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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 
ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΔΣΙΑ 2011-2014 
 

ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ΠΟΤ ΘΑ ΔΠΙΓΙΩΥΘΟΤΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΓΡΑΗ ΔΙΝΑΙ : 

 

1) Σπκκεηνρή ζε φινπο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιιν-
ληνο ζηελ Αλ. Καθεδνλία. 

2) Σπλεξγαζία κε ηνπο ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνχ θαη κε φινπο ηνπο άιινπο θνξείο ηεο 
πεξηνρήο καο. 

3) Σπλέρηζε ησλ παξεκβάζεσλ καο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα Οξγαλν-
γξάκκαηα ησλ Γεσηερληθψλ Υπεξεζηψλ ηφζν ζηηο Πεξηθέξεηεο φζν θαη ζηνπο Γή-
κνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 
εθαξκνγήο ηνπ Θαιιηθξάηε.  

4) Θαιχηεξε επηθνηλσλία κέζσ email κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ηδηψ-
ηεο θαη ηνπο αλέξγνπο θαζηεξψλνληαο ηελ απνζηνιή εβδνκαδηαίνπ ελεκεξσηηθνχ 
ειεθηξνληθνχ δειηίνπ, αιιά θαη κε ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπο απφ ηελ ηζηνζειί-
δα καο. 

5) Άκεζε επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα αθνπγθξαζηνχκε ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα βνεζήζνπκε ζηελ 
επίιπζε ηνπο, εγθαζηδξχνληαο κηα ακθίδξνκε ζρέζε. 

6) Δπαθέο κε αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο γεσηερληθψλ θαη ζπλαδέιθνπο ζηα Βαιθαληθά 
θξάηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηνπηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 
κε απηνχο. 

7) Σπγθξφηεζε επηηξνπψλ ακεηβφκελσλ ή κε, έηζη ψζηε ην παξάξηεκα καο λα επη-
ηειεί ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ξφιν πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιη-
ηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

8) Πξνάζπηζε ησλ επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Γεσηερληθψλ (άξζξν 2.1.ε) ηνπ Λ.1474/1984) ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξί-
ζεο, φπνπ πνιινί ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θηλ-
δπλεχνπλ λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο κέζα ζε έλα θιίκα απνιχζεσλ, ζπγρσλεχ-
ζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ νξγαληζκψλ θαη ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο.  

9) Λα ζέζνπκε μαλά ην ζέκα ηεο αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ επηκειεηε-
ξίνπ, επηιχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηα 
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα Ηρζπνιφγσλ. 

10) Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο είηε κφλνη καο ή κε 
ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή άιισλ θνξέσλ. 

11) Παξέκβαζε ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ζε φια ηα ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα πνπ α-
θνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο. 
 
Αλαιπηηθφηεξα:  
 
Α. Θέκαηα ποσ αθορούλ ηε ιεηηοσργία ηοσ παραρηήκαηος 
 
α) Ζ αλάζεζε κειέηεο ζεκάησλ ζε ακεηβφκελεο επηηξνπέο. Απηφ ζα δξνκνινγνχζε 

νπζηαζηηθά ηνλ επηζηεκνληθφ ξφιν ηνπ επηκειεηεξίνπ. Έλα ζέκα πνπ ρξνλίδεη θαη 
πξέπεη λα βξεζεί ζεζκνζεηεκέλε ιχζε.  

β) Θα πξέπεη λα ηεζεί επηηαθηηθά ην δήηεκα αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πα-
ξαξηήκαηνο. Τν ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαιχπηεηαη απφ αλειαζηηθέο δαπάλεο, 
κε απνηέιεζκα λα θαηαθεχγνπκε ζε κφληκε αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηψλ γηα ηελ ν-
πνηαδήπνηε επηζηεκνληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα. Τα πξνγξάκκαηα πνπ αλαιάκβαλε 
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ην παξάξηεκα καο θαη πξνζθέξαλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζε απηφ δελ κπνξνχλε λα  
επαλαιεθζνχλ ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ.. 

γ) Βειηίσζε ηνπ Newletter ηφζν εκθαληζηαθά φζν θαη ζηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηε-
ρνκέλνπ ηνπ πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα αλέξγνπο ζπλαδέι-
θνπο. 

