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Εκλογές
γ ς Γεωτεε

ττο ποτήρ
ρι ξεεχείλλισε…
…

Της σύνταξης…
Ανατροπή τώρα
αλλιώς ο τελευταίος ας
κλείσει την πόρτα
Το ΓΕΩΤΕΕ επινοήθηκε και ιδρύθηκε σε
μαύρες και σκοτεινές εποχές, το 1971,
πακέτο με τις χουντικές εκδουλεύσεις στον
αγροτικό κόσμο, με το Ν.Δ. 943.
Εξελίχτηκε και τροποποιήθηκε με το N.
1474/84, με υπογραφή ‘’έγκλειστου’’ πια
υπερυπουργού, μετά από πιέσεις των
γεωτεχνικών και πακέτο με την διαχείριση
της εποχής των παχιών αγελάδων, των
δανεικών, των αναδιαρθρώσεων, των
πακτωλών επιδοτήσεων, των ενισχύσεων σε
κομματικά παραμάγαζα στον αγροτικό
χώρο.
Και σήμερα είναι “αλλού γι αλλού”. Όλοι το
ξέρουν.
Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα τεκταινόμενα
της τελευταίας τουλάχιστον εικοσαετίας και
στις “επιτυχίες’’ του επιμελητήριου που
είναι μετρημένες, θα βγάλει τα δέοντα
συμπεράσματα.
Η γενικευμένη απαξία του και η άρνηση
συμμετοχής των συναδέλφων είναι η
αδιαμφισβήτη πραγματικότητα.

Και λοιπόν;
Προκύπτει λοιπόν το προφανές ερώτημα αν
είναι αναγκαίος σήμερα ένας τέτοιου είδους
θεσμός η πρέπει να “τελειώνουμε’’ με
αυτόν. Ωστόσο, η απάντηση σε αυτό δεν
μπορεί να είναι μονοσήμαντη.
Πολλοί παράγοντες καθορίζουν πια αυτή
την “αναγκαιότητα’’ και πολλά ερωτήματα
πρέπει να απαντηθούν ταυτόχρονα.
Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο, ότι έχουν
εξαντληθεί προ πολλού τα όρια, οι
αναγκαιότητες ή και οι σκοπιμότητες της
ίδρυσης του. Τουλάχιστον όπως είχαν
προδιαγραφεί.
Κι αυτό, γιατί οι όποιες κατά καιρούς
φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων
συλλογικοτήτων ή συναδέλφων,
ακυρώθηκαν από τις εγγενείς αδυναμίες και
τον κατακερματισμό του χώρου, την
έλλειψη οράματος και πόρων, την εξάρτηση
από το εκάστοτε κράτος, την κατ' εικόνα και
ομοίωση σε αυτό λειτουργία του, τις
εδραιωμένες πλειοψηφίες με συντηρητικές
λογικές στην αντιμετώπιση των νέων
αντιθέσεων, τις κλαδικές αντιπαλότητες, την
ψευδαίσθηση της ατομικής προβολής και
επιτυχίας,
Ιδιαίτερα δε, από την εξαχρείωση των
δικομματικών επιδιώξεων σαράντα χρόνια
τώρα, που σήμερα απόκτησαν και
μνημονιακή υπόσταση και οι διαρκείς
προσπάθειες έλεγχου, συναλλαγής,
εξάρτησης και υποταγής των αγροτικών –
γεωτεχνικών υποκειμένων.
Όλα αυτά, δεν άφησαν χώρο στο νέο κάθε
είδους, μορφής , περιεχομένου και εν τέλει
συμμετοχής και εκπροσώπησης
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Ακόμη και αν κάποιοι δεν βλέπουν ακριβώς
έτσι την εξέλιξη , το αποτέλεσμα είναι ένα
και το αυτό.

Σήμερα όμως που :
‐Κάθε θεσμός συλλογικής προσπάθειας είναι
στο στόχαστρο και η εκπαραθύρωση του
δεδομένη.
‐Ο ατομισμός και η πρόσδεση στους
κολλητούς η μόνιμη επωδός της επιτυχίας.
‐Τα πάντα υπαγορεύονται και ανατίθενται
στους γνωστούς ή αφανείς, ολίγους.
‐Το μέλλον αποζητά το διαφορετικό και οι
μόνιμοι επικυρίαρχοι επιφυλάσσουν πάλι
σκοτάδι .
‐Σ’ αυτόν τον τόπο , εξομοιώνονται τα πάντα
προς τα κάτω (μισθοί , σπουδές , πτυχία ,
αιτήματα , απαιτήσεις , προσόντα , σκέψη ,
δυνατότητες επιβίωσης ).
‐Φιλάνθρωποι Εταίροι , μετρημένες εταιρίες
, ευαγή πιστωτικά ιδρύματα , funds και trust
και golden boys , θεωρούν τσιφλίκι τους,
τόπους , χώρους , επιστήμη , εργασία ,
περιβάλλον , δικαιώματα και τις ζωές των
άλλων , προς δόξα των κερδών τους.
Όχι τυχαία τα νομοσχέδια υποβάθμισης των
γεωτεχνικών, (με η χωρίς συνθήκες
Μπολόνιας) και εισαγωγής της
επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδα
ισοτιμίας, έρχονται και επανέρχονται
Όχι τυχαία κουρεύονται μαζί με τα
αποθεματικά του και οι υποχρεωτικές
άδειες άσκησης επαγγέλματος όλων των
κλάδων ( εκτός των κτηνιάτρων).
Οι όποιες επαγγελματικές αρμοδιότητες των
πτυχιούχων γεωτεχνικών σχολών,
πετσοκόβονται εντέχνως, βήμα το βήμα ,
απόφαση την απόφαση , μέρα τη μέρα
,υπουργό τον υπουργό , μαζί με τις
ενισχύσεις την δημόσια παρέμβαση, τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της γωνιάς
της γης .
Όχι τυχαία διαχέονται σενάρια κλεισίματος,
ενσωμάτωσης σε άλλα επιμελητήρια ,
αχρηστίας των κλάδων, από τους ίδιους
πάντα σεναριογράφους.
πιστεύουμε ότι ένας επιμελητηριακός
θεσμός είναι αναγκαίος.
Και αν δεν υπήρχε ένας τέτοιος η παρόμοιος
, έπρεπε να τον εφεύρουμε .
Το ερώτημα είναι Ποιος;

Ένα ΄΄άλλο΄΄ ΓΕΩΤΕΕ είναι
αναγκαίο
Πιστεύουμε λοιπόν πιο βάσιμα παρά ποτέ,
πως είναι εντελώς αναγκαίο ένα όργανο
αντιπροσώπευσης συνολικά και συλλογικά
των γεωτεχνικών, που έχουν χώρο
αναφοράς τον πρωτογενή τομέα, με βάση
και μόνο την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ , που προκύπτει από τις σπουδές
και το πτυχίο τους.
Ένα όργανο μαζικό , συνεκτικό ,
δημοκρατικό , γνήσιο , που δεν είναι
εκπρόσωπος επιμέρους ή
αποσπασματικών συντεχνιακών
συμφερόντων η δικαιωμάτων, όμως δεν

είναι ταυτόχρονα μελετητική εταιρεία η
γραφείο εξυπηρετήσεων πελατών.
Ένας θεσμός που εκφέρει ολοκληρωμένο
λόγο , τεκμηριωμένη άποψη και ανοίγει
δρόμους σε όλα τα πεδία ,με βάση τα
τεκταινόμενα στην παραγωγική
διαδικασία ,τον δευτερογενή τομέα και τις
υπηρεσίες , τις σύγχρονες εξελίξεις , τις
επιστημονικές δυνατότητες και την έρευνα
, την οικολογική ισορροπία, το δημόσιο
συμφέρον και τις κοινωνικές ανάγκες , τις
εφαρμογές τους από την σκοπιά του
συλλογικού συμφέροντος των μελών του
γεωτεχνικών , και μέσω όλων αυτών , να
λειτουργεί ως θεσμοθετημένος σύμβουλος
της όποιας πολιτείας . Γιατί το αντίστροφο
δεν είναι δεδομένο.
Άλλωστε από τα μέλη του αποκλειστικά
χρηματοδοτείται και σ αυτά είναι υπόλογο
και όχι στον εκάστοτε υπουργό η
κομματάρχη , έστω και αν είναι ΝΠΔΔ.

Ένα άλλο ΓΕΩΤΕΕ είναι εφικτό ;
Ναι, αλλά πως ορίζουμε το “άλλο”;
Αυτό που μπορεί να σταθεί, αν απλά και
μόνο οργανωθεί καλυτέρα , όπως πολλοί
συνάδελφοι αυστηρά τεχνοκρατικά
πιστεύουν, παρακάμπτοντας τις
ανιστόρητες , καθυστερημένες ,
συντηρητικές και εξαρτημένες πολιτικές
προτεραιότητες και τις αντίστοιχες
εκπροσωπήσεις ;
Αυτό που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την
καταγγελτική επιβολή της μοναδικής
αλήθειας, με όποιο τρόπο και μέσον ,
ερήμην των διαθέσεων των μελών και την
δημοκρατική συμμετοχή τους;
Αυτό που αποτελεί έναν χώρο καταγραφής
δυνάμεων όπως άλλοι υποστηρίζουν;
Αυτό που ασχολείται μόνο με τα μικρά,
εφικτά και επιμέρους όταν και όπως
προκύπτουν;
Αυτό που προβάλλει ‘’σωστές’’ η
διαφορετικές , κατά την υποκειμενική
άποψη πολλών, θέσεις , χωρίς την αναγκαία
οργάνωση;

Αγαπητοί συνάδελφοι /σες
Έτσι ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα μέχρι
τώρα , ακριβώς αυτές οι αντιλήψεις και
στάσεις κυριάρχησαν και φτάσαμε μέχρι
εδώ.
Γι αυτό υποστηρίζουμε ότι , χωρίς τα
παραπάνω να χάνουν την όποια αυτοτελή ,
έστω και ακραία σημασία τους , απαιτείται
η διαλεκτική μεταξύ τους συνάρτηση .
Με ένα μόνο κριτήριο.
Την κοινωνική χρησιμότητα , στην
σημερινή ζωή και όχι στην δευτέρα
παρουσία.
Τότε ναι , ένα άλλο ΓΕΩΤΕΕ είναι εφικτό.
Για την εφικτότητα αυτή , θεωρούμε ως εκ
των ουκ άνευ , τις εξής αδιαπραγμάτευτες
αρχές :
 την γενικευμένη ‘’εισβολή’’ της
δημοκρατίας στο ΓΕΩΤΕΕ ως μέσο.






την παραγγωγική αννασυγκρόττηση
μ
με οικολογγικές προτεραιότηττες
σ
στον πρωττογενή τομέα , ως σ
στόχο.
τις πραγμα
ατικές ανά
άγκες τηςς
κκοινωνίας και των γγεωτεχνικκών ως
α
αυτονόητη
η επιλογή
ή.
τους πιο α
αδύναμου
υς ως
π
προτεραιό
ότητα.
την οργάνωση ως εεργαλείο..



τηνν συμμετο
οχή και τον αγώνα , ως
αξία
α και στά
άση ζωής.

Στιις αρχές α
αυτές εστιιάζονται ο
οι προτάσ
σεις
μα
ας όπως απ
ποτυπώνονται στη
ην διακήρυξη
τηςς ‘’ Γεωτεχχνικής Ενω
ωτικής Κίννησης ‘’ , στον
μέχχρι σήμερ
ρα απολογισμό , κα
αι στα
υπ
πόλοιπα κεείμενα , χχωρίς να δ
διεκδικού
ύμε
το αλάθητο η την απο
οκλειστικό
ότητα τωνν

ιδεώνν. Κάθε άλλλη συμβολή είναι
ευπρ
ρόσδεκτη, μαζί με την κριτική
ή.
Σ αυττή τη βάσ
ση θα συνεεχίσουμε στην
πορεεία
Σε έννα τέτοιο ΓΕΩΤΕΕ
Γ
θα
α επιμείννουμε.
Χωρίίς αυταπά
άτες, αλλά
ά με βήμα
ατα
μελεττημένα κα
αι σταθερ
ρά.
Ελπίζζουμε να επιμείνου
υν πολλοίί.
Αλλιώ
ώς ο τελευταίος αςς κλείσει την
τ πόρτα
α.

αμά
άν…. το ΓΓεωτεε

Μ
Μια μικρή πεερί θαυ
υμάτωνν ιστορίία…..
ΈΈγινε και η Γενική ΣΣυνέλευση του Γεω
ωτεε , στη
ην Θεσ‐νίκκη , στις 2
25 και
2
26 Μάη 2012 και ό
όπου συνέέβησαν ω
ωραία πρά
άγματα , σ
σχεδόν
θ
θαύματα::
Η ημερήσ
σια διάταξξη της συννέλευσης καθορίσττηκε από τον
πρόεδρο(μόνο;)(ΔΑ
ΑΚΕ) χωρίίς να συζη
ητηθεί στο
ο ΔΣ , χωρ
ρίς να
π
περιλαμβ
βάνει ετήσ
σιο απολο
ογισμό κα
αι πρόγρα
αμμα δράσ
σης, γεγοννός
π
πρωτοφα
ανές στα γγεωτεχνικά
ά ιστορικά χρονικά
ά.
π
ά από πρό
όταση ΠΑΜΕ‐ΕΠΟΣΣ‐Γ‐
ΣΣτην συνέέλευση έγγινε αποδεεκτή μετά
ΥΣΗΣ και ά
άλλων συ
υναδέλφω
ων, και μεε ψηφοφο
ορία, η έννταξη
ΕΕΠΑΝΙΔΡΥ
ημερήσια
α διάταξη ,με ποσοσ
στό 60%‐4
40% (επί 1
110‐
ττου θέματτος στην η
120 περίπ
που παρόνντων –αριθμός λία
αν επιεικώ
ώς «τραγικκός»)
1
Με την ίδια περίπο
ου πλειοψ
ψηφία απ
περρίφθη το πρόγρ
ραμμα δρά
άσης
Μ
που είχε γγίνει δεκττό; στο Δ.ΣΣ. , που είχε ψηφισ
στεί από 6 μέλη σεε
π
σύνολο 15
5.
σ
απασχόλη
ησε την ΓΓ.Σ. στο 80
0% του χρ
ρόνου συζζήτησης .
ΤΤο θέμα α
ρος του ΔΣΣ μίλησε ττελευταίο
ος για το θ
θέμα μη δ
δίνοντας κκαμιά
Ο πρόεδρ
δυνατότητα αντίλο
ογου στηνν τοποθέτηση του, όπου προ
οφανώς
δ
διατυπώθ
θηκαν σοβ
βαρότατες ενστάσεεις.
δ
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Στηνν τελική ψ
ψηφοφορ
ρία επί του
υ υποτιθέέμενου Πρ
ρογράμμα
ατος
Δρά
άσης , έλα
αβαν μέρο
ος 50‐60 μέλη
μ
(αριθ
θμός λιανν επιεικώςς
«φττυσίματοςς» ) ήτοι το
τ 5% περίπου των εκλεγμέννων αντιπ
πρόσωπωνν ,
οι ό
όποιοι βεβ
βαία εξελέέγησαν από το 15‐20% των εγγεγραμ
μμένων
γεω
ωτεχνικώνν στο επιμ
μελητήριο;
Με την τελική ψηφοφ
φορία ‐ μεεταξύ των άλλων ‐ ελήφθη
ε
κ
και
από
όφαση απ
ποδέσμευσης της χώ
ώρας από
ό την ΕΕ !!!! , από κα
αμιά
30α
αρια συνα
αδέλφους , του ΠΑΜΕ , πισττούς στο καθήκον
κ
(κατταστάσειςς ροκ).
Στο πρώτο ΔΣΣ του Επιμ
μελητήριο
ου που έγγινε ακολο
ούθως, σττις 25 Ιου
υν.
καθ
θορίστηκα
αν μια σειιρά από θέματα
θ
τρέχοντα η πιθανώς με
επείίγοντα χα
αρακτήρα. Για την αξιολόγη
ηση‐αποτίίμηση τηςς Γενικής
Συνέέλευσης κκαι την κρ
ρισιμότητα της καττάστασης ούτε λέξη
η, παρά το
ο
κείμ
μενο που καταθέσα
αμε γι αυττό.
Οι π
περί ου ο λόγος πλεειοψηφού
ύσες παρατάξεις και οι εκπρ
ρόσωποι
τουςς (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ ) προφανώς
π
ς θεώρησα
αν ότι ούττε συνέβη
η, ούτε
πρό
όκειται να
α συμβεί τίποτα.
τ
Πίίστεψαν όντως
ό
πωςς ήταν θα
αύμα .
Μόννο που τέέτοια θαύματα κρα
ατούν ήδη
η πολλά χρ
ρόνια.
Και δυστυχώ
ώς είναι θλλιβερή πια
α πραγμα
ατικότητα , που βολλεύει
περισσότερο
ους από όσ
σους φαίννεται.

