
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2008-2009

Κατά το 2008-2009 το παράρτημά μας συνέχισε να δραστηριοποιείται  σε 
όλους  τους  τομείς  της  αγροτικής  οικονομίας,  της  περιφερειακής  ανάπτυξης 
καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Προσπαθήσαμε σε όλους τους 
τομείς που μας αφορούν να ανταποκριθούμε είτε με δικιά μας πρωτοβουλία είτε 
μετά  από  πρόσκληση  των  τοπικών  φορέων,  να  εκφράσουμε  την  έγκυρη 
επιστημονική  άποψη  μας,  ανταποκρινόμενοι  στους  σκοπούς  ίδρυσης  του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πάντα προς όφελος της αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας 
και προασπίζοντας τα δικαιώματα των μελών μας.

Από  τις  κυριότερες  παρεμβάσεις  που  πραγματοποιήσαμε  μπορούμε, 
ενδεικτικά,  να  παραθέσουμε  τις  παρακάτω,  αναφερόμενοι  επιγραμματικά  για 
οικονομία χώρου:

Α. Θέματα που αφορούν την οργάνωση του παρ/τος
Τα γραφεία του παραρτήματος μας έχουν ανακαινιστεί ριζικά. Συγκεκριμένα 

διαμορφώθηκαν νέες θέσεις εργασίας και ανακαινίστηκαν οι παλιές έτσι ώστε να 
γίνει λειτουργικότερο και να πάψει να έχει τη μορφή διαμερίσματος-οικίας, και 
να γίνει  γραφείο. Επιπρόσθετα εξοπλίστηκε με ένα νέο δικτυακό φωτοτυπικό 
μηχάνημα και με ένα ολοκληρωμένο σύστημα Η/Υ συνδεδεμένο με συσκευή Pc-
Fax για  μαζική  αποστολή  αλληλογραφίας  στους  διάφορους  φορείς. 
Ανακαινίστηκε  και  εκσυγχρονίστηκε  και  η  αίθουσα  συνεδριάσεων  με  νέο 
ψηφιακό  μηχάνημα  ηχογράφησης  συνεδριάσεων.  Τέλος  κατασκευάστηκαν 
αποθηκευτικοί χώροι και ράφια για να φιλοξενηθεί το αρχείο του παραρτήματος. 
Όλη αυτή η ανακαίνιση για να ολοκληρωθεί, σημαντική και απαραίτητη ήταν η 
εργασία  των  υπαλλήλων  πέραν  του  κανονικού  τους  ωραρίου  καθώς  και  η 
συνδρομή του προέδρου και της Δ.Ε. του Παραρτήματος και του προέδρου του 
Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Θ. Μαρκόπουλου.  

  Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  stage που είχε αναλάβει  το επιμελητήριο 
μας ενώ έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για να συμμετάσχει σε νέο. Όμως με τις νέες 
εξελίξεις στο θέμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί νέο stage.  

Β. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με τα μέλη του
Έχουμε ήδη υλοποιήσει την ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών μας μέσω 

e-mail έχοντας κατασκευάσει μια βάση δεδομένων 300 και πλέον e-mail. Με τον 
τρόπο  αυτόν  ενημερώνουμε  τα  μέλη  μας  για  τις  αποφάσεις  και  τις 
δραστηριότητες  του παραρτήματος και για κάθε άλλο ενδιαφέρον Γεωτεχνικό 
ζήτημα (συνέδρια, ημερίδες, θέσεις εργασίας κ.α.). Περιμένουμε και όσα άλλα 
μέλη το επιθυμούν να συμπληρώσουν το απαραίτητο έντυπο και να ενταχθούν 
σε αυτήν την ενημέρωση. Ενημέρωση παρέχεται και από τον ιστοχώρο (site) 
του  παραρτήματος  www  .  geotee  -  anmak  .  gr   το  οποίο  πλέον  ενημερώνεται 
κανονικά  και  εμπλουτίζεται  συνεχώς  φιλοδοξώντας  να  αποτελέσει  μια 
Γεωτεχνική βάση δεδομένων. Πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της ενημέρωσης 
και ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να βοηθήσει και τους συναδέλφους και το 
παράρτημα με τη μαζικότερη συμμετοχή των συναδέρφων στις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει.

