ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ 2010-2011
Θαηά ην 2010-2011 ην παξάξηεκά καο ζπλέρηζε αδηαιείπησο θαη ρσξίο λα
επεξεαζηεί απφ ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2011 (πνπ έγηλαλ γηα ηελ
αλάδεημε νξγάλσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα (Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Γάζε, Αιηεία, Οξπθηφο Πινχηνο), ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Πξνζπαζήζακε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ καο αθνξνχλ λα αληαπνθξηζνχκε είηε κε
δηθηά καο πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη λα
εθθξάζνπκε ηελ έγθπξε επηζηεκνληθή άπνςε καο, αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο ζθνπνχο
ίδξπζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη πάληα πξνο φθεινο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ ηφπνπ
καο, πξναζπίδνληαο παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ καο. Όιεο απηέο νη
παξεκβάζεηο καο γίλνληαη πάληα κε νκφθσλεο απνθάζεηο ηεο Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο
πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη απφ ηελ Γ.Δ. πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 10εο
Απξηιίνπ ηνπ 2011. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ θαηαβάιακε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
έγηλε ρσξίο λα επηδεηνχκε ηε δεκνζηφηεηα, φηαλ θξίλακε φηη απηή δε ζα ζπκβάιεη ζε
θάηη πεξηζζφηεξν ή φηαλ καο πίεδε ν ρξφλνο.
Πνιχ ζχληνκα ζέινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2010
θαη ηνπ 2011 ην παξάξηεκά καο εξγάζηεθε θαη παξήγαγε έξγν, πξνθεηκέλνπ λα
εθπξνζσπήζεη επάμηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ απαξηίδνπλ ην Δπηκειεηήξην ζηνπο
λνκνχο Γξάκαο, Θαβάιαο & εξξψλ, αιιά θαη λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ εθθξάδνληαο
ππεχζπλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα,
ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ αιηεία θαη ην πεξηβάιινλ.
Απφ ηηο θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κπνξνχκε, ελδεηθηηθά, λα
παξαζέζνπκε ηηο παξαθάησ, αλαθεξφκελνη επηγξακκαηηθά γηα νηθνλνκία ρψξνπ:
Α. Θέματα ποσ αυορούν την οργάνφση τοσ παρ/τος
Δπηθνηλσλνχκε πιένλ κε ηα κέιε καο ηαθηηθά θάζε βδνκάδα ελεκεξψλνληαο ηνπο
κε e-mail έρνληαο θαηαζθεπάζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ 400 θαη πιένλ e-mail θαη
δεηνχκε θαη άιινπο ζπλαδέξθνπο πνπ δελ έρνπλ αθφκα εγγξαθεί λα ην θάλνπλ θαη
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ελεκεξψλνπκε ηα κέιε καο γηα
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαξηήκαηνο θαη γηα θάζε άιιν
ελδηαθέξνλ Γεσηερληθφ δήηεκα (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζέζεηο εξγαζίαο θ.α.).
Δλεκέξσζε παξέρεηαη θαη απφ ηνλ ηζηνρψξν (site) ηνπ παξαξηήκαηνο
www.geotee-anmak.gr, ην νπνίν πιένλ ελεκεξψλεηαη θαλνληθά θαη εκπινπηίδεηαη
ζπλερψο θηινδνμψληαο λα απνηειέζεη κηα γεσηερληθή βάζε δεδνκέλσλ. Έηζη
αλαξηψληαη φια ηα πξαθηηθά ησλ εκεξίδσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην παξάξηεκα καο
εθφζνλ καο παξαρσξείηαη ην ζρεηηθφ πιηθφ απφ ηνπο νκηιεηέο. Πηζηεχνπκε ζηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ειπίδνπκε απηή ε πξσηνβνπιία λα βνεζήζεη θαη
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην παξάξηεκα κε ηε καδηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέξθσλ
ζηηο εθδειψζεηο, ηηο επηηξνπέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηφ δηνξγαλψλεη.
Αθφκα ελεκεξψλνπκε ηε ζπλέιεπζε φηη δηαζέηνπκε δσξεάλ ζηα κέιε καο ηα
πξαθηηθά εκεξίδσλ πνπ έρεη δηνξγαλψζεη ην παξάξηεκα καο ζην παξειζφλ θαη άιια
βηβιία γεσηερληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη εθδψζεη ην παξάξηεκα καο κέρξη ηεο
εμάληιεζεο ηνπο.
