζεο θαη επηκφξθσζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο
ζπλζήθεο. Τν παξάξηεκά καο ζθνπεχεη λα θηλεζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πξνγξακκαηίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε
ηελ πινπνίεζε κηθξψλ ζεκηλαξίσλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε λένπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο, κέιε ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. πνπ κφιηο γξάθνληαη ζην
επηκειεηήξηφ καο. Δπίζεο επηδίσμε καο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ
ΓΔΩΤΔΔ κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα επηζεψξεζεο εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, επηζεσξεηψλ βηνινγηθήο θαη νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο,
Haccp, BRC, ISO, ηερληθψλ αζθαιείαο θαη άιινπ είδνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξάμε ε θαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε ησλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ
λα ζέζνπλ ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ θαη λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπο. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη απηφλνκα απφ ην παξάξηεκά καο,
ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο.
Τέινο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα απνθχγνπκε ηηο ελδνγεσηερληθέο θφληξεο ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο φζν θαη
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ βιάπηνπλ κφλν ην
ΓΔΩΤ.Δ.Δ. άιια φινπο ηνπο Γεσηερληθνχο. Θα πξέπεη λα θηλνχκαζηε κε εληαία γξακκή θαη καδηθά φινη νη θιάδνη ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. ππνζηεξίδνληαο
ζζελαξά ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ αηηεκάησλ πνπ έρνπκε ζπκθσλήζεη.
Τπρφλ δηάζπαζε καο, δίλεη ηελ επθαηξία ζε άιινπο θιάδνπο θαη ζπκθέξνληα
λα επσθειεζνχλ, θαηαπαηψληαο ζεζκνζεηεκέλα δηθαηψκαηα καο.
Πξέπεη λα ζπκβάιινπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.Σ. ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη ηα άιια
παξαξηήκαηα, ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ γεσηερληθψλ, κέζα απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ηεο ΚΑΠ θαη ηεο λνκνζεζίαο γεληθφηεξα. Δίλαη βέβαην φηη κφλν νη
γεσηερληθνί κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ αιιά θαη
ζην ζηακάηεκα ηεο απψιεηαο επθαηξηψλ πνπ νπσζδήπνηε δελ επαλέξρνληαη.
Σην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα επηδείμνπκε: α). επίπνλε θαη επίκνλε δνπιεηά
θαη β). εηνηκφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηλφκαζηε άκεζα ζηηο εμειίμεηο.
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Πέξαλ ινηπφλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ ην Παξάξηεκα καο είλαη αλνηθηφ
ζε θάζε πξφηαζε εθ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζα πξνάγεη ηνπο ζθνπνχο ίδξπζεο ηνπ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ.
Ωο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν. 1474/1984) νθείινπκε λα απνδείμνπκε ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε (α’ θαη β’ βαζκνχ), ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο
πεξηνρήο θαη ζηελ θνηλσλία, φηη ππεξεηνχκε επάμηα ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν
καο, πξνηάζζνληαο ηελ επηζηεκνληθή καο εμεηδίθεπζε θαη θαηαμίσζε. Γηα λα
γίλεη φκσο απηφ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, αιιά θπξίσο αμηνπηζηία θαη
ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά καο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ γλσξίδνπλ ηα εθάζηνηε αληηθείκελα ζε φια ηα ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ.
Βαζηθή καο επηδίσμε ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ
ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη ηδίσο ησλ παξαξηεκάησλ κε ηελ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ.
Σε γεληθέο γξακκέο ην παξάξηεκα καο ζε θάζε επθαηξία ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα πεξηιακβάλεη:
Τελ λνκνζεηηθή δηεπθφιπλζε αλάιεςεο Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ
θεληξηθή ππεξεζία θαη ηα παξαξηήκαηα. Σε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα
πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ σθεινχλ ηα κέιε καο θαη ηελ θνηλσλία. Γηα απηφ ηα
παξαξηήκαηα ζα πξέπεη αλ κεηαηξαπνχλ ζε ηκήκαηα κε δηθφ ηνπ ΑΦΜ ψζηε
λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη επθνιφηεξα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ.
Τελ αιιαγή ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. κε ηε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ζε επίπεδν παξαξηήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαηαμηαθψλ ςεθνδειηίσλ, εθφζνλ ππάξμεη νκνθσλία απφςεσλ.
ηε δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. θαη ησλ αληηπξνζψπσλ θαηά θιάδν, ψζηε λα αξζνχλ νη αδηθίεο πνπ ππάξρνπλ γηα θάπνηνπο θιάδνπο, φπσο απηνχ ησλ γεσπφλσλ, πνπ
ελψ δηαζέηεη αξηζκφ κειψλ πεξηζζφηεξν απφ φζν φινη νη άιινη θιάδνη καδί,
δελ έρεη ηελ αλάινγε εθπξνζψπεζή.