α
αντίί
δ
διακκήρυ
υξης
ττα ίδια κα
αι χειρότερα
Δ
Δεν έχουμ
με να πούμε πολλά περισσόττερα από α
αυτά που ήδη όλεςς και
ό
όλοι γνωρ
ρίζουν και βιώνουν μαζικά είίτε στους χχώρους ερ
ργασίας , όσοι
β
βέβαια έχχουν ακόμ
μη το προννόμιο να εεργάζοντα
αι, είτε πιο τραγικά
ά
α
αντιμετωπ
πίζουν οι εευρισκόμεενοι στην ανεργία κκαι την επ
πισφάλεια
α.
Ισχύουν τρ
ρία και κά
άτι χρόνια
α μετά , όσ
σες διαπισ
στώσεις κκαι
εεπισημάνσ
σεις έχουνν γίνει , επ
πί το επαχχθέστερο , μιας καιι μεσολάβ
βησαν
μ
μνημόνια , εφαρμο
οστικοί νόμ
μοι , περικοπές , ''π
προσαρμο
ογές'',
εεκποιήσειις, διαλύσ
σεις , διαθεσιμότητεες και άλλλα πολλά κκαι στουςς
κκλάδους μ
μας , στο ό
όνομα του
υ χρέους σ
στους πιστωτές καιι στη θρησ
σκεία
ττου ανεξέλλεγκτου δ
διεθνούς α
ανταγωνισ
σμού.
ΣΣε ένα τόπ
πο απίστευτης φυσ
σικής ομορ
ρφιάς, εξα
αιρετικών
εεδαφοκλιμ
ματικών σ
συνθηκώνν, μεγάλω
ων παραγω
ωγικών δυ
υνατοτήτω
ων και
ττεχνογνωσ
σίας ανθρ
ρωπινού δ
δυναμικού
ύ έχουμε π
πλέον φτά
άσει:
ΣΣε μια συννολική καττάρρευση της όποια
ας αναπτυ
υξιακής
δ
διαδικασία
ας
ΣΣτην διάλυ
υση και εκκποίηση τω
ων παραγγωγικών δ
δυνάμεων
ΣΣτην συνολλική απορ
ρρύθμιση των σχέσεων παρα
αγωγής
ΣΣε πλήρη α
αδιαφορία
α για την ο
οικολογικκή ισορροπ
πία

ορισ
σμένες απ
ποδείξεις
Τι ά
άλλο θα μπ
πορούσανν να σημα
αίνουν κα
αι να επιφ
φέρουν νό
όμοι ,
κανονισμοί , διατάγμα
ατα και οιι αντίστοιιχες συνήθ
θεις ''ελλλείψεις',
όπω
ως για πα
αράδειγμα
α;

ΤΤα φαινόμ
μενα:



Α
Απαξίωση
ης και εγκα
ατάλειψης της πρω
ωτογενούςς παραγωγγής, στον
α
αγροτικό χχώρο και αξιοποίησ
σης μόνο ορισμένω
ων τομέωνν ‐ ''φιλέττων'',
μ
μέσω κεφαλαιούχω
ων επενδυ
υτών ( ενέέργεια , νεερά , κοιτά
άσματα κλλπ)















ΤΤαυτόχροννης υποβά
άθμισης ττου φυσικκού περιβ
βάλλοντοςς, λεηλασίίας
ττου φυσικκού πλούττου , εξάνττλησης κα
αι ρύπανσ
σης των νεερών χωρίς
έέλεος και έλεγχο
ΣΣυστηματικής εκπο
οίησης δημ
μοσίων κα
αι συλλογικών αγαθ
θών και πόρων.
Δ
Διατροφικκών σκανδ
δάλων
Α
Αποδιάρθ
θρωσης το
ου δευτερο
ογενούς ττομέα , χρόνο με το
ο χρόνο κα
αι οι
ό
όποιες μικκρομεσαίεες επιχειρ
ρήσεις μετταποίησηςς και εμπο
ορίας
υ
υπάρχουνν ακόμη , σ
σύρονται στο μαγγανοπήγαδ
δο των μεγαλεμπόρ
ρων
πολυεθνικκών
κκαι των αλλυσίδων λλιανικού εεμπορίου,, κυρίως π
Περιθωριο
οποίησης της ενδογγενούς έρ
ρευνας και της παρα
αγωγής
Π
ου και αγο
οραία ενα
απόθεση ττους στου
υς σχεδιασ
σμούς
εεπιστημοννικού έργο
κκαι ορέξειις πολυεθνικών κολλοσσών
Αφανισμο
ού χιλιάδω
ων μη προ
ονομιούχω
ων της υπα
αίθρου, σ
σταθερά κκαι
Α
ανελέητα
α
Κυριαρχία
ας επαγγεελματικώνν, συνδικα
αλιστικώνν, συνεταιιριστικών
Κ
οργανώσεεων και ηγγεσιών πο
ου κινούντται μόνο, στο πλαίσ
σιο
ο
προγραμμ
μάτων αμφ
φίβολης α
αποτελεσμ
ματικότηττας, πολιτιικών
π
σκοπιμοτή
ήτων , κομ
μματικής α
ανταποδο
οτικότηταςς
σ
Όπου Κρά
άτος και αγγροπεριβα
αλλοντικά
ά Υπουργεεία, συμπεεριφέροντται ως
Ό
στυγνοί γρ
ραφειοκρατικοί μηχχανισμοί, εντολοδό
όχοι και διαμεσολα
αβητές
σ
μικρών κα
αι μεγάλω
ων συμφερ
ρόντων
μ



Διαχρονικκής αδυνα
αμίας δημιιουργίας α
αξιόπιστο
ου συστήμ
ματος
Δ
σχύσεων σ
σε αγρότεες και κτηννοτρόφου
υς με
κκαταβολής των ενισ
υθο την επ
πιβολή δυσθεώρητω
ων προστίίμων
εεπακόλου
α έχουν μεετατραπείί σε μεταφ
φορείς χαρ
ρτιών
ΕΕπιστήμοννες γεωτεχνικοί, να
ραφών, τα
αμίες και εεισπράκτο
ορες, δανεειστές χωρ
ρίς αντίκρ
ρισμα,
κκαι υπογρ
στο έλεος του αντα
αγωνισμού
ύ, της αγο
οράς, των ττραπεζώνν, και του κάθε
σ
κομματάρ
ρχη
κ
ωχοποίηση
ης΄΄ του α
ανθρώπινο
ου δυναμιικού
ΓΓενικευμέένης ΄΄φτω
ών ‐ επιστη
ημονικού δυναμικο
ού)
((παραγωγγών ‐ επαγγγελματιώ
ους κοινω
ωνικής απο
ογοήτευσ
σης και διάλυσης το
ου κοινωννικού
ΤΤης πλήρο
ιιστού
οιημένο κκαθεστώς..
εείναι πια νομιμοπο
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η εφαρμογή της ερ
ργαλειοθή
ήκης του ΟΟΣΑ
Ο
70% διατρ
ροφική εξά
άρτηση κυ
υρίως από
ό τις πολυεθνικές
η κατά 7
το ελλειμ
μματικό εμ
μπορικό ισοζύγιο στα
σ τρόφιμ
μα , ιδίωςς ζωικής
προέλευσης.
παραγωγο
ού που βρ
ρίσκονται κάτω του κόστους
οι τιμές π
οι τιμές κκαταναλω
ωτή πάνω από τα όρ
ρια επιβίω
ωσης
το ''χάριισμα'' της ΑΤΕ στον όμιλο Πειραιώς
η επιχειρ
ρούμενη εκποίηση
ε
αλών
των αιγια
η απαξίωσ
η πλήρηςς έλλειψη αλιευτική
ής πολιτικκής και η γενικότερ
γ
ση
του Τομέέα Αλιείαςς
η αιώνια
α ανυπαρξξία δασολο
ογίου‐δασ
σικού κτηματολογίο
ου
η παράδο
οση των δασικών
δ
π
περιοχών
‐ οικοσυσ
στημάτων στους
απανταχού ''επενδ
δυτές''
θμιση του
υ αστικού περιβάλλλοντος καιι ο περιορ
ρισμός του
υ
η υποβάθ
αστικού π
πρασίνου
υ
η εκποίηση η και το
τ κλείσιμ
μο σημανττικών παραγωγικώνν μονάδωνν (
Δωδώνη , ΕΒΖ )
α των ''ετα
αίρων'' για
α εμπάργκκο στη
η υποταγγή στα κελλεύσματα
Ρωσία κα
αι οι επιπττώσεις κυρίως στου
υς παραγω
ωγούς, αλλλά και τις
εξαγωγέςς
η δυσβάσ
στακτη κα
αι καταστρ
ροφική φο
ορολόγησ
ση των αγρ
ροτών ιδίω
ως
μέσω τηςς φορολόγγησης τηςς αγροτική
ής γης
η οικονομική ασφυξία , λόγγω της έλλλειψης χρη
ηματοδόττησης καιι
μένων χρεώ
ών των πεερισσότερ
ρων μικρώ
ών καταστημάτων και
κ
γενικευμ
ελεύθερω
ων επαγγεελματιών του κλάδου, που οδηγεί
ο
στο
ον
αφανισμ
μό τους
η μη κατο
οχύρωση των βοσκκήσιμων γαιών και η έλλειψη
η
ουσιαστιικής στήριιξης της κττηνοτροφ
φίας
η ''παράδ
δοση'' ΠΟ
ΟΠ προϊόντων όπωςς η φέτα, στον
σ
διεθννή
ανταγωννισμό
η επιμήκκυνση της διάρκειαςς του φρέσκου γάλακτος
η γενικευ
υμένη και ανεξέλικττη αύξηση
η του κόσττους παρα
αγωγής σεε
γεωργία και κτηνο
οτροφία
η κατασττροφή του
υ ζωικού κεφαλαίου
κ
υ (καταρρ
ροϊκός, ευλλογιά)
λόγω ανυ
υπαρξίας δημόσιωνν δομών και
κ έλλειψ
ψης επιστη
ημονικού
προσωπιικού.
η υποχρηματοδόττηση ,συρ
ρρίκνωση , απαξίωσ
ση έως διά
άλυσης τω
ων
γεωτεχνιικών πανεεπιστημιακών ιδρυμ
μάτων
η επίθεσ
ση στα επα
αγγελματιικά μας διικαιώματα
α
οι διαθεεσιμότητεςς και οι απ
πολύσεις στις δημό
όσιες υπηρ
ρεσίες
η εγκατά
άλειψη τηςς έρευναςς και των ερευνητικ
ε
κών φορέω
ων που
αφορούνν στον πρω
ωτογενή τομέα
τ
και τα τρόφιμ
μα ( ΙΓΜΕ , ΕΘΙΑΓΕ)
οι αντιεπ
πιστημονικκές συγχω
ωνεύσεις στους
σ
επο
οπτευόμεννους φορεείς
του ΥΠΑΑ
ΑΤ ( ΕΛΓΟ) και η δρ
ραματική υποστελέέχωση τωνν
γεωτεχνιικών υπηρ
ρεσιών
και πολλά
ά άλλα

αν ό
όχι την πα
αράδοση και υποτα
αγή αγροττών και γεωτεχνικώ
ών ,στην
κερδ
δοφορία των υπερ
ρεθνικώνν τραστ, υπ
πό την πο
ολιτική κη
ηδεμονία
τωνν νεοφιλελλεύθερωνν της ΕΕ , αλλά κα
αι εσωτεριικών μεγά
άλων
συμ
μφερόντω
ων;

υποστηρ
ρίζουν τα κόμματα που κυβέέρνησαν διαδοχικά
δ
ά και πλέο
ον
συγκυβεερνούν, κα
αθώς και τις πολιτιικές που εφαρμόζο
ε
ουν.
Θεω
ωρούμε λο
οιπόν την ανατροπή
ή και των τριών παρ
ραγόντωνν ως τον
μοναδικό δρό
όμο, όχι πλέον
π
για την καλύττερη πορεεία του
μελητηρίο
ου, αλλά για
γ την ίδιια του τηνν ύπαρξη.
Επιμ
προ
οτεραιότητες
Με βάση του
υς αλληλένδετους παράγοντ
π
τες, αμέσω
ως μετά τις εκλογές ,
θα θ
θέσουμε σ
σε δημόσ
σιο διάλογγο μεταξύ
ύ των συνα
αδέλφωνν και όχι
μόννο , ύστερα
α από τεκκμηριωμέένες εισηγγήσεις επιιστημονικκών ομάδω
ων
, κα
ατά προτερ
ραιότητα , τα βασιικά θέματτα που άπ
πτονται τω
ων δυο
πρώ
ώτων παραγόντων..