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Β. Θέματα ποσ αυορούν το ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σε στέση με τα μέλη τοσ
Όπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο, ε ρψξα καο ηαιαλίδεηαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Θξίζε πνπ έρεη θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε πνιινχο ζπλαδέιθνπο
πνπ είηε έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε ηνπο, είηε είλαη άλεξγνη, είηε
έρνπλ δεη λα πεξηθφπηνληαη νη κηζζνί ηνπο. Ζ θξίζε απηή φκσο έρεη ζπξξηθλψζεη
ζεκαληηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Παξφια απηά ην παξάξηεκα καο
πξνζπαζεί λα αληιήζεη πφξνπο θαη απφ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία φκσο πξνγξάκκαηα
σθεινχλ άκεζα θαη ηα κέιε καο. Έηζη:
α) Τινπνηήζακε πξφγξακκα ΙΑΔΘ ηνπ ΟΑΔΓ κε ζέκα «Οξγάλσζε δηνίθεζεο
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ» σο αξκφδηνο θνηλσληθφο εηαίξνο. ην πξφγξακκα απηφ
θαηαξηίζηεθαλ Γεσηερληθνί θαη εθφζνλ δελ ήηαλ αξθεηνί θαη άιιεο εηδηθφηεηεο. Σν
πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε θαη πεξηκέλνπκε ηελ απνπιεξσκή ηνπ, ε νπνία
θαζπζηεξεί ιφγσ ηεο κε ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κεηά
απφ αιιεπάιιειεο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο είρε ηεζεί ην ζέκα απφ εκάο. Παξάιιεια,
έρνπκε θαηαζέζεη 2 πξνηάζεηο γηα θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα ΙΑΔΘ παξά ηα εκπφδηα
πνπ έρνπκε απφ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπο ή φρη απφ ηνλ
ΟΑΔΓ θαη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
β) Δγθξίζεθε ε πξφηαζε πνπ είρακε ζπλππνβάιεη κε άιινπο θνξείο ζην πξφγξακκα
INTERREG IV θαη ζα πξνρσξήζνπκε πιένλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεηά θαη απφ ην
μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δζληθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, εάλ θαη εθφζνλ απηφ
εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ην νπνίν είηε δελ ζπδεηά ην ζέκα είηε δελ ην
ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ παξά ηηο δηθηέο καο δηακαξηπξίεο θαη
παξαζηάζεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ δηνξγαλψζακε κφλνη καο ή ζε ζπλεξγαζία
κε άιινπο θνξείο φπσο ν ΟΓΔΔΘΑ Γήκεηξα Γξάκαο θαη εξξψλ, ε Ηεξά Κεηξφπνιεο
εξξψλ, ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο εξξψλ, Πεξηθέξεηα ΑΚΘ, Γηεπζχλζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ησλ Λνκαξρηψλ θ.α. πιεζψξα ελεκεξσηηθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ πάλσ ζε δηάθνξα Γεσηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ
θπξίσο ηα κέιε καο άιια αθφκα αγξφηεο θαη άιινπο πνιίηεο.
Θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ ήηαλ:
1) Σξία Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα (Λεπξνθφπη, Γξάκα, Θαβάια) πνπ αθνξνχζαλ κφλν
Γεσηερληθνχο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Δδαθνινγηθνχ Υάξηε. Σα ζεκηλάξηα απηά
είραλε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε, έζησ θαη αλ έγηλαλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ Θεληξηθνχ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (αλ
θαη δεηήζεθε επαλεηιεκκέλα) θαη κφλν κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΚΘ θαη
ησλ θαηά ηφπνπο Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ησλ Λνκαξρηψλ.
Σαπηφρξνλα ην παξάξηεκα καο παξείρε θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην ρεηξηζκφ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δδαθνινγηθνχ Υάξηε ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ καο ην
δεηνχζαλ.
2) πλδηνξγαλψζακε πιεζψξα εκεξίδσλ κε ηνλ ΟΓΔΔΘΑ Γξάκαο θαη ηνλ ΟΓΔΔΘΑ
Γήκεηξα εξξψλ γηα ηε αιηγθαξνηξνθία, ηνλ Αγξνηνπξηζκφ, ηελ θαιιηέξγεηα
Θξαληάο θαη Καληηαξηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ρνδηάο, ηα ελεξγεηαθά θπηά
(βηνληήδει), ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο απφ Αγξηαγθηλάξα, ηε Κειηζζνθνκία,
ηελ Θαιιηέξγεηα ηεο Σξνχθαο, ηνλ ειίαλζν θαη ηελ Λέα ΘΑΠ.
3) Πξνρσξήζακε κε αλάινγεο εθδειψζεηο ζηε βξάβεπζε ηέθλσλ γεσηερληθψλ πνπ
πεξάζαλε ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαηά ην 2010.
4) Γηνξγαλψζακε πεξηβαιινληηθή βξαδηά ζηηο έξξεο κε ην Κνπζείν Φπζηθήο
Ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ εξξψλ.
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5) ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηεξά κεηξφπνιε εξξψλ θαη Ληγξίηαο δηνξγαλψζακε
εκεξίδα ζηηο έξξεο κε ζέκα «Οξζνδνμία θαη Πεξηβάιινλ»
6) Δπίζεο δηνξγαλψζακε εκεξίδα κε ζέκα ηε Γηα Βίνπ Κάζεζε θαη ζηα πιαίζηα απηήο
ηεο εκεξίδαο εθδψζακε ην βηβιίν «Θεσξίεο Κάζεζεο θαη Βαζηθέο Αξρέο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ ζπγγξαθέα Γεκήηξε σηεξηάδε, βηβιίν ην νπνίν
κπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε δσξεάλ απφ ην παξάξηεκα καο.
7) πκκεηείρακε ή δηνξγαλψζακε πιεζψξα ζπζθέςεσλ ή ζπλαληήζεσλ κε πνηθίια
ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ, ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, ηα ζρέδηα
βειηίσζεο, ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα δήκσλ ηεο πεξηνρήο καο, δηαθξαηηθέο
ζπλαληήζεηο κε Βνχιγαξνπο ζπλαδέξθνπο, θαη ζε ζπλαληήζεηο κε πιεζψξα
άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ, αθνπγθξαδφκελνη πάληα ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη
πξνζπαζψληαο λα βνεζήζνπκε ζηελ επίιπζε ηνπο.
8) Γηνξγαλψζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γεσπφλσλ Λ. Θαβάιαο εκεξίδα γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ λένπ ερζξνχ ηεο αθηηληδηάο ζηε Υξπζνχπνιε. Ζ εκεξίδα
είρε κεγάιε απήρεζε ζηνπο αγξφηεο ηνπ Λέζηνπ θαη ζε ζπλαδέιθνπο Γεσπφλνπο,
δηφηη πξφθεηηαη γηα έλα έληνκν πνπ πξνθαιεί κεγάιεο δεκηέο ζηνπο αθηηληδεψλεο
ηεο πεξηνρήο.
