ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Η τελευταία Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Κλάδων του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκε στις 20-102011, ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης και εξέλεξε τις πενταμελείς επιτροπές των κλάδων.
Η θητεία της τριετίας 2011 - 2014 χαρακτηρίστηκε από τη βίαιη και πρωτοφανή συρρίκνωση των
οικονομικών του Επιμελητηρίου (ως αποτέλεσμα των πολιτικών που μείωσαν τον αριθμό των εργαζομένων
γεωτεχνικών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, της συρρίκνωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων των
γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων από 180 σε 60, της περικοπής της υπερωριακής απασχόλησης, της
πτώσης του κύκλου εργασιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α.), το οποίο απώλεσε έσοδα 3.000.000 €
περίπου ετησίως (πανελλαδικά) και έπρεπε να διατηρηθεί σε λειτουργία με έσοδα της τάξης μόλις των
1.400.000 € ετησίως, όταν το μισθοδοτικό κόστος και μόνο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπερέβαινε τις 750.000 € το χρόνο.
Ταυτόχρονα, η διαδικασία του «κουρέματος» του ελληνικού χρέους (PSI) εγκλώβισε μέχρι το 2039 (!) το
σύνολο του αποθεματικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (περίπου 5.000.000 €), το οποίο ήταν υποχρεωτικά τοποθετημένο
στην Τράπεζα της Ελλάδας. Παράλληλα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έπρεπε να αυξήσει τη δραστηριότητά του ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κρίσιμης περιόδου που ζούμε και να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή
επίθεση της Τρόικας απέναντι στα Επιμελητήρια και στα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων της
χώρας.
Συγκεκριμένα, ο Ετήσιος Προϋπολογισμός που ήταν διαθέσιμος στη Δ.Ε. του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής
Μακεδονίας διακυμάνθηκε ως εξής: από 86.253 € το 2010 σε 62.500 € το 2011, 45.918 € το 2012, 30.492 € το
2013 και 31.492 € το 2014 (εκ των οποίων τα 10.500 € αφορούν στα πάγια έξοδα των ενοικίων των γραφείων
και των σχετικών λογαριασμών). Παρόλα αυτά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν αύξησε την ετήσια συνδρομή των μελών του
(15 €) που είναι η μικρότερη συνδρομή ανάμεσα σε όλα τα επιμελητήρια και τους επιστημονικούς
συλλόγους τα Ελλάδας, αλλά συνέδεσε την πληρωμή των ετήσιων συνδρομών με την αναγγελία εξάσκησης
επαγγέλματος. Επισημαίνεται, ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα-υποχρέωση να βεβαιώσει τα
χρέη των μελών του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά ποτέ δεν το έχει υλοποιήσει.
Βασικός στόχος της Διοικούσας Επιτροπής του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας υπήρξε η
δημιουργία θέσεων και προτάσεων προς την Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής
Μακεδονίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου ως βασικού μοχλού για την έξοδο
της χώρας από την οικονομική κρίση, υλοποιώντας το θεσμικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως συμβούλου της
Πολιτείας. Σημαντικό μέσο για την επιτυχή έκβαση του ανωτέρου στόχου, πέραν της δημιουργίας ορθών,
πειστικών και καλά θεμελιωμένων προτάσεων, υπήρξε η έντονη εξωστρέφεια για τη δημοσιοποίηση αυτών
των θέσεων, οι οποίες έτσι έγιναν γρήγορα αποδεκτές (τουλάχιστον ως προς τις αρχές τους) τόσο από την
πολιτική ηγεσία, όσο και από την κοινωνία.
Τα έγγραφα υπομνήματα – προτάσεις που υποβλήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της
θητείας της Δ.Ε. (τα περισσότερα των οποίων εγκρίθηκαν ομόφωνα) ήταν κατά χρονολογική σειρά (20112014):
1.
2.
3.
4.

