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Μουζάκι, 13 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆υστυχώς για άλλη μία φορά, όπως γνωρίζετε, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση
τόσο στην έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν
το ∆εκέμβριο του 2007 όσο και στη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά και στη συγκρότηση των ∆ιοικουσών Επιτροπών των
Παραρτημάτων. Στο Παράρτημα μας η ∆ιοικούσα Επιτροπή κατέστη δυνατόν
να συγκροτηθεί σε σώμα στις 9 Ιουνίου 2008. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε
πολύτιμος χρόνος για τη λειτουργία του Παραρτήματος.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή (∆.Ε) κατά την διάρκεια του 2008 συνεδρίασε 12 φορές.
Από την ανάληψη των καθηκόντων και τη συγκρότηση σε σώμα (9/06/2008)
της παρούσας ∆.Ε. συνεδρίασε 6 φορές και κάποιες από τις συνεδριάσεις
έγιναν παρουσία επιτροπών κλάδων που είχαν ειδικά προσκληθεί για συζήτηση
επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Μέσα στα πλαίσια των στόχων που είχαν τεθεί από την προηγούμενη
Συνέλευση των αντιπροσώπων προ 2 ετών (2006), το 2007 δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης των αντιπροσώπων, και δεδομένου
του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως συμβούλου της Πολιτείας, ήταν φυσικό
για τη ∆Ε του Παραρτήματος, να γνωστοποιεί τις προθέσεις και στόχους της
δημόσια ή όπου αυτό χρειάστηκε.
Η ∆.Ε. παρενέβη σε μια σειρά θεμάτων στα προκύψαντα θέματα που άπτονται
των ενδιαφερόντων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ειδικότερα:
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Την 27/06/2008 έγινε παρέμβαση στον τοπικό τύπο με επιστολή,
σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται ή θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν με τη καύση των φυτικών υπολειμμάτων, συμβάλλοντας μ’
αυτό τον τρόπο στην πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης (∆ήμοι,
Νομαρχίες) για τη προστασία του περιβάλλοντος (υποβάθμιση εδαφών,
πυρκαγιές), προτρέποντας τους αγρότες να συμβάλουν και αυτοί με τη
στάση τους, συμμορφούμενοι με τη κείμενη νομοθεσία.
2. Την 28/06/2008 έγινε παρέμβαση στον τοπικό τύπο με επιστολή,
σχετικά με τα προβλήματα λειψυδρίας, συμβουλεύοντας τους αγρότες και
γενικότερα τον πληθυσμό της Κεντρικής Ελλάδας για τους τρόπους
αποφυγής αλόγιστης χρήσης και σπατάλης του νερού, δεδομένου του
σοβαρότατου κινδύνου που αντιμετώπισε η χώρα μας το περασμένο
καλοκαίρι. Ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκαν και οι ήδη εκπεφρασμένες
θέσεις του παραρτήματος μας για τις πρωτοβουλίες και τα έργα που θα
πρέπει να γίνουν στη Κεντρική Ελλάδα, για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της λειψυδρίας.
3. Στις 17-7-2008 έγινε παρέμβαση του προέδρου του Παραρτήματος, με
επιστολή του στον τοπικό τύπο, στο μείζον πρόβλημα της λειψυδρίας για
την αναγκαιότητα κατασκευής φραγμάτων σε ορεινές και ημιορεινές
περιοχές και ταμιευτήρων.
4. Στις 23-7-2008 ο πρόεδρος της ∆.Ε. συμμετείχε στο άτυπο συμβούλιο
προέδρων των Παραρτημάτων που συγκάλεσε ο πρόεδρος του ∆.Σ., για
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων
και δραστηριοτήτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι την σύγκλιση της Γενικής
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, αλλά και για γενικότερα θέματα
λειτουργίας των Παραρτημάτων.
5. Στις 3-8-2008 ο πρόεδρος της ∆.Ε. παραχώρησε συνέντευξη τύπου
στην εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας με Θεσσαλική εμβέλεια, σχετικά
με τους στόχους της νέας ∆.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδος με
στόχο την αναβάθμισή του Παραρτήματος και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
γενικότερα.
6. Στις 25-8-2008 ο πρόεδρος της ∆.Ε. ευρισκόμενος στη Κύπρο για
προσωπικούς - επαγγελματικούς λόγους, συναντήθηκε με τις διοικήσεις
του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού
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Πανεπιστημίου Κύπρου και εξετάσθηκαν θέματα συνεργασίας με το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδος. (π.χ. εκπροσώπηση των παραπάνω
Πανεπιστημίων από το Παράρτημα στην Κεντρική Ελλάδα).
7. Στις 29-12-2008 το παράρτημά μας έγινε χορηγός της εκδήλωσης του
Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας για τη βράβευση των παιδιών των
Γεωπόνων που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αρίστευσαν
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
8. Αναδημοσιεύαμε τις θέσεις και τις προτάσεις του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
που αφορούσαν θέματα της δικαιοδοσίας και ενδιαφέροντος του
Επιμελητηρίου μας.(π.χ. παρέμβαση για κτηνοτροφικό νομοσχέδιο κ.ά.)
ª Συμμετείχαμε ως μέλη:
 Στην ΠΑ.Σ.Ε. για τη μερική εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου.
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρεια Θεσσαλίας για την έγκριση
των επενδύσεων.
Ο Πρόεδρος υπέβαλε εισηγήσεις-παρεμβάσεις:
 Στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Πάτρα.
 Στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Κλάδων που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Ο Πρόεδρος έλαβε μέρος σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές:
 Μία στη μεσημβρινή ζώνη με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μελετητών και