9) Γηνξγαλψζακε εκεξίδα ζηε Γξάκα κε νκηιεηή ην εηζκνιφγν θ. Παπαδάρν Θσλ/λν
ηνπ Βαζηιείνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηεο ρνιήο
Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ.. Θέκα ηεο εκεξίδαο ήηαλ «εηζκηθφηεηα θαη
Δλεξγφο Σεθηνληθή ηνπ Βνξείνπ Διιεληθνχ ρψξνπ: Ση έρνπκε κάζεη ηξείο δεθαεηίεο
κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1978 ζηε Θεζζαινλίθε».
10)πκκεηείρακε κε εηζεγεηέο ζε Γεσηερληθφ ζπλέδξην ζηε Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο
ζην νπνίν 3 κέιε καο αλέπηπμαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο σο νκηιεηέο.
11)Πξφζθαηα ε λέα Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ ΟΓΔΔΘΑ Γήκεηξα Γξάκαο δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα ηελ λέα Θνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή 2014-2020 ζηελ Γξάκα.
12)ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φ.Γ. Λέζηνπ Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαη ππφ ηελ
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ ΗΛΑΙΔ Θαβάιαο δηνξγαλψζακε πνιχ πξφζθαηα
εκεξίδα γηα ηα αιηεπηηθά πξντφληα ησλ Ιηκλνζαιαζζψλ Α.Κ.Θ. κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε ηνπο ηφζν ζηελ ηνπηθή αγνξά φζν θαη Παλειιαδηθά.
Σν παξάξηεκα καο πέξαλ ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ
εκεξίδσλ αζρνιήζεθε θαη κε άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ είηε
ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαζηεξσκέλε πιένλ δηαβνχιεπζε ηεο πνιηηείαο γηα λνκνζρέδηα
πνπ αθνξνχλ ηνπο Γεσηερληθνχο, είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη πάληνηε
θηλνχκελν ζηα πιαίζηα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην δηέπεη θαη απηφ είλαη ν
ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 1474/1984 θαη ην Π.Γ. 344/2000 πεξί ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Γεσηερληθψλ. Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο καο ζε
απηνχο ηνπο ηνκείο ήηαλ νη παξαθάησ:
1) Θάλακε ηηο επηζεκάλζεηο καο φζνλ αθνξά ην ζρέδην Θαιιηθξάηεο θαη ηα
νξγαλνγξάκκαηα ησλ πεξηθεξεηψλ ζε ζρέζε πάληα κε ηηο Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο
θαη ηνπ ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνχλ εθεί.
2) Δπίζεο ζπκκεηείρακε ζηε δηαβνχιεπζε θαη δηακαξηπξεζήθακε θαηαζέηνληαο ηηο
πξνηάζεηο καο γηα ηηο δπζκελείο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ πνιινχο ζπλαδέξθνπο
πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ΔΙΓΑ θαη πεξηέρνληαλ ζε ζρέδην λφκνπ αλακφξθσζεο ηνπ
ΔΙΓΑ θαη ε νπνία αλακφξθσζε ζίγεη θαη ηνπο αγξφηεο.
3) Θαηαζέζακε, φπσο καο δεηήζεθε, πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηα
επαγγεικαηηθά ζέκαηα ησλ Ηρζπνιφγσλ, ζέκα πνπ ζπλερίδνπκε λα ην
παξαθνινπζνχκε ψζηε λα δηαηππψζνπκε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ζέζεηο καο.
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4) πκκεηείρακε ζηε δηαβνχιεπζε θαη θαηαζέζακε ηηο εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο
καο γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ αζπδνζία πνπ ζα θέξεη ζηελ αγνξά ην λνκνζρέδην
γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ επαγγεικάησλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηζνπέδσζε φισλ
ησλ επαγγεικαηηθψλ βαζκίδσλ, ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη ην επάγγεικα ηνπ
Γεσηερληθνχ είλαη ήδε απειεπζεξσκέλν.
5) πκκεηείρακε ελεξγά ζε ζπζθέςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
Γεσηερληθψλ θαη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ άιισλ παξαξηεκάησλ.
6) Εεηήζακε απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο λα πξνρσξήζεη ζε πξνζιήςεηο Γεσηερληθψλ
ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Αεηθνξία θαη
Πεξηβάιινλ».
7) Αλαδείμακε ην πξφβιεκα απφ ηελ έιιεηςε Γεσηερληθνχ Πξνζσπηθνχ ζηε Γ/λζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δπαξρείνπ Θ. Λεπξνθνπίνπ θαη δεηήζακε λα γίλνπλ
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα λα θαιπθζνχλ απηά ηα θελά.
8) ηεξίμακε κε αλαθνίλσζε καο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ΣΟΘΑΑ
φηαλ δέρνληαλ επηζέζεηο απφ ηνλ ηχπν κε αλαιεζή θαη αήζε δεκνζηεχκαηα
δεκηνπξγψληαο έηζη αξλεηηθφ θιίκα γηα απηνχο ελφςεη ηεο θεκνινγνχκελεο ηφηε
θαηάξγεζεο ηνπο.
9) Γηακαξηπξεζήθακε πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηα ρέδηα
Βειηίσζεο ζε βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσπφλσλ θαη ηελ απξαμία ηνπ ζην ζέκα
απηφ.
10)Τπνζηεξίμακε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζθπγήο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ θαηά ηεο ΘΤΑ γηα ηα
ζρέδηα βειηίσζεο ππνζηεξίδνληαο έηζη θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ.
Μετά την ανάληυη τφν καθηκόντφν από την νέα Γ.Δ. στο παράρτημα μας
έγιναν οι ακόλοσθες παρεμβάσεις:
11)Εεηήζακε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα κελ
απνθιείζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ απφ ηελ πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμεχξεζε αμηνινγεηψλ γηα ηα δηάθνξα
ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Π.Α.Α. 2007-2013. Αθνχ φπσο είλαη γλσζηφ νη ζπλάδειθνη
απηνί είλαη νη θαη’ εμνρήλ γλψζηεο θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.