ΕΕίναι λοιπ
πόν προφανές

ττο γιατί κα
ατά την άπ
ποψη μαςς,
με δηλωμ
μένους κα
αι αδήλωτο
ους σχεδιιασμούς , οι μονίμω
ως κυβερννώντες
, χρόνια τώ
ώρα προεετοιμάζουν την εκπα
αραθύρωση του επ
πιστημονικού
δ
δυναμικού
ύ της χώρας και μέσα σ αυτή
ήν και τωνν Γεωτεχνιικών ,
Κ
Κοπτόμενο
οι για την δήθεν ‘’ ιισοτιμία ’’των πτυχίίων
Α
Απεργαζόμ
μενοι τηνν ‘’κλοπή’’ των επαγγγελματικών
δ
δικαιωμάττων.
Α
Απαξιώνονντας κάθεε τι που κιινείται δημιουργικά
ά στον τομ
μέα
της επιστή
ήμης , της έρευνας , του δημό
όσιου συμ
μφέροντος.
Κ
Κουρεύονττας ακόμη
η, εντελώςς επιστημονικά, τις καταθέσεεις
του ΓΕΩΤΕΕ, ήτοι τιςς συνδρομ
μές των γεεωτεχνικώ
ών , στο όννομα
της διάσωσ
σης των τραπεζών .
δ
διαλύοντα
ας επί της ουσίας κά
άθε τι δημ
μόσιο , συ
υλλογικό , κοινωνικκό ,
π
που έχει λλόγο, πιθα
ανότητα έστω αντίδ
δρασης , δ
δυνατότηττα
ττεκμηρίωσ
σης, επισττημονική επάρκεια, ακόμη και αν δεν βαρύνει ττον
ο
οποιονδήπ
ποτε ελλεειμματικό κρατικό π
προϋπολο
ογισμό , μεε τις ρυθμ
μίσεις
ττων μνημο
ονίων , εκκποιώνταςς έτσι , τη
ην αγωνία
α , τις σπουδές , τις
ο
οικονομίες , χιλιάδω
ων οικογεενειών σ’ α
αυτό τον ττόπο.
κκαι όμως το ΓΕΩΤΕΕ , ακόμη στο σημεείο μηδένν
ννα παρακο
ολουθεί ττην πορεία
α προς τονν πάτο, έρ
ρμαιο παρ
ραγοντίσκκων ,
κκάθε λογή
ής σωτήρω
ων, και ελεγχόμενω
ων εκπροσ
σώπων αρεεσκείας . Λες
κκαι ήταν γγραφτό εκκ του προο
ορισμού ττου να είναι μικρό, αδύναμο
ο,
ά
άβουλο.
συνάδελφ
φοι γεωτεεχνικοί
σ
Οι εκλογές για την α
ανάδειξη των οργά
άνων διοίκκησης του ΓΕΩΤΕΕ σ
στις
Ο
10.4.2011 σημαδεύ
ύτηκαν απ
πό την πρω
ωτοφανή αποχή πο
ου έφτασεε στο
1
85% των μ
μελών του
υ!
8
Οι εξηγήσ
σεις που δόθηκαν π
πολλές. Το ίδιο και ο
οι δικαιολλογίες.
Ο
Η οικονομική δυσπρ
ραγία τωνν συναδέλλφων και η αδυναμίία
π
πληρωμήςς των οφειιλόμενων συνδρομών.
Ο
Οι παραλυ
υτικές διαδ
δικασίες ττης λειτου
υργίας του
υ ΔΣ .
Ο άκρατοςς κομματισ
σμός.
Η αναποτεελεσματικκότητα του
υ.
Ο παραγονντισμός.
Η λογική της ανάθεσ
σης .
οιες από α
αυτές.
εείναι κάπο
ας όμως τη
ης απαξίω
ωσης του ΓΓΕΩΤΕΕ τόσο από τη
ην Πολιτείία,
Ο πυρήνα
όσο και σττη συνείδηση των γγεωτεχνικών, χωρίςς να παραγνωρίζουμε τα
ό
παραπάνω
ω , βρίσκεεται κυρίω
ως , κατά ττη γνώμη μας , σε τρεις
π
ους παράγγοντες .
κκομβικούς και αλλληλένδετο
ων θεσμώνν συλλογιικής και κκοινωνικής
o Στην κκρίση συννολικά τω
εκπρο
οσώπησης που ενττάθηκαν μ
μέσα σε μ
μια περίοδ
δο οξύταττης
και πο
ολύπλευρ
ρης παρακμής.
αποδιάρθ
θρωση συ
υνολικά το
ου πρωτο
ογενή τομέέα από τιις
o Στην α
ασκούμενες ακκραία νεο
οφιλελεύθ
θερες πολλιτικές με την
συνεπ
πακόλουθ
θη υποβά
άθμιση του
υ επαγγελλματικού ρόλου τω
ων
γεωτεεχνικών εεπιστημόννων .
α στα όργγανα διοίκκησης του
υ ΓΕΩΤΕΕ ττων δυνά
άμεων
o Στην κκυριαρχία
που, π
πέρα από
ό επιμέρο
ους δειλέςς ενστάσεις, εξαρτώ
ώνται και
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 Για τη
ην κρίση των
τ θεσμώ
ών εκπρο
οσώπησηςς
Όπο
ου ακόμη και κατά την
τ διάρκκεια αυτήςς της θητεείας έγιναν από
πολλ
λλούς , συγγκεκριμέννες και ενδ
διαφέρου
υσες προτά
άσεις στην
κατεεύθυνση :
Επαννεξέτασηςς του ρόλο
ου του ΓΕΩ
ΩΤΕΕ και αναθεώρησης του
θεσμ
μικού πλα
αισίου που
υ το διέπεει.
Θεσμ
μικών ‐ νο
ομικών κα
αι οικονομ
μικών αλλα
αγών ‐ η δημοκρατ
δ
τία
και η διαφάνεεια ως βασ
σικό του θεμέλιο.
θ
Εμείίς θα επαννέλθουμεε αναλυτικκά .
 Για τη
ην ανάκαμψη του πρωτογεν
π
νούς τομέέα και τονν ρόλο τωνν
γεωτεεχνικών
Όπου , π
προτάσεις έχουμε καταθέσει
κ
ι και στο παρελθόν
π
ν, όμως
σήμερα , απαιτού
ύνται μεγά
άλες επισττημονικέςς παρεμβάσεις ,
συντονισ
σμένο έργγο, γενικευμένες πρ
ρωτοβουλλίες , και κυρίως
αγωνιστιικές διεκδ
δικήσεις που
π θα αφ
φορούν:
 Τον ρόλο
ο του αγρο
οτικού τομ
μέα στις σημερινές
σ
συνθήκεςς εν όψει
της νέας ΚΑΠ
 Την παρα
αγωγική ανασυγκρό
α
ότηση προ
ος όφελο
ος των κοιννωνικών
αναγκώνν
 Την περιβαλλοντικκή διάστα
αση της αννάπτυξης ιδιαίτερα
α στην
τ τρόφιμα.
πρωτογενή παραγγωγή και τα
 Την ορθο
ολογική αξξιοποίηση
η του ορυκτού πλού
ύτου και η συμβολή
ή
του στηνν ανάπτυξξη και την έξοδο απ
πό την κρίσ
ση
 Τη δημόσ
σια διαχείίριση των φυσικών χερσαίωνν οικοσυσ
στημάτων
και την ενίσχυση του
τ δημόσ
σιου χαρα
ακτήρα τω
ων δασικών εκτάσεω
ων.
 Το ζήτημ
μα του Δημ
μόσιου χώ
ώρου και δημόσιου
δ
πλούτου. Τη
συμβολή
ή του Δημό
όσιου τομ
μέα στην πρωτογεν
π
ωγή στις
ή παραγω
σημερινέές συνθήκκες.
 Το ρόλο ττης έρευννας – φορεείς – στρα
ότηση.
ατηγική ‐ χρηματοδ
χ
 Την αναζζήτηση απ
πάντησης στο ερώτη
ημα : Ποιο
ος Δημόσιος – Ποιο
ος
Ιδιωτικόςς – Ποιος Συνεταιριιστικός τομέας;
 Το ρόλο ττης κοινω
ωνικής οικο
ονομίας στην
σ
παρα
αγωγική
ανασυγκκρότηση το
ου αγροτιικού χώρο
ου‐ Εναλλα
ακτικά δίκκτυα
παραγωγγής και δια
ανομής.
 Τις πηγέςς χρηματο
οδότησης του πρωττογενούς τομέα.
τ
 Την κατο
οχύρωση των
τ επαγγγελματικώ
ών και επισ
στημονικώ
ών
δικαιωμά
άτων των γεωτεχνικκών στην υπηρεσία
α των κοιννωνικών
αναγκώνν , ως απαραίτητης προϋπόθεσης για ανάκαμψη
α
η του
πρωτογενούς τομέέα.
 Για τη
ην ουσιασ
στική διαφ
φοροποίη
ηση των συσχετισμ
σ
μών
Αναττροπή και αλλαγή . Τώρα
Μπο
ορεί μεν, η δραματτική πίεση
η που ασκκούν οι επ
πιπτώσεις της
μνημονιακής πολιτικήςς στην πλεειοψηφία των γεωττεχνικών, να
οχρέωσε τη σημεριννή διοίκησ
υπο
ση του ΓΕΩ
ΩΤΕΕ , να υιοθετήσ
σει κάποιεες
θέσεις κριτική
ής στις πρ
ροωθούμεενες πολιττικές , ωσττόσο, ακόμα και
αν στο επίπεδο τηςς διατύπω
αυτές , έμεινα
ωσης κάπο
οιων ψηφιισμάτων και
κ
ακοινώσεω
ων , χωρίς καμιά διά
ανα
άθεση ρή
ήξης με την κυβέρνη
ηση και
κινη
ητοποίηση
ης των μελλών του ΓΕΩΤΕΕ.
Αυτή η «ολίγο
ον διαμαρ
ρτυρόμενη
η» αλλά ουσιαστικά
ο
ά υποταγμένη
μπεριφορά
ά, κινούμεενη και μό
συμ
όνο σε επίίπεδο '' επ
παφών '' και
κ
δημ
μόσιων σχέέσεων , πρέπει να πάρει
π
οριστικό τέλο
ος.
Η άρ
ρνηση τηςς πλειοψη
ηφίας να συζητήσει
σ
ι επί της ουσίας
ο
καιι να
προ
οωθήσει τιις οποιεσδ
δήποτε αλλλαγές του ΠΔ για το
τ Γεωτεε , στην
κατεεύθυνση ττης δημοκκρατίας , της
τ απαλλλαγής από
ό την
προ
οεδροκενττρική λειτο
ουργία κα
αι την αλλα
αγή του εκλογικού νόμου σεε
απλλή αναλογική έδειξεε τις προθ
θέσεις και τις σκοπιμότητες.

Ο
Οι εκλογέές στις 2 το
ου Νοέμβ
βρη, δεν είίναι μόνο
ο κρίσιμες , για την
π
πορεία του Επιμελη
ητηρίου μ
μας και τηνν αντιστοίίχιση του με τα αιτή
ήματα
κκαι επεξερ
ργασίες τω
ων γεωτεχχνικών κλά
άδων.
ΣΣε αυτές ττις εκλογές κρίνεται η ίδια η υπόσταση
η του ΓΕΩ
ΩΤΕΕ, που κατά
ττην γνώμη
η μας δεν έχει εξανττλήσει τη
ην αναγκα
αιότητα ύπ
παρξης το
ου.
ΓΓια αυτό π
πιστεύουμ
με ότι δεν αρκεί μόνο η ενίσχχυση των δυνάμεω
ων που
ο
οραματίζο
ονται και δ
διεκδικού
ύν μια άλλλη πορεία ανάπτυξη
ης του
π
πρωτογενούς τομέα
α και της χχώρας. Είνναι όρος εεπιβίωσηςς του ΓΕΩΤΕΕ,
η μεγάλη διαφοροπ
ποίηση τω
ων συσχετισμών στα
α όργανα διοίκησης του
, για να υπάρξει αλλλαγή πορ
ρείας στηνν λειτουργγία , τους στόχους κκαι τις
π
προτεραιό
ότητες του
υ.
ΕΕνώνουμεε τις δυνά
άμεις
Κ
Κατανοώνντας ότι ο κατακερμ
ματισμός ττων δυνάμεων που
υ οραματίζονται
κκαι διεκδιικούν ένα άλλο μέλλλον για τη
η ζωή , τηνν επιστήμ
μη και το
εεπάγγελμα
α μας, στη
ην πράξη διευκολύνει τη δια
αιώνιση τη
ης κυριαρχχίας
ττων συντη
ηρητικών δ
δυνάμεωνν στο γεω
ωτεχνικό χώ
ώρο, αποφ
φασίσαμεε να
ΕΕΝΩΣΟΥΜ
ΜΕ τις δυνάμεις μαςς, χωρίς β
βέβαια να κρύβουμ
με τις
εεπιμέρουςς διαφορέές μας σε ιδέες και θέσεις.

με ως δύναμη προω
ωθητική και
κ δημιου
υργική,
Αντίίθετα, τις θεωρούμ
στονν αντίποδ
δα των ατο
ομικών
αντιιλήψεων, παραγονττισμών κα
αι ιδεολογγικά αποσ
στειρωμένων
σχηματισμώνν.
Συγκροτήσαμ
με σε όλη την Ελλά
άδα ψηφο
οδέλτια ελλπίδας κα
αι νίκης , με
μ
τη σ
συμμετοχή
ή εκατονττάδων συ
υναδέλφω
ων που ήτταν ενταγμ
μένοι στη
ην
''ΕΠΟΣ‐Γ '', τη
ην ‘’ΕΠΑΝ
ΝΙΔΡΥΣΗ’’ , την ‘’ΑΝ
ΝΑΣΥΓΚΡΟ
ΟΤΗΣΗ’’ και
κ
ορισ
σμένοι συ
υνάδελφο
οι σε άλλεες κινήσειις , με σαφ
φή προοδ
δευτική
αντίίληψη
Με την συμμ
μετοχή , πο
ολλών νέων και δυ
υστυχώς άνεργων.
ά
Στιςς 2 του Νο
οέμβρη έχχουμε μια τελευταίία ευκαιρίία. Να πά
άρουμε τη
ην
ευθύνη , για μια νέα πορεία
π
του ΓΕΩΤΕΕ.
Να κκάνουμε π
πυξίδα του τα δικαιώματα μας. Στην δουλειά,
δ
σ
στην
αξιο
οπρέπεια, στην κοιννωνική δικκαιοσύνη.
Να κκάνουμε π
πυξίδα του την ουσ
σιαστική συμβολή
σ
του ΓΕΩΤΤΕΕ στην
ανα
αγέννηση ττου πρωτο
ογενούς τομέα
τ
και την ανάπ
πτυξη της χώρας
χ
.

Αυτοννόητα;
Γννωριζόμα
αστε καλλά.
Κανείς δ
δεν κρύβεει τις πολλιτικές το
ου εντάξεις, ούτεε όμως κα
αι είναι υ
υπόχρεοςς να δηλώ
ώνει ότι πιστεύειι.
Με αυττή τη σκέψη εκατο
οντάδες συνάδελλφοι συμ
μμετέχου
υν στα ψη
ηφοδέλττια της ΄΄ Γεωτεχννικής Ενω
ωτικής Κίννησης ΄΄..
Όπω
ως και ανν θεωρεί κανείς α
αυτή την συμμετο
οχή , δεν δικαιούτται να κά
άνει δίκεες προθέσ
σεων.
Ο
Ούτε να τταυτίζει ττην δρασ
στηριότητα συναδ
δέλφων στον επιιστημονικό τους χχώρο με κόμματα
α που έστω , δικα
αίωμα το
ου
είναιι, ο ίδιοςς να διαφ
φωνεί.
ΕΕκτός αν από τηνν δική του
υ θεώρηση βγάζεει το συμ
μπέρασμα
α ότι οι σ
συνδικαλλιστικές , επιστημ
μονικές , επαγγελλματικές η
άλλες σ
συλλογικκότητες π
πρέπει να
α είναι σώνει καιι καλά , π
παραμάγγαζα κόμ
μματων .
Με τέτοιια και μεε άλλα οδηγεί κα
αι κάποιο
ους άλλους να δη
ηλώνουν ΄΄ακομμ
μάτιστοι΄΄΄ . Λες κα
αι θα μάθ
θει ποτέ κανείς αν
α
είνναι.
Γνωριζόμα
αστε λοιπ
πόν.
αυτό μη μας κάνεετε να ξεεχάσουμ
με τι είνα
αι Επιμελλητήριο και
κ τι ΝΠΔ
Γι α
ΔΔ .
Θα μας ανναγκάσεετε να πρ
ροκηρύξο
ουμε καμ
μία απεργγία για ννα έχουμ
με να λέμ
με ιστορίεες .
Δεν γίίνεται όμ
μως έτσι ρ
ρε παιδιά , δεν γίίνεται .
ΤΤο Γεωτεε άλλα π
πρέπει να
α κάνει , που δεν τα κάνει .
Στο
ους αγώννες και τα
α κινήμα
ατα εντάξξει , μέσα
α, όπως ό
όμως λέννε τα βιβλία.
Και σεε άλλα πο
ολλά αν θέλετε.
Που
υ εσείς δεεν πρόκεειται.
Θα
α είναι ό
όμως άλλλοι.
Πολλλοί.
Γνω
ωριζόμασ
στε άλλω
ωστε.
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Ένα βότσαλο στα λιμνάζοντα ύδατα
η ΄΄εισβολή΄΄ της Δημοκρατίας στο Γεωτεε
Κάθε θεσμός με αντιπροσωπεύσεις και μάλιστα σε ΝΠ Δημόσιου
Δικαίου, έχει νόημα και λόγο ύπαρξης όταν κάτι σημαντικό έχει να πει
και να κάνει , παίζει ρόλο , είναι η γίνεται αποδεκτός, εισακούεται ,
μπορεί να πείσει η να επιβάλλει, διαθέτει την κάθε μορφής στήριξη ,
επάρκεια και δυνατότητα να εκπληρώσει τον ρόλο του. Σε ένα τέτοιο
θεσμό αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις ,να προσπαθήσεις, να
αγωνιστείς. Διαφορετικά μετατρέπεται σε γραφειοκρατικό μηχανισμό
εξυπηρέτησης των επιδιωκόμενων στόχων της εκάστοτε προϊσταμένης
αρχής, πολλών αιρετών και κάποιες φορές δυστυχώς ορισμένων
εργαζομένων, αποκομμένος από τα μέλη του, τα οποία υποτίθεται ότι
εκπροσωπεί.
Σε ένα τέτοιο θεσμό που δυστυχώς προσομοιάζει πλέον το ΓΕΩΤΕΕ, η
όποια δράση και συμμετοχή , εμπεριέχει ιδιαίτερα σήμερα , την
έννοια της ριζικής αλλαγής .
Η λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να διασφαλίζει και να προωθεί τη
συμμετοχή και την κοινή δράση όλων των μελών του, με βάση τις
αρχές της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας , της
συλλογικότητας , της συναίνεσης παρά τις πιθανές μεγάλες πολιτικές η
άλλες διαφορές , την αξιοκρατία , τον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο
των θεσμοθετημένων οργάνων του.
Να διασφαλίζονται οι όροι ουσιαστικής συζήτησης και να εξαντλούνται
οι προσπάθειες για ομόφωνες κατά το δυνατόν αποφάσεις.
Και όμως το προηγούμενο διάστημα:
αφού ψήφισαν όσοι συνάδελφοι ψήφισαν (15% εγγεγραμμένων),

Επί ένα χρόνο το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ , κατανάλωσε τον περισσότερο
χρόνο και φαιά ουσία για να «δικαιώσει» τις ενδοπαραταξιακές
αντιθέσεις των μελών της ανάμικτης πλειοψηφίας , στο όνομα
ενός παρηκμασμένου ρεαλισμού , για παρελθούσες θητείες και
την εκπαραθύρωση τυχόν εμποδίων (πχ νομικού σύμβουλου)

Επί ένα χρόνο βρισκόταν σε διαρκή εκκρεμότητα ο
προγραμματισμένος έλεγχος από τους ελεγκτές δημόσιας
διοίκησης για διάφορες υποθέσεις, που υποτίθεται ότι τελείωσε.

Επί τρία και κάτι χρόνια (χωρίς να υποτιμούμε κάποιες φιλότιμες
προσπάθειες ) ,η ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα των
γεωτεχνικών εξαντλήθηκαν στην έκδοση τυπικών ανακοινώσεων
με συνήθως επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα , και μετά από την
παραπομπή σε κάποια επιτροπή .

Επί τρία και κάτι χρόνια τώρα , αποφεύγεται οποιαδήποτε
συζήτηση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του
επιμελητήριου και η ΔΑΚΕ υπονοεί πλέον ακόμη και την διαφωνία
της , στο πάγιο αίτημα καθιέρωσης της απλής αναλογικής.
επιτελέσθηκε η πλήρης αποδιοργάνωση της νοημοσύνης μας.
Σ’ ότι λοιπόν μας αφορά:
Στο βαθμό λοιπόν που μπορούμε να αποδεικνύουμε διαρκώς ότι
έχουμε σκοπό να «ξεμπερδεύουμε» οριστικά με ότι προσπαθεί να μας
οδηγήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σ’ ένα «γεωτεχνικό μνημόνιο».
Στο βαθμό που το παλεύουμε για ένα Γεωτεε υπόλογο και μόνο στην
επιστημονική γνώση, στα χιλιάδες μέλη του, (που σήμερα είναι στα
αζήτητα) και στην κοινωνία .
Στο βαθμό που είμαστε αποφασισμένοι για τομές και αλλαγές που
ανατρέπουν τα έως σήμερα δεδομένα όπως περίπου περιγράψαμε.
Τότε μόνο έχει νόημα η στήριξη του και αυτό για μας πρακτικά
σημαίνει :

α . Να εκλεγούν το πολύ σε δυο συνεδριάσεις τα
Προεδρεία του νέου ΔΣ και των ΔΕ .
Προεδρεία . Πως;

Δεν είμαστε από θέση αρχής κατά της συμμετοχής σε
προεδρεία φορέων και νομικών προσώπων. Το αντίθετο
μάλιστα.
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Δεν θέτουμε προαπαιτούμενα προγραμματικής συμφωνίας
ούτε min ούτε max. Τούτο αν και είναι ευκταίο, προφανώς
είναι ανέφικτο και σε κάθε περίπτωση προς διαρκή απόδειξη.