Μία στη βραδινή ζώνη με θέμα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
στη Κεντρική Ελλάδα.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Την 12/07/2008 έγινε παρέμβαση στον τοπικό τύπο με επιστολή, για
την ενέργεια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να μετακυλίσει ένα κυρίως γεωτεχνικό
αντικείμενο, που είναι η διαδικασία προώθησης του πρασίνου στις
οικοδομές των αστικών κέντρων, στους αρχιτέκτονες μηχανικούς.
Παράλληλα εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου του
παραρτήματος στη ∆ιεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας στο
Τμήμα Στεγαστικής Πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σχετικά με προκήρυξη
που είδε το φως της δημοσιότητας, αποκλείοντας από το συντονισμό
ομάδων μελέτης τους γεωτεχνικούς.

2. Επιστολή-παρέμβαση, μαζί με το Πανελλήνιο Σύλλογο Γεωλόγων
δημοσίων Υπαλλήλων, στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και
οικονομικών κ. Νίκο Λέγκα, η οποία δημοσιεύθηκε και στον τοπικό τύπο
στις 18-7-2008, για την επέκταση του ειδικού κλαδικού επιδόματος που
χορηγείται στους κλάδους των μηχανικών για τη συμμετοχή τους στην
εκτέλεση των δημοσίων έργων και την εκπόνηση-επίβλεψη μελετών,
στους γεωλόγους του ΥΠΕΧΩ∆Ε και σε όλους τους γεωλόγους του
δημοσίου. Για το ίδιο θέμα ακολούθησε και συνάντηση του προέδρου του
Παραρτήματος μαζί με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου
Γεωλόγων με τον κύριο Λέγκα.
3. Επιστολή-παρέμβαση, στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη, η
οποία δημοσιεύθηκε και στον τοπικό τύπο στις 17-9-2008, για τη
συμμετοχή του προέδρου του παραρτήματος, στην οργανωτική επιτροπή
των Μεσογειακών αγώνων 2013, ύστερα από πρόταση και πρωτοβουλία
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φωτίου Γκούπα,
τον οποίο γι’ αυτή τη πρωτοβουλία τον ευχαριστήσαμε δημόσια.
9. Στις 23-10-2008 δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο ανακοίνωση του
παραρτήματος για την αντίθεσή του στη μη υπογραφή από
διαπιστευμένους γεωτεχνικούς των σχεδίων βελτίωσης, ενώ τονίζεται η
αναγκαιότητα υπογραφής των γεωτεχνικών σε όλες τις μελέτες του
προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη» για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας στη γεωργία.
10. Την 31-10-2008 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της ∆.Ε. του
Παραρτήματος, με τη συμμετοχή του προέδρου του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και όλων των γεωτεχνικών κλάδων, όπου συντονισμένα εκφράσθηκε η