12)Εεηήζακε απφ ηηο πεξηθέξεηεο Α.Κ.Θ. θαη Θ.Κ. λα καο γλσζηνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα
ησλ λέσλ νξγαλνγξακκάησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπκε ηηο πξνηάζεηο καο.
13)πκπαξαζηαζήθακε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΔΙΓΑ κε αλαθνίλσζε καο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη γηα ην αβέβαην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ, ηφζν
ησλ ηδίσλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηηο ζπλεπαγφκελεο επηπηψζεηο
πνπ ζα έρεη ζηνπο αγξφηεο ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηνπ ΔΙΓΑ.
14) Γηακαξηπξεζήθακε πξνο ζην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηελ κε ιήςε εγθξηηηθήο
απφθαζεο πεξί ηεο ζπκκεηνρήο καο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg απφ ην παξάξηεκα καο. Κέρξη αθφκα θαη ηψξα ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ έρεη
ιάβεη απφθαζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ
πινπνίεζε ηνπ.
15)Θάλακε παξέκβαζε ηφζν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο φζν θαη ζηα Κ.Κ.Δ.
πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπκε ηελ επηινγή Γαζνιφγνπ σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαηά
ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ δαζηθψλ ραξηψλ απφ ηνπο πνιίηεο.
Δλψ ηαπηφρξνλα ελεκεξψζακε ζρεηηθά θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο
(κέζσ ηζηνζειίδαο θαη Γ.Σ.).
16)Εεηήζακε απφ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο ψζηε λα
δηθαησζεί έλα πάγην αίηεκα Γεσηερληθψλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεηάλε λα έρνπλ ην
4

δηθαίσκα αγνξάο επαγγεικαηηθνχ απηνθηλήηνπ φπσο έρνπλ άιινη επαγγεικαηηθνί
θιάδνη φπσο νη αγξνλφκνη ηνπνγξάθνη κεραληθνί.
17) ηείιακε Γειηίν Σχπνπ πξνο φια ηα Κ.Κ.Δ. ηεο Α.Κ. ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε
θαη ζπγρψλεπζε Γεσηερληθψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο. Σν
Γειηίν Σχπνπ γλσζηνπνίεζε έλα πξφβιεκα άγλσζην γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
είρε κεγάιε απήρεζε θαη παξνπζηάζηεθε σο ζέκα θαη ζηελ ηειεφξαζε κέζσ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην νπζηαζηηθφ θιείζηκν ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ,ΟΓΔΔΘΑ Γήκεηξα θαη ηνπ ΔΙΟΓΑΘ θαη ηελ
αθαίξεζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ επαξρία θαη ζπγθέληξσζε ηνπ ζηα
αζηηθά θέληξα. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο
αξθεηνί ζπλάδειθνη θαη αθφκα ζα αλαγθαζηνχλ πνιινί αγξφηεο λα κεηαβαίλνπλ
ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο εθπαηδεχζεηο.
18)Εεηήζακε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα δψζεη
παξάηαζε ζηα ρέδηα Βειηίσζεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεηψπηζε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ .Β. θαη δεκηνχξγεζε πνιιά
πξνβιήκαηα ζηνπο ζπληάθηεο .Β..
19)Εεηήζακε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ηεο
πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα ηελ παξαρψξεζε δεκφζηαο γεο ζε λένπο, αλέξγνπο θαη
αγξφηεο, λα δψζεη θαη ζε άλεξγνπο γεσηερληθνχο πνπ επηζπκνχλ λα
αθνινπζήζνπλ ην αγξνηηθφ επάγγεικα.
Πξνρσξήζακε ζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε πιεζψξα ηνπηθψλ θνξέσλ (πληάθηεο
ζρεδίσλ βειηίσζεο, Αγξνηηθνί ζχιινγνη ζηα κπιφθα ησλ αγξνηψλ, χιινγνη
Θηελνηξφθσλ, Γήκαξρνη θαη Λνκάξρεο Γξάκαο, Θαβάιαο, εξξψλ θαη Πεξηθεξεηάξρεο
θαη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηψξα κε ηνλ Θαιιηθξάηε θ.α.) αθνπγθξαδφκελνη ηα
πξνβιήκαηα ηνπο ή ζέηνληαο ηνπο ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
πξνζπαζψληαο πάληα λα βνεζήζνπκε ζηελ επίιπζε ηνπο. Όκσο δηαβνχιεπζε έγηλε
θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο λέαο Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο καο, ν νπνίνο επηζθέθηεθε
ζπλαδέιθνπο ζε Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο αιιά θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα
ηνπο ψζηε λα ηα ελζσκαηψζεη ζην 3εηέο ρέδην Γξάζεο ελφςεη ηεο παξνχζαο
Γεληθήο πλέιεπζεο Αληηπξνζψπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο.
Όπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη ην 2010 αιιά θαη ην 2011 πξνρσξήζακε ζηελ θνπή ηεο
βαζηιφπηηαο (κεησκέλνπ κεγέζνπο εθδήισζεο ιφγσ ηεο θξίζεο) κε ηαπηφρξνλε
βξάβεπζε γεσηερληθψλ πνπ δηαθξίζεθαλ θαη βνήζεζαλ ζηελ αλάδεημε αιιά θαη
πξνψζεζε ζεκάησλ γεσηερληθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη γεσηερληθψλ γηα ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
Εεηήζακε θαη δεηάκε ηε βνήζεηα φισλ ησλ Γεσηερληθψλ ηνπ παξαξηήκαηνο καο,
ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο επηηξνπέο, αλαιφγσο θαη ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ην παξάξηεκα λα επηηειεί ην έξγν ηνπ,
θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπ δεηνχληαη ή θξίλεη απηφ.