Δεν μας αφορούν συμφωνίες ερήμην των συναδέλφων ίσως
και των παρατάξεων, ούτε ανταλλαγές κάθε είδους. Συζητάμε
και συνεννοούμαστε με όλους και για τα πάντα ,πάνω στο
τραπέζι , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εμπλοκών.

Δεν επιζητούμε θέσεις, ούτε παριστάνουμε τους παράγοντες
,τους σωτήρες και τους ειδήμονες επί παντός επιστητού.
Συζητούμε λοιπόν για την σύσταση λειτουργικών προεδρείων, που
πρέπει να είναι αναλογικά και αντιπροσωπευτικά της εκλογικής
προτίμησης των συναδέλφων , με παρούσες όλες τις πλευρές , έξω
από διάφορες απειλές για διορισμένα ΔΣ από δικαστήρια.
Όμως η άποψη αυτή

Πρέπει να έχει αναφορά σε επαρκή αριθμό συμμετεχόντων
στην εκλογική διαδικασία ,ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες.

Η λειτουργία του ΔΣ να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την
συμμετοχή των συναδέλφων σε σοβαρές τουλάχιστον
αποφάσεις είτε ψήφισαν στις εκλογές, είτε όχι.

Η λειτουργία των οργάνων και κυρίως του ΔΣ να είναι
συνεπής και συνεχής , όπως και η συμμετοχή του κάθε
εκλεγμένου.

Τέλος να διασφαλίζεται η ανακλητότητα της εκπροσώπησης
από θέσεις ευθύνης στις περιπτώσεις που κρίνεται βάσιμα η
αναγκαιότητα αυτή.

β . Η θεσμική αντιπροσώπευση.
Η εκ βάθρων τροποποίηση του Ν. 1474/1984 περί ΓΕΩΤΕΕ και των
εκτελεστικών του Π.Δ
Το νέο ΔΣ να ξεκινήσει άμεσα :
Διαδικασίες διάλογου με όλα τα μέλη του καθώς και τους
γεωτεχνικούς επαγγελματικούς‐συνδικαλιστικούς‐επιστημονικούς
φορείς (έγγραφα‐ ηλεκτρονική διαβούλευση‐συνελεύσεις ανά
περιοχή κλπ)
Επαφές και διαδικασίες διάλογου με αλλά επιμελητήρια της χώρας
και άλλων χωρών.
Επισκέψεις στα πολιτικά κόμματα για διατύπωση της θέσης τους επί
του θεσμού του ΓΕΩΤΕΕ ως ΝΠΔΔ και δέσμευση τους για υποστήριξη
του και εγγύηση της βιωσιμότητας του (ιδιαίτερα μετά το κούρεμα
των αποθεματικών του) .
Με βάση τις προτάσεις αυτές που επιδέχονται σαφώς τροποποιήσεις
και βελτιώσεις το ΓΕΩΤΕΕ
 Να διοργανώσει σε προσδιορισμένο χρόνο (3‐4 μήνες) έκτακτη
οργανωτική γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν οι
καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του επιμελητήριου.
 Στην Γενική Συνέλευση αυτή πρέπει να συμμετέχει η απόλυτη
πλειοψηφία των αντιπροσώπων και οι αποφάσεις της να είναι
δεσμευτικές.
 Οι αποφάσεις αυτές να τεθούν σε δημόσιο διάλογο και
ηλεκτρονικό δημοψήφισμα σε όλους τους γεωτεχνικούς .
 Στο βαθμό που υπάρχει συμφωνία οι αποφάσεις κατατίθενται
για να θεσμοθετηθούν.
 Στο βαθμό που δεν γίνουν αποδεκτές στους βασικούς τους
άξονες , από την όποια πολιτεία , πρέπει να επανεξεταστεί ο
τρόπος και η δυνατότητα αντίδρασης , μη αποκλειομένου
κανενός μέτρου η μέσου.
Μέχρι τότε το ΔΣ , θα ασχοληθεί με την οργάνωση της Γ.Σ και με τα
τρέχοντα διοικητικά‐διαχειριστικά θέματα.
Για τα πιο ουσιαστικά μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται εντελώς
αναγκαίο, είτε είναι ομόφωνα αποδεκτά, είτε συγκεντρώνουν
πλειοψηφικές αποφάσεις φορέων που τους ενδιαφέρει άμεσα το
θέμα.
Σε κάθε περίπτωση κρίνουμε αναγκαία την πρόσκληση, συμμετοχή,
και μη τυπική καταγραφή θέσης και άποψης σε κάθε ΔΣ,
παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές και τουλάχιστον
δικαιούνται εκπροσώπησης , με βάση την απλή αναλογική.

Θ
Θεωρούμ
με υποχρεωτικό ,ο ρ
ρόλος του
υ προέδρο
ου , στο μ
μεταβατικκό
α
αυτό διάσ
στημα ( όσ
σο ισχύει το σημερ
ρινό πλαίσ
σιο) να είνναι
σ
συντονισττικός, εκτεελεστικόςς και εκπρ
ροσώπηση
ης, σύμφω
ωνα με τις
α
αποφάσεις του ΔΣ.. Τέλος η κοινή απ
παίτηση γιια εκπροσ
σώπηση
π
παντού , κκαθώς κα
αι η συμμεετοχή σε κκάθε είδο
ους επιτρο
οπές δεν
σ
σημαίνει κατ ανάγκη παρατταξιακό ο
ορισμό. Πρ
ρέπει να π
παίρνει
τταυτόχροννα υπόψη
η , κριτήρ
ρια επιστη
ημονικά, αξιοπιστίίας,
εεργατικόττητας, ικα
ανοτήτων συντονισ
σμού , και άλλα πα
αρόμοια.
ΣΣε κάθε π
περίπτωση
η , η εσωττερική λειιτουργία ττου Γεωτεεε δεν θα
π
πρέπει να
α παρεμπο
οδίζεται α
από το πρ
ροβλεπόμ
μενο ΄΄ανο
οιχτό ΄΄
θ
θεσμικό π
πλαίσιο , π
που πρέπ
πει να τηνν προσδιο
ορίζει.

ΓΓια την Γεεωτεχνικκή Ενωτικκή Κίνησ
ση θέματα
α πρώτης
π
προτεραιότητας σ
στην καττεύθυνση
η αυτή είίναι:












Η καθ
θιέρωση ττου εκλογγικού συσ
στήματος ττης απλήςς αναλογιικής,
με δια
αφοροπο
οίηση , πιθ
θανώς ,το
ου τρόπου
υ αντιπροσώπευση
ης των
κλάδω
ων στα όρ
ργανα διο
οίκησης .
Η πλήρης διασ
σφάλιση κκαι διαφά
άνεια τωνν εκλογικκών
διαδιικασιών.
Η ανα
αδιοργάννωση , ανα
αβάθμιση
η και καθιέρωση νέέου ρόλου των
οργάννων διοίκκησης όπ
πως το ΔΣ , το Προεεδρείο του
υ ΔΣ, το
Συντο
ονιστικό ΣΣυμβούλιιο και κυρ
ρίως η Γεννική Συνέλλευση.
Ο περ
ριορισμόςς των προεδρικών α
αρμοδιοττήτων καιι η πρόβλεεψη
ανάλη
ηψης τέτο
οιων από όλα τα μ
μέλη των ο
οργάνων.
Η ου
υσιαστική αναβάθμ
μιση και σ
σχετική αννεξαρτησ
σία των
παρα
αρτημάτων σε όλα ττα επίπεδ
δα.
Η επεεξεργασία
α ενός δια
αφορετικο
ού , πιο διικαίου, κα
αι ταυτόχρονα
διακα
ανονιστικο
ού συστήματος κα
αταβολής των συνδ
δρομών,
κυρίω
ως των πα
αλιών , μεε κριτήρια
α προσαρ
ρμοσμένα στις
σημερ
ρινές δύσ
σκολες συννθήκες, π
που θα είνναι ενισχυ
υτικά για
α την
συμμ
μετοχή τωνν συναδέλλφων στις διαδικα
ασίες. Ειδιική μέριμννα
για το
ους ανέργγους.
Η δημόσια ανα
ακοίνωση
η για την σ
σύσταση επιστημο
ονικών η
άλλω
ων επιτροπ
πών και ο
ομάδων ερ
ργασίας π
που πρέπεει να έχου
υν και
χαρακτήρα αντταποδοτιικότητας.
Η ανα
αλογική εκπροσώπ
πηση των μελών το
ου ΔΣ η άλλλων
συναδ
δέλφων , σε όργαννα λοιπώνν φορέωνν , ταυτόχχρονα με ττην
ρουσία παντού . Το
διεκδ
δίκηση το Γεωτεε να
α έχει λόγγο και παρ
ον
προγρ
ραμματισ
σμένο η έκκτακτο απ
πολογισμό
ό των συμ
μμετεχόνττων
αυτώ
ών μελών μ
με προβλέψεις ανά
άκλησης ττους.
Η πρό
όβλεψη για θεσμοθ
θέτηση τρ
ρόπων λήψης αποφ
φάσεων
διευρ
ρυμένου χχαρακτήρα . Δημοψ
ψηφίσματτα.
Η (πέραν της γγενικότερη
ης αντίθεσης ) , πλήρης εξαίίρεση του
υ
Γεωτεεε από κα
αθεστώτα τύπου ΄΄α
αξιολογήσ
σεων΄΄ ,

αι που α
ακριβώ
ώς βρισ
σκόταν το Γεω
ωτεε;
κα
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διαθεσιμ
μοτήτων , απολύσεεων κλπ , από την στιγμή
σ
πο
ου δεν
επιβαρύνει τον κρ
ρατικό πρ
ροϋπολογισμό. Όλα
α τα θέμα
ατα
εσωτερικκής του λεειτουργία
ας είναι εσ
σωτερική του υπόθ
θεση.

γ . Η εσωττερική άμεση
η δημοκκρατία
Θεω
ωρούμε πλλέον ιδιαιτέρα ανα
αγκαία , για
γ κορυφ
φαία θέμα
ατα , τα
ηλεκτρονικά δημοψηφ
φίσματα , με επώννυμη ψήφ
φο .
ωρούμε ανναγκαία για
γ σημανντικά θέμ
ματα τα κλλαδικά ηλλεκτρονικά
Θεω
δημ
μοψηφίσμ
ματα με τη
ην ευθύνη
η των επιττροπών κλάδων.
κ
Θεω
ωρούμε υπ
ποχρεωτιική την οικονομική λογοδοσ
σία ανά πα
ασά στιγμ
μή.
Θεω
ωρούμε τη
ην απόδοση δυναττότητας εννημέρωση
ης ιδιαίτερα κρίσιμ
μο
παρ
ράγοντα.
 γενικευμ
μένη ηλεκκτρονική ενημέρωσ
ε
ση
 δημιουργία φόρο
ουμ συζήτησης επί συγκεκριμένων θεεμάτων
 On line σ
σύνδεση με
μ τα μέλη
η κλπ.
Θεω
ωρούμε απ
παραίτηττο να υπά
άρχουν οι αναγκαίεες διαδικα
ασίες για
την οργάνωσ
ση , τεκμηρίωση, λή
ήψη αποφ
φάσεων, οικονομικ
ο
κή
οσαρμογή
ή, διεκδίκη
ηση, από
ό την βάση
η.
προ
Το θ
θέμα πρέπ
πει να είνναι το απο
οκλειστικό
ό στην πρ
ρώτη μετά
ά την
σύσ
σταση , συ
υνεδρίαση
η του Δ.Σ.
Βασ
σικό στοιχχείο της διιαδικασία
ας είναι η πιο πλαττιά και μα
αζική
συμ
μμετοχή τω
ων συναδ
δέλφων. Προς
Π
τούττο το ΔΣ απαιτείται
α
ι να
οργανώνει κα
αι να συμ
μμετέχει μαζικά
μ
κα
αι προγρα
αμματισμέένα σε:
ψεις σε χώ
ώρους εργγασίας σεε όλη την Ελλάδα για τα
 Συσκέψ
ιδιαίτερα θέματτα τους.
 Ειδικέςς συγκεντρ
ρώσεις ανέργων
α
σ όλους τους
σε
τ
νομο
ούς.
 Γενικέςς συνελεύσεις των παραρτημ
π
μάτων.
 Να ακο
ούει την άποψη
ά
τω
ων συναδέέλφων άμ
μεσα, χωρ
ρίς
διαμεσ
σολαβήσεις .

δ. Η οργά
άνωση και η ανταπο
α
οδοτικό
ότητα
Τέλο
ος , επειδ
δή η χρησιιμότητα του Γεωτεεε αναφέρ
ρεται σε πολλά
π
καιι
διάφ
φορα , η σ
σύγχρονη
η αναδιορ
ργάνωση του
τ επιμεελητήριου
υ , σε βάσ
σεις
πιο επαγγελμ
ματικές ΄΄, η τμημα
ατοποίηση
η των υπη
ηρεσιών του, η
δημ
μιουργία ννέων τμημ
μάτων , κα
αθώς και η οργάνω
ωση του με
μ όλα τα
απα
αραίτητα μέσα και συστήμα
ατα , κυρίω
ως νέας τεεχνολογία
ας , είναι
σημ
μαντική ανναγκαιότη
ητα.
Προ
οτάσεις γιι αυτό έχο
ουν γίνει και
κ θα γίννουν πολλλές. Ας
εμπ
πλουτιστούν απ όλο
ους , ας αξιολογηθ
α
ούν συνο
ολικά και αφού
α
κοσ
στολογηθο
ούν , προφ
φανώς δεεν πρόκειτται να υπάρξουν προβλήμα
π
ατα
στηνν εφαρμο
ογή τους.

Φ
Φά
άκκελλος
Π
Προττερα
αιότη
ητες ττης ΄΄ Γεω
ωτεχχνική
ής ενω
ωτικκής κίίνησ
σης ΄΄΄
Β
Βασιικές α
αρχιικές π
παρά
άμεττροι ττης κκατεύ
ύθυννσηςς του ΓΕΩ
ΩΤΕΕ , για
α
ττην π
παρα
αγωγγική ανασ
συγκκρότη
ηση της π
πρωττογεενούςς παραγω
ωγήςς
αρμοδ
διότητεες
π
πεδία ά
άσκησης της επ
πιστήμ
μης και των διικαιωμά
άτων μας
μ
καθ
θήκον
Η κατεύθυνση αυτή , εν
π
προσανα
ατολισμό των
εεπιτροπώ
ών και τω
ων ομάδω
ων
θ
θα τίθεντται για έγγκριση σττο
α
από αυτά
ά στις Γεννικές

γγένει , θα
α δεσμεύ
ύει τον
επιστημο
ονικών ομάδων
ο
, των
εργασίαςς , που τα
α πορίσμ
ματα του
υς
Δ , τις ΔΕ
ΔΣ
Δ , και τα
α σημανττικότερα
α
Συνελεύσ
σεις .

