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ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΗΣ  ΠΟΥ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΣΤΟ 
ΤΡΙΕΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΗΣ  ΠΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του παραρτήματος

α) Μετά τη στελέχωση του παραρτήματος με υπάλληλο - γεωτεχνικό, συνέχιση της 
δυνατότητας  απασχόλησης μέσω  stage εάν  αυτό είναι  δυνατό μετά τις  τελευταίες 
εξελίξεις.

β) Συνέχιση  της  ανάθεση  μελέτης  θεμάτων  σε  αμειβόμενες  επιτροπές.  Αυτό 
δρομολογεί  ουσιαστικά  τον επιστημονικό ρόλο του επιμελητηρίου.  Ένα θέμα που 
χρονίζει, έχει βρει λύση.

γ) Εχει τεθεί επιτακτικά το ζήτημα αύξησης του προϋπολογισμού του παραρτήματος, 
αν και  τον τελευταίο  χρόνο έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού.  Το σύνολο του 
προϋπολογισμού  καλύπτεται  από  ανελαστικές  δαπάνες,  με  αποτέλεσμα  να 
καταφεύγουμε  σε  μόνιμη  αναζήτηση  χρηματοδοτών  για  την  οποιαδήποτε 
επιστημονική ή άλλη δραστηριότητα.

Β. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση τα μέλη του

α. Μετά  τη  δημιουργία  της  ιστοσελίδας  του  παραρτήματος  στο  διαδίκτυο 
(INTERNET), θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου τα μέλη θα 
μπορούν  να  βρουν  χρήσιμα  ή  ενδιαφέροντα  θέματα.  Θα  συνεχιστεί  καλύτερα,  η 
αμεσότητα αλλά και η αμφίδρομη φορά της σχέσης επικοινωνίας μέσω email.

β. Όσον  αφορά  τους  συναδέλφους  δημοσίους  υπαλλήλους  θα  εισηγηθούμε  τη 
θεσμοθέτηση σύγχρονων οργανογραμμάτων των υπηρεσιών και τη θεσμοθέτηση του 
ρόλου  των  γεωτεχνικών  στο  σύνολο  των  δήμων,  αλλά  και  σε  επίπεδο  γεν. 
γραμματέων των περιφερειών.

γ. Η καθιέρωση του τρισδιάστατου ρόλου των συναδέλφων στη δημόσια διοίκηση, 
δηλ.:

• στην παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής συμβολής σε παραγωγούς κ.λπ.
• στη  διενέργεια  των  ελέγχων  εφαρμογής  της  Ελληνικής  και  Κοινοτικής 

Νομοθεσίας,
• αλλά και στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει το τρίτο σκέλος που αναφέρθηκε πιο πάνω. Άλλωστε 
είναι  ανήκουστο,  αντιδεοντολογικό  και  απαράδεκτο  στην  πραγματικότητα  της 
Ελλάδας  του  21ου αιώνα  να  ευνοούνται  και  να  αξιοποιούνται  οι  πάσης  φύσεως 
«σύμβουλοι»  (!)  και  να  αγνοούνται  οι  αυθεντικοί  ανά  κλάδο  φορείς  της 
επιστημονικής γνώσης. 



Γι’  αυτό  οφείλουμε  τόσο  για  τους  συναδέλφους  του  δημοσίου,  όσο  και  για  του 
ιδιωτικού τομέα, να διεκδικήσουμε τον πραγματικό μας ρόλο σε όλους τους τομείς, 
όπως π.χ. στον προγραμματισμό θεμάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, περιφερειακής 
ανάπτυξης,  βιολογικής  γεωργίας,  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  –  ασφάλειας 
τροφίμων,  ορθολογικής  αξιολόγησης  του  ορυκτού  πλούτου,  του  θαλάσσιου 
περιβάλλοντος κ.λπ., σε δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες, συνεταιριστικές οργανώσεις 
κ.λπ., όπως στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ειδικά τώρα που υλοποιείται το ΕΣΠΑ.

δ. Στο δημόσιο τομέα αξιώνουμε τη θεσμοθέτηση του ρόλου των γεωτεχνικών σε 
όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα. 

ε. Στον τομέα της Εκπαίδευσης ήδη αντιδρούμε στις μεθοδεύσεις άλλων κλάδων που 
επιδιώκουν  τη  συρρίκνωση  των  γεωτεχνικών  κλάδων  με  αποτέλεσμα  κυρίως  την 
υποβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης και περιμένουμε το νέο νόμο για 
την εκπαίδευση.

στ. Θεωρούμε απαραίτητη, όσον αφορά το δημόσιο τομέα, τη στελέχωση όλων των 
υπηρεσιών, οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. με γεωτεχνικούς. Ποιος άραγε εγγυάται, 
πλην ημών, την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τη διατροφή, την ποιότητα 
ζωής, το περιβάλλον, φυσικό και αγροτικό, πέραν των γεωτεχνικών;

ζ. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των 
συναδέλφων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών (και κυρίως τους μελετητές 
και τους εργολήπτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων). Σαν πρώτα βήματα σε επίπεδο 
παραρτήματος θέτουμε:

Τη δημιουργία αρχείου νομοθεσίας και κανονισμών ανά αντικείμενο που θα βοηθηθεί 
με το νέο site.