Δπίζεο γηα λα κελ αιινηψλεηαη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ζε θάζε Γεσηερληθφ θιάδν απφ ηνπο άιινπο πνπ κπνξεί λα είλαη πνιππιεζέζηεξνη, πξνηείλνπκε θάζε θιάδνο λα εθιέγεη απνθιεηζηηθά ηνπο δηθνχο ηνπ εθπξνζψπνπο.
Σηα πιαίζηα ησλ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε ππαγσγή
ζην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη ηνπ θιάδνπ ησλ απνθνίησλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σρνιψλ
ησλ Τκεκάησλ Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ.
Τελ λνκνζεηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κε-αλαγλψξηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ιρζπνιφγνπ ζε βηνιφγνπο κε θαηεχζπλζε ζηελ ηρζπνινγία.
Τελ απφθηεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα απνθέξνπλ έζνδα
ζην ΓΔΩΤ.Δ.Δ.. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην Μεηξψν Γεσξγηθψλ
Σπκβνχισλ.
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Γηα λα κπνξέζεη φκσο ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ, ε Διιεληθή
πνιηηεία πξέπεη λα εληζρχζεη θαη λα ζηεξίμεη ην Δπηκειεηήξην καο, φπσο αληίζηνηρα εληζρχεη κε κεγάια πνζά ην ΤΔΔ ή ην Ο.Δ.Δ. ή ηα ΔΒΔ.
Άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην παξάξηεκα καο είλαη απηφ
ηεο αλάδεημεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ εηζαγσγψλ παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ην παξάξηεκα καο. Όπσο επίζεο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ πξνβιήκαηνο
ηεο έιιεηςεο εγθξίζεσλ πνπ ππάξρεη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο.
Δπίζεο ζηηο πξνζέζεηο καο είλαη ε επηζηεκνληθή ελίζρπζε θαη ζπκπαξάζηαζε
ζην έξγν ησλ Γεσηερληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Σπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο καο θαζψο
θαη ε ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο ζπγγξαθήο βηβιίσλ απφ ζπλαδέιθνπο γεσηερληθνχο.
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
κπνξεί θαη πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην παξάξηεκα καο θαη γεληθφηεξα ην
ΓΔΩΤΔΔ γηα ηνπο νπνίνπο είρακε αζρνιεζεί ιίγν ή θαζφινπ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα είηε γηαηί δελ ππήξρε ε αλάγθε είηε γηαηί δελ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο.
Τέηνηνη ηνκείο είλαη:
i) Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθφ επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο. Λφγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνχ
ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα. Σην πιαίζην απηφ ζπλερίδνπκε ηελ
ππνζηήξημε καο ζηα Αγξνεηαθ θαη ζε άιιεο πξσηνβνπιίεο.
ii) Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο εμ απνζηάζεσο γεσηερληθψλ.
iii) Η αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσεπηζηεκψλ.
iv) Οη επαθέο κε ζρνιεία α΄ βάζκηαο θαη β΄ βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαζηέξσζεο δηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ καζεκάησλ (πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, γεσξγηθή ηερλνινγία θ.α.) φπνπ ζα βξαβεχνληαη νη θαιχηεξεο εξγαζίεο πξνάγνληαο έηζη θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή καο απφ ηελ παηδηθή ειηθία.
v) Η πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ηνπο θαη αλάδεημεο ηνπο απφ εθδειψζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο (π.ρ.
έγηλε αλάινγε γηα ην Μπιε Καβνχξη).
Σπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο,
ζηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια πνιιά.
Σε φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ πξέπεη λα πεηπραίλνπκε κε θάζε πξφζθνξν κέζν (ζπγθεληξψζεηο, εθδειψζεηο, email, θ.α.) ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πεξηνρήο καο, ψζηε
πέξαλ ηεο θηλεηνπνίεζήο ηνπο, λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζηελ ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηνο
ην «θνηλφ αίζζεκα» ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πεξηνρήο καο, νη γλψκεο θαη νη απφςεηο ηνπο.
Δίλαη επίζεο δχζθνιν λα πξνβιεθζεί πφζα θαη πνηα απφ απηά ζα έξζνπλ εηο
πέξαο ζηελ ηξηεηία ηεο Γ.Δ. θαη ηεο ζεκεξηλήο Σπλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζψπσλ.
Πνιιά απφ απηά δελ εμαξηψληαη απφ καο ή πην ζσζηά κφλν απφ εκάο. Δμαξηψ7

ληαη θαη απφ ην Γ.Σ. ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ., ην Υπνπξγείν, απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο.
Οθείινπκε φκσο εκείο λα πξνζπαζήζνπκε έηζη ψζηε αλ κε ηη άιιν λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ην άζρεκν θιίκα θαη ηε κίδεξε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί
ζήκεξα θαη έρεη παγησζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηνπο θιάδνπο καο.
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