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«Γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην Δπηκειεηήξην,

ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκόηεηα,
ηε ζπληαγνγξάθεζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ
θ.α. δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο γεσηερληθνύο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
ζηα πιαίζηα ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζαο παξαζέηεη ηηο
πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην Δπηκειεηήξην, ηελ αιιαγή
ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκόηεηα, ηε ζπληαγνγξάθεζε
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θη άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο γεσηερληθνύο
θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα.
Α. Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηεο ππόινηπεο λνκνζεζίαο
πνπ ζα ελδπλακώλεη όκσο ηνλ δεκόζην θαη θαζνιηθό ραξαθηήξα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο
ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο
θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
απηνηέιεηα θαη βησζηκόηεηα, κε παξάιιειε όκσο ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ
Παξαξηεκάησλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη γίλνπλ ζα αθνξνύλ:
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 Σνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ όζνλ αθνξά ηηο εηδηθόηεηεο
πνπ ζα γίλνληαη κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηελ είζνδν ζε απηό θαη Πεξηβαιινληνιόγσλ θαη άιισλ ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ ζην Γεσηερληθό Δπάγγεικα.
 Σελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κε-αλαγλώξηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Ηρζπνιόγνπ ζε βηνιόγνπο κε θαηεύζπλζε ζηελ ηρζπνινγία ή πνπ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ 5 ζπλαθή καζήκαηα από ηα παξαθάησ
(Ηρζπνινγία-Αιηεπηηθή Βηνινγία, Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Ωθεαλνγξαθία, Θαιάζζηα
Βηνινγία, Ιηκλνπνηάκην πεξηβάιινλ θαη νξγαληζκνί, Φπθνινγία, Αιηεπηηθή
δηαρείξηζε, Γπλακηθή πιεζπζκώλ θ.α.) θαη έρνπλ εθπνλήζεη δηπισκαηηθή
εξγαζία ζε αληηθείκελα ηρζπνινγίαο, αιηεπηηθήο βηνινγίαο ή πδαηνθαιιηεξγεηώλ.
Παξόκνηα απαίηεζε γηα 5 ζπλαθή καζήκαηα θαη δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξέπεη
λα απαηηείηαη θαη από άιια πηπρία πνπ ζήκεξα αλαγλσξίδνληαη ζαλ Ηρζπνιόγνη
ζην ΓΔΩΣΔΔ όπσο πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο & Τδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
 Σελ απόθηεζε αξκνδηνηήησλ από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ζα απνθέξνπλ
έζνδα ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην Κεηξών Γεσξγηθώλ
πκβνύισλ, έλα κεηξών πνπ ζα αθνξά έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα
πξνγξάκκαηα ηεο λέαο ΘΑΠ, ηελ θαηάξηηζε ησλ γεσπόλσλ ζηα πιαίζηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε ησλ
Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ.
 Γεκηνπξγία