Την  πλήρη καταγραφή όλων  των  επιχειρήσεων  συναδέλφων του  ιδιωτικού  τομέα 
στην περιοχή της δικαιοδοσίας μας, επαναλαμβάνοντας μια προσπάθεια αντίστοιχη 
με αυτή που ανέλαβε η προηγούμενη Δ.Ε.

η. Ευαισθητοποίηση των συναδέλφων σε σχέση με το ΤΕΑΓΕ και  ιδιαίτερα τους 
ιδιώτες , με ημερίδες.

θ. Ενημερωτικές  εκδηλώσεις  και  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  σε  συνεργασία  με 
δημόσιους φορείς, στο θέμα της ποσότητας αλλά και της ποιότητας του νερού.

ι. Όσον αφορά τα  καταστήματα εμπορίας  γεωργικών  φαρμάκων,  λιπασμάτων και 
εφοδίων,  προτείνεται  η  δημιουργία  δικτύου  επικοινωνίας  τους  με  το  παράρτημα, 
λαμβανομένου  υπόψη  ότι  συν  τις  άλλοις  εξελίσσονται  στο  μονιμότερο  σημείο 
πληροφόρησης και επιστημονικής  ενημέρωσης των αγροτών όλης της επικράτειας 
μετά τον περιορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών.

ια. Θα  συνεχιστούν  οι  παρεμβάσεις-όπου  απαιτούνται-για  την  ορθολογικότερη 
εφαρμογή  των  προγραμμάτων  σχεδίων  βελτίωσης,  εγκατάστασης  νέων  γεωργών, 
πρόγραμμα  μεταποίησης,  κ.λπ.  Θα  γίνουν  ενημερώσεις  των  γεωτεχνικών  σε 
συνεργασία με το ΥΑΑΤ, τις Περιφέρειες  και τις κατά τόπους Δ/νσεις  Αγορτικής 



Ανάπτυξης  των  Νομαρχιών  για  την  ενημέρωση  στη  λειτουργία  των  κανονισμών 
ενόψει της Δ’ Προγρ. Περιόδου.

ιβ. Θέτουμε ως προτεραιότητα την προσπάθεια για την εφαρμογή της νομοθετημένης 
από 3ετίας αλλά μη εφαρμοζόμενης από το Ελληνικό κράτος (!) συνταγογράφησης 
των  γεωργικών  –  κτηνιατρικών  φαρμάκων  με  σκοπό  την  αναβάθμιση  του 
γεωτεχνικού  στην  ύπαιθρο,  αλλά  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την 
περιστολή του κόστους παραγωγής, αλλά και την ασφάλεια των καταναλωτών.

ιγ. Στον  ιδιωτικό  τομέα  είναι  απαραίτητο  να  γίνει  αναφορά  στην  ανάγκη  πιστής 
εφαρμογής  όσων  ορίζουν  τα  Π.Δ.  344/2000  και  258/2000,  για  τα  επαγγελματικά 
δικαιώματα. 

ιδ. Επίσης στον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη η συμβολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
καθιέρωση ενός αμοιβολογίου για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι συνάδελφοι, 
αλλά και η πιστή εφαρμογή του. Έχει γίνει μία προσπάθεια, η οποία όμως πρέπει να 
ενδυναμωθεί και να λειτουργήσει στο διηνεκές.

ιε. Πρέπει  να  επιδιωχθεί  άμεσα  ο  τερματισμός  μεθοδεύσεων  αποκλεισμού  των 
γεωτεχνικών του ιδιωτικού τομέα από έργα και δραστηριότητες που θα έπρεπε με 
βάση το Π.Δ. 344/2000,  να ασκούν.  Π.χ.  δηλώσεις  ΟΣΔΕ, Καλλιεργητικά  Σχέδια 
εξισωτικής  αποζημίωσης,  κ.λπ.  Γενικά,  το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  είναι  αντίθετο  με  την 
μονοπωλιακή ανάθεση έργου στις Α.Σ.Ο.

Γ. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως σύμβουλο της πολιτείας στην περιοχή 
μας

Σκόπιμο είναι να δείξουμε αλλά και να πείσουμε την Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) αλλά 
και όλους τους φορείς  της περιοχής, ότι  εμείς  είμαστε οι μόνοι  που μπορούμε να 
συμβάλλουμε στην εξυπηρέτηση των επιστημονικών μας αντικειμένων.

Απαιτείται όμως μεγάλη προσπάθεια, αλλά κυρίως αξιοπιστία από την πλευρά μας. 
Απαιτείται επίσης να μην τηρούμε σιγή σε θέματα που μας αφορούν. Χρειαζόμαστε, 
δηλαδή, μαζί με όλα τα άλλα και αλλαγή νοοτροπίας.

Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να κατευθύνονται:

Σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών.

Σε θέματα ορυκτού πλούτου.

Σε θέματα αλιείας (θαλάσσιων και γλυκών υδάτων).

Σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. 



Σε θέματα έργων υποδομής. 

Σε θέματα εκπαίδευσης για γεωργικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή πεδία.

Σε θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και στα θέματα των μεταλλαγμένων τροφίμων.

Σε θέματα αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων.

Σε θέματα διερεύνησης και μελέτης αγορών πρόβλεψης τιμών κ.λπ.

Σε θέματα χάραξης αλλά και εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια της 
ΚΑΠ, του ΠΟΕ και των ΚΟΑ.

Σε θέματα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Σε  θέματα  ανάδειξης  των  ιδιαιτεροτήτων  και  αξιοποίησης  των  χαρακτηριστικών 
συγκεκριμένων περιοχών των τριών νομών του παραρτήματός μας.

Σε  θέματα  που  αφορούν  τους  θεσμούς  των  Οργανώσεων  Παραγωγών  και  των 
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που εισήγαγε η Ε.Ε. κ.λπ.

Δ. Άλλα θέματα

Ανάδειξη  του  προβλήματος  των  παράνομων  γεωργικών  φαρμάκων  από  το 
παράρτημα.

Ανάδειξη του προβλήματος της έλλειψης που θα δημιουργηθεί με τη διαγραφή των 
περισσότερων  γεωργικών  φαρμάκων  από  τη  γκάμα  των  προϊόντων  λόγω 
μεθοδεύσεων στην Ε.Ε.

Την  επιστημονική  ενίσχυση  και  συμπαράσταση  στο  έργο  των  Γεωτεχνικών 
Επιστημονικών Συλλόγων της περιοχής μας.

Ενίσχυση  των  δεσμών  και  της  συνεργασίας  του  παραρτήματός  μας  με  τους 
γεωτεχνικούς – μέλη του, που είναι εκλεγμένοι στη Ν.Α. και Τ.Α. ή στη Βουλή.

Επεξεργασία  αλλά  και  υλοποίηση  προτάσεων  στα  πλαίσια  του  INTERREG, 
LEADER PLUS και άλλων προγραμμάτων του Δ’ Κ.Π.Σ.

Συνέχιση  της  ανάδειξης  του  προβλήματος  με  τα  οδοιπορικά  των  γεωτεχνικών 
δημοσίων υπαλλήλων.

Υποστήριξη και ενίσχυση της συγγραφής βιβλίων από συναδέλφους γεωτεχνικούς.



Πρέπει να συμβάλλουμε,  σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα άλλα 
παραρτήματα,  στην ανάδειξη  του ρόλου των γεωτεχνικών,  μέσα από τις  συνεχείς 
αλλαγές της ΚΑΠ και των επί μέρους ΚΟΑ, αλλά και τι θα γίνει μετά το 2013. Είναι 
βέβαιο  ότι  μόνο  οι  γεωτεχνικοί  μπορούμε  να  συμβάλλουμε  στον  ορθολογικό 
σχεδιασμό αλλά και στο σταμάτημα της απώλειας ευκαιριών που οπωσδήποτε δεν 
επανέρχονται. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επιδείξουμε: α) επίπονη και επίμονη 
δουλειά και β) ετοιμότητα, ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις εξελίξεις.

Υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων για γεωτεχνικούς μέσα από το ΕΚΔΔ, αλλά και 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας.

Διοργάνωση ημερίδων για διάφορα τομεακά προϊόντα και άλλα θέματα.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

στα παραπάνω θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα πολλά. Τα παραπάνω ίσως δεν 
διαπιστώνονται για πρώτη φορά ενώ αποτελούν μέρος του τριετούς προγράμματος 
δράσης  του  παραρτήματος,  το  οποίο  εγκρίθηκε  από  την  προηγούμενη  γενική 
συνέλευση.

Είναι επίσης δύσκολο να προβλεφθεί πόσα και ποια από αυτά θα έρθουν εις πέρας 
στη χρονιά που έρχεται. Πολλά από αυτά δεν εξαρτώνται από μας ή πιο σωστά μόνο 
από εμάς. Εξαρτώνται και από το κεντρικό Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  και από πολλούς 
άλλους παράγοντες. Το ευχάριστο είναι ότι το νέο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. άρχισε να 
κινείται δυναμικά και ελπίζουμε να συνεχίσει το ίδιο και την επόμενη χρονιά.

Οφείλουμε  όμως  εμείς  να  προσπαθήσουμε  έτσι  ώστε,  αν  μη  τι  άλλο,  να 
μπορέσουμε να αλλάξουμε το άσχημο κλίμα και τη μίζερη αντίληψη που επικρατεί 
σήμερα εδώ και πολλά χρόνια στους κλάδους μας.

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.


