
1 
 

 

 Καβάλα, 10 Απριλίου 2019 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
------------------------------ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 654 03  ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail: geoteeam@otenet.gr 
Web site: http://www.geotee-anmak.gr 

 

 
 
Προς: 
 
 
 

 
 
Αντιπροσώπους των κλάδων 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021 

 

Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γενικότερα έχει πληγεί από την οικονομική κρίση όλα τα προη-

γούμενα χρόνια. Έτσι, έχει αναγκαστεί να προσαρμόσει τη δράση του στα περιο-

ρισμένα οικονομικά πλαίσια που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση που όλοι βιώ-

νουμε και με αυστηρά περιορισμένους προϋπολογισμούς που καλύπτουν μόνο 

τις ανελαστικές δαπάνες του παραρτήματος (ρεύμα, τηλέφωνο κ.λ.π.). Παρόλα 

αυτά αξιοποιώντας τον θεσμικό μας ρόλο και τις συνεργασίες που έχουμε ανα-

πτύξει όλα αυτά τα χρόνια, το παράρτημα μας θα συνεχίσει την προσπάθεια του 

να ξεπεράσει τις οικονομικές αντιξοότητες επιδιώκοντας σε γενικές γραμμές τα 

παρακάτω: 

1) Ανάληψη Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων από το παράρτημά 

μας, προς όφελος των μελών μας και της πρωτογενούς παραγωγής (ΛΑΕΚ, In-

terreg, Black Sea Basin κ.α.).  

2) Συνεργασία με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και με όλους τους άλλους φο-

ρείς της περιοχής μας. 

3) Συνεργασία και συμμετοχή σε όλους τους φορείς διαχείρισης για θέματα δια-

χείρισης περιβάλλοντος στην Αν. Μακεδονία.  

4) Συνέχιση των παρεμβάσεών μας σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα Οργα-

νογράμματα των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στα Υπουργεία, στις Περιφέ-

ρειες και στους Δήμους εντός των ορίων του παραρτήματος αλλά και σε πα-

νελλαδικό επίπεδο. 

5) Καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη μας μέσω email, skype, μέσων κοινω-

νικής δικτύωσης και με τη χρήση της ιστοσελίδας μας που σχεδιάζουμε την 

αναβάθμιση και ανανέωση της εφόσον μας το επιτρέψουν τα οικονομικά μας. 

Η επικοινωνία αυτή θα ενισχυθεί ιδιαιτέρως με τους ιδιώτες, τα καταστήματα 

mailto:geoteeam@otenet.gr
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Γ.Φ. και τους ανέργους επεκτείνοντας την αποστολή του εβδομαδιαίου ενημε-

ρωτικού ηλεκτρονικού δελτίου, με την υιοθέτηση νέων μορφών επικοινωνίας, 

αλλά και με την τακτική ενημέρωσή τους από την νέα ιστοσελίδα μας. Για να 

γίνει αυτό απαραίτητη είναι η προμήθεια νέου συστήματος Η/Υ, το οποίο έ-

χουμε ζητήσει πολλές φορές από την Κ.Υ. 

6) Άμεση επαφή με τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς στους χώρους εργασίας 

τους προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματα τους και να βοηθή-

σουμε στην επίλυση τους, εγκαθιδρύοντας μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας. 

7) Επαφές με οργανώσεις γεωτεχνικών (γεωπονικούς συλλόγους, παραρτήματα 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., γεωτεχνικές σχολές κ.α.) και συναδέλφους στην περιοχή μας ευρύ-

τερα και στα Βαλκανικά κράτη για την προώθηση της συνεργασίας και της το-

πικής επιστημονικής έρευνας με αυτούς. 

8) Συγκρότηση επιτροπών αμειβόμενων ή μη, έτσι ώστε το παράρτημα 

μας να επιτελεί τον επιστημονικό του ρόλο, που είναι ο θεσμοθετημένος σύμ-

βουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής. Για να γίνει όμως 

μια αμειβόμενη επιτροπή, μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, απαραίτη-

τη είναι η έγκριση από το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  

9) Προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και οικονομικών 

συμφερόντων των Γεωτεχνικών (άρθρο 2.1.η) του Ν.1474/1984) και Π.Δ. 

344/2000 σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, όπου πολλοί συνάδελφοι Γεωτε-

χνικοί κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους ή τα επαγγελματικά τους α-

ντικείμενα.  

