ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2009
Οι ενέργειες και οι δράσεις του Παραρτήματος μας για το 2009 καθορίστηκαν, όπως
προβλέπεται και από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, με αποφάσεις της
Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος. Οι αποφάσεις αυτές, που ήταν στην
συντριπτική τους πλειοψηφία ομόφωνες, ελήφθησαν μετά από συνεδριάσεις της Δ.Ε.
Συγκεκριμένα κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις της
Διοικούσας Επιτροπής στις παρακάτω ημερομηνίες:
Α/Α Συνεδρίασης
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η

Ημερομηνία Διεξαγωγής
21/1/2009
4/3/2009
11/3/2009
8/4/2009
6/5/2009
18/5/2009
15/6/2009
22/7/2009
14/9/2009
21/10/2009
16/11/2009
7/12/2009

Το Παρ/μα εκπροσωπήθηκε στα Συντονιστικά Συμβούλια του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθώς και
στις Συναντήσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.με τους Προέδρους των Περ.
Παρ/των του.
Πραγμαοποιήθηκαν αρκετές συνεδριάσεις των πενταμελών επιτροπών κλάδων, της
επιτροπής πρασίνου καθώς και όλων των επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί για την
επεξεργασία απόψεων για συγκεκριμένα θέματα.
Με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Παράρτημα, επιδιώχθηκε η
ικανοποίηση των σκοπών που έχει θέσει η Δ.Ε., όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο
πρόγραμμα δράσης που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων Κλάδων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ίδια
αίθουσα.
Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε την ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων από τις
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά βασικό άξονα πρωτοβουλιών :
¾ Ανάδειξη των προβλημάτων και έγκαιρη επισήμανσή τους στη περιοχή
δράσης του Παραρτήματος
1. Διατύπωση απόψεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης
του Δήμου Οινοφύτων.
¾ Συνεργασία με τους ΟΤΑ και με όλους τους κοινωνικούς φορείς δράσης
1. Συνεργασία με τους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής στον τομέα του
αστικού πρασίνου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορά α)
τους υφιστάμενους χώρους πρασίνου και β) τους διαθέσιμους χώρους για την
ανάπτυξη πρασίνου όλων των ΟΤΑ Α Βαθμού της περιοχής αρμοδιότητας του
Παραρτήματος.

2. Συμμετοχή εργαζόμενων συναδέλφων σε Υπηρεσίες Πρασίνου των ΟΤΑ
στην Επιτροπή Πρασίνου του Παραρτήματος.
3. Πραγματοποίηση ημερίδων που αφορούν το αστικό πράσινο, τη χρήση των
αγροχημικών σε αστικό περιβάλλον, στις οποίες κλήθηκαν οι ΟΤΑ.
4. Συμμετοχή σε ημερίδες που πραγματοποίησαν φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ημερίδα Δήμου Ζωγράφου για το Αστικό Πράσινο, ημερίδα
Νομαρχίας Αθηνών για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, το διάταγμα
προστασίας του Υμηττού και τους Νέους Αυτοκινητόδρομους Αττικής, κλπ).
5. Συμμετοχή στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) Νομαρχίας
Αθηνών.
6. Εκπροσώπιση στην Περιφέρεια Αττικής.
7. Εκπροσώπιση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
8. Εκπροσώπιση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής.
9. Εκπροσώπιση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς
Ελλάδας.
¾ Επαφές με οργανώσεις γεωτεχνικών και συνεργασία στην επιδίωξη
κοινών στόχων
1.Συνδιοργάνωση ημερίδων με το Σύλλογο Γεωπόνων Αττικής (Η χρήση των
αγροχημικών στο αστικό περιβάλλον, Εχθροί των Φοινικοειδών, Προβλήματα
νέων Γεωπόνων).
2. Ακόμη το Παράρτημα βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική
Ζιζανιολογική Εταιρεία για την άμεση συνδιοργάνωση ημερίδων στους
Νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας.
¾ Υποστήριξη εκδηλώσεων της Κ.Υ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.
¾ Υποστήριξη λειτουργίας Επιτροπών της Κ.Υ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.
¾ Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Παραρτήματος, καθορισμός
αρμοδιοτήτων υπαλλήλων κλπ.
Μετά από επεξεργασία του οργανογράμματος του ΓΕΩΤΕΕ., συστάθηκε
επιτροπή που κατέληξε σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του οργανογράμματος
με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων του παραρτήματος. Αποφασίστηκε η
κατάθεση του Σχεδίου του νέου οργανογράμματος στη Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπων Κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η πρόταση για τροποποίηση
του υφιστάμενου, ώστε να εξυπηρετείτε καλύτερα η λειτουργία του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
¾ Ανακαίνιση
γραφείων,
βελτίωση
υλικοτεχνικής
υποδομής,
εμπλουτισμός εξοπλισμού.
¾ Εξασφάλιση πρόσβασης στη Νομική Βάση Δεδομένων Νομοτέλεια.
¾ Πραγματοποίηση εκδηλώσεων και παρεμβάσεων σε θέματα αιχμής
1. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του Δ.
Οινοφύτων.
2. Διατύπωση απόψεων για την ΜΠΕ των Νέων Οδικών Έργων Αττικής
3. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Η χρήση των αγροχημικών στο αστικό
περιβάλλον.

4. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Εχθροί των φοινικοειδών.
5. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής –
Πολιτικές και Μέτρα Αποκατάστασης.
6. Επεξεργασία και κατάθεση απόψεων για το Σχέδιο Π.Δ/τος
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Γεωτεχνικών ΤΕΙ.
7. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Γεωπονική Εκπαίδευση & Επαγγελματικά
Δικαιώματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Γ. Σχολών – ΕΠΑΣ κλπ.
¾ Συστάθηκαν και λειτουργούν επιτροπές για τα παρακάτω θέματα
1. Σχέδιο Π.Δ. για την προστασία του όρους Υμηττού
2. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής. Εδώ το Παράρτημα και με τη βοήθεια της
5μελούς Επιτροπής Γεωπόνων επεξεργάστηκε τις θέσεις του για το Νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής.
3. Προβλήματα Ρύπανσης του Ασωπού (Εκδήλωση αρχές 2010).
4. Δομή και οργάνωση των Υπηρεσιών Ελέγχου Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.
¾ Ενεργοποίηση των Πενταμελών Επιτροπών Κλάδων
Για τα θέματα που προέκυπταν η Δ.Ε. αποφάσιζε να ζητήσει από τις
πενταμελείς επιτροπές κλάδων τη διατύπωση των απόψεών τους. Εδώ
θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Πενταμελή Επιτροπή Γεωπόνων η
οποία διατύπωσε τις απόψεις της για τα παρακάτω θέματα:
1. Για το Σχέδιο Π.Δ/τος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπονικών
ΤΕΙ.
2. Για το Σχέδιο Π.Δ/τος για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής.
3. Αυτή την περίοδο επεξεργάζεται το θέμα της εμπορίας των αγροχημικών σε
μικρές συσκευασίες.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις άλλες Πενταμελείς Επιτροπές, καθώς
και τα μέλη μας που συμμετείχαν σε Επιτροπές και διέθεσαν την εμπειρία και
το χρόνο τους, αφιλοκερδώς, για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν το
Παράρτημα στην παραγωγή αξιόλογου επιστημονικού έργου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Οι δράσεις που προγραμματίστηκαν από το Παράρτημα για το 2010 κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση με αυτές του 2009. Εκκρεμότητες που υπάρχουν, πάντα σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Δράσης που ψηφίστηκε κατά την τελευταία τακτική συνέλευση και θα
αντιμετωπιστούν άμεσα το προσεχές διάστημα είναι οι εξής:
1. Η περαιτέρω στελέχωση του Παραρτήματος με τακτικό προσωπικό, με
εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό στους τομείς αιχμής λειτουργίας του
Παραρτήματος.
2. On line σύνδεση με την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3. Δημιουργία ιστοσελίδας, και εξασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα
μέλη μας.
4. Προμήθεια λογισμικού που θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του
Παραρτήματος (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, δημιουργία βάσης δεδομένων για
επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα).
5. Να επιδείξουμε άμεσα αντανακλαστικά σε θέματα αιχμής της επικαιρότητας,
για την ενίσχυση του θεσμικού μας ρόλου.
6. Συγκρότηση μόνιμης επιτροπής που θα ασχολείται με τα ιδιαίτερα
προβλήματα των νέων γεωτεχνικών.
7. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων τοπικού ενδιαφέροντος με επίκαιρα θέματα.
8. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.