Δπραξηζηψληαο παξάιιεια φινπο ηνπο ζπλαδέξθνπο πνπ καο βνήζεζαλ ζε απηφ ηνλ
ηνκέα ην πξνεγνχκελν έηνο. Άιισζηε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ είλαη έλαο απξφζσπνο
νξγαληζκφο, ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είκαζηε φινη εκείο πνπ είκαζηε κέιε ηνπ θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ραξαθηεξίδεη άκεζα ηα κέιε ηνπ είηε απηά ζπκκεηέρνπλ
ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ είηε πεξηζζφηεξν φηαλ δελ ζπκκεηέρνπλ.
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Γ. Θέματα ποσ αυορούν το ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φς σύμβοσλο της πολιτείας
Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην σο ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηεο
πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο δελ ζα
κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα δηαθνξεηηθφ απφ ην λα επηηειεί ην θχξην ξφιν ηνπ. Σα
ζέκαηα πνπ ην απαζρφιεζαλ αθνξνχζαλ είηε αηηήκαηα ζπλαδέιθσλ θαη δηαθφξσλ
θνξέσλ είηε ηελ θαζηεξσκέλε δηαβνχιεπζε ηεο πνιηηείαο γηα λνκνζρέδηα θαη ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνπο Γεσηερληθνχο θαη ηνλ θιάδν καο γεληθφηεξα είηε αθφκα θαη ζέκαηα
πνπ ζίμακε κε δηθή καο πξσηνβνπιία.
πλνπηηθά ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην παξάξηεκα καο σο ζχκβνπιν ηεο
πνιηηείαο πξνρσξψληαο ζηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο είλαη ηα παξαθάησ:
1) Θάλακε πξφηαζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ Λ. εξξψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. κε
αθνξκή ηνλ Θαιιηθξάηε ηνλίδνληαο ηα αλαπηπμηαθά, επελδπηηθά θαη νηθνλνκηθά
πιενλεθηήκαηα πνπ ζα θέξεη ζηηο έξξεο κηα ηέηνηα δηνηθεηηθή κεηαθίλεζε. Κηα
πξφηαζε πνπ ζπδεηήζεθε πνιχ, μέξνπκε φηη είλαη δχζθνιν άκεζα λα πινπνηεζεί,
φκσο ζχληνκα ζα δνχκε φινη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο γηα ηελ Π.Δ. εξξψλ.
2) Εεηήζακε απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηε ζπκκεηνρή
καο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ ηεο Αλ. Καθεδνλίαο.
3) Θάλακε παξέκβαζε πξνο ηνλ ΔΙΓΑ πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη εθηηκψκελεο απφ
απηφλ, απνδφζεηο ησλ πνηθηιηψλ επηηξαπέδηαο ακπέινπ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο λέεο εμειίμεηο. Δλψ αθφκα δηακαξηπξεζήθακε γηα ηε ρακειή ηηκή
απνδεκίσζεο ηεο επηηξαπέδηαο νπιηαλίλαο απφ ηνλ ΔΙΓΑ.
4) Αλαδείμακε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηρνξήγεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο αληηραιαδηθψλ
δηρηχσλ απφ ηνλ ΔΙΓΑ ζε κηα πεξίνδν πνπ θπξηαξρνχζε ε άπνςε ζηνπο θφιπνπο
ηνπ ΔΙΓΑ λα κελ πινπνηεζεί απηφ ην κέηξν γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα.
Σειηθά ην πξφγξακκα κεηά θαη ηηο δηθέο καο παξεκβάζεηο πινπνηήζεθε πξνο
φθεινο ησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ ΔΙΓΑ.
5) Θάλακε παξέκβαζε πξνο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηα
πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο κε αθνξκή ηε
κειέηε ηνπ ΗΛΑΟ ηεο ΠΑΔΓΔ θαη ηα φζα απηή επαγγειίδνληαλ.
6) Θάλακε παξέκβαζε γηα ηελ πηζαλνινγνχκελε αθχξσζε ηεο έληαμεο ησλ επηπιένλ
ππνςήθησλ Λέσλ Αγξνηψλ ζην κέηξν 1.1.2, αθχξσζε ε νπνία ηειηθά δελ έγηλε
κεηά απφ ηηο αληηδξάζεηο ηηο δηθέο καο θαη άιισλ θνξέσλ.
7) Δξσηήζακε ην ΤΠ.Α.Α.& Σ. γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
κέηξνπ ησλ Γεσξγηθψλ πκβνχισλ ρσξίο λα πάξνπκε απάληεζε.
8) Θάλακε πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιεγφκελνπ Δδαθνινγηθνχ Υάξηε ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. νη νπνίεο εηζαθνχζηεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη ζήκεξα κε
ηε δηθή καο βνήζεηα (νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή) βξίζθεηαη απηφ ην εξγαιείν ζηα
ρέξηα πνιιψλ ζπλαδέιθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ
θαη φρη κφλν. Πξφζθαηα κάιηζηα εθδφζεθε θαη ε λεψηεξε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ
ράξηε κε πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ιίπαλζεο γηα πνιχ πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο. Σν cd απηφ δίλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. κε κηα απιή αίηεζε δσξεάλ.
Παξάιιεια φκσο δηακαξηπξεζήθακε γηα ηελ κε ζπλδξνκή ηνπ Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα καο παξφιν πνπ είρε δεηεζεί απφ ην παξάξηεκα καο.
9) Γηαβιέπνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ππάξμνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ, θάλακε
παξέκβαζε πξνο ην ΤΠΑΑΣ γηα ηελ αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ζην κέηξν
1.2.1 ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο.
