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Θέμα: «Διαμαρτυρία συναδέλφων σε σχέση με τα Σχέδια Βελτίωσης και την 

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

Κύριε Πρόεδρε / κύριοι συνάδελφοι,

οφείλω να  σας  μεταφέρω,  την  έντονη  αποδοκιμασία  των  συναδέρφων  σε 

σχέση με το Επιμελητήριο μας, διότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται ένα 

περίεργο φαινόμενο κατά την εξέλιξη του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 

συνεδριάζει ή όταν συνεδριάζει αποφεύγει να ασχοληθεί με τα επαγγελματικά 

ζητήματα  που  αφορούν  τους  συναδέλφους.  Αυτό  το  γεγονός  προκαλεί  τη 

δυσπιστία  των  συναδέλφων  απέναντι  στο  επιμελητήριο  μας,  αλλά  και  μια 

διογκούμενη  αγανάκτηση.  Κορύφωση  του  ζητήματος  αυτού  αποτελεί  το 

ζήτημα των Σχεδίων Βελτίωσης και  της εισόδου σε αυτά των Τεχνολόγων 

Γεωπονίας, ανεξαρτήτου ειδικότητας, ως συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης μέχρι 

του ύψους των 150.000 ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι όλοι πρέπει να συμβάλουμε, με πρώτους εσάς ως 

μέλη του Δ.Σ., στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Σχέδια Βελτίωσης 

και ευρύτερα στα επαγγελματικά θέματα των Γεωτεχνικών. Την ευθύνη αυτής 

της  διαδικασίας την έχει  στην  παρούσα φάση αποκλειστικά το  Δ.Σ..  Εμείς 

όμως σαν παράρτημα αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των συναδέλφων σας 

προτρέπουμε  στην  αυριανή  συνεδρίαση  σας,  να  εξετάσετε  κατά 

προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης και  όλα τα 

επαγγελματικά θέματα, χωρίς να αναλωθείτε σε διοικητικής φύσεως θέματα 

του επιμελητηρίου.
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Στην  παρούσα  φάση  είναι  σκόπιμο  να  προχωρήσετε  σε  σειρά 

ενεργειών για τον περιορισμό των προβλημάτων στα Σχέδια Βελτίωσης και να 

καταγγείλετε τις αντιεπιστημονικές και ατεκμηρίωτες επιλογές της Υπουργού 

Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων,  παρά  να  ασχοληθείτε  με  οργανωτικά 

ζητήματα του επιμελητηρίου και άλλα εσωτερικά θέματα.

Ευελπιστώντας  στην  ανταπόκριση  σας  αναμένουμε  τις  δικές  σας 

ενέργειες.  Ενώ είμαστε  υποχρεωμένοι  να  σας  τονίσουμε  πως σε  αντίθετη 

περίπτωση θα αναγκαστούμε  να  πραγματοποιήσουμε σειρά  παρεμβάσεων 

ως παράρτημα απ’ ευθείας προς το Υπουργείο για τα Σχέδια Βελτίωσης και 

για όλα τα άλλα επαγγελματικά ζητήματα που είναι ανοικτά.

Τέλος  σας  υπενθυμίζουμε  την  αναγκαιότητα  λήψης  σχετικών 

αποφάσεων σας και για το θέμα 39 της ημερήσιας διάταξης (Εκπαίδευση και 

διαπίστευση  γεωτεχνικών  ΑΜ-Θ  στην  αξιοποίηση  των  στοιχείων  του 

«εδαφολογικού χάρτη» της περιφέρειας ΑΜ-Θ) θέμα που σας επισημάναμε με 

το υπ. αριθ. Πρωτ. 445/12-07-2010 έγγραφο μας. Σε αντίθετη περίπτωση και 

σε αυτό το θέμα θα ενεργήσουμε μόνοι μας.    

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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