κεηξώνπ

Πξαγκαηνγλσκόλσλ

–

Δθηηκεηώλ

από

ην

ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Θα πξέπεη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηα παξαξηήκαηα λα
αλαθνηλώζεη κηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ώζηε λα εληαρζνύλ νη
ζπλάδειθνη ζε έλα αλάινγν κεηξών, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο
αληηθεηκέλσλ (αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελόο) θαη
από απηό ζα κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε επηζηήκνλεο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν
πνιίηε πνπ ζα δεηεί κηα γλσκάηεπζε. Απηή ε πξσηνβνπιία ζε επόκελε θάζε ζα
πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί θαη κε θάπνηα ππνπξγηθή απόθαζε, ώζηε λα ππάξρεη θαη
λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε θαζώο θαη παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο από ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ., όπσο γίλεηαη ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο ζηηο πξαγκαηνγλσκνζύλεο
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πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ κεζνιάβεζε ηνπ Σ.Δ.Δ. από κεραληθνύο. Γηα ηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξώνπ ζα πξέπεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα νξίζεη ηηο
θαηεγνξίεο θαη ηα αληηθείκελα θαη λα πινπνηεί θαη ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο γηα
απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξαγκαηνγλσκνζπλώλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλνη ζην κεηξών. Γηα ην δήηεκα απηό άιισζηε έρνπκε θαηαζέζεη
αλαιπηηθή πξόηαζε ζην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
 Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζα δηεπθνιύλνπλ
ηελ αλάιεςε επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηα
παξαξηήκαηα ηνπ. Θα πξέπεη λα αξζνύλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ από ηα Παξαξηήκαηα.
Δπίζεο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα εληζρύεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ησλ
παξαξηεκάησλ, πξαθηηθή πνπ όλησο αθνινπζείηαη από ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ..
Σα πξνγξάκκαηα απηά πέξαλ ηεο βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ
πξνζόλησλ ησλ κειώλ καο ζα δεκηνπξγνύλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα
Γεσηερληθνύο, είηε άκεζα (εθπαηδεπηέο Γεσηερληθνύο θ.ι.π.) είηε έκκεζα.
 Κεγάιν δήηεκα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκάησλ απνηειεί ε εμάξηεζε θαη
δέζκεπζε ησλ παξαξηεκάησλ από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ιόγσ ηνπ θνηλνύ
ΑΦΚ πνπ δηαζέηεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηα παξαξηήκαηα ηνπ. Σν θνηλό Α.Φ.Κ.
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΦΠΑ θαη δπζρέξεηεο ζηε
δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ. Σν πξόβιεκα απηό ζα κπνξνύζε λα
μεπεξαζηεί κε ηελ κεηαηξνπή ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε
ηκήκαηα κε μερσξηζηό ΑΦΚ, όπσο ζπκβαίλεη ζε άιια επηκειεηήξηα
(π.ρ. ζην Σ.Δ.Δ.).
 Σελ θαιύηεξε αληηπξνζώπεπζε κειώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ηε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γ..
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα κπνξνύζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ λα
ζέζεη ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ θαη λα δεηήζεη ηε γλώκε ηνπο
κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ησλ κειώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
 Σε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ έδξα κειώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
ζε ζρέζε κε ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη (π.ρ. θάηνηθνο Θαβάιαο
εξγάδεηαη ζε επηρείξεζε κε έδξα ηελ Αζήλα) θαη ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο ζε
απηή ηελ πεξίπησζε σο έδξα ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ ζπλαδέιθνπ. Σν ζέκα καο
3

έρεη απαζρνιήζεη ζε θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία. πλάδειθνη πνπ δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα όξηα ηνπ παξαξηήκαηνο, δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ιόγσ ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο.
Β. Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Όπσο γλσξίδεηε - κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - ε αλεξγία πνπ βηώλεη ε
θνηλσλία καο θαη ν θιάδνο καο εηδηθόηεξα παίξλεη ζπλερώο κεγαιύηεξεο θαη κόληκεο
δηαζηάζεηο. πλάδειθνη κε ρξόληα ππεξεζίαο έρνπλ βξεζεί ρσξίο εξγαζία θαη
εηζόδεκα κέζα ζε έλα άθξσο αξλεηηθό θιίκα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Θνληά ζε
απηνύο έξρνληαη θάζε ρξόλν λα πξνζηεζνύλ έλα ζσξό λένη απόθνηηνη Γεσηερληθώλ
ζρνιώλ κε όλεηξα θαη κε πνιιά “επηζηεκνληθά εθόδηα” ζην βηνγξαθηθό ηνπο. Αλ γηα
ηνπο ζπλαδέιθνπο κε πνιύρξνλε εκπεηξία είλαη δύζθνιν λα βξνπλ εξγαζία, αο
θαληαζηνύκε πόζν δύζθνιν είλαη, ζ' απηή ηελ θαρεθηηθή αγνξά εξγαζίαο, λα βξνπλ
απαζρόιεζε νη λένη Γεσηερληθνί πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία.
ε κηα ηέηνηα δνθεξή θαηάζηαζε ην επηκειεηήξηό καο πξέπεη θαη κπνξεί λα παίμεη
ζπνπδαίν ξόιν. Ο ξόινο απηόο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε δηαηύπσζε
θαηαγγειηώλ, αιιά ζα πξέπεη ν θαηαγγειηηθόο ξόινο λα ζπλππάξρεη κε ηνλ
παξεκβαηηθό ξόιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο
ηερλνινγίαο, ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ.
Κέρξη ηώξα, ην παξάξηεκα καο - παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο πνπ
δηαζέηεη - έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
εμεύξεζε εξγαζίαο, θπξίσο κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο (κε e-mails) ηεο πξνζθνξάο
εξγαζίαο από επηρεηξήζεηο ή θνξείο ηεο αθηίλαο δξάζεο ηνπ. Απηέο όκσο νη
πξνζπάζεηεο δελ επαξθνύλ, γηα απηό ζα πξέπεη ζε θεληξηθό επίπεδν ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα αλαιάβεη έλα νπζηαζηηθόηεξν ξόιν ζηνλ ηνκέα απηό. Έλα
ξόιν,