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10)Δλεκεξψζακε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
καο θαη εγγξάθνπ καο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
ζρεηηθά κε ην δαζηθφ θπηνυγεηνλνκηθφ έιεγρν, αλαξηψληαο ζηνλ ηζηνρψξν καο
πνιχ θαηαηνπηζηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο.
11) Δπηζεκάλακε πξνο ην ΤΠΑΑΣ ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο – ελεκέξσζεο ησλ
αγξνηψλ γηα ηνλ αλεξρφκελν θιάδν ηεο ζαιηγθαξνηξνθίαο θαη πξνζπαζήζακε λα
θαιχςνπκε ην θελφ απηφ κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο δηνξγαλψλνληαο κε κεγάιε
πξνζέιεπζε θαη επηηπρία 2 εκεξίδεο (έξξεο θαη Θαβάια) εκείο θαη 3 (Γξάκα,
έξξεο) ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθεί ηνπηθά θέληξα ηνπ ΟΓΔΔΘΑ Γήκεηξα.
12) Τπνβάιακε ηηο αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο καο πξνο ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο ππνβνιήο ηηκνινγίσλ θαη θαξηειψλ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβφζηηνπ θαηά ηελ ππνβνιή δήισζεο ΟΓΔ θαη ηηο επηπηψζεηο
πνπ ζα έρεη ε πξαγκαηνπνηεζείζα θαηάξγεζε.
13) Γηακαξηπξεζήθακε θαη επηζεκάλακε ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ 3ε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα
Γεσξγηθά Δθφδηα.
14)Κεηά απφ ζχζθεςε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ζπιιφγσλ θηελνηξφθσλ πνπ
δηνξγαλψζακε ζην παξάξηεκα καο ζπγθεληξψζακε θαη θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο
καο πξνο ην ΤΠΑΑΣ γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ
αδεηνδφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
15)Θαηαζέζακε ηηο απφςεηο καο επί ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο φπσο θαη ηηο πξνηάζεηο καο πξνο ην Φ.Γ. γηα ηε
βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ΘΤΑ πνπ ζεζκνζεηεί θαη αθνξά ην ίδην Δζληθφ Πάξθν.
16)Γηνξγαλψζακε ζχζθεςε κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο φπνπ απνθαζίζακε απφ
θνηλνχ ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ καο.
17)Κεηά απφ ζχζθεςε ζπλαδέιθσλ ζπληαθηψλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ζην παξάξηεκά
καο θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ κέηξνπ 121 ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο. Δλψ
κεηά ηελ έθδνζε φισλ ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ην πξφγξακκα θαηαζέζακε ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο θαη θάλακε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
18)πκκεηείρακε ζηε δηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην Λφκνπ γηα ηα Γεσξγηθά Φάξκαθα
θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ην πξψην ζρέδην λφκνπ πνπ θαηαηέζεθε απφ
ηελ θ. Κπαηδειή.
19)Θαηαζέζακε θαη παξνπζηάζακε ηηο πξνηάζεηο καο δηα εθπξνζψπνπ καο ζην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Α.Κ.Θ. ζρεηηθά κε ην ζρέδην λφκνπ πεξί «Γηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
20)Εεηήζακε ηε κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο νξπρείσλ
ρξπζνχ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ηνπ Krumovgrad Βνπιγαξίαο πξνθεηκέλνπ λα
δηαηππψζνπκε ηελ άπνςε καο ζην Π.. Α.Κ.Θ..
21)πζηήζακε δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή θαη θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο θαηφπηλ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ζρεηηθά κε ηελ «Δθπφλεζε
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο». Πξνηάζεηο νη νπνίεο απεζηάιεζαλ ζε
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νκνινγνπκέλσο δέρηεθαλ θαιέο θξηηηθέο.
Παξφια απηά κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηε ζχληαμε ηνπ Β
παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ θάλακε ηηο παξαηεξήζεηο καο πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Α.Κ.Θ. ζρεηηθά κε ηνλ παξαγθσληζκφ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ
παξαξηήκαηνο καο, ηε ρξήζε ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ ηεο Γξάκαο θαη ην
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γεληθφηεξν παξαγθσληζκφ ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζε ζρέζε κε ηελ Π.Δ. Ρνδφπεο. Οη
ηειεπηαίεο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο λέαο Γ.Δ..
22) Εεηήζακε απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ηελ επαλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ έληαμεο ζην
Κέηξν 1.1. ηνπ Δ.Π. Αιηείαο 2007-2013 «Κφληκε παχζε αιηεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ».
Μετά την ανάληυη τφν καθηκόντφν από την νέα Γ.Δ. στο παράρτημα μας
έγιναν οι ακόλοσθες παρεμβάσεις:
23) Θαηαζέζακε ηηο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο θαη επηζεκάλζεηο καο ζρεηηθά κε ην
Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Α.Κ.Θ.. Οη πξνηάζεηο απηέο
ειήθζεζαλ ππφςε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζηε δηαηχπσζε ηεο άπνςεο
ηνπο πξνο ην ΤΠΔΘΑ.
24) Γηακαξηπξεζήθακε αξρηθά πξνο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ γηα ηηο πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ ζηε Γαθνθηνλία ηεο Θάζνπ (Γεσπνληθνχ
θαη εξγαηνηερληθνχ) θαη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ απηέο νη πεξηθνπέο
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ. Κεηά απφ ηελ
απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ επαλήιζακε ζην ζέκα θαιχπηνληαο θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζην πξφγξακκα ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιχ πηζαλήο
απνηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο.