Πραγματοποιήσαμε  δύο  ενημερωτικές  συναντήσεις  για  τα  πλεονεκτήματα 
του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης των Γεωτεχνικών, του ΤΕΑΓΕ στη Δράμα 
και στις Σέρρες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώσαμε πολλούς συναδέλφους στους 
χώρους εργασίας τους για το ίδιο θέμα.
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Υλοποιήσαμε  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΛΑΕΚ  ως  αρμόδιος  κοινωνικός 
εταίρος για το έτος 2008 με τίτλο «πληροφορική» ενώ ήδη έχουμε καταθέσει 3 
προτάσεις για το 2009 από τις οποίες ήδη έχουν εγκριθεί οι 2.

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς και σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος, μέσα στο 
2008 πρόγραμμα στα πλαίσια του INTERREG CB ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με 
τίτλο  «Διασυνοριακή  ανάπτυξη  ανθρωπίνων  πόρων  στον  αγροτικό  – 
πρωτογενή  τομέα»  με  υλοποιημένα  υποέργα  τα  «Κατάρτιση  επιστημόνων 
Γεωτεχνικών  σε  διαχείριση  υγρών  αστικών  αποβλήτων  και  προστασία  των 
υδάτινων  πόρων»  και  «Κατάρτιση  στην  τυποποίηση,  εμπορία,  προώθηση 
τοπικών  αγροτικών  προϊόντων»  συνολικού  ύψους  98.220,00  €.  Παράλληλα 
προχωράμε  στην  σύνταξη  και  υποβολή  προτάσεων  για  το  πρόγραμμα 
INTERREG IV.

Καταθέσαμε πρόταση για την αναγνώριση του 5ου έτους Πανεπιστημιακών 
σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ως Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στα 
πλαίσια των ανακατατάξεων που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στον χώρο της 
παιδείας, ακόμα επισημάναμε τις αδικίες που υπάρχουν στις μεταγραφές των 
φοιτητών  μεταξύ  των  Γεωτεχνικών  τμημάτων  της  χώρας.  Συμμετείχαμε  σε 
σύσκεψη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αφορούσε τον επαναπροσδιορισμό της ιδιότητας 
του ιχθυολόγου.

Επισημάναμε  τις  περιπτώσεις  άδικης  μεταχείρισης  συναδέλφων 
Γεωτεχνικών  στον  ΟΠΕΚΕΠΕ  της  περιοχής  σε  θέματα  αποζημίωσης 
οδοιπορικών  εξόδων,  συνθηκών  εργασίας  και  άνισης  επαγγελματικής 
αντιμετώπισης.  Ακόμα  επαναφέραμε  το  θέμα  της  άνισης  μεταχείρισης 
Γεωτεχνικών στις αποζημιώσεις τους για την εκτός έδρας εργασία τους κατά την 
επίβλεψη  Δημοσίων  έργων  σε  σχέση  με  αυτές  των  μηχανικών  και 
υπομηχανικών.

Τονίσαμε  σε  όλους  τους  δήμους  και  τις  κοινότητες  της  Ανατολικής 
Μακεδονίας  την  αναγκαιότητα  πρόσληψης  Γεωτεχνικών  μέσω  του 
προγράμματος που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και την 
ΚΕΔΕΚΕ και  αφορά την πρόσληψη στους  δήμους και  τις  κοινότητες  20.000 
εργαζομένων. 

Καταθέσαμε προτάσεις που αφορούσαν την καθιέρωση αμοιβολογίου για τα 
Σχέδια Δράσης Νέων Αγροτών και τα Σχέδια Βελτίωσης και σε συνεργασία με 
το κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πετύχαμε τη θεσμοθέτηση αμοιβολογίου με υπουργική 
απόφαση.

Καταθέσαμε προτάσεις  στα ΠΙΝΕΠ Α.Μ.Θ.  και  Κεντρικής Μακεδονίας  για 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για Γεωτεχνικούς στον Ν.Σερρών και 
Ν.Καβάλας (για Δράμα – Καβάλα).

Προχωράμε  στην  επισφράγιση της  συνεργασίας  με  το  ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
σε τομείς που θα αφορούν την επιμόρφωση-εκπαίδευση των Γεωτεχνικών.

