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Τα χρόνια της θητείας μας στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας συνέχιζαν να είναι τα
δυσκολότερα για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, όσο και για τους συναδέλφους
Γεωτεχνικούς και για τη χώρα μας γενικότερα υφιστάμενοι όλοι τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά αντισταθήκαμε σθεναρά σε πολλαπλές προσπάθειες
καταπάτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών και σταθήκαμε αρωγοί
και στις καθημερινές δυσκολίες των Γεωτεχνικών προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και
ασφάλεια με τις παρεμβάσεις μας και επιτελώντας ταυτόχρονα τον θεσμοθετημένο ρόλο
μας του συμβούλου της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας
περιβάλλοντος.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, το παράρτημά μας όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε
να δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα (γεωργία,
κτηνοτροφία, δάση, αλιεία, ορυκτός πλούτος, εδαφικοί και υδάτινοι πόροι κ.α.), στην
περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Προσπαθήσαμε σε
όλους τους τομείς που μας αφορούν να ανταποκριθούμε είτε με δική μας πρωτοβουλία είτε
μετά από πρόσκληση των τοπικών φορέων ή των συναδέλφων και να εκφράσουμε την
έγκυρη επιστημονική άποψη μας, ανταποκρινόμενοι στους σκοπούς ίδρυσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και πάντα προς όφελος της αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας, προασπίζοντας
παράλληλα τα δικαιώματα των μελών μας. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας έγιναν πάντοτε
με ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε. του παραρτήματος. Η προσπάθεια αυτή που
καταβάλαμε, σε πολλές περιπτώσεις, έγινε χωρίς να επιζητούμε τη δημοσιότητα, όταν
κρίναμε ότι αυτή δε θα συμβάλει σε κάτι περισσότερο ή όταν μας πίεζε ο χρόνος.
Πολύ σύντομα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το παράρτημά μας εργάστηκε με τη
βοήθεια πολλών μελών του και παρήγαγε έργο, προκειμένου να εκπροσωπήσει επάξια τους
συναδέλφους που απαρτίζουν το Επιμελητήριο στους νομούς Δράμας, Καβάλας & Σερρών,
αλλά και να επιτελέσει το ρόλο του εκφράζοντας υπεύθυνες επιστημονικές απόψεις στα
θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική πολιτική, την περιφερειακή
ανάπτυξη, την αλιεία και το περιβάλλον. Παράλληλα διοργάνωσε και πληθώρα εκδηλώσεων
με μεγάλη ποικιλία Γεωτεχνικών θεμάτων. Και όλα αυτά τα κατάφερε με μόνο 2 άτομα
μόνιμο προσωπικό και αυστηρά περιορισμένο δημοσιοοικονομικά προϋπολογισμό.
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Από τις κυριότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε μπορούμε, ενδεικτικά, να
παραθέσουμε τις παρακάτω, αναφερόμενοι επιγραμματικά σε αυτές για οικονομία χώρου:

Α. Θέματα που αφορούν την οργάνωση του παρ/τος
Θέματα οργάνωσης προσωπικού
Το παράρτημα μας δυστυχώς στελεχώνεται μόνο από 2 άτομα προσωπικό. Έναν
Γεωτεχνικό – Γεωπόνο (Αμπελίδη Θεόδωρο) και μια ΤΕ Διοικητικό (Τσαταλπά Ελένη).
Όμως οι υπάλληλοι αυτοί και τα γραφεία μας γενικότερα λειτουργούν πλέον με
απαρχαιωμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό, που παρουσιάζει δυσλειτουργίες και βλάβες.
Mόλις προσφάτως προμηθευτήκαμε φωτοτυπικό μηχάνημα και οι Η/Υ μας πέραν της
παλαιότητας τους (χαμηλής ταχύτητας λειτουργίας), παρουσιάζουν και λειτουργικά
προβλήματα που εγκυμονούν απώλεια δεδομένων, πέραν της άσκοπης απώλειας
εργατοωρών των υπαλλήλων λόγω αυτών των προβλημάτων. Καταθέσαμε πολλαπλά
αιτήματα χρηματοδότησης στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Πέραν αυτών όμως επιδιώκουμε και τη συμμετοχή περισσοτέρων συναδέλφων στις
δράσεις, στις ομάδες εργασίας και στην εν γένει δραστηριότητα του παραρτήματος μας αν
θέλουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στο ρόλο μας.
Επίσης, μετά την απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το παράρτημα μας προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες για προσωπικό άρχισε να διερευνά και τη δυνατότητα
απασχόλησης για πρακτική άσκηση Γεωτεχνικών ή φοιτητών άλλης ειδικότητας (π.χ.
Διοικητικού Οικονομικού), καταθέτοντας αίτηση τόσο στο ΤΕΙ Καβάλας όσο και στη
διαδικτυακή πύλη πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με την επονομασία
Άτλας.

Οικονομική Διαχείριση
Για τα ποσά που διαχειριζόμαστε για τη λειτουργία του παραρτήματος θα τα δείτε στον
οικονομικό απολογισμό. Γίνεται άμεσα προφανές το γεγονός ότι ουσιαστικά
υπολειτουργούμε με τα απολύτως ελάχιστα χρήματα για αυτό τον σκοπό. Επειδή οι
οικονομικές δυνατότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όλα αυτά τα χρόνια είναι εξαιρετικά περιορισμένες,
το παράρτημά μας αναζητά και βρίσκει τρόπους αύξησης των εσόδων του με τη
συμμετοχή του σε προγράμματα, όπως τα ΛΑΕΚ, ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, από τα οποία πέραν
των εσόδων μπορεί να καλύπτει και ορισμένες από τις δαπάνες του (π.χ. γραφική ύλη,
έκδοση βιβλίων, υλοποίηση σεμιναρίων κ.λ.π.). Τα προγράμματα αυτά είχαν πολλαπλά
οφέλη για τα μέλη μας. Για τα ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ κάθε χρόνο το παράρτημά μας υποβάλλει
αιτήσεις, αλλά ελάχιστα εγκρίνονται πλέον προγράμματα από τον ΟΑΕΔ.
Επίσης υπάρχει χρηστή διαχείριση και πλήρης διαφάνεια των οικονομικών και διοικητικών
θεμάτων και καθένας μπορεί να το δει στις αναρτήσεις στον ιστοχώρο της Διαύγειας που
κάνει το παράρτημα μας για αυτά τα θέματα. Τέλος, με τη δική μας συμβολή επιλύθηκε
επιτέλους το πρόβλημα της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για
ολόκληρο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

2

Άλλα οργανωτικά θέματα
Πληρέστερη και πολυδιάστατη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, αγροτών και κάθε άλλου
πολίτη που έρχεται σε επαφή με το παράρτημά μας και τους υπαλλήλους για τα θέματα
που τους απασχολούν, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο (βιβλιοθήκη μας, διαδίκτυο,
πρακτικά ημερίδων μας, αρχείο παραρτήματος κ.α.).
Επίσης το παράρτημα μας έκανε πληθώρα παρεμβάσεων στην κεντρική υπηρεσία και στα
Συντονιστικά Συμβούλια του ΓΕΩΤΕΕ για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου του
ΓΕΩΤΕΕ, ώστε το Επιμελητήριο μας να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές συνθήκες
και στις ανάγκες των συναδέλφων.
Πληρέστερη προβολή της δραστηριότητας μας γίνεται μέσω του Newletter και της
ιστοσελίδας μας www.geotee-anmak.gr, της ιστοσελίδας του κεντρικού ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και
μέσω ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και Δελτίων Τύπου. Υπάρχει σχεδιασμός
ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας μας, αλλά τα οικονομικά του
παραρτήματος δεν μας επιτρέπουν την υλοποίηση του.
Για όλες τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και συσκέψεις του παραρτήματος, τηρείται έντυπος
και ηλεκτρονικός φάκελος αρχείου με όλο το υλικό από την εκδήλωση και γίνονται οι
σχετικές αναρτήσεις του υλικού των εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα μας, εφόσον λάβουμε
έγκριση από τους ομιλητές.