25)Γηακαξηπξεζήθακε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
παξαξηήκαηνο καο απφ ζπζθέςεηο θαη επηηξνπέο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Α.Κ.Θ.. ηε
ζπλέρεηα πήξακε πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο φηη δελ ζα επαλαιεθζεί θάηη ηέηνην.
26)Εεηήζακε απφ ηνπο φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Α.Κ. λα καο ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο
δεκνηηθέο επηηξνπέο δηαβνχιεπζεο πνπ έρνπλ ζπζηήζεη, εθφζνλ δελ ην έρνπλ
θάλεη ήδε.
27) Κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε λένπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηα Γεσξγηθά Φάξκαθα, πνπ πήγε
ηειηθά πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή, ην Παξάξηεκα καο ζπγθάιεζε ζχζθεςε φισλ
ησλ αξκφδησλ Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Α.Κ. αιιά θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
Γεσπνληθψλ θνξέσλ ζηελ νπνία αλαιχζεθε άξζξν πξνο άξζξν ην ζρέδην λφκνπ
θαη ζπληάμακε θαη απνζηείιακε ζην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνσζήζεη ζην ππνπξγείν.
28)Γερηήθακε ζπληνληζκέλα αηηήκαηα νκάδσλ παξαγσγψλ αθηηληδίσλ ηεο πεδηάδαο
ηνπ Λέζηνπ νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηηο πξνζβνιέο ηνπ
εληφκνπ Metcalfa Pruinosa θαη θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ νινθιεξσηηθή
θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ηνπο. Κεηά απφ απηά ηα αηηήκαηα δεηήζακε ηε
ρνξήγεζε θαη’ εμαίξεζε πεξηνξηζκέλεο έγθξηζεο ρξήζεο (120 εκεξψλ) γηα 2
ζθεπάζκαηα πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαπνιεκνχλ ην έληνκν θαη δελ είραλ έγθξηζε
ρξήζεο ζηελ αθηηληδηά γηα ηελ Υψξα καο ελψ είραλε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ..
29)Δλεκεξψζακε ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο καο θαη ηα κέιε καο κε
Γειηίν Σχπνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελαιιαγήο εληνκνθηφλσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ηνπ βακβαθηνχ. Αλαγθαηφηεηα πνπ νθείιεηε ζηελ
απνδεδεηγκέλε αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ηνπ εληφκνπ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
εληνκνθηφλσλ.
30) Τπνβάιακε κεηά απφ αίηεκα ηεο Π.Δ. εξξψλ, πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ππφ
δηακφξθσζε Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο
φζνλ αθνξά ηελ Π.Δ. εξξψλ. Ήκαζηαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο θνξείο πνπ
ππνβάιαλε ζρεηηθέο πξνηάζεηο. πλέρεηα απηψλ ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ ν Αληηπεξη8

θεξεηάξρεο εξξψλ λα δεηήζεη λα ζπλαληεζεί καδί καο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ηηο
αλαιχζνπκε απφ θνληά.
31)Εεηήζακε απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πνξξντσλ. Σν αίηεκα καο ζχκθσλα κε
πιεξνθνξίεο είρε ζεηηθή θαηάιεμε.
32) Αθφηνπ δεηήζακε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο δηαηππψζακε ηηο απφςεηο καο ζρεηηθά κε
ηελ θαηαιιειφηεηα ζεκειίσζεο ηνπ ΒΗΟΠΑ Θαβάιαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ
απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί ηελ Θαβάια θαη ην Παξάξηεκα καο δελ ζα κπνξνχζε
λα κελ δηαηππψζεη ηελ άπνςε ηνπ.
33)Δθθξάζακε ηηο γεληθέο απφςεηο καο ζρεηηθά κε ην πξφζθαην αίηεκα
εγθαηάζηαζεο δεμακελψλ θαπζίκσλ ζε πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Α.Κ.Θ. ζηηο νπνίεο δειψζακε επζαξζψο φηη είκαζηε αληίζεηνη ζε κηα ηέηνηα
πξννπηηθή θαη επηθπιαζζφκαζηε λα θαηαζέζνπκε νινθιεξσκέλε άπνςε επί ηνπ
ζέκαηνο.
Αζρνιεζήθακε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
Γεκφζηαο Τγείαο. Έηζη ζε θάζε ενξηαζηηθή παγθφζκηα εκέξα (παγθφζκηα εκέξα
Πεξηβάιινληνο, Γαζνπνλίαο, Λεξνχ θ.ι.π.) ην παξάξηεκα καο είηε δεκνζηνπνηνχζε
ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ην επξχ θνηλφ, εθδίδνληαο αλάινγν Γειηίν
Σχπνπ ή ζπκκεηείρε ζηελ δηνξγάλσζε αλάινγεο εκεξίδαο κε ηνλ ίδην ζθνπφ φπσο γηα
παξάδεηγκα έθαλε κε ηε θεηηλή παγθφζκηα εκέξα Γαζνπνλίαο φπνπ
ζπλδηνξγαλψζακε ζρεηηθή εθδήισζε ζηε Γξάκα. Απφ ηελ άιιε ζηνλ ηνκέα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο δεηήζακε ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ Λ. εξξψλ ην νπνίν ιφγσ ηνπ Θαιιηθξάηε θηλδχλεπε λα
θιείζεη, παξέκβαζε πνπ είρε ζεηηθή θαηάιεμε ζχκθσλα θαη κε πξφζθαηεο
πιεξνθνξίεο καο, κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θ.Κ. λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ίδξπζε ελφο
αληίζηνηρνπ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ. Δλψ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. εθθξάζακε ηηο
αλεζπρίεο καο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε αιιά θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζήζεθε ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ, αλεζπρίεο πνπ ηειηθά
επηβεβαηψζεθαλ κε ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηψλ ζηελ
πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. απφ ην Διεγθηηθφ ζπλέδξην.