 
 
Β. Θέκαηα ποσ αθορούλ ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζτέζε ηα κέιε ηοσ 
 
α. Κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ παξαξηήκαηνο ζην δηαδίθηπν (INTER-

NET), δεκηνπξγνχκε κηα ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ηα κέιε ζα κπνξνχλ λα 
βξνπλ ρξήζηκα ή ελδηαθέξνληα ζέκαηα θπξίσο απφ εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψλνπκε ή 
ζπκκεηέρνπκε. Έηζη ζα ππάξρεη ε ακεζφηεηα αιιά θαη ακθίδξνκε ζρέζε επηθνηλσλί-
αο κέζσ email. 

β. Όζνλ αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηα πιαίζηα ηνπ Θαιιη-
θξάηε ζα εηζεγεζνχκε ηε ζεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ νξγαλνγξακκάησλ ησλ ππεξε-
ζηψλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ξφινπ ησλ γεσηερληθψλ ζην ζχλνιν ησλ δήκσλ, αιιά 
θαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. 

γ. Ζ θαζηέξσζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ξφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 
ν νπνίνο αθνξά: 1.ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη επηζηεκνληθήο ζπκβνιήο ζε παξα-
γσγνχο θ.ιπ. 2.ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ εθαξκνγήο ηεο Διιεληθήο θαη Θνηλνηηθήο 
Λνκνζεζίαο, 3. ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Άι-
ισζηε νη Γεσηερληθνί είλαη ν θιάδνο πνπ πξνάγεη άκεζα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγε-
λνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ζπκβάιεη έκκεζα ζηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ θιά-
δσλ ηεο νηθνλνκίαο καο. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο 
απηή πνπ δηαλχνπκε φπνπ ην δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. 

Γη’ απηφ νθείινπκε ηφζν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη γηα ηνπ ηδη-
σηηθνχ ηνκέα, λα δηεθδηθήζνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ καο ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φ-
πσο π.ρ. ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο, βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο – αζθάιεηαο ηξν-
θίκσλ, νξζνινγηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιιν-
ληνο θ.ιπ., ζε δήκνπο, λνκαξρίεο, πεξηθέξεηεο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ., 
φπσο θαη ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα. Δηδηθφηεξα ηψξα πνπ πινπνηείηαη ην ΔΣΠΑ. 
Σε απηά ηα πιαίζηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία θαη ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ λένπ «Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – Γήκεηξα» πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 
ζπγρψλεπζε άιισλ νξγαληζκψλ, έηζη ψζηε λα δηαθπιαρηεί ε πιήξεο άζθεζε φισλ 
ησλ Γεσηερληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαθχιαμε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην λέν νξγα-
ληζκφ ζε ζρέζε πάληα κε ην ηη γηλφηαλ ζηνπο παιηνχο νξγαληζκνχο (εξεπλεηηθή δξα-
ζηεξηφηεηα, εθπαίδεπζε αγξνηψλ, πηζηνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ.ι.π.). 

Όκσο γηα λα επηηεπρζνχλ φια απηά νη Γεσηερληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ρξεηάδνληαη 
πξνζσπηθφ, δηφηη πέξαλ ησλ κεγάισλ ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ, ηνπ ζρεδηαδφκελνπ 
πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ πξνζιήςεσλ,  ησλ επηθείκελσλ ζπληαμην-
δνηήζεσλ ζπλαδέιθσλ, δελ κπνξνχκε λα ειπίδνπκε ζηελ ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε 
φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξακε απφ ηηο δεκφζηεο Γεσηερληθέο ππεξεζίεο ιφ-
γσ κεγάισλ ειιείςεσλ πξνζσπηθνχ. 

δ. Θεσξνχκε απαξαίηεηε, φζνλ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ηε ζηειέρσζε φισλ 
ησλ ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ, Λ.Π.Γ.Γ., Λ.Π.Η.Γ. κε γεσηερληθνχο. (Σθεθηείηε σο πα-
ξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο δσνλφζνπ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ, φπνπ ηελ αζθάιεηα 
θαη πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θιήζεθαλ λα πξνζηαηεχζνπλ νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 
πνπ ηφζα ρξφληα ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ). Πνηνο άξαγε εγγπάηαη, 
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πιελ εκψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή, ηελ πνηφηεηα 
δσήο, ην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη αγξνηηθφ, πέξαλ ησλ γεσηερληθψλ; 

ε. Σηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο ήδε αληηδξνχκε ζηηο κεζνδεχζεηο  άιισλ θιάδσλ 
πνπ επηδηψθνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ Γεσηερληθψλ θιάδσλ κε απνηέιεζκα θπξίσο ηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Αληηδξάζεηο πνπ ζα ζπλερη-
ζηνχλ κε παξεκβάζεηο καο πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο. 