Β. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με τα μέλη του
Επικοινωνία - ενημέρωση των μελών μας
Για λόγους οικονομίας, αμεσότητας και ταχύτητας εδώ και χρόνια εγκαθιδρύσαμε ένα νέο
τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη μας που επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο κατά την
τελευταία τριετία σε σύνολο 1096 email συναδέλφων (πάνω από το 63% των μελών μας)
επί συνόλου αποδεκτών 1726 email. Πρόκειται για την ενημέρωση των μελών μας με το
καθιερωμένο πλέον newsletter σε έκτακτη ή τακτική βάση. Να τονίσουμε ότι το
παράρτημά μας ήταν το πρώτο που καθιέρωσε την αποστολή ενός τέτοιου ενημερωτικού
newsletter. Η συχνότητα του είναι εβδομαδιαία με τακτικά ή έκτακτα newsletter, ενώ
αποστέλλονται και ειδικά newsletter ανά θέμα, ανά κλάδο Γεωτεχνικών, κατηγορία
ειδικότητας ή επαγγελματικού χώρου (π.χ. μελετητές, εργολήπτες, καταστήματα
γεωργικών φαρμάκων, δημοσίους υπαλλήλους μέλη της ΠΕΓΔΥ κ.λ.π.). Επίσης
χρησιμοποιούμε και το skype ως ένα δωρεάν μέσο επικοινωνίας.
Το περιεχόμενο αυτών των ενημερωτικών email περιλαμβάνει τη δραστηριότητα και τις
παρεμβάσεις του παραρτήματός μας, τη δραστηριότητα των επιτροπών του, τη
δραστηριότητα της Κ.Υ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των παραρτημάτων, ενημέρωση για τις άδειες
άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ενημέρωση για ημερίδες, συνέδρια, συσκέψεις
και εκδηλώσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και άλλων φορέων εντός των ορίων του παραρτήματος και
ενδεχομένως κατά περίπτωση και εκτός αυτού. Επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση για
επιστημονικά γεωτεχνικά θέματα, δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων, για τις επίκαιρες
εξελίξεις, για τις ανακοινώσεις άλλων φορέων (ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΔΑΟΚ κ.λ.π.),
ενημερώνει για θέματα από την αποδελτίωση τύπου που κάνουμε, για τις διαβουλεύσεις
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νομοθετημάτων και την νεώτερη εκδοθείσα νομοθεσία, για προγράμματα, σεμινάρια και
προκηρύξεις και τέλος για θέσεις εργασίας που αφορούν Γεωτεχνικούς. Τα email αυτά
αποστέλλονται και σε υπηρεσίες, φορείς και ΜΜΕ.
Το παράρτημά μας χρησιμοποιεί όμως και άλλους τρόπους ενημέρωσης των μελών του,
όπως τους πίνακες ανακοινώσεων έξω από τα γραφεία μας και την ενημέρωση των
παραβρισκόμενων μελών του στις εκδηλώσεις που διοργανώνει. Επιπλέον ενημέρωση
δίνουμε και με ενημερωτικά φυλλάδια, με περίπτερα σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια.
Ακόμα, διαθέτουμε δωρεάν στα μέλη μας τα πρακτικά ημερίδων που έχει διοργανώσει το
παράρτημα μας στο παρελθόν και άλλα βιβλία γεωτεχνικού ενδιαφέροντος που έχουμε
εκδώσει μέχρι της εξάντλησής τους.

Εξυπηρέτηση των μελών μας
Το παράρτημα μας πάντοτε εξυπηρετεί σε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν τα
μέλη μας με την Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες,
οφειλές, κατάθεση συνδρομών κ.λ.π.). Επίσης τους ενημερώνει και τους εξυπηρετεί πλέον
και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤΕΕ (online ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), παρέχοντας
υποστήριξη και διευκολύνσεις στα μέλη του για τη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Η καθημερινή εξυπηρέτηση κυρίως των μελών μας αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου
πολίτη σε θέματα Γεωτεχνικά αλλά και διοικητικά γίνεται με διάφορους τρόπους. Έτσι,
έχουμε την επιτόπια εξυπηρέτηση των μελών στα γραφεία μας, τηλεφωνική και
ηλεκτρονική με email. Η εξυπηρέτηση μας όμως αφορά και συναδέλφους που είναι μέλη
άλλων παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Άμεση επαφή με τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς στους χώρους εργασίας τους
προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματα τους και να βοηθήσουμε στην επίλυση
τους, εγκαθιδρύοντας μια αμφίδρομη σχέση. Αυτό υλοποιήθηκε σε κάθε ευκαιρία που
δινόταν στον πρόεδρο με τη συμμετοχή του γεωτεχνικού του παραρτήματός μας για να
καταγράψει τα προβλήματά τους προβαίνοντας στις αντίστοιχες παρεμβάσεις (οι οποίες σε
ορισμένες περιπτώσεις ήταν πολύ εύστοχες). Η αμφίδρομη αυτή σχέση ενισχύθηκε με την
επικοινωνία των μελών μας με το παράρτημα και με άλλους τρόπους, όπως η διοργάνωση
συσκέψεων στο παράρτημα, η τηλεφωνική επικοινωνία και η επικοινωνία μέσω emails.

Προγράμματα & διοργανώσεις που υλοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια


Ολοκλήρωση
Empocomp



Υλοποίηση προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ «Πράσινη Βιώσιμη Απασχόληση»



Υλοποίηση προγράμματος ΤΟΠΣΑ «Συνεπώς Περιφέρεια» από το παράρτημα μας

της

υλοποίησης

του

Ευρωπαϊκού

διασυνοριακού

Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων σε νέους
άνεργους επιστήμονες για τη βέλτιστη ένταξή τους στην αγορά εργασίας (κατάρτιση,
επιμόρφωση, συμβουλευτική, ημέρες καριέρας κ.α.) σε Δράμα και Καβάλα. Μέρος των
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ωφελούμενων του προγράμματος ήταν υποχρεωτικά Γεωτεχνικοί. Τελικά μετά από
επισταμένη ενημέρωση των μελών μας είχαμε 40 ωφελούμενους Γεωτεχνικούς στο
πρόγραμμα. Οι συνάδελφοι, πέραν των 2 σεμιναρίων που παρακολούθησαν, έλαβαν το
σχετικό επίδομα και δέχθηκαν συμβουλευτική από το παράρτημα μας για επαγγελματικά
και Γεωτεχνικά θέματα. Για τους ωφελούμενους του προγράμματος όμως υπήρχε και η
προοπτική εξεύρεσης εργασίας τουλάχιστον 4 μηνών μετά από σχετικό πρόγραμμα που
εξέδωσε ο ΟΑΕΔ για τους ωφελούμενους τέτοιων προγραμμάτων. Τέλος, από το
πρόγραμμα παρήχθησαν πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για Γεωτεχνικές Επιχειρήσεις και
συστήματα μέτρησης ικανοποίησης πελατών που δόθηκαν όχι μόνο σε όλους τους
ωφελούμενους αλλά και σε όλα τα μέλη μας, διότι είναι χρήσιμα για κάθε Γεωτεχνική
επαγγελματική δραστηριότητα.


Όσον αφορά τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, όλα αυτά τα χρόνια παρά
το γεγονός ότι κάθε χρόνο υποβάλαμε μια ή περισσότερες αιτήσεις για τη διοργάνωση
σεμιναρίων για τα μέλη μας, εγκρίθηκε μόνο ένα. Το σεμινάριο αυτό αφορούσε τη
συναισθηματική νοημοσύνη στους χώρους εργασίας.



Κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα Interreg και της Λεκάνης της Μαύρης
Θάλασσας. Δυστυχώς όμως δεν εγκρίθηκε κάποια από τις προτάσεις μας.