Ζητήσαμε  τη  μείωση  του  κόστους  συμμετοχής  στα  σεμινάρια  GIS και 
HACCP που  διοργάνωσε  ο  Τριπτόλεμος  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  ενώ  παράλληλα 
προχωρήσαμε στη διοργάνωση σεμιναρίων GIS στις Σέρρες από το παράρτημα 
μας με χαμηλότερο κόστος συμμετοχής. Τα σεμινάρια δεν υλοποιήθηκαν όμως 
λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος συμμετοχής από τα μέλη μας. Παράλληλα 
προχωράμε στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το 
Ε.Κ.Δ.Δ. στις Σέρρες και στην Καβάλα.

Διαμαρτυρηθήκαμε για την έλλειψη ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων για τα 
μέλη  μας  που  είναι  ασφαλισμένα  στον  ΟΑΕΕ  (Οργανισμός  Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών) σε ορισμένες περιοχές.
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Διοργανώσαμε  εκδρομή  στην  Κωνσταντινούπολη  (τριήμερο  της 
Καθ.Δευτέρας) και επανασχεδιάζουμε την εκδρομή στο δάσος του Καράντερε 
Δράμας  για  τον  ερχόμενο  Μάιο  –  Ιούνιο  αφού  η  φετινή  προσπάθεια  δεν 
υλοποιήθηκε λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος από τα μέλη μας.

Προχωρήσαμε σε διαβούλευση σε σειρά συναντήσεων με πληθώρα τοπικών 
φορέων (Σύλλογος επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Σερρών, Συντάκτες σχεδίων 
βελτίωσης, Αγροτικοί σύλλογοι στα μπλόκα των αγροτών, Νομάρχες Δράμας, 
Καβάλας,  Σερρών  κ.α.)  αφουγκραζόμενοι  τα  προβλήματα  τους  και 
προσπαθώντας να βοηθήσουμε στην επίλυση τους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προχωρήσαμε στην κοπή της βασιλόπιτας 
με  ταυτόχρονη  βράβευση  γεωτεχνικών  που διακρίθηκαν  και  βοήθησαν  στην 
ανάδειξη αλλά και προώθηση θεμάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος,  αλλά και 
γεωτεχνικών για την προσφορά τους στην κοινωνία γενικότερα. Βραβεύθηκαν ο 
συνάδερφος Κτηνίατρος – Σερραίος πολιτικός κ. Βασιλακάκης Βασίλειος για την 
προσφορά του στην κοινωνία, ο Δραμινός συνάδελφος Κτηνίατρος κ. Κάργας 
Γεώργιος για την προσφορά του στην τοπική και Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο 
Σερραίος  συνάδερφος  Δασολόγος  κ.  Βασίλειος  Στεργιόπουλος  πρώτος 
πρόεδρος  του  παραρτήματος  μας  το  1987  για  την  προσφορά  του  στις 
Γεωτεχνικές  Επιστήμες  και  στους  Γεωτεχνικούς,  με  την  αφορμή  της 
συνταξιοδότησης  του.  Τέλος,  βραβεύθηκε  ο  Καβαλιώτης  συνάδερφος  κ. 
Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Γεωλόγος, πρόεδρος της ΚΑΕ Καβάλας, για την 
προσφορά του στην κοινωνία και τον αθλητισμό.

Ζητήσαμε και ζητάμε την βοήθεια όλων των Γεωτεχνικών του παραρτήματος 
μας,  ώστε  να  συμμετέχουν  σε  διάφορες  επιτροπές,  αναλόγως  και  του 
γνωστικού τους αντικειμένου, προκειμένου να μπορεί το παράρτημα να επιτελεί 
το έργο του, καταθέτοντας προτάσεις για διάφορα θέματα που του ζητούνται η 
κρίνει  αυτό.  Ευχαριστώντας  παράλληλα  όλους  τους  συναδέρφους  που  μας 
βοήθησαν σε αυτό τον τομέα το προηγούμενο έτος.