Ο ρόλος των γεωτεχνικών στην εφαρμογή του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013
Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων
Δελτίο τύπου για την σχεδιαζόμενη συνένωση των ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “∆ΗΜΗΤΡΑ”, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
ΚΑΙ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
5. Δελτίο τύπου για την σχεδιαζόμενη κατάργηση του Ι.Γ.Μ.Ε.
6. Προτάσεις και επισημάνσεις για το θέμα διαβούλευσης: “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες”
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7. Προτάσεις και επισημάνσεις για το θέμα διαβούλευσης: “Κριτήρια Επαγγελματικότητας Αλιέων”
8. Υπόμνημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ενόψει της συνάντησης εργασίας των
παραγωγικών φορέων με τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στα εγκαίνια της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
9. Σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα
10. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης
11. Μετατροπή της φυσιογνωμίας του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης
12. Παράλογη και ολέθρια για την αγροτική ανάπτυξη η επιχειρούμενη απομάκρυνση των γεωτεχνικών
από την πρωτογενή παραγωγή και τα προγράμματα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013
13. Προβλήματα στην εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης
νερού
14. Πρόταση για την αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 και τη θέσπιση ενός Εθνικού
Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων
15. Ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια των δράσεων του Μέτρου 2.1.4
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 – 2013
16. Υποβολή προτάσεων για την μετατροπή της Κ.Υ.Α. 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα
17. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο
18. Αυθαίρετη, ανεξήγητη και παράλογη η επιμονή στην απομάκρυνση των γεωτεχνικών από τα
προγράμματα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013
19. Υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου νόμου για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις
20. 21η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα ∆ασοπονίας - Ημέρα προβληματισμού για τα δάση
21. 22η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Νερού
22. Προτάσεις για το σχέδιο νόμου Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης
αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
23. Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή
Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου
24. Διαπιστώσεις και Προτάσεις επί του δοθέντος σε διαβούλευση νέου σχεδίου του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης
25. Υπόμνημα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας προς τα πολιτικά κόμματα και
τους συνδυασμούς κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο του Ελληνικού Λαού και την
διακυβέρνηση της Χώρας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
26. Νέα εναλλακτική πρόταση για το προς ψήφιση σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης
27. Τοποθέτηση σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων
28. Βιωσιμότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
29. Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
30. Πρόταση για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις με την
εφαρμογή διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου
31. Πρόταση για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών
φαρμάκων
32. Πρόταση «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020»
33. Πρόταση για την αποφυγή της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων φορολόγησης του αγροτικού
εισοδήματος και για την άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από αγροτικές
επιχειρήσεις
34. Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια
35. Μη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων στις αιρετές Περιφέρειες και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
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36. Η δυσλειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ως αποτέλεσμα προβληματικών και αντισυνταγματικών
ρυθμίσεων κατά την πρόσφατη τροποποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας για τους δημόσιους
υπαλλήλους
37. Μετακινήσεις εκτός έδρας και ανταποδοτικά τέλη των γεωτεχνικών
38. Νέος οργανισμός και ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Προτάσεις –
Απόψεις
39. Πρόταση για τη μεταφορά της ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων γεωτεχνικών επιστημόνων
μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον Ο.Α.Ε.Ε. στο Ε.Τ.Α.Α.
40. Διαμαρτυρία για τη διοργάνωση συνεδρίου για την αγροτική ανάπτυξη χωρίς εκπροσώπηση των
γεωτεχνικών - Πρόσκληση για συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
41. Δελτίο τύπου: Γιατί οι αγρότες έχουν δίκιο
42. Απόψεις – Προτάσεις σχετικά με την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
43. Πρόταση για την έκθεση – προβολή των γεωλογικών στοιχείων της Θεσσαλονίκης και των
γεωλογικών δεδομένων του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης σε σταθμό της κεντρικής γραμμής
44. Αδιόρθωτος ο ανορθολογισμός, οι στρεβλώσεις και οι συνεχείς παρατυπίες για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά στις μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων
υπαλλήλων
45. Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος
Κεντρικής Μακεδονίας
46. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων στο
υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ
47. Κατάθεση Προτάσεων στην Ανοιχτή Διαβούλευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το
Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
48. Η αλήθεια για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων: Μία ανάλυση της
πρότασής μας
49. Εισήγηση για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
50. Αναγκαία μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος
51. Η εικονική πραγματικότητα της αύξησης των εξαγωγών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων
52. Ιδιωτικοποίηση της Ε.Υ.Α.Θ.
53. Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των Κλάδων των Γεωλόγων και των Ιχθυολόγων από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
54. Αίτημα παρέμβασης και έντονη διαμαρτυρία για τις μεθοδεύσεις σχετικά με την εμπορία των
γεωργικών φαρμάκων στο κατατεθειμένο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Α.Α.Τ.
55. Προτάσεις – παρατηρήσεις σχετικά με το δημοσιευθέν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη
συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων
56. Προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες
57. Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Κτηνιάτρους του Δήμου
Θεσσαλονίκης
58. Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες στην απόδοση τελών στους δικαιούχους γεωτεχνικούς ζημιώνουν τις
εξαγωγές και την αγροτική οικονομία της χώρας
59. Παρατηρήσεις για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
60. Η κάμψη των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και οι
πρόσθετες συνέπειες από τον αποκλεισμό τους από τη ρωσική αγορά
Στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ., ο πρόεδρος της Δ.Ε. συναντήθηκε το 2011 και ανέπτυξε τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου και στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α.
Σαμαρά, το 2012 συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα, ενώ το 2013 και
το 2014 ο πρόεδρος της Δ.Ε. μαζί με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμαλη συναντήθηκαν με τον
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Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Α. Σαμαρά. Να σημειωθεί ότι το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας ήταν
το μοναδικό Περ. Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που συναντήθηκε αυτή την κρίσιμη περίοδο με τον εκάστοτε
Πρωθυπουργό ή Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ελλάδας και κατά γενική ομολογία οι παρεμβάσεις
ήταν επιτυχημένες και συνέβαλαν στην στροφή (έστω ρητορική) της πολιτικής ηγεσίας προς τον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας από το 2011 και μετά.
Το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσωπήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του
Δήμου Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, συνεργάστηκε σε τακτική βάση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη και τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα, καθώς και με τους προέδρους όλων των
επιμελητηρίων και των επιστημονικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εκδόθηκαν σχετικά άρθρα
και δόθηκαν συνεντεύξεις στον έντυπο τύπο (Βήμα της Κυριακής, Καθημερινή, Έθνος, Ελευθεροτυπία,
Αδέσμευτος Τύπος, HOTDOC, Άρδην – Ρήξη, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος, Τύπος της Θεσσαλονίκης, περιοδικό
Γεωργία – Κτηνοτροφία, Agrenda, Αγροτική Έκφραση, Αγροτική Ευκαιρία κ.α.), στην τηλεόραση (ΕΤ3,
Μακεδονία TV, TV100, Εγνατία TV, Βεργίνα TV, Europe One, Euro Channel, Dion TV, Χαλκιδική TV, Pella TV,
Super TV κ.α.) και στο ραδιόφωνο (ERA, FM100, Focus FM κ.α.) δημοσιοποιώντας τις θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
στην κοινωνία.
Σημαντικές δημόσιες παρεμβάσεις υπήρξαν:
1. Η κοινή συνέντευξη τύπου με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και το Γεωπονικό
Σύλλογο Μακεδονίας – Θράκης για την παρουσίαση της κοινής πρότασης ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 που
αποτελούνταν από 16 άξονες δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη της Χώρας. Η πρόταση αυτή έλαβε
μεγάλη δημοσιότητα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και έγινε το κεντρικό πρωτοσέλιδο την
επόμενη ημέρα (5-9-2012) στις εφημερίδες Μακεδονία και Τύπος της Θεσσαλονίκης.
2. Η κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ.
Νικολαΐδη για την επίθεση της Τρόικας στα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών (γεωπόνοιυπεύθυνοι επιστήμονες στα λιπάσματα και στο πολλαπλασιαστικό υλικό – ιδιωτικά κτηνιατρεία) και
στην άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Με πρωτοβουλία του προέδρου της Δ.Ε. συναντήθηκαν στα
γραφεία του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας οι πρόεδροι των γεωτεχνικών Σχολών και
Τμημάτων του Α.Π.Θ. (Γεωπονίας κ. Κωβαίος, Δασολογίας κ. Βουλγαρίδης, Κτηνιατρικής κ.
Ντινόπουλος και Γεωλογίας κ. Τσόκας) και συνέταξαν ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την
οποία τελικά συνυπέγραψαν 54 εκπρόσωποι (Πρύτανης ΓΠΑ, Κοσμήτορες, Πρόεδροι κλπ) Σχολών,
Τμημάτων, Επιστημονικών Εταιρειών, Συλλόγων και Συνδικαλιστικών Ενώσεων, δηλαδή το σύνολο
των εκπροσώπων των γεωτεχνικών φορέων της χώρας!
3.