-5-

αντίθεσή μας στις επιχειρούμενες απαξιωτικές ενέργειες της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόσο
εναντίον των γεωτεχνικών (μελέτες) όσο και εναντίον της γεωργίας
συνολικά. Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση πανελλαδικά ήταν μοναδική
στην Ελλάδα και μια τέτοιου είδους συνάντηση, έγινε για πρώτη φορά.
11. Στις 25-11-2008 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του
παραρτήματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών στα
γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συζητήθηκαν τα προβλήματά τους.
12. Το παράρτημά μας συμμετείχε στις δύο κορυφαίες εκδηλώσεις των
συνδικαλιστικών κλάδων των γεωτεχνικών που πραγματοποιήθηκαν στις
12-11-2008 στο Χατζηγιάννειο στη Λάρισα και στις 21-11-2008 στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Στις 10-12-2008 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του
παραρτήματος με τους γεωτεχνικούς των ΟΤΑ και συζητήθηκαν τα
προβλήματά τους, δημιουργήθηκε δε επιτροπή γεωτεχνικών Ο.Τ.Α. για
περαιτέρω συντονισμό των δράσεων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1

Στις 30-7-2008 πραγματοποιήσαμε στη Μελιβοία, σε συνεργασία με το
∆ήμο Μελιβοίας, την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για την αειφόρο
ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου.

2 Στις 5-8-2008 πραγματοποιήσαμε στο Ομόλιο, σε συνεργασία με το
∆ήμο Ευρυμενών, τη δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση για την αειφόρο
ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου.
3 Στις 2-9-2008 ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είχαν συνεργασία με το
γενικό διευθυντή της αναπτυξιακής ΑΝΕΛΚΙΣ, για τις προοπτικές που
υπάρχουν στην περιφέρειά μας από την εφαρμογή του νέου LEADER
καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας για την καλύτερη ενημέρωση
των ενδιαφερομένων σε θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
4 Στις 4-9-2008 πραγματοποιήσαμε στην Αγιά, σε συνεργασία με το ∆ήμο
Αγιάς και στα πλαίσια της γιορτής μήλου, τη τρίτη ενημερωτική
εκδήλωση για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτερη
περιοχή του ∆ήμου.
5 Στις 12-9-2008 πραγματοποιήσαμε στο Κιλελέρ, σε συνεργασία με το
∆ήμο Κιλελέρ, στα πλαίσια της γιορτής βαμβακιού, την τέταρτη
ενημερωτική εκδήλωση για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην
ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου.
6 Στις 22-10-2008 πραγματοποιήσαμε στο ∆ομοκό, σε συνεργασία με το
∆ήμο ∆ομοκού και τον Γεωπονικό Σύλλογο Φθιώτιδος, την πέμπτη
ενημερωτική εκδήλωση για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην
ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου.
7 Στις 31-10-2008 πραγματοποιήσαμε στο Ρίζωμα Τρικάλων, σε
συνεργασία με το ∆ήμο Παραληθαίων και το Γεωπονικό Σύλλογο
Τρικάλων, την έκτη ενημερωτική εκδήλωση για την αειφόρο ανάπτυξη
της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου.
8

Στις 29-11-2008 πραγματοποιήσαμε στα Στουρναρέϊκα Τρικάλων, σε
συνεργασία με το ∆ήμο Πινδέων τη Νομαρχία Τρικάλων και το
∆ασολογικό Σύλλογο Τρικάλων, την έβδομη ενημερωτική εκδήλωση για
την αειφόρο ανάπτυξη του ορεινού όγκου της ευρύτερης περιοχής του
∆ήμου.
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Γενικά, θεωρούμε ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ενεργού
συμμετοχής του Επιμελητηρίου μας στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, με
κατά τεκμήριο επιτυχία.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆.Ε. απολογείται ενώπιόν σας για τις ενέργειές και δράση της κατά το 2008.
Πιστεύουμε ότι τονίσαμε την παρουσία των Γεωτεχνικών και του
Επιμελητηρίου μας, ακόμη περισσότερο από το 2007, στην ανάπτυξη της
περιοχής μας. Παρακαλώ σταθείτε στο πλευρό της ∆.Ε., συμβάλλοντας όλοι
μαζί στην έξοδο από την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει τον Κλάδο.
Τελειώνοντας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευχαρίστησή μας στην
συμπαράσταση όλων σας, των μελών του Επιμελητηρίου μας, στο διοικητικό
προσωπικό του Παραρτήματός μας και φυσικά σε όλα τα μέλη της ∆.Ε, που με
τα πενιχρά διατιθέμενα οικονομικά μέσα, επιτελέσαμε αυτό το έργο.

