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Θέμα: «Διαμαρτυρία  του  παραρτήματος  μας  για  την  μη  ανταπόκριση  του  Δ.Σ. 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο θέμα της προώθησης της συμμετοχής των συναδέρφων στην 
αξιοποίηση  του  Εδαφολογικού  Χάρτη  της  περιφέρειας  Αν.  Μακεδονίας  και  
Θράκης»

Σχετ.:  Υπ. αριθμ. πρωτ: 359/2-6-2010, 445/12-7-2010, 465/20-7-2010 έγγραφα μας.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,

σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέλουμε να καταστήσουμε σαφή 

την έντονη διαμαρτυρία μας για την άρνηση ανταπόκρισης σας στις δράσεις που σας 

προτείναμε με τα σχετικά έγγραφα μας και ειδικότερα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων για Γεωτεχνικούς (κυρίως Γεωπόνους), προκειμένου για την αξιοποίηση και 

χρήση του λεγόμενου Εδαφολογικού χάρτη, ενός έργου μοναδικού σε όλη τη χώρα, 

απαραίτητο για την αγροτική ανάπτυξη της παραγωγής της περιοχής μας, το οποίο 

καταξιώνει  και  διευκολύνει  το  έργο  όλων  των  συναδέλφων  Γεωτεχνικών  που 

ασχολούνται με τις γεωργικές εφαρμογές και τις εισροές στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Ένα 

έργο  που  αποτελεί  υλοποίηση  της  πρότασης  του  παραρτήματος  μας  με  ιδιαίτερες 

προσπάθειες του σημερινού προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Διαπιστώσαμε  ότι  σε  μια  σειρά  πρόσφατων  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν κατέστη δυνατή όχι μόνο η λήψη απόφασης επί του θέματος, αλλά το 

συγκεκριμένο θέμα όπως και πολλά ακόμα σημαντικά θέματα για το Επιμελητήριο και 

τους Γεωτεχνικούς δεν συζητήθηκαν καθόλου. Η διαπιστωμένη αυτή κωλυσιεργία και 

δυσλειτουργία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όχι μόνο δεν τιμά το Επιμελητήριο μας αλλά το 

απαξιώνει τόσο στα μάτια των συναδέλφων μελών μας όσο και στην ίδια την κοινωνία. 

Ενώ  ακόμα  περισσότερο  θίγει  επαγγελματικά  τους  συναδέλφους  Γεωπόνους  της 

περιοχής μας στερώντας τους την πρόσβαση στα στοιχεία του εδαφολογικού χάρτη.

Μετά από όλα αυτά, το παράρτημα μας ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολλών 

συναδέλφων Γεωπόνων σχετικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την 

αξιοποίηση  του  εδαφολογικού  χάρτη  θα  προχωρήσει  στη  διοργάνωση  αυτών  των 

σεμιναρίων  με  τις  δικές  του  δυνάμεις  ενημερώνοντας  με  σαφήνεια  σε  όλους  τους 
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Γεωτεχνικούς για τον λόγο για τον οποίο δεν υποστηρίχτηκε αυτή η προσπάθεια από 

την κεντρική διοίκηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Βρισκόμαστε σε μια οικονομικά δύσκολη εποχή, τόσο για την χώρα μας όσο και 

για  το  Γεωτεχνικό  επάγγελμα  (ιδιαίτερα  στον  αγροτικό-γεωπονικό  χώρο).  Τα 

προβλήματα  των  Γεωτεχνικών  είναι  πολλά  και  ο  κλάδος  βάλλεται  πανταχόθεν. 

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια και συνεργασία μεταξύ όλων, ακόμα και 

των  μελών  του  Δ.Σ.  προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  η  λαίλαπα  προβλημάτων  που 

αντιμετωπίζει  ο  Γεωτεχνικός  κλάδος  και  προήλθε  τόσο  από  τις  αποφάσεις  της 

προηγούμενης  πολιτικής  ηγεσίας  του  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων 

(νομοσχέδιο ΕΛΓΑ, μικρά και μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης, σχέδιο νόμου για γεωργικά 

φάρμακα κ.α.) όσο και από τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ενόψει μάλιστα και της 

ανάληψης των καθηκόντων ενός νέου Υπουργού στον οποίο πρέπει να τεθούν όλα τα 

θέματα. Συνεπώς, είναι πολυτέλεια  και αδιάφορο για τον απλό Γεωτεχνικό τα όποια 

(προσωπικά ή πολιτικά) προβλήματα και φιλοδοξίες υπάρχουν μεταξύ των μελών του 

Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα οποία «φρενάρουν» ή καλύτερα οδηγούν στο γκρεμό τόσο 

το Γεωτεχνικό κλάδο όσο και το Επιμελητήριο μας γενικότερα. Όπως επίσης δεν είναι 

εύλογο δύο με τρεις  συνεδριάσεις  του Δ.Σ.  να εξαντλούνται  με ένα μόνο θέμα που 

αφορά το Σ/Ν για τους Δασικούς Χάρτες και τις εγγραφές των μελών και να μην έχουν 

προταχθεί ζητήματα που επαγγελματικά απασχολούν εκατοντάδες συναδέλφων.

Κλείνοντας  θέλουμε  να  καλέσουμε  επιτακτικά  για  τελευταία  φορά  το  Δ.Σ.  του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να λάβει  θετική απόφαση ώστε να συμβάλει  οικονομικά στη διοργάνωση 

αυτών  των  σεμιναρίων  για  τον  εδαφολογικό  χάρτη,  τα  οποία  ούτως  ή  άλλως  θα 

διοργανώσει το παράρτημα μας. Καθώς επίσης και να λάβει απόφαση επί του θέματος 

της έγκρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ (σχετ. υπ. αριθμ. πρωτ.: 542/3-9-2010 έγγραφο 

μας) του παραρτήματος μας, το οποίο πέραν του ότι ενισχύει το κύρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

αποφέρει  πόρους  για  το  παράρτημα  μας  και  το  οποίο  για  πρώτη φορά δεν  έλαβε 

έγκριση από το Δ.Σ..

Παρακαλούμε η ανωτέρω διαμαρτυρία μας όπως δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και αποσταλεί με το καθιερωμένο ενημερωτικό Newsletter.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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