ζη. Όζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζέηνπκε σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηε ζηήξημε 
ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (θαη θπξίσο ηνπο κειε-
ηεηέο θαη ηνπο εξγνιήπηεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ). Σαλ πξψηα βήκαηα ζε ε-
πίπεδν παξαξηήκαηνο ζέηνπκε: 

Τε δεκηνπξγία αξρείνπ λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ αλά αληηθείκελν πνπ ζα βνε-
ζεζεί κε ην λέν site. 

Τελ πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο καο, επαλαιακβάλνληαο κηα πξνζπάζεηα αληίζηνηρε κε 
απηή πνπ αλέιαβε ε πξνεγνχκελε Γ.Δ. 

Τελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ απφ ην παξάξηεκα καο γηα ηηο πξνθεξχμεηο έξ-
γσλ θαη κειεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο. 

δ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε ζρέζε κε ην ΤΔΑΓΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπο η-
δηψηεο, ηδηαηηέξα ζε κηα επνρή πνπ πιήηηεηαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ππάξρεη 
αβεβαηφηεηα γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ καο κέιινλ. 

ε. Όζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θαη 
εθνδίσλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην παξάξηεκα, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζπλ ηηο άιινηο εμειίζζνληαη ζην κνληκφηεξν ζεκείν πιεξν-
θφξεζεο θαη επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ φιεο ηεο επηθξάηεηαο κεηά ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ. 

ζ. Θέηνπκε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεηεκέ-
λεο απφ 3εηίαο, αιιά θαη ηεο πξφζθαηεο λνκνζέηεζεο γηα ηα γεσξγηθά θάξκαθα (θα-
ηφπηλ Δπξσπατθήο νδεγίαο), ε νπνία φκσο δελ εθαξκφδεηαη απφ ην Διιεληθφ θξάηνο, 
γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ γεσξγηθψλ – θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ κε ζθνπφ ηελ α-
λαβάζκηζε ηνπ γεσηερληθνχ ζηελ χπαηζξν, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο, ηελ πεξηζηνιή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισ-
ηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα 
γεσξγηθά θάξκαθα γηα ην νπνίν θάλακε ήδε πξνηάζεηο θαηά ηε ζχληαμή ηνπ θαη ζθν-
πεχνπκε λα θάλνπκε θαίξηεο παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

η. Σηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αλαθνξέο φπνπ ρξεηάδεηαη ζηελ 
αλάγθε πηζηήο εθαξκνγήο φζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ. 344/2000 θαη 258/2000, γηα ηα ε-
παγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, πέξαλ απηψλ πνπ έρνπλ γίλεη. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζα ήηαλ 
πνιχηηκε ε πιεξνθφξεζε απφ ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλα-
θχπηνπλ.   

θ. Σηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. ζηελ θαζηέξσ-
ζε ελφο ακνηβνινγίνπ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ζπλάδειθνη, αιιά  θαη 
ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ. Έρεη γίλεη κία πξνζπάζεηα, ε νπνία φκσο πξέπεη λα ελδπλα-
κσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην δηελεθέο. 

ι. Πξέπεη λα επηδησρζεί άκεζα ν ηεξκαηηζκφο κεζνδεχζεσλ απνθιεηζκνχ ησλ γεσ-
ηερληθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε κε βάζε 
ην Π.Γ. 344/2000, λα αζθνχλ. Π.ρ. δειψζεηο ΟΣΓΔ, Θαιιηεξγεηηθά Σρέδηα εμηζσηηθήο 
απνδεκίσζεο, θ.ιπ. Γεληθά, ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. είλαη αληίζεην κε ηελ κνλνπσιηαθή αλάζεζε 
έξγνπ ηνπ ΟΣΓΔ ζηηο Α.Σ.Ο.. Σηα ίδηα πιαίζηα θηλήζεθαλ νη παξεκβάζεηο καο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ φπνπ θαη εθεί ππήξρε απνθιεηζκφο Γεσηερληθψλ. Τν 
ζέκα απηφ επαλέξρεηαη θάζε ρξφλν θαη ζα ην παξαθνινπζνχκε επηκέλνληαο ζηηο α-
πφςεηο καο θαη δεκνζηνπνηψληαο ηεο. 
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κ. Παξάγνληαο επηηπρίαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο κάζεζεο θαη επηκφξθσζεο 
κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

