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Θέμα: «Τπνβνιή πξνηάζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζπδήηεζεο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ ζηελ 

Ζγνπκελίηζα ζηηο 27-28/11/2011». 

 
 

αο ππνβάιινπκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ΓΔΩΣΔΔ θαζψο θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ Γεσηερληθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε. Δπηιέμακε λα κελ ζέζνπκε εθηελψο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ Γεσξγία θαη ηνλ Πξσηνγελή ηνκέα αιιά ζέκαηα πνπ πξσηίζησο αθνξνχλ 

ηνπο Γεσηερληθνχο θαη ην ΓΔΩΣΔΔ, ρωρίς να παραβλέποσμε το γεγονός ότι σπάρτοσν 

πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα ποσ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γελ 

πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ην γεγνλφο φηη νη Γεσηερληθνί είλαη ν θαηεμνρήλ επηζηεκνληθφο 

θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε ηνπο. Σα θαησηέξσ ζέκαηα είλαη αξηζκεκέλα αιιά φρη 

ηεξαξρεκέλα ππνρξεσηηθά σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο: 

 

Α) Ππέπει να ανηιδπάζοςμε με κάθε μέζο ζηην απόπειπα ζςππίκνυζηρ ηηρ δομήρ 

ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. από ηην κενηπική εξοςζία. Δίκαζηε ΝΠΓΓ πνπ δελ 

ρξεκαηνδνηνχκαζηε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά απφ ηα κέιε καο. 

Αλαθαιχςακε θαη κειεηήζακε ην ζέκα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ εγθπκνλεί θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ΓΔΩΣΔΔ (πνπ ππάξρεη νκνθσλία ζην ζέκα απηφ) αιιά θαη κε ηα 

παξαξηήκαηα ζα πξέπεη φινη λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε γηα λα ην απνηξέςνπκε. ε απηφ 

ην κήθνο θχκαηνο άιισζηε θηλήζεθε θαη ε επηζηνιή πνπ ζαο είρακε ζηείιεη πξηλ απφ 

ιίγν θαηξφ.  
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Βαζική μαρ θέζη είναι να εξαιπεθεί ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. από ηην εν λόγυ μείυζη ηος 

30% ηυν οπγανικών μονάδυν ηος Γημοζίος. Δάν αςηό δεν καηαζηεί δςναηό παπά 

ηιρ πποζπάθειερ ηος Γ.. ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ηόηε για να διαζθαλιζηεί η ομαλή 

λειηοςπγία ηυν πεπιθεπειακών παπαπηημάηυν ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ςπάπσοςν 2 λύζειρ 

ζύμθυνα με ηην έπεςνα πος κάναμε, με ιδανικόηεπη ηην ππώηη: 

1) Να μεηαηπαπούν ζε ημήμαηα ηα παπαπηήμαηα πος είναι ππορ ηο παπόν 

γπαθεία, έηζι ώζηε να μην ςπάπξει ο κίνδςνορ ολοζσεπούρ καηάπγηζηρ 

ηοςρ (αθού ο νόμορ εμμέζυρ πλην ζαθώρ καηαπγεί ηα γπαθεία) και 

ηαςηόσπονα θα έσοςν και νομική ςπόζηαζη. Αςηό θα ππέπει να γίνει συπίρ 

όμυρ να έσοςμε ζςγσυνεύζειρ μεηαξύ ηοςρ με μεηαθοπά ςπαλλήλυν. Αςηό 

ηο καθεζηώρ άλλυζηε ζςμβαίνει με ηο ΣΔΔ πος ηα παπαπηήμαηα ηος είναι 

ημήμαηα και όσι γπαθεία. 

2) Δναλλακηικά πποηείνοςμε να δημιοςπγηθεί ζηην κενηπική ςπηπεζία ένα 

ημήμα πεπιθεπειακήρ διάπθπυζηρ ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. όπος εκεί θα ςπάγονηαι 

ηα παπαπηήμαηα. Γςζηςσώρ όμυρ έηζι ηα παπαπηήμαηα δεν θα έσοςν 

νομική ςπόζηαζη. 