Άλλες δράσεις του παραρτήματός μας προς όφελος των μελών μας ανεξαρτήτου
ειδικότητας
Παρακάτω και χάριν συντομίας θα σας αναφέρουμε άλλες δράσεις μας προς όφελος των
μελών του και όχι μόνο:
1) Προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των
Γεωτεχνικών [άρθρο 2.1.η] του Ν.1474/1984] σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, όπου
πολλοί συνάδελφοι Γεωτεχνικοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κινδυνεύουν να
χάσουν τις δουλειές τους. Πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα ο τερματισμός μεθοδεύσεων
αποκλεισμού των γεωτεχνικών του ιδιωτικού τομέα από έργα και δραστηριότητες που
θα έπρεπε, με βάση το Π.Δ. 344/2000, να ασκούν. Όπως για παράδειγμα δηλώσεις
ΟΣΔΕ, Καλλιεργητικά Σχέδια εξισωτικής αποζημίωσης, έργα πρασίνου, τοπογραφικά
διαγράμματα σε δάση, ΜΠΕ σε Γεωτεχνικά θέματα, Γεωργικοί Σύμβουλοι, τη μη
επιλογή δασολόγου στις ενστάσεις της Δημωφέλεια Καβάλας για τους Δασικούς χάρτες
κ.λπ..
2) Το παράρτημα μας εδώ και χρόνια διατηρεί και βιβλιοθήκη επιστημονικών συγγραμμάτων που λειτουργεί ως δανειστική για τα μέλη του. Η βιβλιοθήκη αυτή περιείχε το
2019 συνολικά πάνω από 585 μοναδικούς τίτλους βιβλίων και συγγραμμάτων που
αφορούν όλες τις γεωτεχνικές ειδικότητες (σε μερικούς από αυτούς διαθέτουμε πέραν
του ενός αντίγραφα). Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της βιβλιοθήκης και του
εκσυγχρονισμού της οι υπάλληλοι έχουν ήδη προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των
τίτλων της σε αρχείο excel, ώστε να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική αναζήτηση τίτλων
βιβλίων με βάση τη θεματολογία τους, το συγγραφέα, τον εκδότη ή το έτος έκδοσης.
Στη συνέχεια το περιεχόμενο αυτής της καταγραφής της βιβλιοθήκης στάλθηκε με
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email σε όλα τα μοναδικά email που διαθέτουμε, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι
συνάδελφοι τι μπορούν να δανειστούν από τη βιβλιοθήκη μας.
3) Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους συναδέλφους είτε μόνοι μας ή με τη
συνεργασία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του ΟΑΕΔ, διαφόρων ΚΕΚ ή άλλων φορέων.
Παράγοντας επιτυχίας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η συνεχής ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια διαδικασία συνεχούς μάθησης κι επιμόρφωσης με
σκοπό την προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (ιδιαίτερα σε
περιόδους οικονομικής κρίσης).
4) Συνέχιση των παρεμβάσεων μας υπερασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Γεωτεχνικών, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα Οργανογράμματα των Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών, στις Περιφέρειες, στους Δήμους και στο ΥΠΑΑΤ. Οι παρεμβάσεις μας αυτές
ήταν κυρίως εντός των ορίων του παραρτήματος στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης
εφαρμογής του Καλλικράτη και της αναβάθμισης του επιστημονικού ρόλου των
Γεωτεχνικών. Για παράδειγμα, διαμαρτυρηθήκαμε για τη μη εφαρμογή του
προβαδίσματος ΠΕ έναντι ΤΕ και για τη δυνατότητα που δόθηκε σε μη Γεωτεχνικούς να
καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων σε Γεωτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και για την
καλύτερη διαμόρφωση των οργανογραμμάτων και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
5) Κάναμε πολλαπλές παρεμβάσεις τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε φορείς και στα
Μ.Μ.Ε., προκειμένου να ζητήσουμε την επιλογή Δασολόγου ως τεχνικού συμβούλου
κατά τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών από τους πολίτες
και τους φορείς. Ενώ ταυτόχρονα ενημερώσαμε σχετικά και όλους τους
ενδιαφερόμενους πολίτες (μέσω ιστοσελίδας και Δ.Τ.) με αφορμή την ανάρτηση των
δασικών χαρτών σε διάφορα Δημοτικά διαμερίσματα περιοχών του παραρτήματος.
6) Διοργανώσαμε εκπαιδευτικό σεμινάριο για δασολόγους σχετικά με τους δασικούς
χάρτες και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων σε αυτούς. Ενώ ζητήσαμε και τις
συντεταγμένες (πολύγωνα) των δασικών χαρτών για να διευκολύνουμε τους
δασολόγους στο έργο τους. Παράλληλα διοργανώσαμε ημερίδες ενημέρωσης σε κάθε
ανάρτηση δασικού χάρτη (6 σε αριθμό) για συναδέλφους και πολίτες και συντάξαμε
μετά από σχετική πρόσκληση στα μέλη μας λίστα δασολόγων που ασχολούνται με τις
ενστάσεις σε δασικούς χάρτες που δόθηκε στις Δ/νσεις Δασών για ενημέρωση των
πολιτών.
7) Σε συνεργασία με τους συναδέλφους των ΔΑΟΚ της Ανατολικής Μακεδονίας (Σερρών,
Δράμας, Καβάλας) των πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ - νυν τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του
ΥΠΑΠΕΝ της Ανατολικής Μακεδονίας και με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών και Π.Ε. Καβάλας του ΥΠΑΠΕΝ διοργανώσαμε ενημερωτικές ημερίδες με όλες
τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα, το πολλαπλασιαστικό υλικό
και τα λιπάσματα, για τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους
τομείς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έγιναν συνολικά 3 ημερίδες
στην Καβάλα, στη Δράμα και στις Σέρρες.
8) Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης το παράρτημα μας πρωτοστάτησε τόσο
στον καθορισμό των λεπτομερειών του μέτρου καταθέτοντας σχετικές προτάσεις,
συμμετέχοντας σε σχετική επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ, όσο και ενημερωτικά προς τα μέλη
μας σε εκδηλώσεις που κάναμε και στην υποστήριξη που παρείχε ο Γεωτεχνικός του
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παραρτήματος σε κάθε συνάδελφο που είχε πρόβλημα κι απορίες για την εφαρμογή
του μέτρου της συνταγογράφησης. Έχουν προσέλθει πολλοί συνάδελφοι για να
εγγραφούν με τη βοήθεια του Γεωτεχνικού του παραρτήματος στο μητρώο συνταγογράφων του ΥΠΑΑΤ. Για το ίδιο θέμα καταθέσαμε πολλαπλά ερωτήματα στο υπουργείο
προκειμένου να λάβουμε τις σχετικές διευκρινήσεις για τα μέλη μας που μας είχαν θέσει
τα σχετικά ερωτήματα. Τέλος, ενημερώναμε τακτικά τους συναδέλφους για όλες τις
εξελίξεις πάνω στο θέμα.
9) Δημιουργήσαμε ταυτόχρονα ένα δίαυλο άμεσης επικοινωνίας με όλα τα καταστήματα
Γεωργικών φαρμάκων, παρέχοντας τους ενημέρωση όχι μόνο για τη συνταγογράφηση,
αλλά και για τα ΚΤΕΟ ψεκαστικών μηχανημάτων, την εγγραφή τους στα μητρώα
εμπόρων εφοδίων και εισροών και άλλα θέματα που τους αφορούν (δελτία γεωργικών
προειδοποιήσεων κ.α.).
10)Ανάληψη δράσεων για την καθιέρωση του τρισδιάστατου ρόλου των συναδέλφων στη
δημόσια διοίκηση, ο οποίος αφορά: 1) την παροχή τεχνογνωσίας κι επιστημονικής
συμβουλής σε παραγωγούς κ.λπ. 2) τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμογής της
Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, 3) τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Άλλωστε οι γεωτεχνικοί είναι ο κλάδος που προάγει άμεσα την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και συμβάλει έμμεσα στην ανάπτυξη των άλλων
κλάδων της οικονομίας μας.
11)Όσον αφορά το έργο του λεγόμενου ψηφιακού εδαφολογικού χάρτη της Περιφέρειας
ΑΜΘ, το παράρτημα μας συνέχισε και τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία με την
Περιφέρεια ΑΜΘ, να υποστηρίζει την εφαρμογή, διανέμοντας την στους συναδέλφους
και εξηγώντας τους τον τρόπο χρήσης της.
12)Ενημερώσαμε τα μέλη μας και τις υπηρεσίες για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα
Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) μελετών, έργων και τεχνικών υπηρεσιών. Μάλιστα υποβάλαμε στο
αρμόδιο Υπουργείο και προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήματος και κάναμε
παρέμβαση για την καταστρατήγηση του συστήματος από κάποιους φορείς, αδικώντας
έτσι συναδέλφους. Τέλος ενημερώναμε συναδέλφους για όλες τις προσκλήσεις που
αφορούσαν το ΚΗΣΚ.
13)Το επιστημονικό έργο του παραρτήματος προς τα μέλη του δεν σταματάει μόνο σε όσα
σας αναφέραμε παραπάνω. Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζουμε την κοινοποίηση των
δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων, αποστέλλουμε με newsletter στα μέλη μας, στις
αρμόδιες υπηρεσίες ή αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα
και δελτία για επίκαιρα γεωτεχνικά θέματα, εχθρούς και ασθένειες καραντίνας κ.α.
επιστημονικά θέματα. Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας για όλες τις εκδηλώσεις
(ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κ.α.) που γίνονται σε τοπικό επίπεδο κι αφορούν
Γεωτεχνικούς.
14)Το παράρτημά μας όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε να ενδιαφέρεται ενεργά και για την
εργασιακή αποκατάσταση των άνεργων συναδέλφων. Συγκεκριμένα στο newsletter
κάθε φορά περιλαμβάνουμε θέσεις εργασίας, προκηρύξεις και σεμινάρια για
γεωτεχνικούς που εντοπίζουμε στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες. Επίσης αποστείλαμε
κατά περίπτωση ειδικά και έκτακτα newsletter μόνο με θέσεις εργασίας και προκηρύξεις
κατά ειδικότητα και λόγω λήξης προθεσμιών υποβολής αιτήσεων (π.χ. προκήρυξη
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ΕΛΓΑ, Κτηνιάτρων κ.α.). Ακόμα όσα αιτήματα δεχόμαστε για πραγματογνωμοσύνες από
πολίτες τα προωθούμε σε όλα τα μέλη (αναλόγως της ειδικότητας) ώστε όποιος
συνάδελφος επιθυμεί να το ικανοποιήσει. Επίσης κάναμε αίτημα προς τα πρώην
ΚΕΠΠΥΕΛ για να μας ενημερώνουν για επιχειρήσεις που ψάχνουν Γεωπόνους. Τέλος, το
παράρτημα μας ήταν αποδέκτης απευθείας αιτημάτων επιχειρήσεων για να
απασχολήσουν κάποιον Γεωτεχνικό (περίπου 10 ανά έτος). Και αυτά τα αιτήματα
κοινοποιήθηκαν με newsletter στα μέλη μας αναλόγως της ζητούμενης ειδικότητας.
15)Επίσης γενικότερα δεν διστάσαμε να συγκρουστούμε ή και να συνεργαστούμε με το
ΤΕΕ, όταν απειλούνταν τα δικά μας δικαιώματα (περιπτώσεις πορίσματος του ΤΕΕ για
τον ΤΑΡ, Π.Δ. 99/2018 για επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών) ή όταν είχαμε κοινό
όφελος να συνεργαστούμε (π.χ. δασικοί χάρτες).
16)Υποστηρίξαμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ιχθυολόγων και συγκεκριμένα
υποβάλαμε εκ νέου επικαιροποιημένες τις απόψεις μας προς το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά
με το επάγγελμα του ιχθυολόγου. Επιπρόσθετα υποστηρίξαμε τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Ιχθυολόγων και συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ορίζει το Π.Δ.
344/2000 κάναμε παρέμβαση προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την
υποχρεωτική υπογραφή από ιχθυολόγο μελετητή των μελετών για τις
υδατοκαλλιέργειες.
17)Τις προηγούμενες χρονιές προχωρήσαμε στη βράβευση τέκνων γεωτεχνικών που
πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας
μας.
18)Διοργανώσαμε για τα μέλη μας εκπαιδευτική εκδρομή με θέμα τη Γεωθερμία και τις
εφαρμογές της στο Εράσμιο Ξάνθης.
19)Κάναμε παρέμβαση μετά από καταγγελίες μελών μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, για
τις περιπτώσεις καταστρατήγησης της υποχρεωτικής υπογραφής από Δασολόγο
Μελετητή σε μελέτες έργων που θα εκτελεστούν σε εκτάσεις που προστατεύονται από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Υπήρξαν περιπτώσεις δήμων στην περιοχή μας
που προχώρησαν σε αυτήν την καταστρατήγηση της νομοθεσίας παρανομώντας. Η
παρέμβαση μας συνοδεύτηκε και με τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Αμπελίδη εκ
μέρους του Προέδρου της ΔΕ με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίσει το
παράρτημά μας ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι παρόμοιο εντός των ορίων του.
20)Το ίδιο πράξαμε και για τα τοπογραφικά των δασολόγων σε δασικές εκτάσεις και για
την καταστρατήγηση της νομοθεσίας στην υλοποίηση των δασοτεχνικών έργων που
γίνονταν σε βάρος των Δασολόγων.
21)Το παράρτημά μας ήταν το πρώτο που ενημέρωσε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς
5ετούς φοίτησης για τη δυνατότητα λήψης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δίνει ο
νόμος που ψηφίστηκε μέσα στο 2017 και τα άλλα οφέλη αυτού του νόμου γενικότερα
για τους Γεωτεχνικούς.
22)Συνυπογράψαμε κείμενο απόψεων προς τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με τις
αντιγεωτεχνικές και αντιπαραγωγικές διατάξεις νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη
Βουλή. Για το ίδιο θέμα συμμετείχαμε σε σχετική συνέντευξη τύπου με τους προέδρους
των άλλων παραρτημάτων και στείλαμε και σχετικά δελτία τύπου.
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23)Βοηθήσαμε συναδέλφους ώστε να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
σύμφωνα με το ΠΔ.69/2016
24)Κάναμε παρέμβαση που έγινε δεκτή, σχετικά με τη συμμετοχή συναδέλφων στο Εθνικό
Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών.
25) Κοινοποιήσαμε σε όλα τα μέλη μας, προς ενημέρωση τους, όλα τα ονόματα
συναδέλφων Γεωτεχνικών που ήταν υποψήφιοι στις πρόσφατες δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές για τις περιοχές του παραρτήματος μας.
26)Συμπαρασταθήκαμε στις κινητοποιήσεις των αγροτών για το φορολογικό και
ασφαλιστικό τους. Για το θέμα αυτό συντάχθηκε και εγκρίθηκε ψήφισμα στην προηγούμενη Συνέλευση Αντιπροσώπων που στάλθηκε στον Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & Τροφίμων.
27)Μοιράζουμε στα μέλη μας που έρχονται στο παράρτημα, το έντυπο υλικό που
διαθέτουμε από παλιότερες εκδηλώσεις μας.
28)Διοργανώσαμε εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του συναδέλφου γεωλόγου κ.
Παναγιώτη Προέδρου.
29)Υποβάλαμε 2 φορές πρόταση στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την απόδοση των κρατήσεων 6
%ο επί τιμολογίων έργων, σε συναδέλφους Γεωτεχνικούς Δημοσίους υπαλλήλους, μέσω
της δημιουργίας σχετικού λογαριασμού στα πρότυπα ανάλογης διαδικασίας που
εφαρμόζει το ΤΕΕ.
30)Διοργανώσαμε σύσκεψη στα γραφεία μας με τους Βουλευτές της Καβάλας για όλα τα
θέματα που απασχολούν την πρωτογενή παραγωγή και τους Γεωτεχνικούς.
31)Συστήσαμε μέσα στο 2014 επιτροπή – ομάδα εργασίας γεωλόγων στο παράρτημα μας
για την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ανατολικής
Μακεδονίας. Η επιτροπή αυτή συστάθηκε από γεωλόγους που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παραρτήματός μας. Η επιτροπή συνέταξε
σχετικό πόρισμα προτάσεων για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ανατολικής
Μακεδονίας και το παρουσίασε σε δύο εκδηλώσεις που έγιναν σε Δράμα και Καβάλα.
Επίσης το 2016 γνωμοδότησε σε αίτημα για μεταλλευτική έρευνα και σε συνεργασία με
την επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την τροποποίηση του ΚΛΜΕ.
32)Συστήσαμε επιτροπή κτηνιάτρων για την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των αδέσποτων.
33)Συστήσαμε ομάδα εργασίας γεωτεχνικών με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την αξιοποίηση των Τεναγών
Φιλίππων. Η επιτροπή συνέταξε ένα αξιόλογο πόρισμα που στάλθηκε σε όλους τους
φορείς και παρουσιάστηκε σε ημερίδα στη Λυδία Καβάλας. Το πόρισμα αυτό αποτελεί
σήμερα σημείο αναφοράς για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τα Τενάγη Φιλίππων.
Έκτοτε παραμένει ενεργή προσφέροντας τις υπηρεσίες της στο παράρτημα, στον
Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, στην εξέταση σχετικού πορίσματος του ΤΕΕ για τη
διέλευση του αγωγού ΤΑΡ από τα Τενάγη κι αλλού.
34)Συστήσαμε επιτροπή υποβολής προτάσεων - ομάδα εργασίας Γεωτεχνικών για τη
λεκάνη του Στρυμόνα, την αντιμετώπιση των εκεί πλημμυρικών φαινομένων και την
9