λ. Λα πξνζπαζήζνπκε λα απνθχγνπκε ηηο ελδνγεσηερληθέο θφληξεο ηφζν κεηαμχ 
ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ 
εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ βιάπηνπλ κφλν ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. άιια φινπο ηνπο Γεσηερληθνχο. 
Θα πξέπεη λα θηλνχκαζηε κε εληαία γξακκή θαη καδηθά φινη νη θιάδνη ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. 
ππνζηεξίδνληαο ζζελαξά ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ αηηεκάησλ πνπ έρνπκε ζπκθσ-
λήζεη. 

 
 
Γ. Θέκαηα ποσ αθορούλ ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ως ζύκβοσιο ηες ποιηηείας ζηελ 

περηοτή κας 
 
Οθείινπκε λα δείμνπκε αιιά θαη λα πείζνπκε ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε (α’ θαη β’ 

βαζκνχ) αιιά θαη φινπο ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο, φηη εκείο είκαζηε νη κφλνη  πνπ 
κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ καο αληηθεηκέλσλ. 

Απαηηείηαη φκσο κεγάιε πξνζπάζεηα, αιιά θπξίσο αμηνπηζηία θαη ζπκκεηνρή απφ 
ηελ πιεπξά καο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ γλσξίδνπλ ηα εθάζηνηε αληηθείκελα. Α-
παηηείηαη επίζεο λα κελ ηεξνχκε ζηγή ζε ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ 

Οη παξεκβάζεηο καο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη: 
Σε ζέκαηα γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ. 
Σε ζέκαηα νξπθηνχ πινχηνπ. 
Σε ζέκαηα αιηείαο (ζαιάζζησλ θαη γιπθψλ πδάησλ). 
Σε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ, ζαιάζζηνπ 

αιιά θαη αζηηθνχ). Σηνλ ηνκέα απηφ ην παξάξηεκα καο πξέπεη λα ζέζεη ην ζέκα ηεο 
πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπο απφ θά-
πνηα επηηξνπή σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο ή ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Δπίζεο ζθνπεχνπ-
κε λα θαηαζέζνπκε ζπλνιηθή πξφηαζε γηα ην πιαίζην ζχληαμεο ησλ φισλ κειεηψλ 
θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπ Γεσηερληθνχο.   

Σε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Γαζνηερληθψλ έξγσλ, επξχηε-
ξσλ έξγσλ ππνδνκήο). 

Σε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα Γεσηερληθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (ειιείςεηο πξνζσ-
πηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά 
εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία) 

Σε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα γεσξγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία. 
Σε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ ηξνθί-

κσλ. 
Σε ζέκαηα αγξνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 
Σε ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. 
Σε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ πξφβιεςεο ηηκψλ θ.ιπ. 
Σε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο 

ΘΑΠ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ΘΟΑ. 
Σε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ. 
Σε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ ηξηψλ λνκψλ ηνπ παξαξηήκαηφο 
καο. 

Σε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ θαη ησλ Γηε-
παγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ. θ.ιπ. 
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Σε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο αιιά θαη ζηε 
ζεζκνζέηεζε δηαξθψλ θαη ελεξγψλ 5κειψλ επηηξνπψλ, φπσο πξνηείλακε θαη παιαηφ-
ηεξα. 