Γ. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως σύμβουλο της πολιτείας
Συνεχίσαμε να ασχολούμαστε με τα ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό 

σχεδιασμό  της  περιοχής  και  της  χώρας  γενικότερα  και  καταθέσαμε  τις 
αντιρρήσεις  αλλά  και  τις  προτάσεις  μας,  συντασσόμενοι  με  τους  άλλους 
τοπικούς φορείς, στα θέματα που θίγουν την Ανατολική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα εκφράσαμε τις απόψεις μας για την ΚΥΑ θεσμοθέτησης του 
εθνικού πάρκου Α.Μ.Θ. και εστιάσαμε την προσοχή μας στη λιμνοθάλασσα της 
Βάσοβας  συντασσόμενοι  στον  νομικό  αγώνα  της  επιτροπής  κατά  της 
εγκατάστασης δεξαμενών στην περιοχή της λιμνοθάλασσας. 

Ασχοληθήκαμε με θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 
και της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία, τους φορείς και 
τους αγρότες για τις δυσμενείς επιπτώσεις από την καύση των υπολειμμάτων 
των καλλιεργειών δίνοντας  έμφαση στο έντονο πρόβλημα που δημιουργείται 
κάθε χρόνο στην πεδιάδα των Τεναγών Φιλίππων.

Ανταποκριθήκαμε  στο  αίτημα  του  Δήμου  Ορφανού  και  καταθέσαμε  τις 
προτάσεις και τις απόψεις μας για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.(Σχέδιο χωρικής & οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτής  πόλης)  καθώς και  για τη  γεωλογική διερεύνηση  αυτού. 
Επίσης καταθέσαμε τις  προτάσεις  μας για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Δήμου Ελευθερών που έχει συντάξει η Αναπτυξιακή Καβάλας. Συγκροτήσαμε 
επιτροπή  και  καταθέσαμε  προτάσεις  για  το  Γενικό  πολεοδομικό  σχέδιο  του 
Δήμου  Ελευθερών.  Συμμετέχουμε  στην  ομάδα  εργασίας  του  προγράμματος 
FATE του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Δράμας, που αφορά την αξιοποίηση 
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των παλιών στρατοπέδων, έχοντας σε πρώτη φάση ήδη καταθέσει γραπτώς τις 
προτάσεις μας στο Δήμο Καβάλας. 

Κληθήκαμε  να  καταθέσουμε  προτάσεις  και  ανταποκριθήκαμε  σε 
προγράμματα  όπως το  Leader N.Καβάλας,  το  Leader Ν.Σερρών,  το  Leader 
Αλιείας Ν.Καβάλας στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου.  Ενώ ήδη 
συγκροτήσαμε  επιτροπή  που  επεξεργάζεται  τη  σύνταξη  προτάσεων  για  την 
αγροτική ανάπτυξη του Ν.Δράμας προς το νομαρχιακό συμβούλιο Δράμας.

Συμμετείχαμε  και  στα  3  Συντονιστικά  Συμβούλια  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  που 
προηγήθηκαν  (Πάτρα,  Τρίκαλα,  Κέρκυρα)  όπου  είτε  γραπτώς  είτε  με 
παρεμβάσεις μας θέσαμε θέματα που αφορούν την οργάνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή 
την  αγροτική  οικονομία  γενικότερα  αναλόγως  και  με  τα  θέματα  που 
απασχολούσαν  το  εκάστοτε  Συντονιστικό.  Ήμασταν  παρόντες  σε  κάθε 
συνέλευση των προέδρων των παραρτημάτων, ενός άτυπου οργάνου το οποίο 
άρχισε να λειτουργεί επί προεδρίας Δ.Σ. του Θ. Μαρκόπουλου, του οποίου το 
έργο  πιστεύουμε  ότι  είναι  εποικοδομητικό  και  δημιουργικό  και  πρέπει  να 
συνεχιστεί. 

Παραδώσαμε  υπόμνημα  προς  τον  Υφυπουργό  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων κ.Κιλτίδη, με την αφορμή της άφιξης του στην Καβάλα για τα εγκαίνια 
του τοπικού ΤΟΚΑΑ,  όπου του παραθέτουμε  τα  κυριότερα προβλήματα  του 
Αγροτικού και Γεωτεχνικού κόσμου, ολόκληρης της περιφέρειας μας.