Δπίζεο πξέπεη λα πάξνπκε ζέζε θαη ζην ελδερφκελν θαηάξγεζεο πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, νη νπνίεο άκεζα ζηεξίδνπλ ηνλ 

Έιιελα Αγξφηε θαη ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ (π.ρ. ΚΔΠΤΔΛ, 

Πεξ. Κέληξα Πξ. Φπηψλ & Π.Δ., ΠΔΓΔΑΛ θ.ι.π.).  

 

Β) Ανάλητη επιδοηούμενυν ππογπαμμάηυν από ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. και ηα 

παπαπηήμαηα ηος. Θα πξέπεη λα αξζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ απφ ηα Παξαξηήκαηα. Σν Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ησλ παξαξηεκάησλ θαη φρη λα πξνβάιεη 

πξνζρψκαηα. 

Πηζηεχνπκε φηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα 

αλαιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1) Γηα λα απμήζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ έζνδα, πνπ ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ πεξηθνπψλ 

έρνπλ κεησζεί θαηά πνιχ. 

2) Γηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, είηε απαζρνιψληαο αλέξγνπο 

Γεσηερληθνχο (π.ρ. Ηληεξεγθ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. – 2 ζέζεηο 

εξγαζίαο) πνπ ζα πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα, είηε αλαιακβάλνληαο 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Όπσο γηα 



παξάδεηγκα ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ πνπ αλαιακβάλεη ην παξάξηεκα καο θαη ην 

πξφγξακκα Ηληεξεγθ κε ηίηιν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR 

IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS (EMPLOCOMP)» 

πνπ μεθηλήζακε θαη θηλείηαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζψληαο ζπλαδέιθνπο 

ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο. 

3) Γηα λα ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

κειψλ ηνπ κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο άιισζηε νξίδεη θαη ν ηδξπηηθφο 

λφκνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 1474/1984 άξζξν 2 παξ. 1ε) θαη 1ζ).  

4) Γηα λα πξναρζεί ε ζπλεξγαζία πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ κε 

αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο θαη θνξείο φκνξσλ ρσξψλ ηδίσο ηψξα πνπ εληάρζεθαλ 

ζηελ Δπξσπατθή έλσζε ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία θαη είλαη επθαηξία λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη ηα δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε απηνχο 

ηνπο θνξείο. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ζα επηβαξχλεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ησλ παξαξηεκάησλ, ην νπνίν ζα κεησζεί αξθεηά ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ 

ηα επφκελα ρξφληα. 

 

Γ) Ανεπγία ζηον Γευηεσνικό κλάδο. Θα πξέπεη λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο ψζηε 

λα αλαθνπθίζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο (πέξαλ απηέο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζαο 

αλαιχζακε παξαπάλσ). Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη: 

1) Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πηζηήο εθαξκνγήο (αλαιακβάλνληαο αθφκα θαη λνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο) φζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ. 344/200 θαη 258/2000 γηα ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ Γεσηερληθψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Όπσο 

γηα παξάδεηγκα ε έγθξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ (απφ ηηο ζρεηηθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο) κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ππνγξαθή Γεσηερληθνχ. Πξέπεη λα 

γίλνπλ ζρεηηθέο παξεκβάζεηο γηα φια απηά ηα ζέκαηα. 

2) Δπηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα Hasp, BRC, ISO, 

ηερληθψλ αζθαιείαο  θαη άιινπ είδνπο, ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθφ φζν θαη ζε 

επίπεδν ηνπ θάζε παξαξηήκαηνο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη. 

3) χζηεκα Γεσξγηθψλ πκβνχισλ. Θα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε πνηα είλαη ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε εθαξκνγήο ηνπ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ; θαη λα 

αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. 