πξαγκαηηθήο,

επαγγεικαηηθήο

δηαζύλδεζεο

ησλ

άλεξγσλ

Γεσηερληθώλ κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνύλ επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ζε πην
ζεζκηθό θαη θαηά ζπλέπεηα πην απνηειεζκαηηθό βαζκό από όηη γίλεηαη
ζήκεξα. Άιισζηε, είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ζρεδόλ ην 50% ησλ κειώλ ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ είλαη άλεξγνη ή επηζθαιώο εξγαδόκελνη.
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 πγθέληξσζε ησλ αγγειηώλ γηα ζέζεηο εξγαζίαο Γεσηερληθώλ, ηόζν
από ηελ θεληξηθή ππεξεζία όζν θαη από ηα παξαξηήκαηα θαη
αλάξηεζε ηνπο ζε εηδηθό ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Οη
ζέζεηο απηέο θαηόπηλ ζα απνζηέιινληαη θαη ειεθηξνληθά ζην ήδε ππάξρνλ
newsletter ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ...
 Σν ηκήκα απηό ζα κπνξνύζε λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ειεθηξνληθό θόκβν
εμεύξεζεο εξγαζίαο γηα ηα άλεξγα κέιε καο, αιιά θαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο (ππό ηε θηινμελία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε θσδηθνύο ρξήζηε απηνύο
ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα
αλαδεηήζνπλ κέζσ απηνύ πξνζσπηθό, αθνύ νη ζπλάδειθνη ζα κπνξνύλ λα
θαηαζέηνπλ ζηνλ πξναλαθεξόκελν θόκβν ηα βηνγξαθηθά ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ
επηηπρία απηήο ηεο δξάζεο, ρξήζηκν ζα ήηαλ, λα ελεκεξσζνύλ όιεο νη
επηρεηξήζεηο

πνπ

απαζρνινύλ

εηδηθόηεηεο ηνπ

θιάδνπ

καο

ώζηε

λα

αλαθέξνληαη πξσηίζησο ζην επηκειεηήξην καο γηα ηε δεκνζίεπζε αγγειίαο
εξγαζίαο, βνεζώληαο ηηο ίδηεο, αθνύ ζα είλαη ζίγνπξα θεξδηζκέλεο, γηαηί ε
αγγειία ηνπο ζα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζηεκόλσλ
πνπ ζέινπλ λα απαζρνιήζνπλ.
 ηνλ ίδην θόκβν ζα πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη θαη όιεο νη πξνθεξύμεηο
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη κειεηώλ, ώζηε λα ελεκεξώλνληαη θαη
λα εμππεξεηνύληαη άκεζα θαη νη ζπλάδειθνη εξγνιήπηεο – κειεηεηέο ζηα
πξόηππα ηεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρεη ην ΣΔΔ ζηα κέιε ηνπ.
 Δπηπιένλ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζα κπνξνύζε λα θάλεη ρξήζε ηεο εκπεηξίαο ησλ κειώλ
ηνπ, ηα νπνία - ράξε ζηε κεγάιε πνηθηιία επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο - έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα
ζπγθεληξσζεί πνιύ γξήγνξα θαη αλέμνδα έλαο κεγάινο αξηζκόο νδεγώλ
πξνζέγγηζεο

γηα

επηηπρεκέλσλ

ή

δηάθνξεο
θαηλνηόκσλ

επηρεηξεκαηηθέο
ηνκέσλ

θαηεπζύλζεηο,

απαζρόιεζεο.