∆ρ Κωνσταντίνος Η. Σκόρδας
Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ 2009
Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα δράσει το 2009, στα
πλαίσια του προγραμματισμού δράσης της για τη διάρκεια της θητείας της, που
καθόρισε στην έναρξη της περιόδου διοίκησης του Παραρτήματος και εγκρίθηκε
από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Θα επαναλάβουμε επομένως το κύριο
μέρος του γενικού προγραμματισμού δράσης.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι κατά τον ιδρυτικό του Νόμο, Ν.Π.Δ.Δ., υπεύθυνο ως
σύμβουλος της Πολιτείας για τη χάραξη της πολιτικής στον πρωτογενή,
δευτερογενή τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών της Αγροτικής Οικονομίας (με
την ευρεία έννοια του όρου).
Ειδικότερα το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤΕΕ, επικεντρώνεται
στον ως άνω ρόλο, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στους Νομούς Φθιώτιδας
και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Το εύρος της παρέμβασης του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρεται:
y Στην πρωτογενή φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς και την αλιεία υδατοκαλλιέργειες.
y Στη μεταποίηση των αγροτικών (φυτικών και ζωοκομικών) και αλιευτικών
προϊόντων και την παραγωγή και διάθεση ελεγμένων και ασφαλών
τροφίμων.
y Στην δασική παραγωγή (εκμετάλλευση δασών, βελτίωση ορεινών
βοσκοτόπων, διαχείριση άγριας πανίδας και αξιοποίηση δασοκομικών
προϊόντων).
y Στην διαχείριση του αγροτικού (με την ευρεία έννοια) περιβάλλοντος.
y Στην αειφορική διαχείριση των υδατικών, γεωλογικών και εδαφικών πόρων
για την ορθότερη εκμετάλλευση των διατιθέμενων φυσικών πόρων με
παράλληλη φροντίδα διατήρησης της περιβαλλοντικής ισορροπίας.
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y Στην προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών και
πολιτιστικών συμφερόντων των γεωτεχνικών
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Παραρτήματός μας, προδιαγράφει τις
δράσεις για την υλοποίηση των στόχων που απορρέουν από την ύπαρξη και
λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα ως ακολούθως:
1. ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
•

Θα επιδιωχθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών του Παραρτήματος με
επεξεργασμένες θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις σε σημαντικά
γεωτεχνικά θέματα και προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας. Για
το σκοπό αυτό θα προβούμε στη συγκρότηση επιτροπών από ειδικούς
κατά αντικείμενο γεωτεχνικούς (εμπειρογνώμονες), με την υποχρέωση να
μας παραδώσουν τις αντίστοιχες προτάσεις τους στο συντομότερο δυνατό
χρόνο. Στη συνέχεια και αφού υιοθετηθούν από τη Διοικούσα επιτροπή, θα
υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και τους Οργανισμούς
της Αυτοδιοίκησης, ώστε να διευκολυνθούν είτε στη χάραξη περιφερειακής
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης είτε στην αντιμετώπιση αναφυόμενων
ζητημάτων και προβλημάτων και στη λήψη ανάλογων μέτρων.

•

Θα επιδιωχθεί μόνιμη συνεργασία με τους Γενικούς Γραμματείς των
Περιφερειών, τους Νομάρχες και τους Δημάρχους ώστε, στα διάφορα
ζητήματα που έχουν σχέση με τον γεωτεχνικό χώρο, να παρεμβαίνουμε με
την υποβολή υπεύθυνων γεωτεχνικών απόψεων.

•

Θα συμμετέχουμε σε επιτροπές που συστήνονται από Κρατικούς φορείς,
τις Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τους διάφορους
Οργανισμούς και αφορούν σε αντικείμενα των γεωτεχνικών αρμοδιοτήτων
και ενδιαφερόντων.

2. ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
•

Σε ό,τι αφορά τον Πρωτογενή Τομέα, η κατάσταση σαφώς αλλάζει με την
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ προς μία ποιοτική Γεωργία. Θεωρούμε ότι
τίθεται το πλαίσιο ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής μας, βασικό των οποίων είναι η βιοποικιλότητα. Το
Επιμελητήριό μας θα προτείνει με παρεμβάσεις του την ανάδειξη των
τοπικών ποιοτικών προϊόντων και μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
αγροτική παραγωγή και ενασχόληση. Η πολιτική των επιδοτήσεων
εξετράπη του βασικού αναπτυξιακού στόχου της επιδότησης, από μέσο
ενθάρρυνσης σε αυτοσκοπό. Με αποτέλεσμα να καλλιεργείται κάτι με
στόχο την επιδότηση και μόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή
της σχετικής συμμετοχής των κτηνοτροφικών προϊόντων στην αγροτική
παραγωγή υπέρ της παραγωγής επιδοτούμενων φυτικών προϊόντων σε
μονοκαλλιέργεια (όπως π.χ. το βαμβάκι και μάλιστα σε περιοχές που δεν
προσιδιάζουν για την καλλιέργειά του). Το οικονομικό αποτέλεσμα της
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αγροτικής εκμετάλλευσης κατέστη να υπολογίζεται σε ετήσια βάση αντί
της παραδοσιακά τετραετίας. Ήταν έτσι αδύνατον η Ελλάδα να
ανταγωνιστεί άλλες Χώρες με ομοειδή προϊόντα που υπερτερούσαν
όμως στο μέγεθος της παραγωγής και δεν είχαν τα βασικά διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής Γεωργίας (όπως ο μικρός κλήρος και ο
πολυτεμμαχισμός). Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική μείωση της
καλλιέργειας ψυχανθών, η ληστρική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων,
η εγκατάλειψη χρήσης παλαιότερα βασικών παραπροϊόντων της φυτικής
παραγωγής (π.χ. τα φύλλα και κορυφές από την τευτλοκαλλιέργεια), η
εκμηδένιση εκτροφής παραδοσιακών ειδών ζωικού κεφαλαίου (π.χ.
βουβαλοεκτροφή στο Ν. Καρδίτσας) και συναλλαγματική αιμορραγία για
εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Στόχος, δεν πρέπει να είναι η
μείωση του κόστους αλλά η παραγωγή τοπικών ποιοτικών
αγροδιατροφικών προϊόντων. Η ΔΕ θα παρεμβαίνει στην προώθηση της
ιδέας ενός σύγχρονου αγρότη που θα παράγει όχι μόνον προϊόντα
πρωτογενούς παραγωγής, αλλά με τις δραστηριότητές του θα
συμπληρώνει το αγροτικό εισόδημα με προϊόντα δευτερογενούς τομέα
(π.χ. ειδική συσκευασία και τυποποίηση χαρακτηριστικών τοπικών
προϊόντων) και υπηρεσιών (π.χ. οικοτουρισμός). Θα δώσει επίσης
έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας καθώς και σε προτάσεις
καλλιέργειας άλλων φυτών όπως τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
Όλα αυτά σε μία, όπως προαναφέραμε με μία ολιστική αντιμετώπιση και
με συστήματα καλλιέργειας και εκτροφής ζώων περισσότερο αειφορικά
(όπως ολοκληρωμένα συστήματα, βιολογική παραγωγή).
 Στα πλαίσια που μπορούμε θα προωθήσουμε μέσω του ΔΣ του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη συμμετοχή των Γεωτεχνικών (Δασολόγων) στη κατάρτιση
και διαχείριση του Κτηματολογίου.
 Οι μεγάλες αλλαγές στο γεωργικό τομέα (νέα ΚΑΠ, τροποποιήσεις κλπ),
ζητήματα του αγροδιατροφικού τομέα, απαιτήσεις των καταναλωτών σε
προϊόντα ασφαλή και ποιοτικά, ζητήματα περιβαλλοντικά απαιτούν πολύ
καλή και πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων ώστε να
ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Προς την κατεύθυνση
αυτή το Παράρτημά μας θα επιδιώξει να συνεχίσει την προσπάθεια που
ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2008 με ενημερωτικές εκδηλώσεις σε κάθε
καποδιστριακό δήμο ενημερώνοντας των αγροτικό πληθυσμό και όλους
τους εμπλεκομένους φορείς, σε συνεργασία με Δήμους, Συλλόγους,
Σωματεία, Ιδιώτες
και άλλους μαζικούς φορείς, με σκοπό την
ενημέρωση των πολιτών σε επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα τοπικού
χαρακτήρα.