Η κοινή συνέντευξη τύπου με τους προέδρους των Περ. Παραρτημάτων Ανατολικής, Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ και του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης για την
επιχειρούμενη κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των μελών του ΓΕΩΤΕΕ, μία μάχη που ακόμη
διαρκεί…

Το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διοργάνωσε, επίσης, μια σειρά επιστημονικών
ημερίδων με θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του, όπως:
1. «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης
2. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ» σε
συνεργασία με την Ανατολική Αναπτυξιακή Εταιρεία
3. «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
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4. «ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 2014-2020» σε συνεργασία με το
Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο
5. «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. «ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ (HELICOVERPA = HELIOTHIS ARMIGERA) ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» στο
Πλατύ Ημαθίας σε συνεργασία με τη Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδας
7. «ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στο Κιλκίς, αλλά και στη Βέροια σε συνεργασία με Σύλλογο Γεωπόνων Ημαθίας
8. «Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
9. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» στα πλαίσια της 25ης AGROTICA
10. «Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΖΩΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ» σε συνεργασία με την
IVSA Θεσσαλονίκης
11. «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΗΜΑΘΙΑ» σε συνεργασία με τη Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδας και το Σύλλογο Γεωπόνων Ημαθίας
12. «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας
Το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε, επίσης, ως συνδιοργανωτής στα
επιστημονικά συνέδρια που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη από γεωτεχνικές Επιστημονικές Εταιρείες και
σε άλλες ημερίδες γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.
Εκπρόσωποι του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχαν με ομιλίες στις
τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των γεωτεχνικών Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ., όπου διανεμήθηκε
και έντυπο υλικό – οδηγός για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα των νέων γεωτεχνικών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 – 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2014 προέκυψε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Περ. Παραρτήματος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15-12-2014 με την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

Σαρόπουλος Αθανάσιος - Γεωπόνος (ΔΑΚΕ)
Παππά Μαρία - Γεωλόγος (ΔΑΚΕ)
Παπαρουσόπουλος Γεώργιος - Δασολόγος (ΔΑΚΕ)
Πετρακάκης Μάξιμος - Κτηνίατρος (ΔΑΚΕ)
Κράββα Νικολέττα – Ιχθυολόγος (ΔΑΚΕ)
Βαφειάδης Δημήτριος - Γεωπόνος (ΔΑΚΕ)
Βουδούρης Κωνσταντίνος – Γεωλογος (ΓΕΚ)
Ζέρβας Τάσος – Γεωπόνος (ΓΕΚ)
Μπάντιος Νικόλαος – Κτηνίατρος (ΓΕΚ)
Παπαοικονόμου Καλλιόπη - Γεωπόνος (Δημ. Παρ.)
Στάθης Δημήτριος - Δασολόγος (ΓΕΚ)

Τα έγγραφα υπομνήματα – προτάσεις που υποβλήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές μέχρι σήμερα:
1. Αίτημα άμεσης απόσυρσης του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις
2. Νομική υποχρέωση και επιστημονική αναγκαιότητα η αναλογία της ειδικότητας του κλάδου και του
αντικειμένου εργασίας στις γεωτεχνικές οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος
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3. Απόψεις – Προτάσεις σχετικά με την διαβούλευση του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση,
αναθεώρηση, εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας»
4. Προτάσεις του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με το θεσμό του «Κτηνιάτρου
Εκτροφής»
Συστήθηκε, επίσης, Ομάδα Εργασίας για την πρόταση τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και
συστήθηκε Οργανωτική Επιτροπή για τη διοργάνωση μια ημερίδας για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και
μίας ημερίδας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Προϋπολογισμός Περ. Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2015:

Κ.Α.
O426
0431
O711
O721
Ο771
Ο772
Ο813
Ο824
Ο831
Ο832
Ο841
Ο842
Ο851
Ο857
O863
Ο879
Ο887
Ο888
1261
1293
1381
1413
1429
1439
1731
1899
7123