Πέξαλ

γλσζηώλ
απηνύ

ζα

κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγεζνύλ εζεινληηθέο νκάδεο εξγαζίαο ζε όιε ηελ
επηθξάηεηα, νη νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε δηεξεύλεζε θαη ηελ πεξηγξαθή
θάζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηρείξεζεο, ώζηε λα κνηξαζηεί ην έξγν απηό ζε
πεξηζζόηεξα κέιε θαη λα έρνπκε γξεγνξόηεξα απνηειέζκαηα. ηνπο
Γεσηερληθνύο νδεγνύο επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα θάζε θιάδν
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θαη ηνκέα πνπ ζα πξνθύςνπλ ηειηθά ζα κπνξνύλ όια ηα κέιε λα θάλνπλ
πξνζζήθεο, νη νπνίεο ζα αμηνινγνύληαη από εηδηθή επηηξνπή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Οη
νδεγνί απηνί ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη θαη ζηα Γεσηερληθά Παλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα γηα ηνπο λένπο απόθνηηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα.


Ιόγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπκε από ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο
ζε λένπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο κέζσ πξνγξακκάησλ πξνηείλνπκε ηελ
πινπνίεζε κηθξώλ ζεκηλαξίσλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε
λένπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο, κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ κόιηο
γξάθνληαη ζην επηκειεηήξην καο. Ο θάζε ζπλάδειθνο κεηά από ηε ιήςε
ηνπ πηπρίνπ ηνπ βξίζθεηαη ζε έλα επαγγεικαηηθό αδηέμνδν, δηόηη αθόκα δελ
έρεη απνθαζίζεη, δελ μέξεη ή δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα λα
αζρνιεζεί κε ηνλ ηνκέα πνπ ζέιεη ή ηνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα. Έηζη θαη ιόγσ ηεο
πιεζώξαο ησλ Γεσηερληθώλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε θιάδν, πξνθύπηεη ε κεγάιε
αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή πνπ κόλν ην επηκειεηήξην καο
κπνξεί λα πξνζθέξεη θη όρη ηα Παλεπηζηήκηα (πνπ άιισζηε δελ ην θάλνπλ),
ιόγσ θαη ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ησλ κειώλ ηνπ.

 Άιια κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο ζην Γεσηερληθό θιάδν. Θα
πξέπεη

λα

αλαιάβνπκε

πξσηνβνπιίεο,

ώζηε

λα

αλαθνπθίζνπκε

ηνπο

ζπλαδέιθνπο (πέξαλ απηώλ πνπ ζαο αλαιύζακε παξαπάλσ). Σέηνηεο κπνξεί
λα είλαη:
I.

Αλάιεςε

πξσηνβνπιηώλ

πηζηήο

εθαξκνγήο

(πέξαλ

ησλ

λνκηθώλ

πξνζθπγώλ πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) όζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ.
344/2000 θαη 258/2000 γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γεσηερληθώλ
ζηνλ ηδησηηθό θαη ζην δεκόζην ηνκέα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε έγθξηζε
νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ (από ηηο ζρεηηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο) κε
βαζηθό θξηηήξην ηελ ππνγξαθή Γεσηερληθνύ. Πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο
παξεκβάζεηο γηα όια απηά ηα ζέκαηα. Άιιε κηα πεξίπησζε είλαη απηή ηεο
ρνξήγεζεο άδεηαο θπησξίνπ θαη Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ θαη ζε άιιεο
Γεσηερληθέο εηδηθόηεηεο (π.ρ. Γαζνιόγνπ) όπσο ην Π.Γ. 344/2000 νξίδεη.
II.