Βξηζθφκαζηε ζηελ ηδηαίηεξε επράξηζηε ζέζε λα βιέπνπκε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ
ησλ πξνγξακκάησλ Leader N.Θαβάιαο θαη Leader Λ.εξξψλ ηηο νπνίεο είρακε
πξνηείλεη εκείο. Όζνλ αθνξά ην Leader Αιηείαο Λ.Θαβάιαο είδακε φηη φιεο νη
δεκφζηεο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη λα είλαη απηέο πνπ πξνηείλακε ζε ζπλεξγαζία κε
ην ΗΛΑΙΔ, ελψ νη πξνθεξπζζφκελεο ηδησηηθέο δξάζεηο ζε κεγάιν βαζκφ λα έρνπλ
πξνηαζεί απφ εκάο.
Παξαδψζακε ππνκλήκαηα κε ηηο γξαπηέο καο πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο Γεσηερληθνχο ζε φινπο
ηνπο επίζεκνπο παξάγνληεο πνπ καο επηζθέθηεθαλ ή ηνπο επηζθεθηήθακε εκείο.
Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Θψζηα
θαλδαιίδε θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΑΚΘ θ. Άξε Γηαλλαθίδε φπνπ ηνπο παξαζέηακε ηα
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Αγξνηηθνχ θαη Γεσηερληθνχ θφζκνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο.
Σνλ ππεχζπλν Αγξνηηθνχ ηεο Λ.Γ. θ. Θαζαπίδε θαη ηνπο ππνςήθηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Θαβάιαο θ. Γξαλά θαη θ. Κπαιίθα πξηλ ηηο εθινγέο.
πγθαιέζακε πιεζψξα ζπζθέςεσλ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Αλ. Καθεδνλίαο γηα
Γεσηερληθά ζέκαηα θαη κέζσ απηήο ηεο δηαβνχιεπζεο θαηαιήγακε ζηελ ππνβνιή
νινθιεξσκέλσλ Δπηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ ζηελ Γηνίθεζε (Τπνπξγεία ή Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε). πκκεηείρακε φκσο θαη ζε πιεζψξα εθδειψζεσλ, επηηξνπψλ θαη
ζπζθέςεσλ θπξίσο Γεσηερληθνχ, Πεξηβαιινληηθνχ αιιά θαη γεληθφηεξνπ
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ελδηαθέξνληνο πνπ δηνξγάλσλαλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο θαη ζηηο νπνίεο
εθθξάζακε ηηο επηζηεκνληθέο καο απφςεηο ηεθκεξησκέλα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ
εθδήισζε ηεο πεξηθέξεηαο Θ.Κ. γηα ηελ «Αλάπηπμε Πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο Αξκφδησλ
Φνξέσλ γηα ηα ζρέδηα Γηαρείξηζεο Πιεκκχξαο», ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ Γ.. ησλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Α.Κ., ζηελ επηηξνπή γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην δεκνηηθφ θήπν Γξάκαο, γηα ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ Λ.εξξψλ πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ – Κεηαθνξψλ,
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Γεσζεξκηθνχ Πεδίνπ Υξπζνχπνιεο, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
Άηια ηεο Ηρζπνπαλίδαο Λέζηνπ, ζε ζχζθεςε ησλ ππεξεζηψλ Αιηείαο, γηα ηελ
Θνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Jessica, γηα ην Interreg, γηα ην Διιεληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ,
γηα ηηο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ πφξσλ ζηελ Α.Κ.Θ., γηα ηηο πεξηνρέο
αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, γηα ηνπο Γαζηθνχο ράξηεο, γηα ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε ηεο Θαβάιαο, φπσο θαη ζε πιεζψξα άιισλ εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ηα
πξαθηηθά ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα καο ζηε δηάζεζε φπνηνπ
ζπλαδέιθνπ ηα δεηήζεη.
πκκεηέρνπκε φκσο ελεξγά ζηα Γ.. ηνπ Θέληξνπ Θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηψλ
εξξψλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο εξξψλ, ζηηο Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο ζηνπο
Γήκνπο πνπ καο ην έρνπλ δεηήζεη, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ., ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Λ.2238/1994 ηεο εθνξίαο
Θαβάιαο.
Δπηηεινχκε φκσο θαη θνηλσληθφ έξγν ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ
δπλαηνηήησλ καο δηαηεξψληαο ηελ ζπκκεηνρή καο, αλ θαη κεησκέλε ρξεκαηηθά, ζην
Θέληξν Πξφιεςεο θαη Θαηαπνιέκεζεο Λαξθσηηθψλ Λ. Θαβάιαο έρνληαο εθπξφζσπν
καο ζην Γ.. ηνπ θνξέα.
πλάδειθνη, ζπλερίδνπκε θαη σο λέα δηνίθεζε ηνπ παξαξηήκαηνο κεηά ηηο αιιαγέο
πνπ επήιζαλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ ζην πξνεδξείν ηεο Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο
καο, κε ηνλ ίδην θαη εληνλφηεξν ξπζκφ, κε κείδνλα ζηφρν φρη κφλν ηε ζηελή
εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ γεσηερληθψλ αιιά ηελ
αλάπηπμε γεληθφηεξα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Άιισζηε δελ πθίζηαηαη αλάπηπμε
ρσξίο ηε γεσηερληθή επηζηήκε θαη ρσξίο γεσηερληθνχο.
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Κπζηαθίδεο Εαθείξεο

Θσλ/λνο ηέθνο

Ο παξαπάλσ απνινγηζκφο θαζψο θαη ην πξφγξακκα δξάζεο ςεθίζζεθαλ νκφθσλα
απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 26εο επηεκβξίνπ 2011.
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