Αειφορική τους διαχείριση. Το πόρισμα της επιτροπής στάλθηκε σε όλους του φορείς
και παρουσιάστηκε στον Αντιπεριφερειάρχη και στα ΜΜΕ Σερρών.
35)Επιτροπή για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Θάσου. Η επιτροπή αυτή αφορούσε
την υποβολή προτάσεων για τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και άλλων θεμάτων
του νησιού της Θάσου.
36)Αποστείλαμε σε μέλη μας που μας το ζήτησαν, υλικό από το αρχείο του παραρτήματος.
37) Απευθύναμε προσκλήσεις ένταξης συναδέλφων Γεωτεχνικών σε μητρώα, όπως αυτά
των πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας Δράμας, των αξιολογητών σχεδίων βελτίωσης
κ.α.. Επίσης ενημερώσαμε τα μέλη μας και για το υπό σύσταση μητρώο επιμετρητών
δημοσίων έργων που για τους Γεωτεχνικούς θα τηρείτε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
38) Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία τις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσα στο 2018 με την
υψηλότερη συμμετοχή Γεωτεχνικών Πανελλαδικά από όλα τα παραρτήματα. Η νέα
ανανεωμένη ΔΕ που ανέλαβε στις 20 Ιουνίου συνέχισε και επαύξησε το έργο της
προηγούμενης.
39)Πολλαπλή ενημέρωση για το Μέτρο 16 - Συνεργασία. Αυτή αφορούσε τη διοργάνωση
σεμιναρίου για τους συναδέλφους μελετητές στα γραφεία μας για το Μέτρο 16 και τη
διαδικασία υποβολής προτάσεων σε αυτό και στη συνέχεια ενημερωτική ημερίδα στη
Χρυσούπολη για συναδέλφους, ομάδες παραγωγών και αγρότες.
40)Υποστηρίξαμε την προσπάθεια του ΔΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ένταξη του Επιμελητηρίου σε
Ευρωπαϊκά προγράμματα, αποστέλλοντας σε σχετικό έγγραφο (στα Αγγλικά) την
προϋπηρεσία του παραρτήματος σε αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη
βαθμολόγηση των προτάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την εμπειρία μας.
41)Υποβάλαμε ξανά αίτημα στο ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ για την απόδοση των κρατήσεων 6 %ο από
τιμολόγια έργων σε συναδέλφους, μέσω της δημιουργίας σχετικού λογαριασμού στα
πρότυπα του ΤΕΕ.
42)Απευθύναμε πρόσκληση στα μέλη μας και συστήσαμε ομάδα εργασίας για την υποβολή
προτάσεων επί της διαχειριστικής μελέτης του Πάρκου της Αγ. Βαρβάρας και των
υπόλοιπων χώρων πρασίνου της Δράμας, η οποία συνεδριάζει για αυτό το σκοπό.
43) Υποβάλαμε ξανά αίτημα στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη δημιουργία μητρώου
πραγματογνωμόνων Γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα κατοχυρώσει ένα
επαγγελματικό αντικείμενο που μας ανήκει.
44)Συντονίσαμε ελέγχους νόμιμων προϋποθέσεων που κάνει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αλλοδαπούς
κτηνιάτρους που παρείχαν περιστασιακά τις υπηρεσίες τους για τις στειρώσεις
αδέσποτων.
45)Διαμαρτυρηθήκαμε για την υπογραφή του Π.Δ. 99/2018 για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Μηχανικών που καταστρατηγούν θεσμοθετημένα επαγγελματικά
δικαιώματα των Γεωτεχνικών του Π.Δ. 344/2000. Τη διαμαρτυρία την απευθύναμε
στους βουλευτές του παραρτήματος και ζητούσαμε συνάντηση μαζί τους. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και άλλοι φορείς τελικά κατέθεσαν προσφυγή ακύρωσης στο ΣΤΕ.
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46) Απευθύναμε έκκληση και στους Δασολόγους της Δράμας (μετά από Καβάλα και
Σέρρες) για τη σύνταξη λίστας δασολόγων που ασχολούνται με τις ενστάσεις στους
δασικούς χάρτες. Τη συμπληρωμένη λίστα τη δώσαμε στις Δασικές υπηρεσίες της
Δράμας για να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
47)Καταθέσαμε τις προτάσεις μας στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ‘Συνέργεια
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας’, που αφορά και τη δημιουργία
νέων Γεωτεχνικών τμημάτων σπουδών στο παράρτημα.
48)Διοργανώσαμε, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, το Μάρτιο του 2019 σεμινάρια ελαιοκομίας
με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα Δράμας, στο οποίο μπορούσαν να παρακολουθήσουν δωρεάν τα
μέλη μας και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Επίσης ανάλογα σεμινάρια διοργανώνουμε
και για την Αμπελουργία σχεδόν κάθε χρόνο.