α
α. στηνν αγρο
οτική

οικονο
ομία

Ο δημόσιο
ος τομέαςς ως πυλώ
ώνας της
π
παραγωγ
γικής ανασ
συγκρότη
ησης
Α
Απαραίτηττη προϋπόθεση για
α την
επανεκκίννηση της αγροτικής
α
ς
ο
οικονομία
ας, τον επα
αναπροσα
ανατολισμ
μό
τ στόχω
των
ων της και την ποιο
οτική και
π
ποσοτική αναβάθμιση της, α
αποτελεί η
στήριξη (θ
θεσμική, επιστημον
ε
νική,
χχρηματοπ
πιστωτική)) από ένανν ισχυρό
και αποτεελεσματικκό δημόσιο
ο τομέα.
Ο δημοκρατικός εκσ
συγχρονισ
σμός της
Δ
Δημόσιας
ς Διοίκηση
ης που θα
α βασίζετα
αι
σ
στη δημιο
ουργία ενό
ός άλλου μ
μοντέλου
λ
λειτουργί
ίας προσα
ανατολισμ
μένου σε ένα
έ
σ
συνεκτικό
ό σύστημα
α κεντρική
ής‐
π
περιφερε
ιακής‐τοπ
πικής διοίκησης,
α
αποτελεί α
αδήριτη α
ανάγκη για
α την
π
παραγωγ
ική ανασυ
υγκρότηση
η του
π
πρωτογενούς τομέα
α.
σχεδιασμ
Α
Ακρογωνια
αίο λίθο α
αποτελεί ο δημόσιο
ος
μός κλαδικκών/χωρικκών
π
πολιτικώνν, και η πα
αροχή τεχννικών,
συμβουλεευτικών υπηρεσιώνν προς του
υς
α
αγρότες καθώς και η διάχυση των
αποτελεσ
σμάτων τη
ης έρευναςς.
ΕΕπαναδρα
αστηριοποίηση του
υ δημοσίο
ου
ως μοχλο
ού κίνησηςς του αγρ
ροτικού
ττομέα
 Ρ
Ριζική αναδιάρθρωσ
ση
κρατικών δομών κα
αι υπηρεσ
σιών (
α
αναδιοργά
άνωση ΥΠΑ
ΑΑΤ και
όμενων ορ
ργανισμώνν)
εποπτευό
 Δ
Δημιουργίία ενός αξξιόπιστου
συστήματτος ελέγχω
ων αναφο
ορικά με την
π
ποιότητα ττροφίμων.
 Δ
Διαφανής,, αξιόπιστη και
αποτελεσ
σματική διιαχείριση των
κκοινοτικώνν ενισχύσεεων
 ΕΕπαναφορ
ρά των δημ
μόσιων
υπηρεσιώ
ών στην ύπ
παιθρο, με
π
προτεραιό
ότητα την δυναμική
ή ανασύστταση των σ
στοιχειωδ
δών περιφ
φερειακώνν δομών σ
στην παρο
οχή συμβο
ουλευτικώ
ών‐υποστη
ηρικτικών υπηρεσιώ
ών
π
προς τους αγρότες, όχι μόνονν ως προς την αξιοπ
ποίηση τω
ων κοινοτικών ενισχχύσεων κα
αι προγρα
αμμάτων αλλά
α
και την
τ μεταφ
φορά τεχννογνωσίας,
εεμπειριών αλλά καιι συμβουλλών.
 ΕΕνίσχυση ττου δημόσ
σιου και κκαθολικού
ύ συστήμα
ατος ασφά
άλισης το
ου συνόλο
ου της αγρ
ροτικής πα
αραγωγήςς, με αναμ
μόρφωση του
τ νομοθ
θετικού κα
αι
κκανονιστικκού πλαισ
σίου του ΕΛ
ΛΓΑ
υνεργατισ
σμού και εναλλακττικών σχη
ημάτων κο
οινωνικήςς οικονομίίας
ΣΣτήριξη συ
ση και επέκταση ισχχυρών συννεργατικώ
ών σχημάττων παραγγωγής καιι μεταποίη
ησης υλικώ
ών αγαθώ
Η ενίσχυσ
ών, υπηρεσ
σιών και η διαμόρφ
φωση εναλλλακτικώνν
συστημάττων διανομής και εμ
μπορίου, α
αποτελού
ύν κεντρικό μοχλό της παραγωγικής αννασυγκρόττησης καιι της ανάπ
σ
πτυξης του
υ αγροτικο
ού χώρου και
αδικασία α
αποδόμησ
σης του νεεοφιλελεύ
ύθερου μ
μοντέλου παραγωγγής.
τταυτόχροννα μια δια
η και αναγγέννηση τω
ων αγροτιικών συνεεταιρισμώ
ών
ΕΕξυγίανση
με νομοθεετικό πλαίίσιο που θ
θα διασφα
αλίζει τη δ
δημοκραττική συμμ
μετοχική λλειτουργία
α τους και τον παρα
μ
αγωγικό πρ
ροσανατο
ολισμό του
υς
Κατάργησ
ση των συννεταιρισμ
μών σφραγγίδων.
Κ
Χαμηλή φ
φορολόγησ
ση, ευνοϊκκή χρηματτοδότηση καθώς κα
αι παροχή τεχνικο‐ο
οικονομικής βοήθειας, για επ
Χ
πενδύσειςς που θα πληρούν
π
αναπτυξια
α
ακά,
περιβαλλο
οντικά καιι κοινωνικκά κριτήριια .
π
Δημόσια εεποπτεία η οποία θ
θα ασκείτα
αι από ανεεξάρτητη αρχή
Δ
ου αγροτιικού εισοδ
δήματος – αναδιαννομή σε ό
όφελος τω
ων μικρομ
μεσαίων α
αγροτών
ΣΣτήριξη το
 Η εευπάθεια και οι πο
ολλές μετα
αβλητές τη
ης πρωτογγενούς πα
αραγωγήςς (κλιματικκή αλλαγή
ή, παγκόσμιες διακυ
υμάνσεις τιμών κλπ
π) δικαιολλογούν αλλλά
κκαι επιβάλλλουν δημ
μόσιες πολλιτικές στήριξης του
υ αγροτικκού εισοδή
ήματος.
 Ηδ
δική μας α
αντίληψη βρίσκετα
αι στον ανττίποδα της νεοφιλεελεύθερηςς “ανταγω
ωνιστικότη
ητας” μέσω της συμ
μπίεσης τη
ης αμοιβή
ής των παρ
ραγωγών
κκαι της υπ
πέρ εντατιικοποιημέένης παρα
αγωγής (πχ με την χχρησιμοπ
ποίηση υπό
ό‐αμειβόμ
μενης, ανασφάλισττης εργασίίας ή οικο
ονομίες κλλίμακας με
μ
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μ
μεθόδους επιβλαβεείς για το περιβάλλλον και τηνν διατροφ
φική ασφά
άλεια). Υπ
ποστηρίζου
υμε την μικρής κλίμ
μακας παρ
ραγωγή και την οικκογενειακή
ή
γγεωργία που αναδεικνύουν ττα ιδιαίτερ
ρα ποιοτικκά χαρακκτηριστικά
ά των αγρο
οτικών πρ
ροϊόντων, σαν αποττέλεσμα των τοπικώ
ών ιδιαιτεροτήτων
τόσο των φ
φυσικών π
πόρων (γεενετικοί πό
όροι, έδαφος, κλίμα) όσο κα
αι του πολλιτισμικού
ύ φορτίου
υ της γεωρ
ργίας (συννήθειες, παραδόσει
π
ις κλπ).
 Ω
Ωστόσο, οι στρεβλώ
ώσεις του κυρίαρχου μοντέλο
ου παραγω
ωγής και ανάπτυξη
ης, επιβάλλουν μέτρα
α μείωσηςς του κόσττους παρα
αγωγής, όσο
ό και
μ
μέτρα που
υ θα επιτρέπουν στο
ους παραγωγούς να
α συμμετέέχουν με ευνοϊκότεερους όρο
ους στην κατανομή
ή του παρα
αγόμενου
υ πλούτου
υ με
εενίσχυση ττης διαπρα
αγματευττικής θέση
ης τους σττην εφοδια
αστική αλλυσίδα. Τέέλος, απαιιτούνται μέτρα
μ
στο
οχευμένα στη
σ στήριιξη των μικρών και
ο
οικογενεια
ακών εκμεεταλλεύσεεων, με α
αναδιανομ
μή σε όφελλος τους ττων ενισχύσεων (κο
οινοτικώνν και εθνικκών).
ΕΕξυγίανση
η συστήμα
ατος εμπο
ορίας με σ
στόχο τηνν μείωση ψ
ψαλίδας ττιμών παραγωγού καταναλλωτή
 Π
Προώθηση
η ομαδικώ
ών δράσεω
ων για κοιινή εμπορ
ρία αγροτιικών προϊόντων καιι κοινή αγγορά εφοδ
δίων
 Δ
Δημιουργίία δικτύωνν μετασυλλλεκτικού χειρισμού, μεταπο
οίησης και διανομή
ής προϊόνττων καθώς και δικτύων προμ
μήθειας εφ
φοδίων
 ΕΕνίσχυση ττης θέσης των αγρο
οτών στηνν εφοδιασ
στική αλυσ
σίδα με ίδ
δρυση αγο
ορών αγρο
οτών, δημ
μιουργία τοπικών
τ
διικτύων κα
αι συνεργα
ατικών
σ
σχημάτων παραγωγγών‐κατανναλωτών, με σκοπό
ό καλύτερες τιμές για τους πα
αραγωγού
ύς αλλά και τους κα
αταναλωττές.
 Α
Αναμόρφω
ωση του θεσμού της συμβολαιακής γεεωργίας, σ
συνδέοντα
ας την άρρ
ρηκτα με ττην δημιο
ουργία συλλλογικών δομών, οι
ο οποίες θα
θ
εεκπροσωπ
πούν τα συ
υμφέροντα των μικκρών παρα
αγωγών, γγια την δια
ασφάλιση
η του εισοδήματος των
τ συμβαλλόμενω
ων παραγω
ωγών
ους δραστηριότητα με τις απα
αιτήσεις/ανάγκες ττου κατανναλωτή.
εευθυγραμμίζοντας ττην παραγγωγική το
 Β
Βελτίωση υ
υποδομώνν μεταφοράς και αννάπτυξη δ
δικτύων μ
μεταξύ αγρ
ροτικών π
περιφερειώ
ών και εθννικών/διεθνών αγορών.
Α
Αύξηση προστιθέμ
μενης αξία
ας αγροτικκών προϊό
όντων
 Π
Προγράμμ
ματα ανάπ
πτυξης μικκρομεσαίω
ων και συννεταιριστιικών επιχεειρήσεων (τόσο απ
πό ΠΑΑ όσ
σο και από
ό ΕΣΠΑ) γιια μεταποίηση αγρο
οτικών
π
προϊόντωνν, αξιοποίηση τοπικκών πόρων και ανάπτυξη αγρ
ροτουρισττικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.
 Α
Αξιοποίηση των ήδη
η υπαρχου
υσών ανεννεργών μο
ονάδων μ
μεταποίησ
σης. Επανα
αδραστηρ
ριοποίηση
η κλειστώ
ών/υπολειιτουργούνντων εργο
οστασίωνν
γγεωργικώνν εφοδίων στην κα
ατεύθυνση
η υποκατά
άστασης τω
ων εισαγω
ωγών από
ό εγχώρια παραγωγγή.
Ε
Ενίσχυση ποιοτική
ής γεωργίίας
 Α
Ανάπτυξη βιολογική
ής γεωργία
ας/κτηνοττροφίας
 Κ
Καθολική εεφαρμογή
ή του συσ
στήματος ο
ολοκληρω
ωμένης δια
αχείρισης
 ΥΥιοθέτηση καθολικο
ού συστήμ
ματος ιχνη
ηλασιμότη
ητας προϊϊόντων
 Π
Προώθηση
η νέων πο
οιοτικών π
πιστοποιημ
μένων προϊόντων κκαι ταυτόχχρονη ενίσ
σχυση τηςς παραγωγγής των ήδη
ή πιστοπ
ποιημένω
ων προϊόνττων (ΠΟΠ –
Π
ΠΓΕ)
 ΤΤην πλήρη
η και ουσια
αστική απ
παγόρευση των GM
MO, όχι μό
όνο για τηνν καλλιέργγεια, αλλά
ά και στις ζωοτροφές και τα τελικά πρ
ροϊόντα.
 ΤΤη διαμόρφωση καιι υλοποίηση ουσιασ
στικής και ενιαίας π
πολιτικής στον τομέέα της ποιοτικής διιατροφής και του διατροφικο
ού οράμα
ατος
(μ
μεσογειακκή διατρο
οφή) και ττη δημιουργία ενόςς ενιαίου σ
συστήματτος επισήμ
μων ελέγχχων στην τροφική
τ
α
αλυσίδα
α
ανθρώπων
ν και ζώωνν που να
δ
διασφαλίζζει τη διαττροφική ασφάλεια και τη δημόσια υγεεία
Α
Ανάπτυξη
η της γεωρ
ργικής έρεευνας καιι τεχνολογγίας
 ΕΕπανασύνδ
δεση ΕΘΙΑ
ΑΓΕ και πεεριφερεια
ακών ερευ
υνητικών Ινστιτούτω
ων με την παραγωγγή. Δημιου
υργία ενόςς δικτύου ερευνητιικών μονά
άδων, σε
σ
συνεργασίία με τα Α
ΑΕΙ στην κα
ατεύθυνσ
ση της ανά
άπτυξης τη
ης υπαίθρ
ρου και της ανάδειξξης των το
οπικών συγκριτικώνν πλεονεκττημάτων.
 ΣΣύνδεση τη
ης εφαρμ
μοσμένης έέρευνας μ
με το ΥΠΑΑ
ΑΤ, το οπο
οίο στα πλλαίσια του στρατηγγικού σχεεδιασμού αγροτικής πολιτική
ής θα καθορίζει τις
α
ανάγκες εκκπαίδευση
ης‐έρευνα
ας.
 Μ
Μείωση εξξάρτησης από ορυκκτά καύσιμα με προ
οώθηση της χρήσηςς εναλλακκτικών μορ
ρφών ενέργειας, αννάλογα μεε τα χαρακτηριστικά κάθε
καλλιέργειας/ εκττροφής (υ
υπολείμμα
ατα καλλιεεργειών κκαι παραπ
προϊόντα γεωργικής
γ
ς μεταποίη
ησης, βιο
ομάζα,
βιοαέριο) και αξιοποίηση γγεωθερμίας.
 Έρευνα κκαι ανάπττυξη του κκλάδου τη
ης γεωργικκής τεχνολλογίας προσαρμοσμ
μένης στιςς καλλιεργγητικές
ανάγκεςς και τις ιδ
διαιτερότη
ητες της ελληνικής γεωργίαςς (θερμοκή
ήπια, σταβ
βλικές εγκκαταστάσεις, μηχαννήματα κλλπ)
Ειδικές κλαδικές και χωρικκές πολιτικές
 Κλαδικέςς πολιτικέές ανά στρ
ρατηγικό π
προϊόν ( ελαιόλαδο
ο, αμπελοο
οινικά, οπ
πωροκηπεευτικά, τυροκομικά
ά
(ιδίως φ
φέτα), αλιεεία, δυναμικές ετήσ
σιες καλλιιέργειες ( ίνες, σιτη
ηρά, τεύτλλα, καπνόςς)
 Ειδικό ανναπτυξιακκό σχέδιο της κτηνο
οτροφίας ως απαρα
αίτητης πρ
ροϋπόθεσ
σης για την αύξηση της
παραγω
ωγής και τη
η διατροφ
φική επάρ
ρκεια, την ισόρροπη
η ανάπτυξξη, τη συγκράτηση του
τ πληθυ
υσμού κα
αι τη
συμπληρωματική
ή απασχόλληση των κατοίκωνν ιδίως τωνν ορεινώνν και μειοννεκτικών περιοχών
π
ν. Ποιο συγγκεκριμέννα:
 Στήριξη ττης εκτατικής (ποιμ
μενικής) κτηνοτροφ
φίας
 Αποτύπω
ωση και προστασία
α δημόσιω
ων βοσκοτό
όπων και βοσκήσιμ
μων γαιώνν στα πλαίίσια των δασικών
δ
χαρτών,, σύνταξη διαχειρισ
στικών σχεεδίων τους για τη δημιουργία
α υποδομ
μών, τη βελτίωση
β
της
τ παραγγωγικής
τους ικα
ανότητας κκαι την αεειφόρο δια
αχείρισή ττους με συ
υμμετοχή των κτηνοτρόφων και των τοπικών κο
οινωνιών
 Ενίσχυση
η της καλλλιέργειας σανοδοτιικών φυτώ
ών και ψυχχανθών με
μ στόχο τη
ην αντικα
ατάσταση
εισαγόμ
μενων ζωο
οτροφών
 Ειδικά προγράμμα
ατα ανάπττυξης πτηνοτροφία
ας, χοιροτρ
ροφίας, γα
αλακτοπα
αραγωγού και
κρεατοπ
παραγωγο
ού αγελαδ
δοτροφίαςς.
 Δημιουρ
ργία κατάλλληλης μεεταποιητικκής υποδο
ομής για προϊόντα
π
κ
κτηνοτροφ
φίας (σφα
αγεία, μοννάδες
δ
διαχείριση
ης υποπρο
οϊόντων).
 Α
Ανάπτυξη της αλιεία
ας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσ
σουν τη δυ
υνατότητα
α αναγένννησης τωνν ιχθυοαπο
οθεμάτωνν και θεσμ
μοθέτηση ενός
ο
ολοκληρωμένου πλα
αισίου για
α την αειφ
φορική δια
αχείριση ττης
 Μ
Με δεδομέένη την πο
ολλαπλόττητα και πο
ολυμορφίία της ελλληνικής γεεωργίας (ο
ορεινές, νη
ησιωτικέςς και απομ
μακρυσμέννες περιοχές, πεδιννή γεωργία),
υ
υλοποίηση
η διαφορο
οποιημένω
ων προγρα
αμμάτων και παρεμβάσεων σε τοπικό
ό/ περιφερειακό επ
πίπεδο με αιχμή τηνν ανάδειξη
η των τοπ
πικών
κκαλλιεργειιών και πρ
ροϊόντων
 ΣΣχέδιο ανά
άπτυξης κα
αι ανασυγγκρότησηςς της γεωρ
ργικής βιο
ομηχανίαςς και βιοττεχνίας
 ΕΕπανεξέτα
αση των όρ
ρων και διιερεύνηση
η των διαδ
δικασιών ιδιωτικοπ
ποίησης τω
ων γεωργιικών επιχεειρήσεων της πρώη
ην ΑΤΕ (ΔΩ
ΩΔΩΝΗ, ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖΖ)
κκαι άλλων επιχειρήσ
σεων στρα
ατηγικής σ
σημασίας με στόχο
ο να τεθού
ύν υπό δη
ημόσιο καιι κοινωνικκό έλεγχο.
Χωροταξικός – περ
ριβαλλονττικός σχεδ
διασμός κκαι στήριξξη της υπα
αίθρου
Χ
 Κ
Κτηματολό
όγιο και χω
ωροταξία παντού.
 Ο
Ολοκλήρω
ωση του εθ
θνικού κτη
ηματολογίίου, αποττύπωση τω
ων δημόσιων εκτάσ
σεων που παραμένο
ουν γεωργγικά αναξξιοποίητεςς. Χωροτα
αξικός
σ
σχεδιασμό
ός για κάθ
θε παραγω
ωγική δρα
αστηριότη
ητα και πα
αρεμπόδισ
ση κερδοσ
σκοπικών αλλαγών χρήσης σε
σ βάρος της
τ γεωργικής γης.
 Π
Πολιτική δ
διαχείριση
ης γεωργικκής γης, μ
με περιβαλλλοντικές προτεραιιότητες.
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Αναδασμοί, προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παροχή κινήτρων για αποφυγή κατάτμησης γεωργικής γης, φορολογικά
αντικίνητρα για όσους κατέχουν γεωργική γη και δεν την καλλιεργούν.
 Ολοκληρωμένο σχέδιο αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων .
 Υλοποίηση ενός τομεακού προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων εξειδικευμένου στην αγροτική παραγωγή, στο οποίο θα
καταγράφεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη χρήση του νερού στη γεωργία αλλά και η δυνατότητα επέκτασης των
καλλιεργειών προσδιορίζοντας τις νέες απαιτούμενες υποδομές .
 Υλοποίηση έργων που αφορούν την ταμίευση των επιφανειακών απορροών, την κατασκευή συλλογικών αρδευτικών δικτύων, την συντήρηση
και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων υποδομών (ταμιευτήρες/λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα), τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων
υδροφορέων.
 Σύνταξη και εφαρμογή οδηγών άρδευσης ανά καλλιέργεια, γεωγραφική περιοχή και αρδευτικό σύστημα και προώθηση της τεχνικής
υποστήριξης αλλά και ελέγχου κατά την εφαρμογή των αρδεύσεων από τους παραγωγούς.
 Καθορισμός εθνικής πολιτικής όσον αφορά το έδαφος και την διαχείριση του για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης των
εδαφικών πόρων της χώρας. Απαραίτητο σε αυτό είναι η σύνταξη εδαφολογικών χαρτών και η αξιολόγηση των γαιών.
 Υποστήριξη και ενεργοποίηση όλων των δημόσιων δομών που σχετίζονται με το γενετικό υλικό της γεωργίας όπως είναι τα κέντρα
σποροπαραγωγής και βελτίωσης φυτών και ζώων, τράπεζες σπόρων και γενετικού υλικού αλλά και στήριξη των ιδιωτικών και κοινωνικών
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατήρησης, αναπαραγωγής, εμπορίας και προώθησης του εγχώριου γεωργικού γενετικού
υλικού. Επίσης, αναβάθμιση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και σύνδεση της με την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την μείωση της
εξάρτησης από εισαγόμενο γενετικό υλικό.
Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014‐2020
Στις σημερινές συνθήκες της οξύτατης οικονομικής, περιβαλλοντικής και διατροφικής κρίσης, οι αποφάσεις που ελήφθησαν για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική 2014 – 2020 κινούνται με απόλυτη προσήλωση στα νεοφιλελεύθερα δόγματα και την περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς αγροτικών
προϊόντων. Οι άξονες πολιτικής της ΚΑΠ είναι εξαρχής ασφυκτικά οριοθετημένοι στην υπηρέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υπό σκληρή
επιτήρηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Είναι απαράδεκτη η αναστολή χρηματοδότησης των προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης αν δεν τηρηθούν τα ασφυκτικά δημοσιονομικά μέτρα που επιβάλλει το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, όπως
προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.
Ο προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ μειώθηκε κατά 14% % (σε σταθερές τιμές) και ανέρχεται μόλις στο 37% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού.
Σε απόλυτο μέγεθος η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως των 8 δις ευρώ περίπου. Αυτό στη χώρα μας μεταφράζεται σε μείωση του εθνικού
δημοσιονομικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων 2.216 δις ευρώ στα 2.063 δις ευρώ (κατά 6,9% περίπου). Ποσοστό που μεγεθύνεται προς το τέλος της νέας
περιόδου, αφού η πτώση προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 12% το 2020. Πρόκειται για πτώση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης του μέσου όρου στην ΕΕ‐27.
Ως ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ είμαστε ριζικά αντίθετοι στην αντιπαραγωγική και χωρίς στόχευση κατανομή των ενισχύσεων, που επιτείνουν την
εγκατάλειψη της παραγωγικής διαδικασίας, την ερήμωση της υπαίθρου και την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου για τα αγροτικά
προϊόντα.
Για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα απαιτείται ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ και γι αυτό οριακής , πολιτικής διαπραγμάτευσης με την Ε.Ε , για:
 Αύξηση των προϋπολογισμού για τη γεωργία, στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών με τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής
και ριζική ανακατανομή των πόρων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρομεσαίων αγροτών
 Προτεραιότητα στην ποιοτική γεωργία (ποιοτικά, παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα) και ολική απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων.
 Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερη πολιτική στήριξης της νησιωτικής και ορεινής
παραγωγής