   



Γ) Απαξίυζη ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. από ηην πολιηεία γενικόηεπα. Αναβάθμιζη ηος πόλος 

ηος ΓΔΩΣΔΔ και ηυν Γευηεσνικών. 

Όινη καο θαηά θαηξνχο έρνπκε γλσξίζεη ηελ απαμίσζε ηφζν απφ ηελ Πνιηηεία (ΤΠΑΑΣ) 

φζν θαη απφ ηελ εθιεγκέλε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη ιφγνη είλαη πνιινί θαη δελ είλαη ηεο 

παξνχζαο ε αλάιπζε ηνπο. Σν ζέκα είλαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα αλπςψζνπκε 

ην θχξνο καο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1) Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ζεζκηθή ηνπο αλαβάζκηζε ζηα πιαίζηα ηεο ζπδεηνχκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ηδξπηηθνχ Νφκνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 1474/1984 ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη 

ψζηε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

2) Καιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηα παξαξηήκαηα πέξα απφ ινγηθέο 

άγνλσλ αληηπαξαζέζεσλ. Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε χπαξμε ζπληνληζκνχ ηεο 

δξάζεο ησλ παξαξηεκάησλ κε θαζηέξσζε αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα  ηεο 

ζπλεδξίαζεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ παξαξηεκάησλ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ 

ΓΔΩΣΔΔ., φπνπ εθεί ζα αλαιχνληαη νη δξάζεηο θαη νη πξνζέζεηο ησλ 

παξαξηεκάησλ θαη ζα ππάξρεη θαη θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ. 

3) Παξεκβάζεηο ζηνπο ΟΣΑ (α’ θαη β’ βαζκνχ) γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ 

Γεσηερληθψλ (ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα). Καζψο θαη ε 

αλάδεημή ηνπο ζε Γηεπζπληηθέο ζέζεηο. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε ίδξπζε 

Γεσηερληθήο ππεξεζίαο ζηνπο Γήκνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Καιιηθξάηε. 

4) Πξφηαζε εγγξαθήο ζην ΓΔΩΣΔΔ απνθνίησλ Διιεληθψλ ηκεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο θαηεχζπλζεο (π.ρ. ηκήκα πεξηβάιινληνο Αηγαίνπ θ.α.) έηζη ψζηε 

ην ΓΔΩΣΔΔ λα απνθηήζεη κέιε κε εκπεηξία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αο έρνπκε 

ππφςε καο φηη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο εξίδνπλ θαη άιια επηκειεηήξηα (ΣΔΔ) πνπ 

επνθζαικηνχλ έξγα πεξηβάιινληνο. 

5) Δπηηέινπο!!! εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο Γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, θίλεζε πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ, ζα 

κεηψζεη ηελ αζπδνζία ζην ρψξν ηεο δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη ζα 

αλαβαζκίζεη ην ξφιν ησλ Γεσηερληθψλ. Πξέπεη λα παξζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα ην 

ζέκα ρσξίο φκσο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο λα παξεκπνδίδεη ην έξγν ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη λα ηνπο θνξηψλεη κε γξαθεηνθξαηία. 

 

Δ) Αποκλειζμόρ Γευηεσνικών από ηο ΠΑΑ. Υαηξεηίδνπκε ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ 

παξαξηεκάησλ θαη ηνπ Γ.. ΓΔΩΣΔΔ αιιά ζα πξέπεη λα πξνβνχκε θαη ζε παξαπάλσ 



ελέξγεηεο θαη επαθέο, φπσο θαη λα δεκνζηνπνηήζνπκε πεξαηηέξσ ην ζέκα ζηελ Δ.Δ. 

επηζείνληαο ηνλ θίλδπλν λα απνηχρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ 

Γεσηερληθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηνλίζνπκε ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζα ππάξμνπλ ζηνπο αγξφηεο θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ζπλεξγαζίεο ππνζηήξημεο θαη αλάδεημεο ησλ ζέζεσλ καο. 