Όλα όσα σας αναφέρουμε παραπάνω αλλά και πολλά περισσότερα, είναι συνοπτικά το τι
έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν είχαμε τη
βοήθεια και την ενημέρωση από τα μέλη μας. Για αυτό καλούμε ακόμα περισσότερο όλους
σας να μας βοηθήσετε στο έργο μας, γιατί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν είναι κάτι απρόσωπο, το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τα μέλη του και η αποτελεσματικότητα του αντικατοπτρίζει τη
δουλειά όλων μας.

Γ. Θέματα που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως σύμβουλο της πολιτείας
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ως ο θεσμοθετημένος Επιστημονικός Σύμβουλος της πολιτείας
σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος δεν θα μπορούσε να
κάνει τίποτα διαφορετικό από το να επιτελεί τον κύριο ρόλο του. Τα θέματα που το
απασχόλησαν αφορούσαν είτε αιτήματα συναδέλφων και διαφόρων φορέων είτε την
καθιερωμένη διαβούλευση της πολιτείας για νομοσχέδια και θέματα που αφορούν τους
Γεωτεχνικούς και τον κλάδο μας γενικότερα είτε ακόμα και θέματα που θίξαμε με δική μας
πρωτοβουλία. Δεν διστάσαμε μάλιστα να διαμαρτυρηθούμε κάθε φορά που μας απέκλειαν
εσκεμμένα από κάθε συνάντηση, σύσκεψη ή διαβούλευση.
Για τις παρεμβάσεις, τα αιτήματα μας και τα έγγραφα που κάναμε και σας αναλύουμε
παρακάτω, πολλές φορές δεχόμαστε απαντήσεις και άλλες φορές τα αιτήματα μας γίνονται
και δεκτά. Αυτές οι εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να μην κοινοποιηθούν προς τα μέλη μας
διότι τους αφορούν τις περισσότερες φορές.
Για να επιτελέσουμε όμως το ρόλο μας προχωρήσαμε σε σειρά συναντήσεων με πληθώρα
τοπικών φορέων (Συντάκτες σχεδίων βελτίωσης, Αγροτικοί σύλλογοι στα μπλόκα των
αγροτών, Σύλλογοι Κτηνοτρόφων, Δήμαρχοι και Αντιπεριφερειάρχες Δράμας, Καβάλας,
Σερρών καθώς και Περιφερειάρχες κ.α.) αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα τους ή θέτοντας
τους τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα προσπαθώντας πάντα να βοηθήσουμε στην
επίλυση τους.
Επιπρόσθετα προχωρούσαμε πάντοτε στη συγκρότηση και υποστήριξη των διαφόρων
επιτροπών και ομάδων εργασίας (και φυσικά της ΔΕ), έτσι ώστε το παράρτημά μας να
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επιτελεί τον επιστημονικό του ρόλο, που είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας
σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής. Οι επιτροπές αυτές είναι δυστυχώς μη αμειβόμενες
και έτσι μειώνεται κατά πολύ το κίνητρο των συναδέλφων να συμμετέχουν σε αυτές.
Πέραν όμως των παρεμβάσεων μας υλοποιήσαμε και πληθώρα ενημερωτικών ημερίδων για
τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς και τους αγρότες με μεγάλη ποικιλία θεμάτων και
αναλόγως του ενδιαφέροντος που υπάρχει σε κάθε περίπτωση και τομέα.

Δράσεις αντιμετώπισης της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών στα
Τενάγη Φιλίππων και αλλού
Υλοποιώντας το θεσμικό μας ρόλο αναλάβαμε ως επικεφαλής και συντονιστής εταίρος κάθε
χρονιά, μετά την ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία που είχαμε κατά το 2012-2013 με
παρόμοιες δράσεις, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της καύσης των
καλαμιών στα Τενάγη Φιλίππων που στη συνέχεια επεκτάθηκε στην πεδιάδα του Νέστου
και στις υπόλοιπες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σκοπός μας είναι η διαφύλαξη ενός
μοναδικού παγκόσμια τυρφώνα που βρίσκεται εντός των ορίων του παραρτήματός μας, τα
Τενάγη των Φιλίππων και το περιβάλλον της περιοχής μας γενικότερα. Έτσι, κάθε χρόνο
προγραμματίζουμε συντονιστικές συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το
συντονισμό των δράσεων ώστε να επιτύχουμε την αποτροπή της καύσης καλαμιών στις
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ορισμένες χρονιές κι όποτε χρειάζεται διοργανώνουμε ημερίδες
και ελέγχαμε με gps τις καμένες εκτάσεις. Επίσης εκδώσαμε φυλλάδια κι αφίσες που
μοιράσαμε για την αποτροπή αυτού του φαινομένου. Μέσα στο 2017 δημιουργήσαμε κι
ένα φυλλάδιο για την ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω στο θέμα και το 2018 ένα
ανάλογο φυλλάδιο για ενήλικες που διανεμήθηκε στην περιοχή του Νέστου στο πλαίσιο
σχετικής ημερίδας που διοργανώσαμε. Από το 2017 και μετά με παρεμβάσεις μας πετύχαμε
την πλήρη απαγόρευση της καύσης των καλαμιών στα Τενάγη Φιλίππων όλο το έτος,
απαγόρευση που επιβλήθηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και την Πυρ. υπηρεσία.

Δράσεις σχετικά με την εγκατάσταση του αγωγού ΤΑΡ
Ένα θέμα που απασχόλησε εκτενώς το παράρτημα μας είναι και η διέλευση του αγωγού
ΤΑΡ από καλλιεργούμενες και μη εκτάσεις της περιοχή μας και κυρίως από τα Τενάγη
Φιλίππων όπως και η μελλοντική εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης στις Σέρρες.
Σκοπός μας ήταν και παραμένει η προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας και
ιδιαίτερα ο Τυρφώνας Φιλίππων. Για το σκοπό αυτό συμμετείχαμε σε μεγάλο αριθμό
συσκέψεων, ημερίδων κι ενημερώσεων με πληθώρα φορέων όπως Δήμους, Επιμελητήρια,
το ΥΠΕΝ, Συλλόγους, εκπροσώπους του ΤΑΡ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.α..
Συστήσαμε επιτροπή που εξέτασε το θέμα και υπέβαλε πόρισμα που αποτέλεσε τις απόψεις
και τα αιτήματα του παραρτήματος σχετικά με την όδευση. Συμμετείχαμε επίσης σε 2
επιτροπές που σύστησε το ΥΠΕΝ για το θέμα. Η πρώτη αφορούσε την εξέταση της
προσφορότερης όδευσης, στην οποία εκθέσαμε εγγράφως και αναλυτικά τις απόψεις και
τις αντιρρήσεις μας, βασιζόμενοι στη σχετική βιβλιογραφία, για τις επιπτώσεις στα Τενάγη
από την όδευση του αγωγού. Η δεύτερη αφορούσε την επιτάχυνση της προετοιμασίας δύο
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έργων που θα συγχρηματοδοτήσει το ΥΠΕΝ με την εταιρεία του αγωγού ΤΑΡ στα Τενάγη
Φιλίππων ως αντισταθμιστικά οφέλη (έργο άρδευσης και έργο ύδρευσης της περιοχής).
Επίσης για το σταθμό συμπίεσης στις Σέρρες υποβάλαμε αναφορά στον ΤΑΡ κι ερώτημα
στον αρμόδιο Υπουργό για την επικινδυνότητα του σχεδιασμού εγκατάστασης του
σταθμού συμπίεσης σε περιοχή επικινδυνότητας πλημμύρας σύμφωνα με σχέδια
αντιμετώπισης πλημμυρών του Υπουργείου. Για το θέμα αυτό και με αφορμή το ερώτημα
μας, ακολούθησε ερώτηση από Βουλευτή Σερρών στον αρμόδιο Υπουργό. Ούτε εμείς ούτε
η κα βουλευτής πήρε απάντηση παρά τις επανειλημμένες ενοχλήσεις μας.
Παρόλο που δεν έγιναν δεκτά πλήρως τα αιτήματα μας περί της πλήρους προστασίας της
γης υψηλής παραγωγικότητας (έγιναν μεν αλλαγές στην όδευση ακολουθώντας πλέον
αγροτικούς δρόμους και στραγγιστικό δίκτυο, αλλά διασχίζει και χωράφια ο αγωγός), ο
αγωγός πλέον στο μεγαλύτερο μέρος του θα είναι εκτός των Τεναγών Φιλίππων (εκτός
από ένα μικρό μέρος του - που λόγω του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων - περνάει
μέσα από τα Τενάγη).