Δπηκόξθσζε ησλ κειώλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ κε ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα επηζεώξεζεο
εμνπιηζκνύ εθαξκνγήο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, επηζεσξεηώλ βηνινγηθήο θαη
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νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο, Haccp, BRC, ISO, ηερληθώλ αζθαιείαο θαη άιινπ
είδνπο, ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθό όζν θαη ζε επίπεδν ηνπ θάζε
παξαξηήκαηνο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη.
 Δπέθηαζε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζε άιια αληηθείκελα κε
ηα νπνία δηθαηνύκαζηε λα αζρνιεζνύκε θαζόηη δηαζέηνπκε ην
απαξαίηεην επηζηεκνληθό ππόβαζξν. Σέηνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη γηα
παξάδεηγκα ε γεπζηγλσζία νίλνπ, ιαδηνύ ή θαη άιισλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ.
Γηα λα επηηύρνπκε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα δηνξγαλώζεη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα επηιέγνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο
θαηάιιειεο ηθαλόηεηεο θαη εληάζζνληάο ηνπο ζε αλάινγα κεηξώα, ηα νπνία ζα
θνηλνπνηνύληαη ζηηο ελδηαθεξόκελεο εηαηξίεο θαη θνξείο.
 Πξνζιήςεηο γεσηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηνλ δεκόζην ηνκέα γηα λα
θαιπθζνύλ νη κεγάιεο ειιείςεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο
ζπλαδέιθνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε
γηα πξνζιήςεηο γεσηερληθώλ ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο
ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ πξνγξακκάησλ Δπξσπατθώλ ή Δζληθώλ (λέα ΘΑΠ,
επηδνηήζεηο θ.ι.π.). Πξέπεη λα ιπζνύλ πιένλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα όπσο ε
ηζόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε ζρέζε κε άιιεο εηδηθόηεηεο
(π.ρ. ακνηβέο εθηόο έδξαο Γεσηερληθώλ - Κεραληθώλ), ν κηθξόο αξηζκόο ησλ
εκεξώλ εθηόο έδξαο γηα ηνπο Γεσηερληθνύο θ.α.
Γ. Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ζεζκηθό ξόιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Ο ζεζκηθόο ξόινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο ύπαξμεο ηνπ θαη ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα δηαθπιαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηεία, ηνπο ζεζκνύο
θαη ηα όξγαλα ηεο. Σα ζέκαηα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
είλαη πάξα πνιιά θαη αιιάδνπλ ζπλερώο. Έρνπλ γίλεη αξθεηά κέρξη ζήκεξα, κπνξνύλ
όκσο λα γίλνπλ θαη πνιιά πεξηζζόηεξα. Δπεηδή ε ζεκαηνινγία αιιάδεη κέξα κε ηε
κέξα παξαθάησ ζαο αλαθέξνπκε νξηζκέλα από απηά πνπ ζα πξέπεη λα δώζεη βάζεη
ην επηκειεηήξην καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό:
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 Σν ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Ζ
βειηηζηνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηά από δηθέο καο πξνηάζεηο
ζα πξνζθέξεη πνιιά ζηνπο Γεσηερληθνύο, ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ
θαηαλαισηή θαη ζην πεξηβάιινλ. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ εηζήγεζε
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ παξαξηήκαηνο καο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε πνπ είλαη θαη
ζπληνληζηήο ζρεηηθήο επηηξνπήο πξνηάζεσλ πνπ όξηζε ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
 Σν ζέκα ηνπ Θηελίαηξνπ εθηξνθήο. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε εθαξκνγή
ηνπ ζεζκνύ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ζύγρπζε θαη εκπινθή
αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ηνπ δεκόζηνπ θηελίαηξνπ θαη ηνπ θηελίαηξνπ εθηξνθήο.
Πέξαλ απηνύ απμάλεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο γηα ηνπο θηελνηξόθνπο θαη δελ
κπνξνύλ όινη νη θηελνηξόθνη λα αμηνπνηήζνπλ ην κέηξν απηό ιόγσ
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηνπο θαη ηνπ δπζπξόζηηνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο.
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε κε πξνζιήςεηο
κόληκνπ πξνζσπηθό ησλ θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ππνθέξνπλ από
ζνβαξέο ειιείςεηο θηεληαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, γεγνλόο πνπ ειινρεύεη θηλδύλνπο
γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη αζθάιεηα. Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη νη έιεγρνη
πνπ αθνξνύλ ην δσηθό θεθάιαην θαη ην θξέαο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κόλν
από