Κάναμε πληθώρα παρεμβάσεων διατυπώνοντας τις θέσεις και τις απόψεις 
του  παραρτήματος  και  επισημαίνοντας  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν  σε 
θέματα που αφορούν:    

α)Την  προβληματική  έναρξη  της  λειτουργίας  του  θεσμού  των  δασικών 
φυτοϋγειονομικών ελεγκτών.

β) Τα νομικά κενά, τις παρατυπίες και τις ασάφειες κατά την εφαρμογή των 
μικρών σχεδίων βελτίωσης, θέμα το οποίο τελικά ρυθμίστηκε προς όφελος των 
αγροτών και των Γεωτεχνικών.

γ) Τονίσαμε πρώτοι το πρόβλημα που ανέκυψε, στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων,  κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου 1.1.2.  των 
Νέων  Αγροτών  λόγω της  απαίτησης  ύπαρξης  δήλωσης  καλλιέργειας  ΟΣΔΕ 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υποψηφίους,  θέμα που διευθετήθηκε με μετέπειτα 
απόφαση του Υπουργού.

δ)  Κάναμε  πρώτοι  πρόταση  προς  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  και  τον 
Υπουργό  (ΥΠΑΑΤ),  πρόταση  που  υιοθετήθηκε  και  υποστηρίχθηκε  από 
πληθώρα  φορέων  (Περιφερειάρχης,  Βουλευτές,  Νομάρχες,  Ενώσεις  Νέων 
Αγροτών  κ.α.),  για  την  αύξηση  των  κονδυλίων  στο  πρόγραμμα  των  Νέων 
Αγροτών  περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  διότι  το  ποσό  των  7,2  εκ.  ευρώ  όπως 
αποδείχθηκε δεν επαρκούσε ούτε κατά ελάχιστο.  Το αίτημα μας τελικά έγινε 
δεκτό από το υπουργείο αυξάνοντας το ποσό αυτό στα 26.350.000 ευρώ και 
καλύπτοντας σχεδόν όλες τις κατατεθειμένες αιτήσεις. 

ε)  Καταθέσαμε  τις  συνοπτικές  απόψεις  μας  περί  δασικών διαχειριστικών 
μελετών και τις προτάσεις μας για τη διάρθρωση των δασικών υπηρεσιών.

Στ)Επισημάναμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστέρηση 
της  υλοποίησης  και  άλλων  μέτρων  του  προγράμματος  Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής,  όπως είναι  το  μέτρο  της  Πρόωρης  Συνταξιοδότησης  Αγροτών, 
τονίζοντας  τις  επιπτώσεις  από  τη  μη  έναρξη  του  μέτρου  αυτού  σε  άλλα 
προγράμματα που ήδη εκτελούνται (π.χ. πρόγραμμα Νέων Αγροτών).
ζ) Ζητήσαμε την υποβολή Γεωργοτεχνικής-Γεωργοοικονομικής μελέτης για την 
τεκμηρίωση της οικονομικής σκοπιμότητας των έργων αναδασμών προκειμένου 
να ενταχθούν σε προγράμματα Δημοσίων έργων.
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η) Κάναμε πρόταση στον ΕΛΓΑ για τον καθορισμό του κόστους καλλιέργειας 
των επιτραπέζιων αμπελιών. Ενώ με μεταγενέστερη παρέμβαση μας ζητήσαμε 
την  αύξηση  των  εκτιμώμενων  αποδόσεων  επιτραπέζιας  αμπέλου  στα 
πορίσματα του ΕΛΓΑ.
θ) Ζητήσαμε από τον ΕΛΓΑ και  το Υπουργείο  την επέκταση της επιδότησης 
αντιχαλαζικών διχτύων και  σε άλλες καλλιέργειες  (βρώσιμη ελιά)  ενώ ακόμα 
ζητήσαμε  και  την  αύξηση  του  ποσοστού  της  επιδότησης  στους  κατά  κύριο 
επάγγελμα αγρότες.
ι)  Συμπαραταχθήκαμε  και  συμπαρασταθήκαμε  στον  αγώνα  της  τοπικής 
κοινωνίας στο ενδεχόμενο της πώλησης της Β.Φ.Λ. σε ιδιώτες τονίζοντας τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή στον αγροτικό κόσμο και το περιβάλλον 
γενικότερα.
κ) Δεν διστάσαμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα προς το Δήμαρχο Καβάλας για 
την εξαίρεση μας από το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με το ΤΕΕ και 
το ΤΕΙ Καβάλας και αφορούσε θέματα περιβάλλοντος.
λ)  Διαμαρτυρηθήκαμε  για  την  μη  πρόσκληση  μας  σε  ημερίδα  αλιευτικού 
περιεχομένου από το ΥΠΑΑΤ στην Καβάλα με θετική κατάληξη.
μ) Επίσης διαμαρτυρηθήκαμε για τη μη ένταξη ελαιοπαραγωγών της Β.Ελλάδας 
και της Θάσου στο πακέτο αποζημιώσεων των 500 εκ. ευρώ. Ζήτημα το οποίο 
διευθετήθηκε εν μέρει με την ένταξη της Θάσου στο πακέτο.
ν)  Αντιδράσαμε  στον  αποκλεισμό  μας  από  την  επιτροπή  Διαχείρισης  του 
(Ε.Δ.Π.) LEADER της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., αντίδραση η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
την επανεισδοχή του εκπροσώπου μας στην ανωτέρω επιτροπή.
ξ) Καταθέσαμε τις απόψεις μας για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην 
Ελλάδα, σε σχέση και σχολιάζοντας ταυτόχρονα την κατατεθειμένη μελέτη του 
ΙΝΑΣΟ (Ινστιτούτο Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ίδιο θέμα.  