10) Να θέσουμε ξανά το θέμα της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου του 

επιμελητηρίου, επιλύοντας τα λειτουργικά κι επαγγελματικά προβλήματα 

που έχουν ανακύψει. 

11) Να θέσουμε το θέμα της διεύρυνσης των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την 

ένταξη σε αυτό συναφών κλάδων (π.χ. Περιβαντολλόγοι, Τεχνολόγοι Τροφί-

μων κ.α.), διευρύνοντας και ενδυναμώνοντας το Επιμελητήριο μας.  

12) Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους συναδέλφους είτε μόνοι 

μας είτε με τη συνεργασία διαφόρων ΚΕΚ, του ΟΑΕΔ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα κι 

άλλων φορέων. 

13) Παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και στην πολιτική ηγεσία τους στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και με αφορμή τις συναντήσεις μαζί τους. 

14) Παρέμβαση σε όλους τους φορείς και σε όλα τα χρηματοδοτικά πλαίσια 

που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. 

 

Αναλυτικότερα:  
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Α. Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του παραρτήματος 

α) Θα πρέπει να τεθεί επιτακτικά το ζήτημα αύξησης του προϋπολογι-

σμού του παραρτήματος. Σήμερα το σύνολο του προϋπολογισμού 

καλύπτεται από ανελαστικές δαπάνες, με αποτέλεσμα να καταφεύ-

γουμε σε μόνιμη αναζήτηση χρηματοδοτών και χορηγών για την ο-

ποιαδήποτε επιστημονική ή άλλη δραστηριότητα μας. Χωρίς αυτή την 

προϋπόθεση δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα όσα θέλουμε και προγραμ-

ματίζουμε και όσα μας προτείνουν τα μέλη μας. 

β) Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του παραρτήματος. Αυτό δεν 

μπορεί να επιτευχθεί από το υπάρχον προσωπικό χωρίς τους αντίστοιχους πό-

ρους και ενδεχομένως χωρίς την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Για αυτό πά-

ντοτε επιδιώκουμε την ανάληψη Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων που 

θα επιφέρουν έσοδα στο παράρτημα και μέσω αυτών θα υλοποιήσουμε δρα-

στηριότητες προς όφελος των μελών μας και της πρωτογενούς παραγωγής. 

Παράγοντας κλειδί στην αύξηση των υπηρεσιών μας θα είναι και η αύξηση του 

προσωπικού του παραρτήματος που θα γίνει μέσω αυτών των προγραμμάτων, 

της κοινωφελούς εργασίας, της πρακτικής άσκησης φοιτητών κ.α. τρόπων που 

θα προκύψουν στην πορεία. 

 

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

Όλα όσα σχεδιάζουμε παρακάτω απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των μελών 

μας που δεν θα πρέπει να είναι απλά θεατές σε κάθε πρωτοβουλία μας. Μόνο η 

ενεργή τους συμμετοχή και η αμφίδρομη σχέση μελών-παραρτήματος θα στέψει 

με επιτυχία τις παρακάτω πρωτοβουλίες. 

α. Επέκταση των λειτουργιών της ιστοσελίδας του παραρτήματος 

www.geotee-anmak.gr στο διαδίκτυο (INTERNET). Για να γίνει αυτό απαραί-

τητη είναι η αναβάθμιση της που θα αυξήσει τη χωρητικότητα της, θα υπο-

στηρίζει τις τεχνολογίες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων κ.α. υπηρεσίες. Ο 

σχεδιασμός υπάρχει αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότη-

τα για την υλοποίηση του.  

β. Θα κάνουμε αισθητή την παρουσία μας σε κάθε τροποποίηση των ορ-

γανογραμμάτων των Περιφερειών και δήμων το επόμενο χρονικό διά-

στημα. Το παράρτημα μας θα είναι παρόν επιδιώκοντας τη θεσμοθέτηση σε 

αυτά του ρόλου των γεωτεχνικών στο σύνολο των δήμων και περιφερειών. 

Περιμένουμε όμως την ενημέρωση από τα μέλη μας για κάθε τέτοια περίπτω-

ση τροποποίησης. 

http://www.geotee-anmak.gr/
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γ. Γενικότερα επιδιώκουμε την καθιέρωση του τρισδιάστατου ρόλου των 

συναδέλφων στη δημόσια διοίκηση, ο οποίος αφορά: 1.την παροχή τε-

χνογνωσίας κι επιστημονικής συμβολής σε παραγωγούς κ.λπ. 2.τη διενέργεια 

των ελέγχων εφαρμογής της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, 3. τη χά-

ραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Άλλωστε, οι Γεω-

τεχνικοί είναι ο κλάδος που προάγει άμεσα την ανάπτυξη του πρωτογενούς 

τομέα και συμβάλει έμμεσα στην ανάπτυξη των άλλων κλάδων της οικονομίας 

μας. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης - όπως αυτή που δι-

ανύουμε - όπου το ζητούμενο είναι η παραγωγή, η ανάπτυξη και η ανταγωνι-

στικότητα. 