 
 
Γ. Άιια ζέκαηα 
 
Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. κε ηελ αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο 
λα επηδησρζεί θαη ε αιιαγή ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. κε: α) Τε δηα-
βνχιεπζε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ζε επίπεδν παξαξηήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 
παξαηαμηαθψλ ςεθνδειηίσλ, εθφζνλ ππάξμεη νκνθσλία απφςεσλ θαη β) Γηεξεχλεζε 
ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. θαη 
ησλ αληηπξνζψπσλ θαηά θιάδν, ψζηε λα αξζνχλ νη αδηθίεο πνπ ππάξρνπλ γηα θάπνη-
νπο θιάδνπο, φπσο απηνχ ησλ γεσπφλσλ, πνπ ελψ δηαζέηεη αξηζκφ κειψλ φζν φινη νη 
άιινη θιάδνη καδί, δελ έρεη ηελ αλάινγε εθπξνζψπεζή ηνπ. γ) Δπίζεο γηα λα κελ αι-
ινηψλεηαη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ζε θάζε Γεσηερληθφ θιάδν απφ ηνπο άιινπο 
πνπ κπνξεί λα είλαη πνιππιεζέζηεξνη, πξνηείλνπκε θάζε θιάδνο λα εθιέγεη απνθιεη-
ζηηθά ηνπο δηθνχο ηνπ εθπξνζψπνπο. Σηα δεηήκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ επηκειεηεξίνπ 
πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, πξέπεη λα επηδησρζεί ε έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ησλ εθινγηθψλ 
θαηαιφγσλ κε κεηαβνιή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο δηεχζπλζεο εξγαζίαο γηα ηελ εγγξαθή 
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

Τέινο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο λα επηδησρζεί ε ππαγσγή ζην 
ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη ηνπ θιάδνπ ησλ απνθνίησλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σρνιψλ ησλ Τκεκά-
ησλ Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο. 

Πξέπεη επίζεο, λα εληζρχζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ 5κειψλ επηηξνπψλ ησλ θιάδσλ, 
πνπ ζα έρνπλ εηζεγεηηθφ ξφιν πξνο ηε Γ.Δ. φπνπ ζα εθιέγνληαη απφ ηε Σπλέιεπζε 
ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζαλ δηαξθείο επηηξνπέο. 

Πέξα ηεο ζπλδξνκήο θξίλνπκε φηη πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί «ηέινο» ππέξ ΓΔ-
ΩΤ.Δ.Δ., ην νπνίν λα θαηαβάιινπλ φρη νη γεσηερληθνί, αιιά φζνη δέρνληαη ηηο ππεξε-
ζίεο ηνπο (π.ρ. εκπφξην γεσξγηθψλ – θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, μπιείαο, 
καξκάξσλ, αιηεπκάησλ θ.ιπ.). Δδψ είλαη ζθφπηκν φηη ε Διιεληθή πνιηηεία πξέπεη λα 
θαηαβάιιεη ελίζρπζε γηα λα ζηεξίμεη ην Δπηκειεηήξην, φπσο αληίζηνηρα εληζρχεη κε 
κεγάια πνζά ην ΤΔΔ ή ην Ο.Δ.Δ. ή ηα ΔΒΔ. Σε απηή πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα επα-
λεμεηαζηεί θαη ε παξαθξάηεζε ηνπ 5% επί ησλ νδνηπνξηθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ην παξάξ-
ηεκα. 

Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε δηαγξαθή ησλ 
πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ιφγσ κεζνδεχζε-
σλ ζηελ Δ.Δ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη απηή ε έιιεηςε, νη νπνίεο ήδε γίλνληαη 
εκθαλείο. 

Τελ επηζηεκνληθή ελίζρπζε θαη ζπκπαξάζηαζε ζην έξγν ησλ Γεσηερληθψλ Δπηζηε-
κνληθψλ Σπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο καο. 

Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παξαξηήκαηφο καο κε ηνπο γεσηε-
ρληθνχο – κέιε ηνπ, πνπ είλαη εθιεγκέλνη ζηε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, ηελ  Τνπη-
θή Απηνδηνίθεζε ή ζηε Βνπιή. 

Υπνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο ζπγγξαθήο βηβιίσλ απφ ζπλαδέιθνπο γεσηερληθνχο. 
Πξέπεη λα ζπκβάιινπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.Σ. ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη ηα άιια πα-

ξαξηήκαηα, ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ γεσηερληθψλ, κέζα απφ ηηο ζπλερείο αιια-
γέο ηεο ΘΑΠ θαη ησλ επί κέξνπο ΘΟΑ. Δίλαη βέβαην φηη κφλν νη γεσηερληθνί κπνξνχκε 
λα ζπκβάιινπκε ζηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ζην ζηακάηεκα ηεο απψιεηαο 
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επθαηξηψλ πνπ νπσζδήπνηε δελ επαλέξρνληαη. Σην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα επηδεί-
μνπκε: α). επίπνλε θαη επίκνλε δνπιεηά θαη β). εηνηκφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηλφκα-
ζηε άκεζα ζηηο εμειίμεηο. 