   

η)  Γημιοςπγία μηηπώος Ππαγμαηογνυμόνυν – Δκηιμηηών από ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Θα 

πξέπεη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηα παξαξηήκαηα λα αλαθνηλψζεη κηα 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ψζηε λα εληαρζνχλ νη ζπλάδειθνη ζε έλα 

αλάινγν κεηξψν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ θαη απφ ην νπνίν 

ζα κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ ζα δεηεί κηα γλσκάηεπζε. 

Απηή φκσοε πξσηνβνπιία ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί θαη κε θάπνηα ππνπξγηθή 

απφθαζε. ε επφκελε θάζε ζα κπνξεί ην ΓΔΩΣΔΔ λα πινπνηεί θαη ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο.   

 

Ε) Λοιπά θέμαηα 

1) Γηα ην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ Γσδψλε, εθαπ, 

αιιά θαη ηεο Βηνκεραλίαο Εάραξεο  απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα πξνηείλνπκε ην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα πξσηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε εηαηξηψλ ιατθήο βάζεο απφ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο ηεο θάζε πεξηνρήο νη νπνίεο ζα θαηαζέζνπλ πξφηαζε ζηελ 

Αγξνηηθή Σξάπεδα γηα αγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ψζηε 

απηέο λα κελ πέζνπλ ζε μέλα επελδπηηθά ρέξηα θηλδπλεχνληαο αλάινγα θαη κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ λα ζπξξηθλσζνχλ ή λα θιείζνπλ, ηελ ζηηγκή κάιηζηα 

πνπ πνιιέο απφ απηέο είλαη ή κπνξνχλ λα γίλνπλ θεξδνθφξεο.  

2) Μεγάιν πξφβιεκα ππάξρεη απφ ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε ζθεπαζκάησλ 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ κε εγθεθξηκέλσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

πξνεξρφκελσλ απφ παξάλνκεο εηζαγσγέο απφ φκνξεο ρψξεο. Απηφ ην γεγνλφο 

πξνθαιεί θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε λφκηκνπο ηδηψηεο ζπλάδειθνπο 

αιιά θαη ελέρεη ην ζνβαξφ θίλδπλν δπζθήκεζεο ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ απφ 

ηελ χπαξμε επηθίλδπλσλ ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κε εγθεθξηκέλσλ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ. Σν παξάξηεκα καο έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζην 

παξειζφλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αιιά ην ζέκα δελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε ζηελ 

ηχρε ηνπ δηφηη ην πξφβιεκα κε ηελ θξίζε εληείλεηαη. 



3) ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ είλαη θαη ην πξφβιεκα ησλ εηζαγφκελσλ θξεάησλ θαη  

δσνλφζσλ, αιιά θαη νη παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο θξεάησλ θαη άιισλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε βάξνο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πέξαλ απφ ηηο ζηνρεπκέλεο ηνπ 

πξνηάζεηο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο «καταναλώνοσμε ότι 

παράγοσμε».  

4) Πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε θαηάξγεζε αξθεηψλ δξαζηηθψλ νπζηψλ (θαη ν 

ζρεδηαζκφο θαηάξγεζεο αθφκα πεξηζζνηέξσλ) θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε άιια εθηφο Δ.Δ. θαη ηε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ. Οη παξεκβάζεηο καο γηα ην ζέκα απηφ 

πξέπεη λα αθνξνχλ ηα θαηλφκελα δπζθακςίαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ζην ζέκα 

ησλ εγθξίζεσλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζίσλ θαζψο παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έγθξηζε λέσλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ.  

5) Γεκηνπξγία portal ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. απφ ην νπνίν κεηά απφ ηελ 

παξαρψξεζε θσδηθνχ εηζφδνπ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ΚΔΠΤΔΛ) θαη ηα 

παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην κεηξψν 

αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη λα ηηο εθηππψλνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηεο απ’ επζείαο ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ, ιφγνπ ράξε, 

εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ιηπαζκάησλ. 

 

 

 

Γηα ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
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