άξηηα

νξγαλσκέλεο

θηεληαηξηθέο

ππεξεζίεο

θαη

από

δεκόζηνπο

θηελίαηξνπο θαη κόλν ηόηε δελ ζα έρνπκε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη
πξόζηηκα από ηελ Δ.Δ..
 Σέινο, ζα κπνξνύζακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ αμίδεη, λα αλαδεηήζνπκε
θεληξηθό ξόιν ζαλ θιάδνο ζηε δηαζύλδεζε ηεο παξαγσγήο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ (λσπώλ ή κεηαπνηεκέλσλ) κε ηε δήηεζε από εγρώξηεο ή
μέλεο αγνξέο. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ ε πνιηηεία ηνλ έρεη αθήζεη εμνινθιήξνπ
ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία κε απνθαξδησηηθά απνηειέζκαηα, όπσο απηά
κεηξνύληαη από ηελ επηθξάηεζε ησλ “θαξηέι” ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη από
ηε κείσζε ησλ εμαγσγώλ.
Γ. Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Θ.Τ. θαη ησλ παξαξηεκάησλ
ην παξειζόλ ζε ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ παξαξηήκαηόο καο
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο Θ.Τ. έρεη ηνληζηεί ε δηάζεζε γηα βνήζεηα ζε όηη αθνξά
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ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ κε on line ζύλδεζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα extrait ηεο
ηξάπεδαο κε ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη ζπλάδειθνη. Ο όγθνο απηόο ησλ
θαηαγξαθώλ είλαη κεγάινο ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθινγηθή πεξίνδν γηα ην ΓΔΩΣΔΔ θαη
ηνλ επσκίδεηαη κία κόλν ππάιιεινο ζηελ Θ.Τ. Θα κπνξνύζε αλ ππήξρε ε νn line
ζύλδεζε λα γίλεη θαη από ππαιιήινπο ησλ παξαξηεκάησλ –όζνη έρνπλ ρξόλν θαη
δηάζεζε- θαζώο επίζεο θαη ηα παξαξηήκαηα λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηελ θαξηέια
ησλ κειώλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ελνρινύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ Θ.Τ.
Πνιινί ζπλάδειθνη δελ έρνπλ ηε δηάζεζε ή ην ρξόλν λα βιέπνπλ ειεθηξνληθά ηα
πξνζσπηθά

ζηνηρεία

θαη

δεηνύλ

πιεξνθνξίεο

από

ηνπο

ππαιιήινπο

ησλ

παξαξηεκάησλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο Θ.Τ.
Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή καο αθνξά ηελ έιιεηςε
νηθνλνκνηερληθήο ππνζηήξημεο ζην Δπηκειεηήξην. Οη ππάιιεινη ηεο Θ.Τ. κε ηηο όπνηεο
γλώζεηο, ηε δηάζεζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ ρεηξίδνληαη ηα θνξνηερληθά
ζέκαηα θη απηό ηνπο απνζπά αξθεηό ρξόλν κε «ακθίβνια» απνηειέζκαηα. Θα
κπνξνύζε ην επηκειεηήξην ην αληηθείκελν απηό λα ην αλαζέζεη ζε εμσηεξηθό
ζπλεξγάηε. Ο ρξόλνο πνπ ζα θεξδεζεί ζα αληηζηαζκίζεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε θαη πάιη λα ηνλίζνπκε όηη ζε κηα ηόζν
δύζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία κε ζπλερώο επηδεηλνύκελα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη
θαίξην, ην επηκειεηήξηό καο λα αλαιάβεη ελεξγό δξάζε κε νπνηνδήπνηε από ηνπο
ηξόπνπο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Γηα ην ιόγν απηό θαηαζέηνπκε απηέο ηηο
πξνηάζεηο καο γηα ςήθηζε θαη πινπνίεζε ηνπο ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ απηέο ηόζν από ηα
παξαξηήκαηα όζν θαη από ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ην Γ..
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα αμηνπνηήζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ καο, αλ θαη
γηα νξηζκέλεο από απηέο γλσξίδνπκε όηη ηηο αληηκεησπίδεη ζεηηθά ή ήδε πξνρσξάεη
ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Ζ αλαγθαηόηεηα άκεζεο πινπνίεζεο απηώλ ησλ πξνηάζεσλ
είλαη πξνθαλήο ηόζν από ην όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνύο, όζν θαη γηα ην νηθνλνκηθό θαη ζεζκηθό όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ην
Γεσηερληθό

Δπηκειεηήξην

(ιόγσ

θαη

ησλ

νηθνλνκηθώλ

πξνβιεκάησλ

ηνπ

Δπηκειεηεξίνπ) από ην ζύλνιν απηώλ ησλ πξνηάζεσλ.
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Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε
όιεο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο καο, επειπηζηώληαο πάληνηε ζηελ πινπνίεζε ηνπο.
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

Θνζκάο σθξνλίδεο
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