δ. Οφείλουμε τόσο για τους συναδέλφους του δημοσίου, όσο και για αυτούς του 

ιδιωτικού τομέα, να διεκδικήσουμε τον πραγματικό τους ρόλο σε όλους τους 

τομείς, όπως π.χ. στον προγραμματισμό θεμάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, 

περιφερειακής ανάπτυξης, βιολογικής γεωργίας, προστασίας της δημόσιας υ-

γείας – ασφάλειας τροφίμων, ορθολογικής αξιολόγησης του ορυκτού πλούτου, 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λπ., σε δήμους, περιφέρειες, συνεταιριστικές 

οργανώσεις, μεταποιητικές βιοτεχνίες - βιομηχανίες κ.λπ., καθώς και στα Ευ-

ρωπαϊκά Προγράμματα αλλά κι ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα. 

ε. Όμως για να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω οι Γεωτεχνικές δημόσιες υπηρεσίες 

χρειάζονται προσωπικό, διότι πέραν των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν, 

του σχεδιαζόμενου περιορισμού του δημοσίου τομέα και των προσλήψεων, 

των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων, δεν μπορούμε να ελπίζουμε 

στην ικανοποιητική υποστήριξη όλων των αντικειμένων που αναφέραμε από 

τις δημόσιες Γεωτεχνικές υπηρεσίες λόγω μεγάλων ελλείψεων προσωπικού. 

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη, όσον αφορά το δημόσιο τομέα, τη στελέχωση 

όλων των υπηρεσιών, οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. με γεωτεχνικούς. Ιδιαί-

τερα μάλιστα από εδώ και πέρα που έχουν χαλαρώσει οι μνημονιακοί περιορι-

σμοί προσλήψεων πιστεύουμε ότι ήρθε η σειρά των Γεωτεχνικών υπηρε-

σιών για να επανδρωθούν με Γεωτεχνικό προσωπικό και το παράρτη-

μα μας θα προχωρήσει σε πολλαπλές παρεμβάσεις προς αυτή την κα-

τεύθυνση. 

στ. Ο Γεωτεχνικός πρέπει να βρίσκεται στο χωράφι και στην ύπαιθρο γενικότε-

ρα, όπως διατείνονται όλες οι κυβερνήσεις, όμως ο περιορισμός των εκτός έ-

δρας μετακινήσεων τους έχει καθηλώσει στο γραφείο. Το παράρτημα μας θα 

συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για τη διόρθωση αυτής της αντιαναπτυξιακής 

πρακτικής. Ποιος άραγε εγγυάται περισσότερο, την υγεία (ανθρωποζωονόσοι), 

την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τη διατροφή, την ποιότητα 

ζωής, το περιβάλλον, φυσικό και αγροτικό, πέραν των γεωτεχνικών; 
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ζ. Στον ιδιωτικό τομέα που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, το παράρτη-

μα μας θα επιδιώξει, στο πλαίσιο του δυνατού και σε συνεργασία με το Δ.Σ., 

να διασφαλίσει τα εργασιακά αντικείμενα των γεωτεχνικών, όπως αυτά είναι 

θεσμοθετημένα στο Π.Δ. 344/2000. Έτσι, θα προβούμε σε παρεμβάσεις για 

την πιστή εφαρμογή όσων ορίζει το Π.Δ. 344/2000, για τα επαγγελματικά δι-

καιώματα, πέραν αυτών που ήδη έχουν γίνει, καθώς και για την ακύρωση των 

διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 που θίγουν τα δικά μας επαγγελματικά δικαιώμα-

τα. Για αυτό το σκοπό θα ήταν πολύτιμη η πληροφόρηση από συναδέλφους 

Γεωτεχνικούς για τα ζητήματα που ανακύπτουν. 

Όπως επίσης θα ενημερώσουμε συναδέλφους για τις λεπτομέρειες ενασχόλη-

σής τους με νέα αντικείμενα (π.χ. τεχνικός έλεγχος ψεκαστικών μηχανημά-

των). Επιπρόσθετα για 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). 

