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Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηνη πλάδειθνη,
ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ ιίζηα κε ηα πξνβιήκαηα
ησλ Γεσηερληθώλ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο καο πξνθεηκέλνπ λα ηα ζέζεηε ζηελ λέα πνιηηηθή
εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.. Κπξίαξρν ζέκα κεηαμύ ησλ άιισλ απνηειεί ε νηθνλνκηθή
βησζηκόηεηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζέκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί πξσηίζησο θαη γηα ην νπνίν
είζαζηε γλώζηεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο θαιό είλαη λα ηεζνύλ θαη γεληθέο
πξνηάζεηο (αλαιόγσο θαη ησλ πνξηζκάησλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην
ζέκα), νη νπνίεο ζα εμεηδηθεπηνύλ αξγόηεξα.
ηα ππόινηπα ζέκαηα ηα νπνία ζαο ζέηνπκε παξαθάησ, ε αξίζκεζε ηνπο δελ
απνηειεί ππνρξεσηηθά θαη ηεξαξρηθή θαηάηαμε κε βάζε ηελ ζεκαζία ηνπο. Έηζη ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ θπξίσο Γεσηερληθνύο είλαη:
1) Πηζηή εθαξκνγή όζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ. 344/200 θαη 258/2000 γηα ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα ησλ Γεσηερληθώλ ζηνλ ηδησηηθό θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα. Όπσο γηα
παξάδεηγκα ε έγθξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ (από ηηο ζρεηηθέο δεκόζηεο
ππεξεζίεο) κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ππνγξαθή Γεσηερληθνύ.
2) Δπηζηξνθή ησλ ππεξεζηώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ζην ΤΠΑΑΣ. Γηάξζξσζε ζε κηα
δηεύζπλζε αλά πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, όισλ ησλ δνκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
αγξνηηθό ρώξν.
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ππνβαζκίδνληαο έηζη αξθεηά ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ην έξγν ηνπο.
4) Να δνζεί από ην ΤΠΑΑΣ ε δπλαηόηεηα ζην ΓΔΩΣΔΔ (κε ηελ θαηάιιειε ελίζρπζε)
ώζηε λα αλαιάβεη ην ξόιν ηεο επηκόξθσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο γεσηερληθώλ ζε

ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ. Να απνηειέζεη δειαδή κηα ζεζκνζεηεκέλε θαη
πηζηνπνηεκέλε δνκή επηκόξθσζεο.
5) Θεζκνζέηεζε από ην ΤΠΑΑΣ κεηξώνπ Πξαγκαηνγλσκόλσλ – Δθηηκεηώλ ην νπνίν
ζα πινπνηεζεί θαη ζα επηηεξείηαη από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σν κεηξών απηό ζα
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ θαη όρη ζηηο εθηηκήζεηο
ηνπ ΔΛΓΑ.
6) Να αξζνύλ νη αδηθίεο πνπ επηβιήζεζαλ κε ην εληαίν κηζζνιόγην ζηνπο Γεσηερληθνύο
ηόζν ζην ύςνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο όζν θαη ζην όηη δελ ιακβάλεηαη ππόςε ην
γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία ησλ Γεσηερληθώλ ζρνιώλ είλαη 5εηεο θνίηεζεο θαη
αληηκεησπίδνληαη σο ΑΔΗ ηεηξαεηήο θνίηεζεο.
7) Με ηελ πεξηθνπή ησλ εκεξώλ εθηόο έδξαο εξγαζίαο ζηηο 60 εκέξεο γηα θάζε
ππάιιειν (από ηηο 120) δεκηνπξγείηαη κεγάιν πξόβιεκα ζην έξγν ησλ Γεσηερληθώλ
Τπεξεζηώλ (αθόκα θαη απηώλ ηεο πεξηθέξεηαο), αθνύ νη ζπλάδειθνη δελ κπνξνύλ
πιένλ λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο πνπ είλαη δίπια ζην Έιιελα Αγξόηε.
8) Οξζνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ησλ εθηόο έδξαο απνδεκηώζεσλ. Γηα παξάδεηγκα νη
Γεσπόλνη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ακείβνληαη κε 9.78 επξώ, νη Γεσπόλνη ησλ
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ ΤΠΑΑΣ 28 επξώ θαη νη Μεραληθνί 57
επξώ, γηα ίδηα εκεξήζηα απνδεκίσζε. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ επηηξνπέο κε ηνλ
ίδην ζθνπό θαη αληηθείκελν κε δηαθνξεηηθέο εκεξήζηεο απνδεκηώζεηο ζηα κέιε ηεο
π.ρ. επηηξνπή παξαιαβήο ζρεδίσλ βειηίσζεο, Γεσπόλνη 9.78 επξώ, Μεραληθόο 57
επξώ, ΣΔ Μεραληθόο 40 επξώ. πλεπώο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα εμίζσζε απηώλ ησλ
ακνηβώλ.
9) Να δηεπθξηληζηεί θαη λα μεθαζαξίζεη πιήξσο ην ζέκα ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ
δηόηη ζηε λέα ΚΑΠ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζην ξόιν ηνπο.
10) Γηόξζσζε ησλ Οξγαλνγξακκάησλ ησλ πεξηθεξεηώλ έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ, ρσξίο λα αθαηξνύληαη θαη λα
παξαγθσλίδνληαη ζεκαληηθά Γεσηερληθά αληηθείκελα, όπσο είλαη απηά ησλ Δγγείσλ
Βειηηώζεσλ. Δλώ αθόκα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ηίζεληαη επηθεθαιείο
θαη άιισλ δηεπζύλζεσλ ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί θαη όρη κόλν ζηελ δηεύζπλζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο.
11) Παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο Φπηνθαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ από όκνξεο
ρώξεο (Αιβαλία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, θόπηα). Πξόθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή
ζθεπαζκάησλ ακθηβόινπ πεξηεθηηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηα νπνία ελδερόκελσο λα
πεξηέρνπλ θαη απαγνξεπκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ Γεκόζηα
Τγεία, ηηο Διιεληθέο Δμαγσγέο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ. Δλώ επίζεο κεηώλνπλ ηα

θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη απεηινύλ κε ινπθέηα ηηο θαζόια λόκηκεο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαδέιθσλ.
Δλώ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην παξάξηεκα καο είλαη:
12) Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη γεηηληάδνπκε ε βξηζθόκαζηε εγγύηεξα ζε άιιεο ρώξεο ζα
πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ Διιήλσλ
θηελνηξόθσλ από ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδώλ από
ηηο γεηηνληθέο ρώξεο.
13) Λήςε κέηξσλ κε ηελ κνξθή απνδεκηώζεσλ γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο ησλ
αιηέσλ εμαηηίαο: α) Σσλ δεκηώλ πνπ πθίζηαληαη από ην επνρηαθό θπηνπιαγθηόλ πνπ
εκθαλίδεηαη ζην Β. Αηγαίν, θαζώο θαη από ηα πξνζηαηεπόκελα ζαιάζζηα είδε όπσο
δειθίληα, θώθηεο, ρειώλεο θ.α. ηα νπνία πνιύ ζπρλά θαηαζηξέθνπλ ηα αιηεπηηθά
εξγαιεία θπξίσο ησλ παξάθηησλ αιηέσλ β) Σεο ζαξσηηθήο επέιαζεο ησλ
Κνξκνξάλσλ θαη άιισλ ηρζπνθάγσλ πηελώλ αιιά θαη άγξησλ δώσλ όπσο νη
Βίδξεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη νη εθεί
αιηείο.
14) Πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Νέζηνπ θαη όισλ ησλ επαίζζεησλ νηθνινγηθά
πεξηνρώλ ηνπ Δζληθνύ πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Δπίιπζε ηεο
δηακάρεο κεηαμύ ησλ παξάθηησλ αιηέσλ θαη ησλ αιηέσλ κέζεο αιηείαο κε γλώκνλα
ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζπναπνζεκάησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
αιηέσλ.
15) Αληηθαηάζηαζε ηνπ απαξραησκέλνπ επηθαλεηαθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηνπ θάκπνπ
Υξπζνύπνιεο ην νπνίν έρεη ηεξάζηηεο απώιεηεο, κε θιεηζηό δίθηπν άξδεπζεο γηα
κεγαιύηεξε νηθνλνκία λεξνύ. Όια ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε θαηάιιειν
πξνγξακκαηηζκό θαη κειέηε (ε ππάξρνπζα κειέηε δηαρείξηζεο ησλ λεξώλ ηνπ
Νέζηνπ είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιήο), έηζη ώζηε λα πξνσζεζεί θαη ε επέθηαζε ηνπ
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζην Ννκό Ξάλζεο κε πξνζεθηηθά βήκαηα αλάινγα θαη κε ηηο
δπλαηόηεηεο. Γηα λα επηηεπρζνύλ όια ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ην
Φξάγκα ηνπ Σεκέλνπο ζηνλ Νέζην θαη λα επηηεπρζεί ε δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε
πδάησλ κε ηελ Βνπιγαξία.
16) Τινπνίεζε έξγσλ αλαδαζκνύ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα.
17) Μειέηε θαη θαηαζθεπή δηθηύνπ άξδεπζεο γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
θξάγκαηνο Μαξκαξά.
18) Αμηνπνίεζε ησλ θαηά ηόπσλ πινύζησλ γεσζεξκηθώλ πεδίσλ ηεο πεξηνρήο καο ζε
θαηεπζύλζεηο θπξίσο ηεο παξαγσγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ.

19) Πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο από ηελ δηάβξσζε. Ζ
δηάβξσζε απηή απεηιεί ηηο παξαγσγηθέο ιηκλνζάιαζζεο ηηο πεξηνρήο πνπ
παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αιηεπκάησλ.
20) Τινπνίεζε έξγσλ ηερλεηνύ εκπινπηηζκνύ ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα γηα λα
αλαραηηηζηεί ην θαηλόκελν ηεο πθαικύξηλζεο θαη όπνπ ππάξρνπλ απηά ηα έξγα λα
γίλεη ζπληήξεζε ηνπο.
Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο.
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