β. στη δασική οικονομία και το φυσικό περιβάλλον
Η προστασία και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, είναι δημόσια υπόθεση
Τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Δάση μας προέρχονται από , την έλλειψη στρατηγικής και προσανατολισμού για την
διαχείριση και προστασία τους. Απουσιάζουν όχι τυχαία στην κατεύθυνση αυτή , βασικά εργαλεία υποδομής και λήψης αποφάσεων. Οι εκάστοτε
φιλόδοξοι επενδυτές ,αδημονούν για τροποποιήσεις της δασικής νομοθεσίας , από τους εκάστοτε πρόθυμους κυβερνώντες , όπως έγινε με τον
πρόσφατο νόμο 4280/2014.
Σύγχρονη και αποτελεσματική δασική υπηρεσία, οι δασικοί χάρτες, το δασολόγιο και η διαχείριση των δασών.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πια μάστιγα με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας μας.
Με τους Δασικούς Χάρτες προασπίζεται με τον πιο κατηγορηματικό και νόμιμο τρόπο η Δημόσια Περιουσία και προστατεύεται αποτελεσματικά ο
Φυσικός πλούτος της πατρίδας μας.
Με το Δασολόγιο η χώρα μας θα μπορούσε να έχει ένα σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και
ανάπτυξης των Δασών μας..
Η διαχείριση των Δασών είναι πλημμελής και παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις με αρνητικές επιπτώσεις στην αειφορική τους διάσταση και στην
εκπλήρωση του πολλαπλού τους ρόλου.
Όλα αυτά προϋποθέτουν πρωτίστως μία σύγχρονη και καλά οργανωμένη δασική υπηρεσία , ανοιχτή στις νέες προκλήσεις και προβληματισμούς,
στελεχωμένη , εκπαιδευμένη, και προσανατολισμένη στα θέματα της προστασίας και διαχείρισης που τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν, με
αυξημένη ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα.
 Την διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων.
Αντικείμενο μιας ενιαίας κάθετης Δασικής Υπηρεσίας, στελεχωμένης με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και ασκείται με ενιαίες διαχειριστικές μελέτες
που εξειδικεύονται για τις επιμέρους χρήσεις και δραστηριότητες (δασοπονία, εκτατική κτηνοτροφία, διατήρηση βιοποικιλότητας, υδρονομία, θήρα
κ.ά.).
Την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των δασικών εν γένει εκτάσεων.
Οι δασικοί χάρτες εκπονούνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη και εποπτεία της δασικής υπηρεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η δημόσια περιουσία και
να αποτελέσει τη βάση για το Δασολόγιο που επίσης επικαιροποιείται συνεχώς
Την διαχείριση του συστήματος των προστατευόμενων περιοχών και πιθανές αναμορφώσεις του.
Την ανασυγκρότηση της εκμετάλλευσης των δασών και αναμόρφωση του καθεστώτος των δασικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο της ανόρθωσης της
ορεινής οικονομίας.
Την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών ως μέρος της διαχείρισης των χερσαίων οικοσυστημάτων με συντονισμό από τη Δασική Υπηρεσία.
Την στήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των δασικών ερευνητικών ινστιτούτων.
Την χρηματοδότηση της δασικής πολιτικής μέσω ενός αυτόνομου Ταμείου Δασών το οποίο συγκεντρώνει πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις
δραστηριότητες της υπηρεσίας και άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές.
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 Την π
παραγωγιική λειτου
υργία του
υ δάσους μ
με στόχου
υς:
ΤΤην βιώσιμη παραγγωγική κα
αι οικονομ
μική διαχεείριση, με την ενσω
ωμάτωση
α
αρχών δια
αχείρισηςς της αειφορίας τωνν φυσικώνν πόρων κκαι της κλίίμακας της
φ
φυσικής εεξέλιξης
ΤΤην προσττασία και ενίσχυση της βιολο
ογικής ποικιλότητα
ας στο δάσ
σος
ΤΤην άμβλλυνση της αλλαγής ττου κλίμα
ατος τοπικκά αλλά κα
αι παγκόσ
σμια
ΤΤην προσ
στατευτική
ή λειτουργγία του δά
άσους στη
ην συγκρά
άτηση τωνν εδαφών
ΤΤην κοινω
ωνική προ
οσφορά, μ
με την προ
οστασία τω
ων οικισμών που βρ
ρίσκονταιι
σ
στην γειτο
ονία του δ
δάσους
ΤΤην αναψυχική προ
οσφορά, μ
με την δυννατότητα επίσκεψη
ης στο δάσ
σος, αλλά
κκαι την χρ
ρήση των εευκολιών αναψυχή
ής
ΤΤην δυνατότητα πα
αρακολού
ύθησης τω
ων θετικώνν, αλλά κα
αι των αρννητικών
εεξελίξεων στο δάσο
ος, αλλά κκαι σε όλο
ο το οικοσύστημα
ΤΤην αειφο
ορική διαχχείριση το
ου δάσου
υς με διαρ
ρκείς στόχχους:
ΤΤην ένταξη του δάσ
σους σε κα
ανονική δ
διαχείριση
η , και τηνν διαρκή α
αναγωγή ττου
σ
σε κανονικό δάσος.. Τα διαχεειριστικά μ
μέτρα θα αποβλέπο
ουν στην β
βελτίωση
ττου οικοτό
όπου, τηνν ορθολογική διαχείίριση του νερού κα
αι την διαττήρηση τη
ης βιομάζα
ας σε κανο
ονικά επίπ
πεδα.
ΤΤην σύντα
αξη προγρ
ράμματος αειφορικκής διαχείίρισης τωνν υδάτωνν με την αξξιοποίηση
η κάθε ποσ
σότητος που
π θα πρ
ροστίθεται στο οικο
οσύστημα είτε ως
β
βροχή είτεε ως χιόνιι, είτε ως εεμπλουτισ
σμός των υπόγειωνν δεξαμενώ
ών ύδατος.
ΤΤην σύντα
αξη προγρ
ράμματος ανάδειξη
ης και αξιο
οποίησης όλων τωνν πολιτισττικών και πολιτισμικών στοιιχείων που υπάρχουν μέσα στο
σ δάσοςς.
ΤΤην ανάπττυξη ενός συστήματος ολοκλληρωμένη
ης διαχείρ
ρισης του οικοτόπο
ου (εδάφο
ους και νεερού) με αιχμές
α
τηνν προστασ
σία των εδ
δαφών από διάβρωση
ΤΤην δημιο
ουργία ενό
ός δικτύου
υ δασικήςς αναψυχχής και τηνν αξιοποίη
ηση πιθαννών υποδομών.
ΤΤην ίδρυσ
σης Τράπεεζας εδαφ
φικού υλικκού, για τη
ην διαχείρ
ριση των εεδαφών π
που προέρ
ρχονται απ
πό εκσκαφ
φές και είνναι κατάλλληλα για φυτεύσειις.
ΤΤην δημιο
ουργία υποδομής γιια Περιβα
αλλοντική
ή εκπαίδευ
υση με βά
άση το δασικό οικοσύστημα και τις λειτουργίες του.
ΤΤην εκπόννηση Προγγράμματο
ος αντιπυρικής προ
οστασίας που θα περιλαμβά
άνει προλη
ηπτικά, πρ
ροκαταστα
αλτικά κα
αι καταστα
αλτικά μέττρα.
ΤΤην κατάρ
ρτιση προγγράμματο
ος Καταγρ
ραφής δεδ
δομένων από το δά
άσος που θα αφορο
ούν την βιιοποικιλόττητα, την ποιότητα
α του οικοσ
συστήματτος, την
π
πορεία πρ
ρος την έννωση – κλίίμαξ , την μέτρηση βιοτικών (βιομάζα,, πληθυσμ
μοί ειδών)) και μετεωρολογικκών στοιχεείων.