Θα συνδράμουμε επίσης με την παροχή επιστημονικών απόψεων
σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ομάδες παραγωγών,
Μεταποιητές και Έμποροι αγροτικών προϊόντων καθώς και άλλες
επαγγελματικές ομάδες, που εμπλέκονται και σχετίζονται με την
αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική, δασοκομική και περιβαλλοντική
δραστηριότητα και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.
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3. ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ



















Σε ζητήματα μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας, που απασχολούν
τόσο τους συναδέλφους γεωτεχνικούς όσο και τους αγρότες αλλά και
την ευρύτερη κοινωνία, θα διοργανωθούν συνέδρια και ημερίδες με
εισηγητές τους πλέον ειδικούς στο κάθε αντικείμενο, ώστε αφενός τα
ζητήματα αυτά να λάβουν την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και
αφετέρου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την αντιμετώπισή
τους
Σε ό,τι αφορά το υδάτινο δυναμικό και τη διαχείρισή του. Θα
συνεχίσουμε την ενεργό παρουσία μας στην ΠΑΣΕ για την μερική
εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου. Παράλληλα θα επιμείνουμε στη
δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Το νερό είναι
αποδεδειγμένα περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της
Γεωργίας στη Θεσσαλία και κατέστη πλέον είδος εν ανεπαρκεία. Το
υδάτινο δυναμικό της Θεσσαλίας είναι αρνητικό με κίνδυνο υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και αρνητικού επηρεασμού ακόμη και της αστικής
διαβίωσης. Υδάτινους πόρους αποτελούν τα επιφανειακά ύδατα και ο
υπόγειος υδροφορέας. Ο εμπλουτισμός τους προέρχεται από τα
μετεωρολογικά κατακρημνίσματα. Υποδομές για την εξοικονόμησή τους
αποτελούν οι λιμνοδεξαμενές, τα μικρά φράγματα, και οι μεγάλες
ταμιεύσεις (λίμνες Ν. Πλαστήρα, Σμοκόβου, Κάρλας, κ.ά.). Η διαχείρισή
του αποτελεί πρωταρχικό όρο διαβίωσης και ανάπτυξης οποιασδήποτε
δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά:
Θα προσπαθήσουμε να πραγματώσουμε μια παλιά πρόθεση
προηγούμενης ΔΕ του Παραρτήματός μας. Δηλαδή, τη Δημιουργία
Βάσεως Δεδομένων Υδρολογικών Στοιχείων για τη Διαχείριση των
Υδάτινων Πόρων της Θεσσαλίας.
Θα αναλάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες ενημέρωσης των Αρχών και
της Κοινωνίας (ημερίδες, συνέδρια) για το υδατικό πρόβλημα της
περιοχής μας.
Έτσι, δίνοντας προτεραιότητα και έμφαση στη γεωργική ανάπτυξη, στην
ασφάλεια των τροφίμων στο υδάτινο δυναμικό και στην προστασία του
περιβάλλοντος, προγραμματίζουμε τη διοργάνωση συνεδρίων ημερίδων, για το έτος 2009 με τα παρακάτω γενικά θέματα:
Ποιοτική Γεωργία
Λειψυδρία – Ξηρασία – Ερημοποίηση
Αναγκαιότητα έργων υποδομής για τη συγκράτηση υδάτινων πόρων
στους ορεινούς όγκους
Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
Πιστοποιημένα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης
Εκδήλωση για το περιαστικό πράσινο ενόψει των Μεσογειακών αγώνων
Ημερίδα για το ρόλο των γεωτεχνικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη
γεωργική ανάπτυξη
Διαχείριση Παγασητικού Κόλπου και Δ΄ Προγραμματική περίοδο και
Διαχείριση - Προστασία αλιευτικών πόρων
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4. ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
•