Για αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό δράσεις που τους εί-

ναι απαραίτητες, όπως: 

Τη δημιουργία αρχείου επιστημονικού υλικού, νομοθεσίας και κανονισμών ανά 

αντικείμενο που θα βοηθηθεί με το νέο site και με την περαιτέρω επέκταση 

της βιβλιοθήκης του παραρτήματος μας. Την πλήρη καταγραφή όλων 

των επιχειρήσεων συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή της δικαιο-

δοσίας μας. Την περαιτέρω ενημέρωση των συναδέλφων από το παράρτημα 

μας για τις προκηρύξεις έργων και μελετών ώστε να μπορούν να συμμετά-

σχουν σε αυτές. Την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τροπο-

ποίηση ΚΑΠ και του ΠΑΑ και τα προγράμματα του (π.χ. Μέτρο 16). Την απο-

στολή εξειδικευμένου ενημερωτικού υλικού στους συναδέλφους που ασχο-

λούνται με αυτά τα θέματα και άλλες πολλές δράσεις.  

η. Στον τομέα της Εκπαίδευσης θα αντιδράσουμε στις μεθοδεύσεις άλλων Ε-

πιστημονικών κλάδων που επιδιώκουν τον περιορισμό των Γεωτεχνικών κλά-

δων με αποτέλεσμα κυρίως την υποβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου εκ-

παίδευσης. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας σχετικά 

με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις απασχόλησης των συναδέλφων στην 

εκπαίδευση, είτε πρόκειται για την τυπική εκπαίδευση, είτε για την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Απαραίτητη όμως μας είναι η γνωστοποίηση των όποιων προβλημά-

των από τα μέλη μας. 

θ. Σε μια εποχή όπου θίγονται κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και υπάρ-

χει έντονη αβεβαιότητα για το συνταξιοδοτικό μέλλον των συναδέλφων, θα 

προταθούν από το παράρτημα μας τα οφέλη που παρέχει το ΤΕΑΓΕ στους 

συναδέλφους. Το ΤΕΑΓΕ είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

τα τελευταία χρόνια και δεν έχει τύχει της προσοχής που πρέπει από τους συ-
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ναδέλφους. Για αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε τα οφέλη που παρέχει με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 

ι. Όσον αφορά τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, λιπα-

σμάτων και εφοδίων, προτείνεται η ενίσχυση του υπάρχοντος άτυπου δι-

κτύου επικοινωνίας τους με το παράρτημα, λαμβανομένου υπόψη του γεγονό-

τος ότι τα καταστήματα Γ.Φ. εξελίσσονται στο μονιμότερο σημείο πληροφό-

ρησης και επιστημονικής ενημέρωσης των αγροτών όλης της επικράτειας μετά 

τον περιορισμό του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών τα τελευταία χρό-

νια. Επιπρόσθετα θα συνεχίσουμε την ενημέρωση κι υποστήριξη με κάθε τρό-

πο των καταστημάτων Γ.Φ. στην προσπάθεια τους να συμμορφωθούν με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις αλλαγές σε αυτήν σε θέματα όπως, η συ-

νταγογράφηση Γ.Φ., η υποχρεωτική τους εγγραφή τους σε μητρώα κ.α.  

ια. Πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα ο τερματισμός μεθοδεύσεων αποκλεισμού των 

γεωτεχνικών του ιδιωτικού τομέα από έργα και δραστηριότητες που θα έπρε-

πε, με βάση το Π.Δ. 344/2000, να ασκούν. Π.χ. μελέτες σε δασικές εκτάσεις, 

κ.λπ. Το παράρτημα μας θα αντιταχθεί σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. 

ιβ. Παράγοντας επιτυχίας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η συνεχής ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια διαδικασία συνεχούς μάθησης κι 

επιμόρφωσης με σκοπό την προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Το παράρτημά μας σκοπεύει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, 

προγραμματίζοντας τις αντίστοιχες δράσεις. Συγκεκριμένα πέρα των ενημερω-

τικών εκδηλώσεων που διοργανώνουμε, προτείνουμε την υλοποίηση μικρών 

σεμιναρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής σε νέους άνεργους συναδέλφους, 

μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που μόλις γράφονται στο επιμελητήριό μας, όπως κάναμε 

στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ «Συνεπώς Περιφέρεια». Επίσης, επιδί-

ωξη μας είναι η επιμόρφωση των μελών του ΓΕΩΤΕΕ με σεμινάρια σε θέματα 

επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, επιθεωρητών βιο-

λογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας, Haccp, BRC, ISO, τεχνικών ασφαλείας 

και άλλου είδους. 