γ. Ο τομέέας τη
ης αλιεείας
Ο Τομέας της αλιείας και ειδ
δικά η συλλλεκτική α
αλιεία καιι περισσόττερο η συ
υλλεκτική αλιεία σττις λίμνες, τα ποτάμ
μια και τιςς λιμνοθάλλασσες είίναι σε θέέση
ννα δώσου
υν ΑΜΕΣΑ
Α προϊόνττα υψηλής διατροφ
φικής αξίίας. Θα έπ
πρεπε επ
πομένως ννα είχε α
αρχίσει να
α εξυφαίννεται μία πολιτική στήριξης αυτών των
τ
π
παραγωγιικών δυνά
άμεων, πρ
ροκειμένο
ου να μπορούν να εεπιτελέσο
ουν το σημ
μαντικό το
ους ρόλο.. Αντί αυττού συνεχχίζει ο Τομ
μέας Αλιείίας να περιστρέφετται
μ
μόνο στονν αστερισμ
μό των Κο
οινοτικών Επιδοτήσ
σεων, χωρίίς ιδιαίτερ
ρο στρατη
ηγικό εθνιικό στόχο ή και περ
ριφερειακό
ό στόχο.
ΤΤην τελευταία εικο
οσαετία, σ
στον τομέα
α της αλιεείας και της υδατοκαλλιέργεειας, με τιις προσπά
άθειες των ιχθυολό
όγων, στελλεχών τηςς δημόσια
ας διοίκησ
σης
κκαι ιδιωτώ
ών, των α
αλιέων καιι παραγωγγών όλης της χώρα
ας, η χώρα
α μας ανέέβηκε σε υψηλό επ
πίπεδο πα
αραγωγής αλιευμάττων στο γεωγραφικ
γ
κό χώρο της
τ
ΕΕ.Ε. παρά την ‘’απο
οστασιοπο
οίηση’’ τηςς πολιτική
ής ηγεσίαςς , τόσο α
από τα επιιστημονικά στελέχη
η, όσο καιι από τουςς αλιείς κα
αι τα προβ
βλήματα του
τ τομέα
α.
ΤΤα διαρθρ
ρωτικά πρ
ροβλήματα
α, παρά τη
ην εισροή
ή πόρων για την ανά
άπτυξή τη
ης αλιείας,, παραμέννουν και αυξάνοντα
α
αι.
Η διαχείριιση του μεεγάλου κα
αι σημανττικού υδάττινου πλο
ούτου της χώρας (θά
άλασσες, λιμνοθάλλασσες, λίίμνες, ποττάμια) για
α μια οικολλογικά ισο
ορροπημέένη
κκαι κοινω
ωνικοοικοννομικά απ
ποδοτική ανάπτυξξη, απαιτεεί την ξεχχωριστή προσέγγιση των δ
διαφορετιικών αυτώ
ών συστη
ημάτων, σε
σ επίπεδ
δο έρευνα
ας,
σ
στρατηγικκής προσέγγισης κα
αι νομοθεττικού πλα
αισίου.
ΣΣτα ερωτή
ήματα
 Χ
Χωροταξικκό κυρίως συγκέντρ
ρωσης – συγκεντροπ
ποίησης ττων μονάδ
δων σε γιγγαντιαία π
πάρκα ή ενίσχυση
ε
μ πολιττικής υπέρ
μιας
ρ των μεμ
μονωμένω
ων
κκαι διάσπα
αρτων μοννάδων;
 ΕΕνίσχυση ττων μεγάλλων του κλλάδου στη
ην κατεύθ
θυνση τηςς σταδιακή
ής αφομοίίωσης τωνν μικρότερων επιχεειρήσεων η των μικκρομεσαίω
ων μονάδω
ων
π
παραγωγή
ής ;
 ΕΕξάρτηση μιας περιοχής από έναν τομέα της οικκονομίας ή για λόγο
ους μακρο
οπρόθεσμ
μης σταθεερότητας διασύνδεεσή της μεε όσο το δυνατόν
δ
π
περισσότερους;
 Ν
Νομιμοποίίηση της κκυρίαρχηςς μεγάληςς ανεξέλεγγκτης επιχχειρηματιικής παρο
ουσίας η θ
θέσπιση φορέων
φ
πρ
ραγματική
ής διαχείρ
ρισης των περιοχώνν
ιχχθυοκαλλλιεργειών, στο πλαίίσιο των ο
οικοτόπωνν ιδιαίτερης σημασ
σίας με κοινωνική σ
συμμετοχή
ή και δημό
όσιο έλεγχχο ;
 Ν
Νομιμοποίίηση των υφιστάμεενων αυθα
αιρεσιών η ενίσχυσ
ση των φιιλικών προ
ος το περιιβάλλον πρακτικών
π
ν;
 Η ενίσχυση
η του κλάδ
δου των ιιχθυοκαλλλιεργειών σημαίνειι και άσυλλο στην πεεριβαλλονντική επιβάρυνσή το
ου χώρου
υ όπου δραστηριοπ
ποιείται κα
αι
π
πολύ περισ
σσότερο σ
σημαίνει ννα δώσου
υμε «γη κα
αι ύδωρ» στους επιιχειρηματίίες του κλλάδου όσο
ον αφορά παρεκκλίίσεις πολεεοδομικώνν διατάξεων
κκαι διατάξξεων περί τον αιγιαλλό και τηνν παραλία
α ή προστα
ασία τουςς πάση θυσία προς όφελος τω
ων πολιτώ
ών;
α το κοινό συμφέρο
ον , απαντά
ά προφαννώς το δεύ
ύτερο , πο
Η δική μας οπτική, θέτοντας ως προτεεραιότητα
ου δεν έρχχεται βέβα
αια σε ανττίθεση με την
ανάπτυξη του κλάδ
δου .
α
Θαλάσσια
α Αλιεία
Θ
παράκτια όσο και η μέση α
αλιεία υπο
οφέρουν από τη μ
μείωση τω
ων αλιευμάτων. Β
Βασικές αιτίες είνα
ΤΤόσο η π
αι η υποβ
βάθμιση, λόγω
λ
ρύπ
πανσης, του
τ
θαλάσσιου περιβά
άλλοντος, αλλά κα
αι η υπεεραλιεία. Μια πολιτική μα
ακροπρόθ
θεσμης επ
πιβίωσης των υδρόβιων οργανισμώ
θ
ο
ών, προσ
στασίας του
τ
περιβάλλο
οντός τους και βελττίωσης της θέσης τω
ων αλιέωνν, θα πρέπ
πει να έχεει στόχουςς όπως:
π
Μείωση ό
όλων των π
πηγών ρύπανσης,
Μ
Αποτελεσματικό έλλεγχο της υ
υπεραλίευ
υσης.
Α
Από τα λίγγα, αλλά τρομερά νομοθετή
ήματα τηςς Κυβέρνησης για τον Τομέα
α ήταν η ψ
ψήφιση νό
όμου για την
τ κατάρ
Α
ργηση τηςς υποχρέω
ωσης έκδο
οσης αδειιών
αλιείας για
ριθμό των ερασιτεχννικών σκα
αφών, που
υ λειτουργγούν σε μ
μεγάλο βαθμό ανεξέέλεγκτα.
α τον υπέέρογκο αρ
α
ασικό θέμ
μα που πρ
ρέπει τάχχιστα να εεπιλυθεί, είναι η επ
παγγελμα
ατικότητα
α της αλιεείας, που αφορά άμεσα
ΕΕπίσης, βα
ά
ή έμμεσα το
ο 50% τωνν παράκτιιων
αλιευτικώ
ών σκαφώνν που φτά
άνουν τα 1
18.000 σκάφη.
α
η της αλιεευτικής πα
αραγωγήςς παράλλη
ρεί να επέέλθει με ττην σοβα
αρή λειτου
υργία τωνν αλιευτικκών πάρκων και τω
ηλα μπορ
Η τόνωση
ων τεχνιτώ
ών υφάλω
ων,
φαρμογή διαχειρισ
στικών μέττρων.
κκαθώς καιι με την εφ
ά ύδατα
ΕΕσωτερικά
Με εξαίρεεση τα ιχθ
θυοβελτιω
ωτικά έργα
α, που έγιναν σε πο
ολλές λιμ
μνοθάλασσ
σες, οι λίμ
μνες παρο
ουσιάζουνν μια εικό
Μ
όνα εγκατά
άλειψης και
κ υποβά
άθμισης. Στο
Σ
πλαίσιο το
ου Ε.Π.ΑΛ
Λ. 2007‐20
013, το ειδικό μέτρ
ρο για τα
α εσωτερικά ύδατα
α η χώρα μας δεν μ
μπόρεσε να το εκμ
π
μεταλλευττεί, διότι δεν έθεσε ξεχωρισ
στά
πό αυτά π
που ίσχυα
αν για την αλιεία σττη θάλασσ
σα.
κκριτήρια έένταξης απ
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Η αλιευτικκή διαχείρ
ριση των λλιμνών πρ
ρέπει να ττεθεί σε ννέα βάση. Τα συστή
ήματα αυττά, λόγω ττης φύσης τους, απ
ποτελούν κλειστούς αποδέκττες, γεγοννός
π
που τα κα
αθιστά ιδιαίτερα ευ
υάλωτα. Π
Πρώτες οι λίμνες υφ
φίστανταιι τα αποτεελέσματα
α της αλόγγιστης ανά
άπτυξης. Τα
Τ παρατηρούμενα
α σήμερα φαινόμεννα,
εείναι η μείωση της αλιευτική
ής παραγω
ωγής, η εξξαφάνιση ειδών, η ο
οικονομικκοκοινωνική εξαθλίίωση και η γήρανση
η του αλιεευτικού πλληθυσμού
ύ, καθώς και
κ
π
προβλήμα
ατα στην π
ποιότητα ττων αλιευ
υτικών προ
οϊόντων. Ο
Οι λίμνες πρέπει να
α αποτελέέσουν άμεεσο στόχο
ο δράσεωνν για το Υπ
π.ΑΑΤ.
Μ
Με την αννάπτυξη π
πολιτικής προστασ
σίας των ο
οικοσυστη
ημάτων α
αυτών, πρέέπει παρά
άλληλα να
α δοθούνν κίνητρα στους αλλιείς. Επιπ
πλέον, απαιτείται ένα
έ
δ
δίκτυο πα
αρακολούθησης της ιχθυοπα
ανίδας κα
αι των ιχθ
θυοπληθυ
υσμών, ώσ
στε να εξξειδικεύετται σε κάθ
θε περίπττωση ένα
α ασφαλέςς σχέδιο διαχείρισ
δ
ης.
ΤΤέλος, οι π
περιοχές α
αυτές μπο
ορούν καιι πρέπει να
α αποτελέέσουν τονν πόλο μια
ας εναρμο
ονισμένης με το περ
ριβάλλον αγροτουρ
ριστικής ανάπτυξης
α
ς.
Υ
Υδατοκαλλλιέργειεςς.
Π
Παρά τηνν δυναμικκή ανάπττυξη και εξέλιξη ττου κλάδο
ου αυτού
ύ την τελλευταία δ
δεκαπεντα
αετία σημ
μαντικό αρνητικό
α
στοιχείο αποτελείί η έλλειψη
ο
ουσιαστικκής έρευνα
ας, σχετικκά με την ορθότερη
η λήψη διιαχειριστικών μέτρω
ων. Η υπό
όθεση τωνν υδατοκα
αλλιεργειώ
ών θα πρέπει να αντιμετωπ
α
μ
ισθεί σε μία
ννέα βάση ορθολογιικής ανάπ
πτυξης του
υς, με την προστασίία του περ
ριβάλλονττος, την εξξασφάλισ
ση προϊόνττων υψηλλής ποιότη
ητας και με
μ την υπο
οστήριξη της
τ
π
προσπάθεειας διεύρ
ρυνσης τω
ων καλλιεργούμενω
ων ειδών. Ο πρόσφ
φατος νόμ
μος 4282/1
14 για τιςς υδατοκα
αλλιέργειεες, δεν ρυθμίζει τα ζητήματα
α αυτά , δεν
δ
σ
σκιαγραφεί μία ξεκάθαρη π
πολιτική γγια τις υδ
δατοκαλλιιέργειες, α
αλλά αφή
ήνει πολλλά ανοίγμ
ματα για παρεμβάσ
π
σεις του εκάστοτε
ε
Υπουργο
ού. Αρνητιικό
χχαρακτηριστικό τόσο την κκεντρικής πολιτικήςς, όσο κα
αι των το
οπικών φο
ορέων είνναι ότι κκαθυστερο
ούν τη θεεσμοθέτη
ηση των ορθολογικ
ο
κών μέτρων
α
ανάπτυξης της δραστηριότηττας και δεεν προχωρ
ρά η έγκριιση των Περιοχών Ο
Οργανωμέένης Ανάπ
πτυξης Υδα
ατοκαλλιεεργειών για τα όστρ
ρακα.
Ιχθυολόγγοι και ΓΕΩ
ΩΤΕΕ
Ά
Άμεση προτεραιότη
ητα για τη
ην διασφά
άλιση του κύρους το
ου ίδιου ΕΕπιμελητη
ηρίου είνα
αι το νέο Δ
ΔΣ να προ
οχωρήσει άμεσα σττην τροποποίηση το
ου θεσμικκού
ττου πλαισ
σίου σε όττι αφορά στην εγγρ
ραφή τωνν Ιχθυολόγγων. Συγχχρόνως οφ
φείλει να προβεί σ
στις ενέργεειες για την αποκα
ατάσταση της νομιμ
μότητας των
τ
εεγγραφώνν και μη εγγγραφών που έχου
υν γίνει την τελευτα
αία οκταεττία, σύμφωνα με τιις προτάσεεις της επ
πιτροπής των
τ Ιχθυολλόγων.

δ. ο ορυκκτός π
πλούτο
ος και υδάτιινοι πό
όροι
Η συγκυβέρνηση , με τις ευλλογίες τηςς τρόικα
 ξεθεμελιώ
ώνει την πεεριβαλλονντική νομο
οθεσία
υποχρηματοδοτεί τη
ην έρευνα
α, που βρίίσκεται μό
όνιμα σε δ
διωγμό, με την ουσ
σιαστική δ
διάλυση το
ου πρώην ΙΓΜΕ ( σή
ήμερα ΕΚΒ
ΒΑΑ)
 υ
 υ
υπονομεύεει το δημό
όσιο πανεεπιστήμιο
 ξεπουλά τα
α δημόσια
α αγαθά
ουσιαστικά
ά, «χαρίζει» τους φυσικο
ούς πόρους στα μεγάλα
 ο
σ
συμφέροντα .
ΤΤο παράδ
δειγμα ‘‘’Σκουριιές ‘’ , είίναι κορυ
υφαίο ίσω
ως από α
αυτή την
π
πλευρά , ταυτόχρ
ρονα όμω
ως και κο
ορυφαίο α
από την άλλη . Από την
ττεκμηρίωση , την κκίνηση , τη
ην αντίδρ
ραση , τηνν διάρκεια
α και τους αγώνες
ττης τοπική
ής και ευρ
ρύτερης κκοινωνίαςς .
 Οι ορ
ρυκτοί πό
όροι, κλειιδί για τη
ην παραγωγική αννασυγκρότηση της
χώρα
ας.
Ο
Οι
συ
υνεχείς προσπάθειες να στηθού
ύν, σχεδ
δόν καθ
θημερινά,
ψ
ψευδεπίγραφα «su
uccess stories», είίτε με τις έρευνες για κοιτάσματα
υ
υδρογονα
ανθράκων,, είτε με π
πακτωλού
ύς σπανίω
ων γαιών, είτε ακόμ
μα με την
εεκμετάλλεευση υδρ
ριτών! γίίνονται α
απλά για
α να δικκαιολογήσ
σουν τις
κκαταστροφ
φικές π
πολιτικές, τις fastt track εξωθεσμ
μικές δια
αδικασίες
ξξεπουλήματος αντί πινακίου φακής τω
ων φυσικώ
ών ορυκτώ
ών πόρων.
 η αξιιοποίηση,, των υδ
δρογονανθράκων, και τωνν άλλων ορυκτών
πόρω
ων, συνδέεεται, άμεσ
σα
 μ
με την διασφάλιση ττων δικαιιωμάτων ττου δημόσ
σιου
 την μεγισττοποίηση ττου δημοσιονομικο
ού και κοιινωνικού ο
οφέλους
άμωση τω
ων ελεγκτιικών μηχα
ανισμών
 την ενδυνά
άλιση τηςς περιβαλλλοντικής π
προστασία
ας
 την διασφά
με γνώμοννα τον σεβ
βασμό στο
ον άνθρωπ
πο και τις τοπικές κκοινωνίες
 μ
ΚΒΑΑ (τέω
ως ΙΓΜΕ) , ένας από
ό τους κύρ
ριους πυλλώνες τηςς παραγω
ωγικής αννασυγκρόττησης
 Το ΕΚ
σήμερα ΕΚ
ΚΒΑΑ, με την μακρόχρονη, δ
διαχρονική
ή, συνεισφ
φορά του
υ στην ελλληνική κοιινωνία, βρ
ΤΤο ΙΓΜΕ, σ
ρίσκεται, στο
σ στόχα
αστρο της διαλυτική
ής πολιτικκής
απόστραττων πολιτιικών και «
«μνημονια
ακών υπο
οχρεώσεω
ων».
α
ΑΑ (ΙΓΜΕ ) σαν μεεγάλος ερ
ρευνητικό
ός οργανιισμός, είνναι απαρα
αίτητο, ό
όχι μόνο στην προ
ΓΓια εμάς, το ΕΚΒΑ
οσπάθεια που πρέέπει να γίίνει για την
τ
παραγωγιική ανασυ
υγκρότηση
η της χώρ
ρας και τη
ην ορθολο
ογική αξιο
οποίηση ττων ορυκττών φυσικκών πόρω
π
ων, του υδ
δατικού δυναμικού, την μελλέτη και την
τ
αξιοποίησ
ση ενεργειακών πηγγών και γγεωθερμικκών πεδίω
ων, αλλά κκαι στην ο
οικιστική ανάπτυξη
η,. την χωρ
α
ροθέτηση
η και θεσμ
μοθέτηση χρήσεωνν γης και την
τ
αντιμετώπ
πιση των συνεπειώ
ών από φ
φυσικές καταστροφ
φές. Είναι αδήριτη
η ανάγκη,, όχι μόνο
ο να ενισ
α
σχυθεί μεε προσωπ
πικό, με αναλώσιμ
α
α και υλιικό
ό, ώστε να
α καλυφθ
θούν οι εεπείγουσες ανάγκεςς, αλλά, κκαι να αυξξηθεί η χρ
ρηματοδό
ότηση του
εεξοπλισμό
υ ώστε να
α παίξει το
ον ρόλο, που
π του αρμόζει
α
κ
και
α μην αλλά
άξει χαρακτήρα.
κκυρίως να
όλου του Ι.Γ.Μ.Ε , ως εγγυη
ητή , σύμβουλου κκαι ο ελεγγκτή της Πολιτείαςς στην ορ
Η ανάδειξξη του ρό
ρθολογική αξιοποίη
ηση του ορυκτού
ο
π
πλούτου
κ
και
φυσικών πόρων η αναδιάρθρωση κα
αι η σταδ
διακή μεττατροπή ττου σε αμιγώς Ερεευνητικό Ινστιτούττο, καθώςς και η άμεση
φ
ά
δια
ασύνδεσή του με την
τ
ση και τις αναπτυξιιακές ανάγγκες , απο
οτελούν λύση που μ
μπορεί να
α διασφαλλίσει τα πα
αραπάνω.
εεκπαίδευσ