Συνοπτικά τα θέματα που απασχόλησαν το παράρτημα μας ως σύμβουλο της
πολιτείας προχωρώντας στις αντίστοιχες παρεμβάσεις είναι τα παρακάτω:
1) Άμεση συνεργασία με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και με όλους τους άλλους φορείς
δημόσιους και ιδιωτικούς της περιοχής μας, συμμετέχοντας σε επιτροπές, σε
συμβούλια, σε ομάδες εργασίας και συνδιοργανώνοντας από κοινού εκδηλώσεις και
δράσεις.
2) Συμμετοχή στα Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και συνεργασία μαζί τους για θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος στην Αν. Μ.
(αρδευτικό Νέστου, Δ.Σ. Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης, εκδηλώσεις με Φ.Δ. Ροδόπης κ.α.).
3) Το παράρτημα μας όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε σε κάθε δημόσια διαβούλευση που
προερχόταν από την Κυβέρνηση, Φορείς και Οργανισμούς της, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς για θέματα που αφορούν ευρύτερα το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο. Έτσι, κοινοποιούσαμε το κείμενο της διαβούλευσης στα μέλη μας και
ζητούσαμε τις απόψεις τους, είτε διοργανώναμε σχετικές συσκέψεις ώστε να
διατυπώσουμε πιο ολοκληρωμένα τις απόψεις μας, είτε τις καταθέταμε γραπτώς μετά
από δουλειά μελών της ΔΕ και των υπαλλήλων. Τα παραδείγματα πολλά, όπως για τη
δάσωση των Τεναγών, τη συνταγογράφηση, τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης,
τη συγχώνευση των ΤΕΙ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο κ.α.
4) Συμμετείχαμε σε διάφορες επιτροπές, ομάδες εργασίας και συμβούλια που
δημιουργήθηκαν είτε από τον νόμο Καλλικράτη, είτε από άλλη νομοθεσία και από
πρωτοβουλία άλλων φορέων. Η εκπροσώπηση αυτή αφορά π.χ. τις επιτροπές
πρωτογενούς τομέα, τουριστικής προβολής, του Leader, του Leader Αλιείας, το Π.Σ
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.α.
5) Συντάξαμε αναλυτική επιστημονική έκθεση (επιμέλεια Αμπελίδης Θεόδωρος, 13 σελ.)
για την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης της Περιφέρειας ΑΜΘ για την καταπολέμηση
του εντόμου Metcalfa pruinosa στην ακτινιδιά και σε άλλες καλλιέργειες (προτάσσοντας
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κυρίως βιολογικές μεθόδους), όπου προκαλούσε το 2012-2013 και προγενέστερα
μεγάλες ζημιές. Σήμερα, μετά από εφαρμογή των μέτρων που προτείναμε τότε, το
πρόβλημα έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
6) Αποστείλαμε κάθε χρονιά δελτία τύπου για την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας 21
Μαρτίου, για την Παγκόσμια ημέρα Νερού 22 Μαρτίου και για την Παγκόσμια ημέρα
Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου σε όλα τα ΜΜΕ και τους συναδέλφους του παραρτήματος.
Ταυτόχρονα όμως, διοργανώναμε ή συμμετείχαμε και σε σχετικές εκδηλώσεις
εορτασμού των ημερών αυτών μοιράζοντας το έντυπο για τις προστατευόμενες
περιοχές Δράμας, Καβάλας, Σερρών και σχετικές αφίσες που εκτύπωσε το παράρτημά
μας για αυτές τις επετείους. Έτσι, σε διαφορετικές χρονιές π.χ. συμμετείχαμε ως
συνδιοργανωτές σε ημερίδα που έγινε στη Δράμα για την παγκόσμια ημέρα
Δασοπονίας, διοργανώσαμε περιπατητική εκδρομή στο δρόμο του νερού με το Δήμο
Καβάλας, κάναμε ενημερωτική εκδήλωση για την αγροδασοπονία στην Καβάλα και το
2018 συνδιοργανώσαμε 2 εκδηλώσεις για παιδιά στη Δράμα και στον Νέστο με
πληθώρα δραστηριοτήτων.
7) Ζητήσαμε παράταση εγγραφής στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης ξυλείας, παράταση
στην πρόσκληση της βιολογικής γεωργίας, και εξαίρεση από την κατεδάφιση σταυλικών
εγκαταστάσεων και άλλα διαδικαστικά αιτήματα σε άλλες περιπτώσεις.
8) Κάναμε παρέμβαση για την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές στη Θάσο, και συναντηθήκαμε για αυτό με τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Μακ. Θράκης.
9) Υποβάλαμε πρόταση στην Περιφέρεια για τη διοργάνωση workshop για την προώθηση
της Γεωθερμίας στον Νέστο.
10)Αποστείλαμε τις προτάσεις μας προς το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τον Αναπτυξιακό
Προγραμματισμό της χώρας μας για το 2014-2020, δίνοντας έμφαση στον πρωτογενή
τομέα σε ένα κείμενο 8 σελ.. Η τελική άποψη του ΓΕΩΤΕΕ επί του θέματος βασίστηκε
σε μεγάλο βαθμό στο δικό μας κείμενο.
11)Συνδιοργανώσαμε με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα Δράμας στη Δράμα πολλές ημερίδες με
ποικίλη θεματολογία, ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Την καλλιέργεια της Παυλώνιας (ενός δασικού φυτού με πολλές χρήσεις)
 Τις χρήσεις του Ζεόλιθου στη γεωργία.
 Την καλλιέργεια της Καρυδιάς
 Για το διαβρωτικό έντομο του καλαμποκιού
 Για την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών
 Για τις προοπτικές της δενδροκομίας στην Αν. Μακεδονία
 Για Μελισσοκομικά θέματα
 Για την καλλιέργεια της Κρανιάς
 Τριήμερο σεμινάριο για την Αμπελουργία
 Τριήμερο σεμινάριο για την Ελαιοκομία
 Ημέρα Εντομολογίας
 Ημέρα Ζιζανιολογίας
 Ημερίδα για τους ελέγχους στα ψεκαστικά μηχανήματα
14