ιγ. Επέκταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και σε άλλα αντικείμενα με τα οποία δικαιούμαστε 

να ασχοληθούμε καθότι διαθέτουμε το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο. 

Τέτοια θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η γευσιγνωσία οίνου, λαδιού ή 

και άλλων γεωργικών προϊόντων. 

ιδ. Την καλύτερη αντιπροσώπευση μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

ή τα παραρτήματα θα μπορούσαν μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών να θέσουν σοβαρά θέματα που αφορούν τα μέλη του και να ζητήσει τη 

γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αυτό 
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όμως δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα από το παράρτημά μας, χωρίς τη συνδρο-

μή της κεντρικής υπηρεσίας. 

ιε. Συνέχιση των παρεμβάσεων μας για τη θεσμοθέτηση του πόρου 6 ο υπέρ 

Γεωτεχνικών, από τις κρατήσεις στα τιμολόγια δημοσίων έργων. 

ιζ. Τέλος, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις ενδογεωτεχνι-

κές κόντρες τόσο μεταξύ των διαφόρων κλάδων του Επιμελητηρίου μας όσο 

και μεταξύ των διαφόρων χώρων εργασίας, οι οποίες δεν βλάπτουν μόνο το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. άλλα όλους τους Γεωτεχνικούς. Θα πρέπει να κινούμαστε με ενιαία 

γραμμή και μαζικά όλοι οι κλάδοι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υποστηρίζοντας σθεναρά το 

διεκδικητικό πλαίσιο των αιτημάτων που έχουμε συμφωνήσει. Τυχόν διάσπαση 

μας, δίνει την ευκαιρία σε άλλους κλάδους και συμφέροντα να επωφεληθούν, 

καταπατώντας θεσμοθετημένα δικαιώματα μας. 

Πρέπει να συμβάλλουμε, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα άλλα πα-

ραρτήματα και τους Γεωτεχνικούς συλλόγους και φορείς στην ανάδειξη του ρό-

λου των γεωτεχνικών. Είναι βέβαιο ότι μόνο οι γεωτεχνικοί μπορούμε να συμ-

βάλλουμε στον ορθολογικό σχεδιασμό και στο σταμάτημα της απώλειας ευκαι-

ριών που οπωσδήποτε δεν επανέρχονται. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επιδεί-

ξουμε: α). επίπονη και επίμονη δουλειά και β). ετοιμότητα ώστε να ανταποκρι-

νόμαστε άμεσα στις εξελίξεις. 

Πέραν λοιπόν των προαναφερόμενων δράσεων το παράρτημα μας είναι 

ανοικτό σε κάθε πρόταση εκ μέρους των συναδέλφων που θα προάγει 

τους σκοπούς ίδρυσης του και τη δραστηριότητα του.  

 

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

στην περιοχή μας 

Ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς πα-

ραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν. 1474/1984) οφείλουμε να αποδεί-

ξουμε, σε όλους τους φορείς της περιοχής και στην κοινωνία, ότι υπηρετούμε 

επάξια το θεσμοθετημένο ρόλο μας, προτάσσοντας την επιστημονική μας εξειδί-

κευση και καταξίωση. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, αλ-

λά κυρίως αξιοπιστία και συμμετοχή από την πλευρά μας όλων των συναδέλφων 

που γνωρίζουν τα εκάστοτε αντικείμενα σε όλα τα θέματα που μας αφορούν.  

Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να κατευθύνονται: 

 Σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών. 

 Σε θέματα ορυκτού πλούτου. 

 Σε θέματα αλιείας (θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων). 
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 Σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος (φυσικού, δασικού, αγροτικού, θαλάσσι-

ου αλλά και αστικού).   

 Σε θέματα έργων υποδομής (Εγγείων Βελτιώσεων, Δασοτεχνικών έργων, ευ-

ρύτερων έργων υποδομής). 

 Σε λειτουργικά προβλήματα Γεωτεχνικών δημοσίων υπηρεσιών (ελλείψεις 

προσωπικού, πόρων κ.λ.π. που αντιμετωπίζουν πολλές υπηρεσίες όπως λ.χ. τα 

κτηνιατρικά εργαστήρια και τα κτηνιατρεία) 

 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 στο πλαίσιο 

της ΚΑΠ, του Π.Α.Α., του ΠΟΕ και των ΚΟΑ. 