Συγκαλέσαμε σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ν. Καβάλας και της 
περιφέρειας Α.Μ.Θ. αλλά και τους συναδέρφους μελετητές, όπου συζητήθηκαν 
εκτενώς τα διαδικαστικά προβλήματα εφαρμογής του μέτρου 1.1.2. των Νέων 
Αγροτών και καταθέσαμε ερωτήματα και προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή 
του μέτρου (τροποποίηση δεικτών, προβλήματα ΟΣΔΕ, αδικίες στους έγγαμους 
υποψήφιους  νέους  αγρότες,  δυνατότητα  πρόσβασης  στην  καρτέλα  του 
ΟΠΕΚΕΠΕ  κλπ.).  Τις  απαντήσεις  που  λάβαμε  τις  κοινοποιήσαμε  στους 
ενδιαφερόμενους  συναδέρφους.  Κινούμενοι  στο  πλαίσιο  αυτό  επισημάναμε 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 
φωτοερμηνεία-τηλεπισκόπηση στο ΟΣΔΕ και μετέπειτα σε όλα τα προγράμματα 
της 4ης προγραμματικής περιόδου αφού η πληρωμή τους πλέον περνάει από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέραν των ανωτέρω συμμετείχαμε με εκπρόσωπο μας σε όλες 
τις συνεδριάσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορούσε την εξέταση των 
υποβληθέντων σχεδίων δράσης Νέων Αγροτών, εκφράζοντας τις επιστημονικές 
μας απόψεις στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών και νόμων που διέπουν το 
πρόγραμμα.  

Συγκαλέσαμε  σύσκεψη  για  τις  παράνομες  εισαγωγές  λιπασμάτων, 
πολλαπλασιαστικού  υλικού  &  φυτοπροστατευτικών  ουσιών  από  γειτονικές 
χώρες,  στην  οποία  συμμετείχαν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου 
(ΚΕΠΠΥΕΛ)  της Α.Μ.Θ.,  εταιρίες,  Γεωπονικοί  Σύλλογοι  και  άλλοι  φορείς.  Τα 
συμπεράσματα  της  σύσκεψης  συνοψίστηκαν  σε  ένα  υπόμνημα  το  οποίο 
απεστάλη  σε  όλες  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  ήταν  η  αφορμή  να 
συνδιοργανώσουμε  με  την  Νομαρχία  Καβάλας  ευρύτερη  σύσκεψη  όπου 
συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί φορείς (ΣΔΟΕ, Γεν. Χημείο, Δ.Ο.Υ. 
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κ.α.) και δεσμεύτηκαν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί το 
φαινόμενο.