12)Το παράρτημά μας όμως υλοποιεί και με άλλους τρόπους το συμβουλευτικό του ρόλο.
Συγκεκριμένα γινόμαστε αποδέκτες ερωτηματολογίων - ερευνών για τη συμπλήρωση
από μέρους μας, προερχόμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ερωτηματολόγια
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ερωτηματολόγια φοιτητών γεωτεχνικών σχολών
κυρίως (π.χ. πρόγραμμα Figaro – άρδευσης ακριβείας, Μέτρο 16, για το δρόμο του
νερού, για τα interreg, για τις περιοχές natura κ.λ.π.).
13)Ενημερώναμε με ηλεκτρονικό τρόπο (email) γεωτεχνικούς και κάθε ενδιαφερόμενο
πολίτη προωθώντας σχετικά Δελτία Τύπου Δημοσίων Υπηρεσιών για θέματα που
αφορούσαν γεωτεχνικούς ή πελάτες γεωτεχνικών, όπως για παράδειγμα των ΚΕΠΠΥΕΛ
Καβάλας, Δράμας, Σερρών σχετικά με την εμπορία των λιπασμάτων και άλλα θέματα
αλλαγών στην νομοθεσία.
14)Ενημερώσαμε μετά από σχετική επικοινωνία με το ΥΠΑΑΤ τα μέλη μας για την
υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και
Εισροών, όσων ασκούν τέτοια δραστηριότητα. Για το θέμα αυτό υπήρχε και συνεχής
ενημέρωση και τηλεφωνική εξυπηρέτηση από το παράρτημα μας.
15)Υποβάλαμε τις προτάσεις μας, μετά από τη συμμετοχή μας σε σχετική σύσκεψη στο
Δημαρχείο Καβάλας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της νιτρορύπανσης στο
σύστημα ύδρευσης οικισμών της περιοχής του πρώην Δήμου Φιλίππων που τώρα
ανήκουν στο Δήμο Καβάλας.
16)Υποβάλαμε τις προτάσεις μας στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας ΑΜΘ για
την παραγωγική της ανασυγκρότηση.
17)Κάναμε παρέμβαση για την τύχη της δραστικής Glyphosate, που αποτέλεσε και άποψη
του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
18)Το παράρτημά μας συνηθίζει να αποστέλλει ευχετήρια μηνύματα, εορταστικά μηνύματα
και ευχετήρια επί της ανάληψης των καθηκόντων σε επικεφαλής, υπουργείων, φορέων,
υπηρεσιών και θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγέντες βουλευτές κ.α.
προσπαθώντας να εγκαθιδρύσει ένα πνεύμα συνεργασίας με αυτούς τους φορείς και
τους επικεφαλής τους επί της ανάληψης των καθηκόντων τους.
19)Αυτά τα χρόνια συμμετείχαμε σε πληθώρα συσκέψεων για τρέχοντα θέματα που
διοργάνωσαν άλλοι φορείς πέραν αυτών που διοργανώσαμε εμείς. Σε αυτές κατά κύριο
λόγο συμμετείχε ο πρόεδρος της ΔΕ κ. Μυστακίδης Ζαφείρης. Όπου δεν μπορούσε να
συμμετέχει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων το παράρτημά μας εκπροσωπούσε ο
Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, κάποιο άλλο μέλος της ΔΕ και ο κ.
Αμπελίδης με εντολή του προέδρου.
20)Το παράρτημά μας όλη αυτήν την τριετία έγινε δέκτης επίσημων γραπτών αιτημάτων
διαφόρων φορέων, υπηρεσιών, συλλόγων, εταιριών, συναδέλφων και ιδιωτών.
Αναλόγως και του είδους του κάθε αιτήματος, αυτό είτε διαβιβάζεται στη ΔΕ για να
αποφασίσει επ’ αυτού είτε με πάγιες αποφάσεις της ΔΕ το χειρίζονται αναλόγως οι
υπάλληλοι.
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21)Κάναμε προτάσεις σε όλους τους δήμους της περιοχής για την υιοθέτηση ενός
προγράμματος διαχείρισης των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών, αφού η
ανεξέλεγκτη απόρριψη τους δημιουργεί πολλά προβλήματα.
22)Κάναμε παρέμβαση για την αναγκαιότητα υποβολής φακέλου από το ΥΠΑΑΤ για την
οικονομική ενίσχυση μέτρων Φυτοπροστασίας – Φυτοϋγειονομικού ελέγχου από την
Ε.Ε., αναφερόμενοι στα φυτοϋγειονομικά και φυτοπροστατευτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στην Αν. Μακεδονία. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή των Ελλήνων
με σχετική επερώτηση βουλευτή, που βασίστηκε στην παρέμβαση μας. Παρέμβαση για
την οποία μας στάλθηκε απάντηση γενικού περιεχομένου που αναφερόταν ουσιαστικά
στο να δικαιολογήσει την ολιγωρία του Υπουργείου για το θέμα.
23)Συμμετείχαμε σε αρκετές από τις ημερίδες διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ για την εκπόνηση
των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων που προέβλεπε η οδηγία
60/2000 για τα ύδατα. Συγκεκριμένα, οι διαβουλεύσεις που συμμετείχαμε αφορούσαν
τα υδατικά διαμερίσματα GR12 – Θράκη και GR11 – Αν. Μακεδονία μέρος των οποίων
ανήκουν στο χώρο ευθύνης του παραρτήματός μας και καταθέσαμε τις προτάσεις μας
και το 2012 και μέσα στο 2017 κατά την αναθεώρηση τους.
24)Κάναμε παρέμβαση πολλές φορές στα αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες, αρχές και φορείς
για την εισαγωγή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών παρανόμως μέσω των
όμορων χωρών και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κατάσταση στην αγροτική
παραγωγή, στα φορολογικά έσοδα, στην οικονομία γενικότερα, στο περιβάλλον και
στην υγεία των πολιτών.
25)Υποβάλλαμε εκτενείς κι αναλυτικές προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και για το χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, οι οποίες
αφορούσαν κυρίως τον πρωτογενή τομέα. Συντάκτης των προτάσεων αυτών ήταν ο κ.
Αμπελίδης ως συντονιστής μιας άτυπης ομάδας εργασίας 5 συναδέλφων και της ΔΕ.
26)Το παράρτημα μας κατέθετε υπόμνημα των προβλημάτων της περιοχής και των
προτάσεων του σε κάθε ευκαιρία (πάνω από 10 τέτοιες περιπτώσεις) όλα αυτά τα
χρόνια με αφορμή τη διοργάνωση συσκέψεων και την επίσκεψη υπουργών,
περιφερειαρχών και άλλων επισήμων στην περιοχή μας.
27)Παρείχαμε την επιστημονική μας συνδρομή σε κάθε φορέα και πρόγραμμα που μας
ζητήθηκε και άπτεται των αρμοδιοτήτων μας (Digital cities challenge, Mare Nostrum,
Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, έδρα Unesco του ΤΕΙ ΑΜΘ κ.α.) συμμετέχοντας στις
συναντήσεις, συσκέψεις και workshop, συμπληρώνοντας τα σχετικά ερωτηματολόγια
και καταθέτοντας προφορικά ή γραπτά τις προτάσεις μας.
28)Πήραμε υπεύθυνη θέση από την αρχή στην υπόθεση της συγχώνευσης ΤΕΙ ΑΜΘ –
ΔΠΘ.
29)Κάναμε παρέμβαση στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και στο ΥΠΑΑΤ για τους νέους αγρότες που
δεν μπόρεσαν δικαιολογημένα να παρακολουθήσουν τα σχετικά σεμινάρια, με θετική
κατάληξη.
30)Επίσης για τους νέους αγρότες κάναμε και παρέμβαση για την αδυναμία δικαίωσης
υποψηφίων νέων αγροτών λόγω κλειστού ΠΣΚΕ.
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31)Υποβάλαμε αρκετές φορές πρόταση προς το ΥΠΑΑΤ και το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
αφορούσε τη δημιουργία μητρώου πραγματογνωμόνων- εκτιμητών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
πρόταση που είχε κατατεθεί από το παράρτημα μας και είχε εγκριθεί από το Συντ.
Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Η πρόταση αυτή, είχε την αναλυτική μορφή πρότασης για τη
δημιουργία Προεδρικού Διατάγματος που, αν η υλοποίηση του προχωρούσε, θα
εξασφάλιζε και θα έβαζε κανόνες στον τομέα των πραγματογνωμοσυνών. Το Δ.Σ.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά τις πιέσεις μας συνέστησε σχετική επιτροπή που θα εξετάσει το θέμα.
32)Καταθέσαμε 11σέλιδο υπόμνημα με τα προβλήματα και τις προτάσεις μας για την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της ΠΕ Σερρών, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας και στον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών. Συνέπεια αυτού του υπομνήματος
ήταν μια συνάντηση αντιπροσωπείας μας με τους 2 εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς
άρχοντες. Σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια επιτροπή που θα
εξετάσει όλα αυτά τα θέματα που θίγαμε στο υπόμνημα και όλα όσα προκύψουν στο
μέλλον.
33)Υποβάλαμε κοινό ψήφισμα με το Δήμο Καβάλας και άλλους φορείς για τα προβλήματα
από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών. Τα περισσότερα αιτήματα μας στο ψήφισμα
έγιναν δεκτά.
34)Υποβάλαμε προτάσεις στη διαβούλευση και των 3 νέων τοπικών προγραμμάτων
Leader.
35)Υποβάλαμε τις προτάσεις μας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που μετέχει το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
36)Το παράρτημα μας μετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ Μακεδονίας –
Θράκης, από κοινού και σε συνεργασία με το παράρτημα της Θράκης.
37)Συνεργαστήκαμε με την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο ΤΕΙ ΑΜΘ.
38)Κάναμε παρέμβαση διαμαρτυρίας για τις λανθασμένες αποκλαδώσεις δέντρων εντός
του αστικού ιστού σε δήμους της περιοχής, παρέμβαση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση.
39)Υποβάλαμε προτάσεις τα τελευταία 3 έτη, για νέες ειδικότητες στις σχολές ΕΠΑΣ
μαθητείας του ΟΑΕΔ, μετά από διαβούλευση με συναδέλφους, ειδικότητες που θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας Γεωτεχνικών και θα προσφέρουν στην τοπική αγροτική
οικονομία. Έγινε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την ΕΠΑΣ Καβάλας, στο
Υπουργείο Παιδείας για να περάσει η πρόταση μας για ειδικότητα «Βοηθός ποιοτικού
ελέγχου – υπάλληλος συσκευαστηρίου», συντάσσοντας και καταθέτοντας σχετικό
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.
40)Συμμετείχαμε στις διαβουλεύσεις του Μέτρου 16 - Συνεργασία, υποβάλλοντας
προτάσεις που συγκεντρώσαμε από τα μέλη μας. Σχεδιάζαμε και την υποβολή
πρότασης - προγράμματος από το παράρτημά μας.
41)Υποβάλαμε τις προτάσεις μας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ.
42)Υποβάλαμε πρόταση για τη δάσωση της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων,
πρόταση που συζητήθηκε και στην Ελληνική Βουλή σε σχετική ερώτηση.
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43)Διαμαρτυρηθήκαμε για τον τρόπο κατασκευής του αρδευτικού δικτύου στην πεδιάδα
του Νέστου που δημιουργεί πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως και για την
δημιουργία διοδίων επί της Εγνατίας οδού.
44)Διοργανώσαμε ημερίδα για την Αμπελουργία με θέμα «Επιτραπέζια σταφύλια,
προβλήματα & προοπτικές». Τα πρακτικά της ημερίδας είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα μας
45)Υποβάλαμε αιτήματα παράτασης διαφόρων προθεσμιών προγραμμάτων που
αφορούσαν Γεωτεχνικούς ή τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, όπως για παράδειγμα τις
αναρτήσεις των δασικών χαρτών (πολλαπλά αιτήματα), την παράταση προγράμματος
επιχορήγησης αντιχαλαζικών, του νέους αγρότες κ.α..Τα περισσότερα αιτήματα μας
έγιναν δεκτά και στη συνέχεια ενημερώναμε τα μέλη μας για τις νέες προθεσμίες.
46)Ξεκινήσαμε την εφαρμογή στο παράρτημα μας του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών
δεδομένων (GDPR) και ενημερώσαμε τα μέλη μας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτόν.
47)Υποβάλαμε τις προτάσεις μας στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας
του ΤΕΙ ΑΜΘ, για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών του
τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος winlab.
48) Συμμετείχαμε κάθε χρόνο στην ετήσια τοπική συντονιστική σύσκεψη για το τοπικό
σχέδιο δράσης για την προστασία των προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο
Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου διοργανώνουμε και
σχετικές εκδηλώσεις.
49)Διοργανώσαμε ως παράρτημα πληθώρα εκδηλώσεων όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ορισμένες από αυτές:
 Την Αγροδασοπονία (2 εκδηλώσεις)
 Για τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών (6 εκδηλώσεις, Καβάλα, Αμυγδαλεώνας,
Ελευθερούπολη, Σέρρες, Θάσος και Δράμα με την νέα ΔΕ)
 Για την αποτροπή της καύσης των καλαμιών στα Τενάγη Φιλίππων (5 εκδηλώσεις)
 Για την καλλιέργεια της Στέβιας και των αρωματικών φυτών (3 εκδηλώσεις)
 Για την ενεργειακή αξιοποίηση της Αγριαγκινάρας (2 εκδηλώσεις)
 Για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Αν. Μακεδονία (2 εκδηλώσεις)
 Για την ευλογιά, τον καταρροϊκό και τον μελιταίο πυρετό
 Συμμετείχαμε με 2 εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Δραμοινογνωσίας
 Για την καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς και Μηλιάς στις Σέρρες
 Το Δασικό πλούτο της Δράμας
 Για την προστασία της άγριας πανίδας στο Δέλτα Νέστου
 Για την αξιοποίηση της Γεωθερμίας στο Δήμο Παγγαίου
 Σε εσπερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό με το σύνδεσμο φροντιστών
Καβάλας
 Για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν Γεωτεχνικούς, στέλνοντας και σχετική
ενημέρωση.
 Για την άρδευση ακριβείας στο Αμπέλι
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Συνδιοργανώσαμε την 1η και 2η Θρακομακεδονική συνέργεια σε συνεργασία με την
Περιφέρεια ΑΜΘ
Ήμασταν οι βασικοί υποστηρικτές και συνδιοργανωτές του 4ου Ελληνογερμανικού
φόρουμ Τροφίμων που εξαιτίας μας ήρθε στην Καβάλα
Για τη Λαχανοκομία στην Καβάλα