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για μηχανογραφημένες εργασίες
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών
Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στην ημεδαπή
Ημερ. αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων στην ημεδαπή
Οδοιπ.έξοδα μετακ. στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα
Ημερ.αποζ.στην ημεδαπή προσ.που δεν έχουν υπ.ιδιότητ.
Μισθώματα κτιρίων
Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτώσεις
Ταχυδρομικά τέλη
Τηλεφωνικά και Τηλεγραφικά τέλη Εσωτερικού
Υδρευση και άρδευση
Φωτισμός και Κίνηση
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις
Οργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε συνέδρια
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών
Προμήθεια γραφικής ύλης
Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκ.λοιπών μονίμων εγκαταστ.
Λοιπές προμήθειες ειδών συντηρ. & επισκευής μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια φωτοτυπικού και φωτογραφικού υλικού
Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά
Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών
ΣΥΝΟΛΟ:
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ΠΟΣΟ
1.400,00
200,00
500,00
200,00
4.500,00
2.500,00
6.200,00
500,00
1.000,00
1.800,00
200,00
1.500,00
0,00
3.300,00
250,00
250,00
250,00
200,00
400,00
100,00
350,00
200,00
200,00
200,00
200,00
550,00
750,00
27.700,00
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Δ.Ε. ΠΕΡ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
για 2015/2016
Η προγραμματιζόμενη δράση του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας για τους επόμενους δώδεκα
μήνες (Μάιος 2015 – Μάιος 2016) αφορά στην πιο κρίσιμη για την Ελλάδα εποχή των τελευταίων πενήντα
(50) ετών και θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τις ιστορικές ευκαιρίες που
αναδεικνύονται.
Η πρωτόγνωρη και πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά
μόνο με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η πρωτογενής παραγωγή μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να
αποτελέσει μία από τις «ατμομηχανές» της ανάπτυξης που θα βγάλει την πατρίδα μας από τη στενωπό της
ύφεσης, έχοντας, μάλιστα, συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς τομείς, όπως (α)
τη χαμηλή ένταση του επενδυόμενου κεφαλαίου σε εποχή μειωμένης ρευστότητας, (β) τη δυνατότητα
απορρόφησης σημαντικού τμήματος του διογκούμενου κύματος των ανέργων υπό προϋποθέσεις και (γ) τη
δυνατότητα ανάπτυξης του συνόλου της επικράτειας και ιδιαίτερα περιοχών που δεν ωφελούνται σημαντικά
από τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Ο πλούτος των φυσικών πόρων, η βιοποικιλότητα, η καταλληλότητα των
εδαφοκλιματικών συνθηκών για την παραγωγή ευρέως φάσματος ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, το ανθρώπινο δυναμικό και ο πολιτισμός που είναι ζυμωμένος
με τον τόπο, αποτελούν το πολυτιμότερο αλλά αναξιοποίητο μέχρι σήμερα, κεφάλαιο της Ελλάδας και
ειδικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκμετάλλευση του εθνικού αυτού πλούτου πρέπει να γίνει με τη
θέσπιση και την εφαρμογή ορίων και όρων που θα την καθιστούν βιώσιμη και αειφόρο, προστατεύοντας τη
δημόσια υγεία και διατηρώντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Η ανάπτυξη της πρωτογενούς
παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική επιλογή της Πολιτείας για την έξοδο της χώρας
από την κρίση.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει, επιτέλους, να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θεσμικό του ρόλο ως
συμβούλου της Πολιτείας και να παράγει σύγχρονες, δημιουργικές και τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις
που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη χάραξη της νέας πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Η αναβάθμιση του ρόλου και της συμβολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απαιτεί μια πολυδιάστατη προσπάθεια
στην οποία πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι γεωτεχνικοί. Η επικοινωνία του Παραρτήματος με τα μέλη του
είναι πολύ περιορισμένη. Η παραγωγή ορθών προτάσεων και θέσεων, όμως, προϋποθέτει την αμφίδρομη
πληροφόρηση των μελών και της Δ.Ε. Το Παράρτημα θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια ώστε
να δώσει το στίγμα του στην κοινωνία και να έχει φωνή που θα ακούγεται από όλους όσους διαμορφώνουν
πολιτική σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις και ενέργειες για το Περ. Παράρτημα Κεντρικής
Μακεδονίας:
1. Την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων με τα e-mails των μελών ώστε να μπορεί η Δ.Ε. να
επικοινωνεί έγκαιρα μαζί τους. Για την ενημέρωση της βάσης θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Παραρτήματος (www.geotee-kma.gr) πεδίο όπου τα μέλη θα μπορούν να καταχωρούν τα
στοιχεία του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.
2. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία για την Κεντρική Μακεδονία όσον
αφορά στην πρωτογενή παραγωγή, στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον και σε βάθος
χρόνου την εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
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3. Την πλήρη καταγραφή όλων των επιχειρήσεων συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή
της δικαιοδοσίας μας.
4. Τη συνεργασία του Παραρτήματος με τους επαγγελματικούς και εργασιακούς φορείς των
γεωτεχνικών ώστε να υπάρχει φυσική αμφίδρομη επικοινωνία, να γίνει καταγραφή των
προβλημάτων, να διασφαλιστούν τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των
γεωτεχνικών, να υπάρχει καλύτερη εποπτεία και να διαδοθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία.
5. Τη συστηματική προσπάθεια ανατροπής των μνημονιακών δυσμενών αλλαγών στα
επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών κατά τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν:
i.