 Σε θέματα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. 

 Σε θέματα ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων κι αξιοποίησης των χαρακτηριστικών 

και των πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών των τριών νομών του πα-

ραρτήματός μας. 

 Σε θέματα που αφορούν τους θεσμούς των Οργανώσεων Παραγωγών και των 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που εισήγαγε η Ε.Ε. κ.λπ. 

 Σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και προστασία από σεισμούς. 

 Σε θέματα υλοποίησης των Δασικών Χαρτών και της δημιουργίας Δασολογίου 

για τον καλύτερο χωροταξικό σχεδιασμό χρήσεων την διασφάλιση της δημό-

σια περιουσίας και την αναβάθμιση του ρόλου των Δασολόγων. 

 Για το θέμα του αγωγού ΤΑΡ, από εδώ και πέρα ο ρόλος μας θα είναι στο να 

επιβλέπουμε την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του 

έργου. 

 Τέλος, σε πληθώρα άλλων θεμάτων και αντικειμένων όπως αυτά κατοχυρώνο-

νται στο Π.Δ. 344/2000  

 

Δ. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Βασική μας επιδίωξη θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ιδίως των παραρτημάτων με την ανάλογη τροποποίηση του ισχύο-
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ντος νομικού πλαισίου. Σε γενικές γραμμές το παράρτημα μας σε κάθε ευκαιρία 

θα πρέπει να επιδιώκει η τροποποίηση αυτή να περιλαμβάνει:  

 Την νομοθετική διευκόλυνση ανάληψης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την 

κεντρική υπηρεσία και τα παραρτήματα. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης τα 

προγράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο εξεύρεσης χρηματοδότησης και 

υλοποίησης δράσεων που ωφελούν τα μέλη μας και την κοινωνία. Για αυτό τα 

παραρτήματα θα πρέπει να μετατραπούν σε τμήματα με δικό τους 

ΑΦΜ ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ευκολότερα τα προγράμματα που 

αναλαμβάνουν.  

 Την αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τη διαβούλευση 

μεταξύ των παρατάξεων σε επίπεδο παραρτήματος για την κατάργηση των 

παραταξιακών ψηφοδελτίων, εφόσον υπάρξει ομοφωνία απόψεων. 

 τη διερεύνηση ενδεχόμενων αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του αριθμού 

των μελών της Δ.Ε. και των αντιπροσώπων κατά κλάδο, ώστε να αρθούν οι 

αδικίες που υπάρχουν για κάποιους κλάδους, όπως αυτού των γεωπόνων, που 

ενώ διαθέτει αριθμό μελών περισσότερο από όσο όλοι οι άλλοι κλάδοι μαζί, 

δεν έχει την ανάλογη εκπροσώπηση.  

 Επίσης για να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των εκλογών σε κάθε Γεωτεχνι-

κό κλάδο από τους άλλους που μπορεί να είναι πολυπληθέστεροι, προτείνουμε 

κάθε κλάδος να εκλέγει αποκλειστικά τους δικούς του εκπροσώπους.  

 Στα ζητήματα των εκλογών του επιμελητηρίου πρέπει να τονίσουμε ότι, πρέ-

πει να επιδιωχθεί η έγκαιρη τακτοποίηση των εκλογικών καταλόγων με μετα-

βολή του κριτηρίου της διεύθυνσης εργασίας για την εγγραφή στους εκλογι-

κούς καταλόγους. Ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει το πα-

ράρτημα που θα ανήκει σύμφωνα με την έδρα της μόνιμης κατοικίας του. 

 Στο πλαίσιο των νομοθετικών αλλαγών θα πρέπει να επιδιωχθεί η υπαγωγή 

στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του κλάδου των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Σχολών 

των Τμημάτων Επιστήμης Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων. 

 Την απόκτηση αρμοδιοτήτων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα διασφαλίζουν ε-

παγγελματικά δικαιώματα των μελών του και ταυτόχρονα θα αποφέρουν έσο-

δα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόσφατα θεσμοθετη-

μένο Μητρώο Επιμετρητών Δημοσίων Έργων. 

 Την νομοθετική ρύθμιση για τη Δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμό-

νων – Εκτιμητών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αντικείμενα που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. 