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ΔΕ στις 20 Ιουνίου, που προήλθε
από τις εκλογές της 22ης Απριλίου του 2018 υλοποιήσαμε τα παρακάτω:
50) Διοργανώσαμε και φέτος την ετήσια συντονιστική σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων
φορέων για την αποτροπή των αγροτικών πυρκαγιών σε όλες τις περιοχές του
παραρτήματος μας. Σε αυτήν αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες που θα
συντονίζει το παράρτημα μας (διανομή φυλλαδίων, δελτία τύπου, εκδηλώσεις κ.α..
51)Διοργάνωση ενημερωτικής εσπερίδας στη Χρυσούπολη για την αποτροπή την καύσης
των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, σε συνέχεια των προγραμματιζόμενων δράσεων
της ετήσιας συντονιστικής σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε αυτήν
μοιράστηκε φυλλάδιο που εκδώσαμε για την αποτροπή των καύσεων στην πεδιάδα του
Νέστου, πέραν αυτού που ήδη είχαμε δημιουργήσει για τα παιδιά.
52)Συνδρομή του παραρτήματος μας στις κατά τόπους υπηρεσίες πολιτικής προστασίας,
όσον αφορά την πρόληψη των αγροτικών πυρκαγιών με τη διανομή υλικού σε αυτές
από το απόθεμα μας, ή τη διανομή ενημερωτικού υλικού στα μέλη μας με κάθε τρόπο.
53) Δεν διστάσαμε να διαμαρτυρηθούμε για τον αποκλεισμό μας από σύσκεψη στο
Δημαρχείο Καβάλας για την όδευση του αγωγού ΤΑΡ, με πρωτοβουλία των υπευθύνων
του ΤΑΡ. Στη συνέχεια δε απορρίψαμε και πρόταση συνεργασίας με την εταιρεία για
την επίβλεψη κατασκευής του αγωγού, διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας.
54)Συμμετείχαμε σε τρία workshop του προγράμματος digital cities challenge και σε δύο
συσκέψεις, συμπληρώνοντας και πέντε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της
παρούσας ψηφιακής υποδομής του Δήμου Καβάλας.
55)Συντάξαμε έγγραφο προς το ΥΠΑΑΤ για την αναγκαιότητα παρακολούθησης του
πληθυσμού του εντόμου Λυμάντρια που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη ζημιά
στην αυτοφυή βλάστηση και σε κατοικημένες περιοχές, πλήττοντας κυρίως οικονομικά
την νομαδική κτηνοτροφία. Η παρέμβαση μας έγινε και ερώτηση στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
56)Γνωμοδοτήσαμε θετικά σε αίτημα για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στη
Δράμα.
57) Συνδράμαμε το Σύλλογο Γεωπόνων Ν. Καβάλας, στην προσπάθειά του για
συγκέντρωση βοήθειας στους πληγέντες από την πυρκαγιά στο Μάτι, απευθύνοντας
πολλαπλές προσκλήσεις στα μέλη μας και συγκεντρώνοντας το υλικό στα γραφεία μας.
58) Απαντήσαμε στα αιτήματα ή ερωτήματα μελών μας και οποιουδήποτε πολίτη ή φορέα.
59)Συμμετείχαμε σε σύσκεψη όλων των φορέων της Καβάλας για να διατυπώσουμε τις
απόψεις μας στη διαβούλευση του ΥΠΑΑΤ για τις μειονεκτικές περιοχές.
60)Διοργανώσαμε στην Αμμουδιά για πρώτη φορά στη χώρα μας, μια ενημερωτική
τεχνικής φύσεως ημερίδα για την καλλιέργεια της Αραχίδας που ανθεί στις Σέρρες.
61)Υποστηρίξαμε συνέδριο στην Καβάλα για την ιστορία του Καπνού.
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62)Υποβάλαμε τόσο τις γενικές μας προτάσεις όσο και ειδικότερα στη συνέχεια προτάσεις
έργων στη διαβούλευση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της ζώνης Ορεινού
όγκου Ροδόπης και Νέστου για τις περιοχές που μας αφορά.
63) Διοργανώσαμε ενημερωτική ημερίδα για την ανάρτηση των δασικών στην ΠΕ Δράμας
σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς και τις δασικές υπηρεσίες.
64)Συνδιοργανώσαμε εκδηλώσεις με άλλους φορείς συμμετέχοντας σε αυτές με ομιλητές,
ή υποστηρίξαμε άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση για την
Παγκόσμια ημέρα βουνών στις Σέρρες, η εκδήλωση για την εφαρμογή ΤΠΕ στον
πρωτογενή τομέα της Β. Ελλάδας κ.α..
65) Με αφορμή την επίσκεψη του Υπ. Οικονομικών το Φεβρουάριο 2019 στην Καβάλα,
καταθέσαμε υπόμνημα με τα προβλήματα και τις προτάσεις μας στη σύσκεψη που είχε
με τους παραγωγικούς φορείς της Καβάλας.
66)Διαμαρτυρηθήκαμε για τις αδικίες στην προκήρυξη της δράσης “Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ για ορισμένες
από τις επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού τομέα. Η διαμαρτυρία μας αυτή έγινε
αντικείμενο ερώτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μετά από εμάς ακολούθησαν και
άλλοι φορείς (Επιμελητήριο Καβάλας).
67)Υποβάλαμε πρώτοι στο ΥΠΑΑΤ κοινό αίτημα με το Παράρτημα Θράκης για την άρση
των αδικιών και την αύξηση πιστώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020. Κατόπιν και βασιζόμενοι στο δικό μας αίτημα
ακολούθησαν άλλα παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και θιγόμενες Περιφέρειες.
68)Διοργανώσαμε φέτος εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας στο Κέντρο
Υποδοχής επισκεπτών Νέστου για σχολεία της περιοχής με ξεναγήσεις, ενημερώσεις και
περιβαλλοντικά παιχνίδια.
69)Διοργανώσαμε συνάντηση για τη βέλτιστη εφαρμογή των προγραμμάτων
Αγροδασοπονίας και Δάσωσης Γεωργικών εκτάσεων με το Ελληνικό Αγροδασικό δίκτυο.
70) Καταθέσαμε από κοινού με το παράρτημα Θράκης αίτημα στο Υπουργείο για άρση των
αδικιών στην Αν. Μακεδονία – Θράκη στο μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες» καθώς
επίσης και για παράταση των αιτήσεων συμμετοχής στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
71)Απαντήσαμε στο αίτημα της Κ.Υ. για κατάθεση ζητημάτων προς συζήτηση με τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά την πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε με τον κ. Βορίδη.
72)Στείλαμε αίτημα προς τον ΕΣΥΦ για παροχή στοιχείων που αφορά την πρόταση που
κατέθεσε στο ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στο πλαίσιο της απόφασης συγκρότησης ομάδας εργασίας στο παράρτημα.
73) Στο πλαίσιο της πιστοποίησης του Επιμελητηρίου κατά ISO 9001:2015 επισκέφτηκε το
παράρτημα Τεχνικός Ασφαλείας προκειμένου να συντάξει γραπτή εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.), ο οποίος έκανε κάποιες υποδείξεις στις οποίες
συμμορφωθήκαμε εν μέρει (προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, σήμανση κ.λπ.).
Απομένει η προμήθεια φαρμάκων για το φαρμακείο των γραφείων του παρ/τος καθώς
και η τοποθέτηση φωτιστικού «έξοδος κινδύνου».
74) Προγραμματίσαμε σύσκεψη για τις 18 Σεπτεμβρίου 2019 με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συντονίσουμε τις προσπάθειες για αποφυγή
των αγροτικών πυρκαγιών.
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Τα πρακτικά, οι παρουσιάσεις ή τα βίντεο των περισσότερων από τις ανωτέρω
εκδηλώσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, εφόσον μας έχει δοθεί η σχετική άδεια
από τους εισηγητές.
Ζητήσαμε και ζητάμε τη βοήθεια όλων των γεωτεχνικών του παραρτήματος μας, ώστε
να συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές, αναλόγως και του γνωστικού τους αντικειμένου,
προκειμένου να μπορεί το παράρτημα να επιτελεί το έργο του, καταθέτοντας προτάσεις για
διάφορα θέματα που του ζητούνται ή κρίνει αυτό. Ευχαριστώντας παράλληλα όλους τους
συναδέρφους που μας βοήθησαν σε αυτό τον τομέα τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είμαστε όλοι εμείς που
είμαστε μέλη του και η αποτελεσματικότητα του χαρακτηρίζει άμεσα τα μέλη του είτε αυτά
συμμετέχουν στις διαδικασίες του είτε περισσότερο όταν δεν συμμετέχουν.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

H Γεν. Γραμματέας

Μυστακίδης Ζαφείρης

Χριστιάνα Αντωνιάδου

Ο παραπάνω απολογισμός δράσης εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής του παραρτήματος Αν. Μακεδονίας της 8/4/2019 και επικαιροποιήθηκε στη
συνεδρίαση της 10/9/2019.
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