Όια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα λα επηηεπρζνχλ απαηηνχλ πέξαλ ηεο 
καδηθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπλδξνκήο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο θαη ηελ δη-
νξγάλσζε νξηζκέλσλ εθδειψζεσλ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε νξηζκέλεο εθδειψζεηο 
πνπ πξνγξακκαηίδνπκε ζηελ επφκελε 3 εηία θαη πξνηάζεθαλ είηε απφ κέιε ηεο Γ.Δ. 
είηε απφ ζπλαδέιθνπο ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ εγθαηληάζακε γηα ηε ζχληα-
με ηνπ παξφληνο Σρεδίνπ Γξάζεο. Έηζη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ εκεξίδεο – εθδε-
ιψζεηο: 
1) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηνπο αγξφηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΙΓΑ Θαβάιαο γηα 

ην λέν αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν 
ζεζκνζεηήζεθε κέζα ζην 2010. Σπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 
ηνπ έζησ θαη αλ δηαθσλήζακε θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, δηαθσλία 
φκσο πνπ δελ ζα πξνθαιέζεη ην ηνξπηιηζκφ απφ κέξνπο καο θάζε θξαηηθήο πξν-
ζπάζεηαο. Άιισζηε κηιψληαο γεληθφηεξα ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε κε εθαξκν-
γή ελφο λφκνπ ή ε πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα θέξεη πεξηζζφηεξα δεηλά 
ηφζν ζηνπο αγξφηεο φζν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο. 

2) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη ην παξάξηεκα καο ζρεηηθά 
κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνκάδαο γηα ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο. 

3) Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ην Θηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην θπξίσο γηα ζπλαδέιθνπο 
αιιά θαη θηελνηξφθνπο γηα ηνλ ππξεηφ Q. 

4) Ζκεξίδα γηα ηε ζεηζκηθφηεηα ζηνλ λνκφ Θαβάιαο, εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζηα 
πξφηππα αλάινγσλ εθδειψζεσλ πνπ γίλαλε ζηε Γξάκα θαη ζηηο Σέξξεο.   

5)  Σηα πιαίζηα ησλ επεηεηαθψλ ενξηψλ ζθνπεχνπκε λα δηνξγαλψζνπκε ελεκεξσηη-
θέο εθδειψζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο 
θνξείο, ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκίαο 
λεξνχ θ.α..  

6) Θα πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο - φπνπ απαηηνχληαη - γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ βειηίσζεο, εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξ-
γψλ, πξνγξακκάησλ κεηαπνίεζεο, θ.ιπ. Θα γίλνπλ ελεκεξψζεηο ησλ γεσηερληθψλ 
ζε ζπλεξγαζία κε ην ΥΑΑΤ, ηελ Πεξηθέξεηα Αλ. Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηηο θα-
ηά ηφπνπο Γ/λζεηο Γεσξγίαο ησλ Λνκαξρηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ζηε ιεηηνπξγία 
ησλ θαλνληζκψλ ελφςεη ηεο Γ’ Πξνγξ. Πεξηφδνπ φπνπ ππάξρεη απηή ε αλάγθε. 

7) Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα δηάθνξα ηνκεαθά πξντφληα θαη άιια ζέκαηα. 
8) Δλεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ ζε επίπεδν δήκσλ γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 
9) Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ γηα ηηο 

αιιαγέο ζηελ ΘΑΠ κε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο κηα ηνπιάρηζηνλ αλά λνκφ. 
10) Ζκεξίδα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφ-

λησλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο γηα ηνπο αγξφηεο. 
 
Όκσο ππάξρνπλ θαη άιινη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην 

παξάξηεκα καο θαη κε ηνπο νπνίνπο είρακε αζρνιεζεί ιίγν ή θαζφινπ ηα πξνεγνχκε-
λα ρξφληα είηε γηαηί δελ ππήξρε ε αλάγθε είηε γηαηί δελ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο. 
Έηζη ηέηνηνη ηνκείο είλαη: 
Α) Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθφ επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηε-

ζεο λέαο γλψζεο. Ιφγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη 
απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα. 
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Β) Ζ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Κα-
θεδνλίαο. 