 Πρέπει επίσης, να ενισχύσουμε τη λειτουργία των 5μελών επιτροπών των 

κλάδων, που θα συγκροτήσουμε σήμερα και που θα έχουν εισηγητικό ρόλο 

προς τη Δ.Ε. ώστε να λειτουργούν σαν διαρκείς επιτροπές. 
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Ε. Άλλα θέματα και υλοποίηση δράσεων 

Άλλα θέματα που πρέπει να δραστηριοποιηθεί το παράρτημα μας είναι αυτό 

της ανάδειξης του προβλήματος των εισαγωγών παράνομων γεωργικών 

φαρμάκων από το παράρτημα μας. Όπως επίσης και της ανάδειξης του προ-

βλήματος της έλλειψης εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών ουσιών που υ-

πάρχει σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε αρκετές 

καλλιέργειες. 

Επίσης στις προθέσεις μας είναι η επιστημονική ενίσχυση και συμπαράσταση 

στο έργο των Γεωτεχνικών Επιστημονικών Συλλόγων της περιοχής μας καθώς 

και η υποστήριξη και ενίσχυση της συγγραφής βιβλίων από συναδέλφους 

γεωτεχνικούς. 

Όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω για να επιτευχθούν απαιτούν πέραν 

της μαζικής συμμετοχής και συνδρομής από τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς και 

τη διοργάνωση ορισμένων εκδηλώσεων. Ανασταλτικός παράγοντας για τη διορ-

γάνωση αυτών των εκδηλώσεων είναι η έλλειψη χρημάτων στον προϋπολο-

γισμό του παραρτήματος. Ελπίζουμε και πιέζουμε ώστε τα επόμενα χρόνια να 

βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση για να μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα όσα 

σχεδιάζουμε. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες από τις εκδηλώσεις που προ-

γραμματίζουμε για την επόμενη 3 ετία. Έτσι προτείνουμε τις παρακάτω ημερίδες 

– εκδηλώσεις: 

1) Στο πλαίσιο των επετειακών εορτών σκοπεύουμε να διοργανώσουμε ενημε-

ρωτικές εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε συνεργασία με 

δημόσιους φορείς, στο θέμα της προστασίας των δασών, του περιβάλλοντος, 

της οικονομίας νερού κ.α..  

2) Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις - όπου απαιτούνται - για την ορθολογικό-

τερη εφαρμογή των προγραμμάτων, σχεδίων βελτίωσης, εγκατάστασης νέων 

γεωργών, προγραμμάτων μεταποίησης, κ.λπ.. 

3) Διοργάνωση ημερίδων για διάφορα τομεακά προϊόντα, για νέες καλλιέργειες 

ή εκτροφές και άλλα θέματα που θα μας ζητηθούν από συναδέλφους Γεωτε-

χνικούς ή αγρότες και αναλόγως των αναγκών μια περιοχής ή ενός Γεωτεχνι-

κού κλάδου. Τέτοιες εκδηλώσεις αφορούν π.χ. την καλλιέργεια οσπρίων στις 

Σέρρες, την καλλιέργεια Αρωματικών φυτών στις Σέρρες κ.α.  

4) Επιδίωξη της ενεργούς συμμετοχής μας με δράσεις σε εκθέσεις και εκδηλώ-

σεις άλλων φορέων, όπως π.χ. στη Δραμοινογνωσία στη Δράμα. 
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5) Ενημέρωση των παραγωγών σε επίπεδο δήμων για τα διάφορα προβλήματα 

και τις ανάγκες που έχουν (φυτοπροστατευτικά ή άλλα), π.χ. εκδήλωση στο 

Δήμο Παγγαίου για τις νέες ποικιλίες επιτραπέζιας αμπέλου. 

6) Περαιτέρω ενημέρωση των αγροτών και των συναδέλφων Γεωτεχνικών για 

τις επερχόμενες αλλαγές στην ΚΑΠ μετά το 2021 με ενημερωτικές ημερίδες. 

7) Άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις δημιουργούμενες συν-

θήκες (π.χ. εισβολή ενός παθογόνου στην περιοχή), π.χ. ενημερωτική εκδή-

λωση για το σκαθάρι των φοινικοειδών, για το παθογόνο Xyllela Fastidiosa 

στην Καβάλα, για την καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, για την 

αντιμετώπιση εξωτικών νοσημάτων στο ζωικό κεφάλαιο της περιοχής στις 

Σέρρες και στη Δράμα κ.α.. 