 Συνδιοργανώσαμε με το ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας ενημερωτική ημερίδα 
για την καλλιέργεια της ροδιάς στη Δράμα.

Συμμετείχαμε στη σύσκεψη που έγινε στη Χρυσούπολη και  αφορούσε τα 
προβλήματα  στην  εμπορία  του  Σπαραγγιού  σε  όλη  την  Ελλάδα.  Οι 
διατυπωμένες δημοσίως θέσεις του παραρτήματος μας (με δελτίο τύπου) από 
τον εκπρόσωπο μας, πρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Θ. Μαρκόπουλο περί 
της ανάληψης διαφόρων μέτρων και της αναγκαιότητας σύγκλισης σύσκεψης 
στο Υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος υιοθετήθηκαν και από 
άλλους  φορείς  (Νομαρχία  Καβάλας,  Ινστιτούτο  έρευνας  και  ανάπτυξης 
Σπαραγγιού κ.α.), πιστεύοντας έτσι ότι συμβάλαμε στο μέτρο του δυνατού στην 
επιτυχία της εκεί πραγματοποιηθείσας τελικά σύσκεψης με τις αποφάσεις που 
πάρθηκαν εκεί.

Συμμετέχουμε  ενεργά  σε  όλες  της  συνεδριάσεις  της  επιτροπής 
παρακολούθησης του ΠΕΠ (Α.Μ.Θ. και Κεντρικής Μακεδονίας) υποβάλλοντας 
τις προτάσεις μας για θέματα τα οποία εμπίπτουν στο γνωστικό μας αντικείμενο 
μέσω των εκπροσώπων μας.

Συμμετείχαμε  τέλος  σε  πληθώρα  άλλων  συσκέψεων  και  εκφράσαμε  τις 
επιστημονικές μας απόψεις. Συσκέψεις τις οποίες διοργάνωναν φορείς όπως ο 
Συνήγορος του Πολίτη (διαχείριση υδάτων-περιβάλλον),  η Διεύθυνση Υδάτων 
της  Περιφέρειας  (διαχείριση  υδάτων  και  προστασία  τους),  η  ΑΝΕΣΕΡ 
(διαχείριση  προγράμματος  LEADER Ν.Σερρών),  η  ΑΝΚΑ  (διαχείριση 
προγράμματος LEADER Ν.Καβάλας), οι περιφέρειες οι Νομαρχίες και οι δήμοι 
του  χώρου  ευθύνη  μας  (αγροτική  ανάπτυξη,  πρωτογενής  παραγωγή  και 
προστασία του περιβάλλοντος) και πολλοί άλλοι φορείς.

Επιτελούμε και κοινωνικό έργο στο πλαίσιο των περιορισμένων οικονομικών 
δυνατοτήτων μας αποδεχόμενοι την πρόσκληση του ΟΚΑΝΑ για συμμετοχή στο 
Κέντρο Πρόληψης και  Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ν. Καβάλας,  ενώ ακόμα 
την εποχή των εορτών αλλά και εις μνήμη εκλιπόντων συναδέρφων, βοηθήσαμε 
οικονομικά ιδρύματα που προσφέρουν κοινωνικό έργο στην περιοχή μας. Σε 
αυτό το πλαίσιο των δραστηριοτήτων διοργανώσαμε εθελοντική δενδροφύτευση 
στο χωριό Δραβίσκος Ν. Σερρών με αφορμή την παγκόσμια ημέρα δασοπονίας, 
δενδροφύτευση την οποία ενισχύσαμε και οικονομικά. 

Συνάδελφοι, συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά μετά τις αλλαγές στο προεδρείο 
της Δ.Ε. του παραρτήματος με τον ίδιο και εντονότερο ρυθμό, με μείζονα στόχο 
όχι  μόνο  τη  στενή  εξυπηρέτηση  των  επαγγελματικών  συμφερόντων  των 
γεωτεχνικών αλλά την ανάπτυξη γενικότερα του πρωτογενούς τομέα. Άλλωστε 
δεν υφίσταται ανάπτυξη χωρίς τη γεωτεχνική επιστήμη και χωρίς γεωτεχνικούς. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας

Ο παραπάνω απολογισμός καθώς και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
δράσης ψηφίσθηκαν ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της 
25-08-2009.
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