Γ) Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο. Αθφκα θαη κέζα απφ ηηο 
δηθέο καο δπλάκεηο (ηζηνζειίδα ηνπ παξαξηήκαηνο) έζησ θαη πηινηηθά. 

Γ) Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο εμ απνζηάζεσο γεσηερλη-
θψλ. 

Δ) Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσεπηζηεκψλ. 
Θέκα πνπ είρακε αζρνιεζεί ζην παξειζφλ θαη αθνξνχζε ην ιεγφκελν εδαθνινγηθφ 
ράξηε, αιιά θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίνπ γηα ηηο εθαξκνγέο GIS απφ ην παξάξηεκά 
καο. 

Ε) Αμηνπνίεζε ηνπ internet κε ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ blog αιιά θαη πξνθίι ζε 
facebook θαη Twitter. Θαζψο επίζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηειεδηάζθεςεο κε άιινπο 
θνξείο ζε επείγνληα ζέκαηα. 

Ζ) Δπαθέο κε ζρνιεία α΄ βάζκηαο θαη β΄ βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαζηέξσζεο δηαγσ-
ληζκνχ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ καζεκάησλ (πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, γεσξγηθή 
ηερλνινγία θ.α.) φπνπ ζα βξαβεχνληαη νη θαιχηεξεο εξγαζίεο πξνάγνληαο έηζη θαη 
ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή καο απφ ηελ παηδηθή ε-
ιηθία.  

Θ) Πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο 
ηνπο θαη αλάδεημεο ηνπο απφ εθδειψζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο (π.ρ. έγηλε αλάιν-
γε γηα ην Κπιέ Θαβνχξη). 

Η) Δπαλέθδνζε θεληξηθά απφ ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. ή αθφκα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ πεξην-
δηθνχ Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά ζέκαηα ζε ηξηκεληαία ε εμακεληαία έθδνζε. 

 
Σπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

ζηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια πνιιά. Τα παξαπάλσ ίζσο 
δελ δηαπηζηψλνληαη γηα πξψηε θνξά. 

Σε φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ πξέπεη λα πεηπραίλνπκε κε θάζε πξφζθνξν κέ-
ζν (ζπγθεληξψζεηο, εθδειψζεηο, email, θ.α.) ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 
δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πεξηνρήο καο, ψζηε πέξαλ ηεο θηλεην-
πνίεζήο ηνπο, ε Γ.Δ. λα έρεη ππφςε ηεο θαη ην «θνηλφ αίζζεκα» ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο 
πεξηνρήο καο θαη πηζηεχνπκε φηη κε ην site, απηφ ζα γίλεη επθνιφηεξα. 

 
Δίλαη επίζεο δχζθνιν λα πξνβιεθζεί πφζα θαη πνηα απφ απηά ζα έξζνπλ εηο πέξαο 

ζηελ ηξηεηία ηεο Γ.Δ. θαη ηεο ζεκεξηλήο Σπλέιεπζεο ησλ αληηπξνζψπσλ. Πνιιά απφ 
απηά δελ εμαξηψληαη απφ καο ή πην ζσζηά κφλν απφ εκάο. Δμαξηψληαη θαη απφ ην 
θεληξηθφ Γ.Σ. ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο 

Οθείινπκε φκσο εκείο λα πξνζπαζήζνπκε έηζη ψζηε αλ κε ηη άιιν λα κπνξέζνπκε 
λα αιιάμνπκε ην άζρεκν θιίκα θαη ηε κίδεξε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα θαη έρεη 
παγησζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηνπο θιάδνπο καο. 

 
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 
 Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
 
 
 Κπζηαθίδεο Εαθείξεο Σηέθνο Θσλ/λνο  
 
Ζ Γ.Δ. ελέθξηλε νκφθσλα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 26εο Σεπηεκβξίνπ 2011 ην παξαπά-

λσ πξφγξακκα δξάζεο θαη πξνηείλεη ζηε Σπλέιεπζε Αληηπξνζψπσλ ηελ έγθξηζή ηνπ. 
 