Συνεργασία, αρωγή και συμπαράσταση σε όλους τους κλαδικούς
συλλόγους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στα διεκδικητικά θεσμικά και
οικονομικά ζητήματά τους.
α) Γεωπονικοί, δασολογικοί, κτηνιατρικοί, γεωλογικοί και ιχθυολογικοί
σύλλογοι.
β) ΠΕΓΔΥ, ΠΕΔΔΥ, ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
γ) Σύλλογοι ιδιωτών-ελεύθερων επαγγελματιών, μελετητών

•

Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών και
επιδίωξη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εφαρμογής (ενεργοποίηση) του ΠΔ
344/2000, για την πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των γεωτεχνικών του ιδιωτικού τομέα. Γι’ αυτό το σκοπό θα δημιουργήσουμε
επιτροπές από ειδικούς στα επαγγελματικά θέματα για κάθε κλάδο και με
την βοήθεια των πενταμελών επιτροπών των κλάδων θα επεξεργαστούμε
προτάσεις

•

Επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών μας σε θέματα που αναφύονται
από τις νέες επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις.

5. ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
•

Θα αναλάβουμε δράσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία του
Επιμελητηρίου όπως η στελέχωση, η εξεύρεση νέων πόρων, η ολοκλήρωση
των κτιριακών υποδομών (αίθουσα εκδηλώσεων, ανελκυστήρας, αίθουσα
3ου ορόφου) κλπ.

•

Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση του Επιμελητηρίου με τη
συμμετοχή συναφών κλάδων (πχ. Περιβαλλοντολόγοι).

6. ΓΕΝΙΚΑ
•

•

•

Θα συνεργαστούμε με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά
Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις Οργανώσεις, το Τεχνικό και το
Οικονομικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών αλλά και
άλλα Επιμελητήρια, σε θέματα της αρμοδιότητας του ΓΕΩΤΕΕ.
Οι Γεωτεχνικοί είναι από τους κατ’ εξοχήν επιστήμονες που σχετίζονται με
την περιβαλλοντική προστασία. Δυστυχώς όμως, εκτός ολίγων εξαιρέσεων,
δεν δίδεται η δυνατότητα να προΐστανται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος
των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αποτελεί
επομένως στόχο της ΔΕ να διευθετηθεί το θέμα.
Το 2009 θα είναι η χρονιά που θα δρομολογηθεί η αποπεράτωση του
μεγαλύτερου μέρους του Κτηρίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Λάρισα. Ήδη, από την
αρχή του 2005 προωθήσαμε το αίτημα στο Δ.Σ. για έγκριση της σχετικής
δαπάνης, που είναι πλέον γεγονός. Θα ολοκληρωθεί έτσι η Αίθουσα
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•
•

Συνεδρίων και ο 1ος όροφος. Επίσης πιστεύουμε ότι το 2009 θα έχουμε έναν
ακόμη διοικητικό υπάλληλο στο Παράρτημά μας.
Θα συνδράμουμε το ΤΕΑΓΕ το δικό μας επαγγελματικό ταμείο
ενημερώνωντας όλους τους συναδέλφους.
Θα προωθήσουμε επίσης την εμπλοκή του Παραρτήματός μας σε διάφορα
διακρατικά προγράμματα που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

•

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης, πέραν της
δραστηριοποίησης όλων των μελών της Διοικούσας καθώς και πολλών
αξιόλογων συναδέλφων-μελών του Επιμελητηρίου μας, κρίνουμε ότι είναι
ευτυχής συγκυρία ύπαρξης στην Κεντρική Ελλάδα:
• Γεωτεχνικών Σχολών και Τμημάτων σε δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Λάρισας)
• Σημαντικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων του ΕΘΙΑΓΕ (Εδαφολογικό Ινστιτούτο
και Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών)
• Πολλών Οργανώσεων, Εταιριών και Υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους
τομείς δράσεις του ΓΕΩΤΕΕ.
Κυρίες και Κύριοι
Όλα τα ανωτέρω δεν θεωρούμε ότι αποτελούν μεγαλεπήβολα σχέδια μη
εφαρμόσιμα. Δεν είναι όμως δυνατόν να πραγματωθούν από τη ΔΕ χωρίς τη
συμπαράσταση των μελών του Επιμελητηρίου μας και των εκλεγμένων
εκπροσώπων τους, δηλαδή υμών των Αντιπροσώπων.

Δρ Κωνσταντίνος Η. Σκόρδας
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