8) Συνέχιση της αξιοποίησης σε συνεργασία με το Δήμο Νέστου και τον ΕΛΓΟ 

Δήμητρα Δράμας του Κέντρου Δήμητρα Χρυσούπολης. Το συγκεκριμένο Κέ-

ντρο Δήμητρα που ονομάζεται και Κέντρο Γεωθερμίας, ως συνέπεια προ-

γραμματικής Σύμβασης του ΕΛΓΟ Δήμητρα με το Δήμο Νέστου μπορεί να α-

ξιοποιηθεί και με τη δική μας βοήθεια για τη διοργάνωση ενημερωτικών ημε-

ρίδων και σεμιναρίων για τους αγρότες και τους συναδέλφους της ευρύτερης 

περιοχής. 

9) Τέλος, θα συνεχίσουμε και θα επεκτείνουμε την αγαστή συνεργασία που εί-

χαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα Δράμας. 

Όμως υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί 

το παράρτημα μας. Έτσι τέτοιοι τομείς είναι: 

i) Η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε τοπικό επίπεδο ως εργαλείου κατά-

κτησης νέας γνώσης. Λόγω της τοπικής ανομοιομορφίας του Ελλαδικού χώρου 

είναι απαραίτητη η τοπική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε την υποστή-

ριξη μας σε επιστημονικά προγράμματα και σε άλλες ερευνητικές πρωτοβουλί-

ες (π.χ. πρόγραμμα άρδευσης ακριβείας Figaro κ.α.). 

ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας εξ αποστάσεως γεωτε-

χνικών. 

iii) Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής στον το-

μέα των γεωεπιστημών (π.χ. ψηφιακός εδαφολογικός χάρτης κ.α.).  

iv) Επαφές με σχολεία α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και καθιέρωσης 

διαγωνισμού στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

γεωργική τεχνολογία κ.α.) όπου θα βραβεύονται οι καλύτερες εργασίες προά-

γοντας έτσι και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας 

από την παιδική ηλικία. Όπως και εθελοντική συμμετοχή συναδέλφων στα 

σχολεία για να προάγουν την πρωτογενή παραγωγή στα μικρά παιδιά.  
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v) Προώθηση της εμπορίας τοπικών προϊόντων της περιοχής μέσω της διαφήμι-

σης και ανάδειξης τους από εκδηλώσεις του παραρτήματος μας. 

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

στα παραπάνω θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα πολλά.  

Σε όλα τα θέματα που ανακύπτουν πρέπει να πετυχαίνουμε με κάθε πρόσφορο 

μέσο (συσκέψεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, email, ιστοσελίδα κ.α.) την ενη-

μέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των συναδέλφων της πε-

ριοχής μας, ώστε πέραν της κινητοποίησής τους, να γίνεται αντιληπτό στη Διοι-

κούσα Επιτροπή του παραρτήματος το «κοινό αίσθημα» των συναδέλφων της 

περιοχής μας, οι γνώμες και οι απόψεις τους. Αυτός ο σκοπός μας θα μπορέσει 

να επιτευχτεί αποδοτικότερα με το νέο site που η λειτουργία του θα είναι αμφί-

δρομη. 

Είναι επίσης δύσκολο να προβλεφθεί πόσα και ποια από αυτά θα έρθουν εις 

πέρας στην τριετία της Δ.Ε. και της σημερινής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. 

Πολλά από αυτά δεν εξαρτώνται από μας ή πιο σωστά μόνο από εμάς. Εξαρτώ-

νται και από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Υπουργείο, τους ΟΤΑ και κυρίως από την 

οικονομική κατάσταση του παραρτήματος, καθώς και από πολλούς άλλους παρά-

γοντες.  

Οφείλουμε όμως εμείς να προσπαθήσουμε έτσι ώστε αν μη τι άλλο να μπορέ-

σουμε να αλλάξουμε το άσχημο κλίμα και τη μίζερη αντίληψη που επικρατεί σή-

μερα και έχει παγιωθεί σε κάποιο βαθμό στους κλάδους μας. 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

 Ο Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας 

 Μυστακίδης Ζαφείρης Χριστιάνα Αντωνιάδου  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του παραρτήματος Αν. Μακεδονίας της 8/4/19.  

Τέλος, να επισημάνουμε ότι το παράρτημα θα λειτουργεί με ένα υ-

πάλληλο μέχρι 20/9/2020, λόγω άδειας ανατροφής του κ. Αμπελίδη. 