Η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των γεωτεχνικών και κάθε αλλαγή και
τροποποίηση του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297).

ii. Η κατάργηση της αδειοδότησης για την άσκηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων,
λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού και η παράλογη θέσπιση της μερικής
απασχόλησης για τον υπεύθυνο επιστήμονα στην εμπορία λιπασμάτων και στην
παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.
iii. Η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που
δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο
ως επιστημονικό υπεύθυνο.
iv. Η υποχρεωτική συγχώνευση γεωτεχνικών οργανισμών ή οργανικών μονάδων του
Δημοσίου που τις κατέστησε δυσλειτουργικές και αναποτελεσματικές.
v. Η αλλαγή διαχείρισης δια μέσου του κρατικού προϋπολογισμού των πρόσθετων
ανταποδοτικών τελών για την εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες εργασία
των γεωτεχνικών.
vi. Η αυθαίρετη και παράλογη μείωση των εκτός έδρας μετακινήσεων των γεωτεχνικών του
δημοσίου τομέα από 180 σε 60 ανά έτος.
vii. Η προσπάθεια έμμεσης ή άμεσης κατάργησης της υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και τη συντονισμένη δράση με το Δ.Σ. και τα άλλα Παραρτήματα για την πλήρη και ουσιαστική
εφαρμογή του Π.Δ. 344/2000 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών με έκδοση
εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων.
6. Την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Περ. Παραρτήματος (www.geotee-kma.gr) με θέματα
εύρεσης θέσεων εργασίας και επιμόρφωσης νέων άνεργων γεωτεχνικών, καθώς και τη
διοργάνωση και διενέργεια σχετικών επιμορφώσεων.
7. Τη σύγκληση της Δ.Ε. στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Παραρτήματος (σε
βάθος τριετίας) με δημόσιες συνεδριάσεις που στην ημερήσια διάταξη τους θα περιλαμβάνουν
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος (σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς).
8. Την προβλεπόμενη σε ετήσια βάση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των
Κλάδων (δεν πραγματοποιήθηκε μετά το 2011 λόγω έλλειψης πόρων) και την ουσιαστική
λειτουργία των πενταμελών επιτροπών των κλάδων με τη διενέργεια συναντήσεων με
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς δεν προβλέπεται η σύσταση αμειβόμενων επιτροπών.
9. Τη μόνιμη και τακτική συνεργασία με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Κεντρικής Μακεδονίας, με
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τους επιστημονικούς
συλλόγους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε στα διάφορα ζητήματα που έχουν σχέση με
τον γεωτεχνικό χώρο, να παρεμβαίνουμε με την υποβολή υπεύθυνων γεωτεχνικών απόψεων.
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10. Τη γνωστοποίηση των θέσεων και απόψεων του Παραρτήματος με διανομή δελτίων τύπου και
ανακοινώσεων σε όλα τα ΜΜΕ.
11. Τη διοργάνωση ημερίδων σε θέματα όπως (α) η αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Κεντρική
Μακεδονία, (β) η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, (γ) τα μεταλλεία χρυσού στην
Κεντρική Μακεδονία (με πρόσκληση όλων των εμπλεκομένων φορέων) κ.α.
Η επιτυχία της εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος εξαρτάται από την προσφορά όλων ανάλογα με την
ευθύνη που τους αναλογεί. Πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά των μεγάλων αλλαγών υπάρχει μια
μοναδική ιστορική ευκαιρία για να βγει το Παράρτημα και το Επιμελητήριο, γενικότερα, από την αφάνεια και
την απαξίωση, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες τόσο στην Πολιτεία και στους τοπικούς φορείς, όσο και
στα μέλη του.
Τέλος, οποιαδήποτε πρόταση συναδέλφου-αντιπροσώπου υποβληθεί, η οποία θα συμβάλει στην καλύτερη
και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Παραρτήματος, είναι δεδομένο ότι θα συμπεριληφθεί στο υπόψη
σχέδιο δράσης.

Θεσσαλονίκη, 19-5-2015

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Σαρόπουλος

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος
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