Νερό, θεεμελιώδ
δης ανάγγκη και δικαίωμα, σε α
ανεπάρκκεια.
Ν
ματικής α
αλλαγής, είναι πλέον εμφανείς, η προσ
στασία κα
αι ορθολογική διαχεείριση του
ΣΣτις εποχέές, που οιι συνέπειεες της κλιμ
υ υδατικο
ού δυναμικού και τω
ων
υδροφορέέων, ολοένα, αποκττά μεγαλύ
ύτερη σημ
μασία. Η εεξασφάλισ
ση υψηλής ποιότητας νερού για την κά
υ
άλυψη όλλων των κο
οινωνικώνν αναγκώνν, με
παράλληλλη την απο
οτροπή τη
ης ιδιωτικο
οποίησης του, πρέπ
πει να απο
οτελεί τηνν σημαντιικότερη πρ
ροτεραιόττητα για τα νέα όργγανα του ΓΕΩΤΕΕ.
π
Γ
Περιβαλλλοντικά μέέτρα προσ
στασίας α
από τη χρή
ήση των υ
υδατικών πόρων
Π
Πρόσφατα
α πληθώρ
ρα αναφορ
ρών και τεεχνικές μεελέτες έχο
ουν δει το φως της δ
δημοσιότητας σχεττικές με τα
Π
α προβλήμ
ματα χωροταξικού σχεδιασμ
μού της
ης υψηλήςς παραγωγγικότηταςς και της εεκπόνησηςς των διαχχειριστικώ
ών σχεδίω
ων των υδα
ατικών πό
χχρήσης γη
όρων στα υδατικά
υ
δ
διαμερίσμ
ματα της χώρας σε
πορροής π
ποταμών σύμφωνα
α με το ισχχύων εθνιικό και κοινοτικό δίίκαιο (Ν. 3
3199/2003
εεπίπεδο λλεκάνης απ
3, Οδηγία
α 2000/60//ΕΚ κλπ). Επιστημονικοί
φορείς κα
αι πανεπισ
στημιακά ιιδρύματα
α σε ανάλο
ογα ερευννητικά προγράμματτα έχουν εεπισημάννει την έλλλειψη της ορθολογιικής διαχείρισης τω
φ
ων
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υ
υδατικών πόρων σεε τοπικό κκαι περιφεερειακό επ
πίπεδο σττην χώρα μας με απ
ποτέλεσμα
α τις τελευ
υταίες δεκκαετίες τη
ην ποσοτική και ποιοτική υπο
οβάθμιση
η
ττων εδαφών και τω
ων υδάτωνν.
ΤΤο καθεσ
στώς λειτο
ουργίας ττων συλλογικών και ιδιωτικών αρδεευτικών δ
δικτύων π
που καλύ
ύπτουν το
ο 60% τω
ων γεωργιικών εδαφών της χώρας έχει
δ
δημιουργή
ήσει φαιννόμενα ά
άνισης κα
ατανομής του υδαττικού ισο
οζυγίου σ
σε κάθε λλεκάνη απ
πορροής. Η απουσία γεωττεχνικών και περιβ
βαλλοντικκών
κκριτηρίωνν εφαρμο
ογής προγγραμμάτω
ων χρήση
ης νερού οδήγησεε στην επ
πιβάρυνση του γεεωργικού εισοδήμ
ματος με πρόσθετο
ο κόστοςς διοίκησης,
λλειτουργία
ας και συνντήρησης των υποδ
δομών του γεωργικκού τομέα
α με αποτέλεσμα να
α υπάρχει εξάρτησ
ση του κόσ
στους παρ
ραγωγής γεωργικών
γ
ν προϊόνττων
α
από τη χρηματοδόττηση της εεκάστοτε κεντρικήςς κυβέρνησης και τη
ης Ευρωπα
αϊκής Ένω
ωσης.
Η εφαρμο
ογή της Κο
οινής Αγρ
ροτικής Πο
ολιτικής μ
με την έλλλειψη εργγαλείων δ
διαχείριση
ης των φυ
υσικών πό
όρων δημ
μιούργησεε μακροχρ
ρόνια επιδ
δείνωση της
τ
«
«καλής» κκατάσταση
ης των εδαφικών κκαι υδατικκών πόρωνν. Περισσότερο από
ό ποτέ δεεν αξιολογγήθηκε σεε τοπικό επ
πίπεδο η ανάκτηση
η του κόσττους χρήσ
σης
α
αρδευτικο
ού νερού σε περιο
οχές γης υψηλής παραγωγγικότητας , με κίνδ
δυνο υπο
οβάθμισης των αγγροτικών περιοχώνν και της «καλής οικολογικκής
κκατάστασης» του συνόλου των οικο
οσυστημά
άτων. Πο
ολλές περ
ριοχές βρίίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
ο , κυρίω
ως οι ενιαίες λεκά
άνες απο
ορροής, που
π
α
αντιμετωπ
πίζουν πρ
ροβλήματα ερημοπ
ποίησης σε ποσοσ
στά περί το 40% της γεωρ
ργικής γη
ης, υφαλμ
μύρωσης στις παρ
ραλιακές περιοχές καθώς και
κ
π
προβλήμα
ατα ποιοτιικής επάρ
ρκειας νερ
ρού λόγω ττης αλόγισ
στης άνισ
σης χρήσης του νερο
ού την περίοδο τηςς άρδευση
ης.
Ο
Οι αδυναμ
μίες αυτέςς απαιτού
ύν την εφα
αρμογή εννός ενιαίο
ου διαχειρ
ριστικού σ
σχεδίου των υδατικκών πόρω
ων σε επίπ
πεδο περιοχών στο οποίο θα
α επιλύοντται
π
προβλήμα
ατα ποσοττικής και π
ποιοτικής επάρκεια
ας και χρήσης του ννερού με ττην ευθύννη γεωτεχχνικών
Β
Βασικός σ
στόχος μια
ας πολιτικής για το
ον πολίτη
η στο πλαίίσιο παρα
αγωγικής – κοινωνικής – θεσμικής αννασυγκρό
ότησης τω
ων περιφερειακών δομών
δ
είνναι
σ
σκόπιμο ννα περιλλαμβάνει την αναγγνώριση και ανάλλυση τωνν σημεριννών προβ
βλημάτωνν διαχείριισης των υδατικώ
ών πόρων, τη διαχχείριση των
τ
ο
οικοσυστη
ημάτων (δ
δάση, περ
ριαστικές ζώνες, πο
ολεοδομικκά συγκρο
οτήματα, αγροτική γη), την οργάνωση των τοπ
πικών φορ
ρέων διαχχείρισης, τη διάκριιση
ττων υποβα
αθμισμένων περιοχχών (ερημ
μοποίησηςς, υφαλμύ
ύρωσης, ννιτρορύπα
ανσης, ) κα
αι βελτίωσ
ση – ολοκλήρωση υφισταμέν
υ
νων εγγειοβελτιωτιικών έργω
ων.

ε. η κτηννοτρο
οφία
α
από πλεοννέκτημα σ
σε πρόβλλημα;
ΤΤην τελευ
υταία δεκκαετία πα
αρατηρείται φθίνου
υσα πορεεία του κκτηνοτροφ
φικού κλά
άδου, που
υ μεταφρ
ράζεται σε μείωση
η της παρ
ραγωγής, του ζωικκού
κκεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού. Ειδικκά, στο διά
άστημα 2011‐2013
3 η αξία τη
ης ζωικής παραγωγγής μειώθηκε κατά 4 ποσοσττιαίες μοννάδες, ενώ
ώη
α
αξία της φ
φυτικής πα
αραγωγήςς μειώθηκκε κατά 9,5
5 ποσοστιιαίες μονά
άδες.

Η χώρα μα
ας είναι εελλειμματική στα κυ
υριότερα κτηνοτρο
οφικά προ
οϊόντα όπω
ως αγελαδ
δινό γάλα
α, βόειο και χοίρειο
ο κρέας μεε αποτέλεεσμα οι ειισαγωγές σε
γγάλα και κκρέας να βαρύνουνν το εμπο
ορικό ισοζζύγιο και να φτάνο
ουν περίπο
ου στα 2 δις €. Η α
αθρόα εισ
σαγωγή ζω
ωικών προ
οϊόντων οφείλεται
ο
ηλή
στη χαμη
α
ανταγωνισ
στικότητα
α των ζωικών προ
οϊόντων
που παράγοννται στηνν Ελλάδα
α λόγω του
τ
υ
υψηλού κόστους πα
αραγωγήςς.
ΤΤο 1980 ο
οι εισαγω
ωγές αφορ
ρούσαν μ
μόνο το
α
αυτάρκεια
α σε γά
άλα αγελλαδινό. ΣΣήμερα
6
65% του
υ αγελα
αδινού γάλακτοςς που
χχώρας μας από 35.000 αγελα
αδοτρόφο
ους στο
κκωδικούς εκμετάλλλευσης κκαι μόνο
ο 2.000
ττόνους, τη
η στιγμή που έχουμε ποσό
όστωση
ττου ρυθμίίζεται μόννο από τιςς απαιτήσ
σεις για
μ
μεγάλη μεείωση τωνν 120 χιλιιάδων τόννων της
α
από την μεγάλη μείωση της εσωττερικής

20% του βό
όειου κρ
ρέατος και
κ
υπήρ
ρχε
εισάγγουμε το 90% του
υ βόειου κρέατος και
κ
καταναλώνουμ
με. Η αγελαδοττροφία της
τ
παρεελθόν έχχει μειω
ωθεί σττους 3.5
500
εκτρο
οφές, πο
ου παρά
άγουν 60
00 χιλιάδ
δες
830 χιλιάδων
χ
τόνων. Σττο πρόβειο η ζήτη
ησή
την παραγωγή
π
ή του τυριιού ΦΕΤΑ
Α ΠΟΠ, κα
αι η
τελευ
υταίας τρ
ριετίας κα
αλύφθηκε προσωριινά
κατανάλωσης λόγω κρίσ
σης .

ΤΤα περιθώ
ώρια ανάπ
πτυξης τη
ης κτηνοτρ
ροφίας

είναιι μεγάλα . Η στήριξξη της υπο
οχρεωτική
ή.












Δ
Δημιουργίία δημοσίίων δομώ
ών
κτηνιιατρικής προστασία
π
ας , για απ
ποτροπή
κκίνδυνων που αφορ
ρούν την α
ασφάλεια
α του ζωικκού κεφαλλαίου.
ΈΈγκαιρη χρ
ρηματοδό
ότηση για ττην πληρω
ωμή των εεξισωτικώ
ών αποζημ
μιώσεων κκαι της εννιαίας ενίσ
σχυσης.
Μ
Μαζικοί εμ
μβολιασμοί για τις ασθένειεςς με ελαχιιστοποιημ
μένο κόσττος .
ΥΥλοποίηση
η προγραμ
μμάτων υπ
ποχρεωτικών αιμολληψιών σττα ζώα.
Ά
Άμεση απο
οτύπωση και διαχείίριση τωνν βοσκήσιμ
μων γαιώνν , οι οπο
οίες δηλώννονται για
α την κατα
αβολή τηςς Ενιαίας Ενίσχυσης
Ε
ς, της Εξισ
σωτικής
Α
Αποζημίωσ
σης και τη
ης Βιολογιικής κτηνο
οτροφίας .
Μ
Μείωση το
ου κόστου
υς παραγω
ωγής που είναι το υ
υψηλότερ
ρο στην Ευ
υρωπαϊκή
ή Ένωση κα
αι απαιτείί την άμεσ
ση επίλυσ
ση των παραγόντωνν που έχου
υν
σ
σχέση με α
αυτό (πετρ
ρέλαιο, ηλλεκτρική εενέργεια, ΦΠΑ, εφό
όδια)
Π
Παροχή ρεευστότητα
ας μέσω π
πιστωτικώνν φορέωνν ειδικού σ
σκοπού , δ
διότι η κα
ατάργηση της αγροτικής πίσττης με το ξεπούλημ
μα της ΑΤΕΕ έχει
π
προκαλέσεει, μείωση
η της κτηννοτροφική
ής παραγω
ωγής , λόγγω υπερχρ
ρέωσης κα
αι ληξιπρο
οθέσμων οφειλών.
ΕΕπανεξέτα
αση και μεείωση της φορολόγησης που έχει αφα
αιρέσει μεγάλο μέρο
ος από τιςς επιδοτήσ
σεις, με αποτέλεσμ
α
μα οι κτηννοτρόφοι να
ν
α
αδυνατούνν να ανταποκριθού
ύν στις οικκονομικές υποχρεώσεις τους και να οδ
δηγούνταιι σε αδιέξοδο και αποχώρησ
α
ση από τηνν κτηνοτρο
οφία
ΣΣτήριξη κα
αλλιέργεια
ας πρωτεϊννούχων κττηνοτροφ
φικών φυτώ
ωοτροφές,
ών για ζω
ΕΕθνικό σχέέδιο γενεττικής βελττίωσης και αξιοποίη
ησης των φ
φυλών τω
ων αγροτικκών ζώωνν.

ύτα
ΣΣτο δια ταύ
Όλα τα παρ
ραπάνω απ
ποτελούν σημεία τη
ης αντίληψης , άξονεςς και αρχικκές θέσεις της Γεωτεχχνικής Ενω
ωτικής Κίνη
Ό
ησης.
υπόψη , στο
ον διάλογγο που έτσιι κι αλλιώςς θα ανοίξεει και αφορ
ρά στο μέλλλον , δηλώ
ώνοντας αννοιχτοί σε άλλες συμ
ΤΤίθενται υ
μπληρωματτικές , βελττιωτικές ακόμη
α
και
αντιθετικέςς, προτάσεεις αρκεί ννα κινούντα
αι σε ένα π
παρόμοιο σ
στόχο.
α
Αποτελούνν και μόνο κατευθύνσ
σεις μιας δ
διαφορετικκής εξέλιξη
ης για τον π
πρωτογενή
ή τομέα , το
ους κλάδους , τις εφ
Α
φαρμογές της
τ επιστήμ
μης μας κα
αι τα γεωτεεχνικά
ατα , απ όττι τα μέχρι σήμερα ισ
σχύοντα , ιδ
διαίτερα α
από τότε , π
που τα μνη
ημόνια και η τρόικα μπήκαν σττη ζωή μαςς και οι εγχχώριοι συγκυβερνήτεες ανέλαβα
εεπαγγέλμα
αν
ώσουν ’’ .
‘‘’ να μας σώ
Κυριαρχεί στην αντίλληψη μας ο κρίσιμος και ουσια
αστικός ρόλλος του Δη
ημοσίου, ω
ως του βασ
σικού παρά
άγοντα στο
Κ
ον σχεδιασ
σμό , την εφ
φαρμογή και
κ τον έλεεγχο και τη
ην
ότηση ενόςς στρατηγικκού σχεδίο
ου ανασυγκρότησης , πολύ μακριά όμωςς από κραττικίστικες αντιλήψειις.
χχρηματοδό
οιο σχέδιο μπορεί να
α αποτυπώ
ώνεται με σ
σχετική σαφ
φήνεια ο ρ
ρόλος του ιιδιωτικού , κοινωνικο
ού , συναιττεριστικού
ΣΣε ένα τέτο
ύ και άλλωνν τομέων της
τ οικονομίας , ως
παραγόντω
ων στην αναπτυξιακή
ή διαδικασίία όπως βέέβαια και εεργασιακέές προοπτικές και σχέέσεις .
ιιδιαίτερα κκρίσιμων π
πλαίσιο έχεει εξαιρετιικά μεγάλο
ο ενδιαφέρ
ρον η συμμ
μετοχή του
υ ΓΕΩΤΕΕ . Η διαρκήςς και μόνιμ
μη παρουσίία του . Στο
Σ αυτό το π
ους θεσμο
ούς και στο
ους αγώνεςς . Εδώ
α αποδείξεει την χρησ
σιμότητα κκαι την επά
άρκεια του. Γιατί αυττός είναι ο δικός του ρόλος καιι η αποστολλή. Θα δείίξει.
κκαλείται να
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Θ
Θέμα
ατα
για
α τον αγγροδια
ατροφικκό τομέέα .
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ΕΕπαναπρο
οσδιορισμ
μός των
α
ανοιχτών α
αγορών κκαι επανεξέταση
π
πιο αυστηρών περιιβαλλοντιικών
α
απαιτήσεω
ων και κοινωνικώνν
π
παραμέτρων, που π
πρέπει να
α
τίίθενται σε επίπεδο
ο διεθνώνν ή και
εενδοκοινο
οτικών
δ
διαπραγμα
ατεύσεωνν «ειδικήςς
π
προστασία
ας αγορώ
ών στα τρό
όφιμα»
ΕΕπανεξέτα
αση των κανόνων κκαι
κκανονισμώ
ών για ένα
α πιο κοιννωνικά
δ
δίκαιο αντταγωνισμ
μό με
α
αποδυνάμ
μωση τωνν
π
παγκοσμιο
οποιημένων πολιτιικών
σ
στον τομέα
α των τρο
οφίμων κα
αι την
εενίσχυση π
περιφερικκών και
τοπικών α
αγορών.
ΕΕνίσχυση ττης περιβ
βαλλοντικής
π
πολιτικής και ειδικό
ότερα στο
ο
τομέα της προφύλα
αξης με
εεπιπλέον μ
μέτρα καιι κίνητρα για τις
α
αγροδιατρ
ροφικές επιχειρήσεεις.
ΕΕφαρμογή
ή της αρχή
ής ο ρυπα
αίνων
π
πληρώνει και (στονν πρωτογεενή
τομέα) για
α τα GMO
O προϊόντα
α.
Δ
Διαμόρφω
ωση και υλλοποίηση
η μιας
α
αξιόπιστηςς πολιτική
ής ενημέρ
ρωσης
του κατανναλωτή για
α θέματα
α
υ
υγιεινής και ασφάλλειας, ποιιότητας
κκαι διατρο
οφικής πα
αράδοσηςς και
π
πολιτισμού.
ΣΣυμμετοχή
ή των κατταναλωτικκών
κκαι κοινωννικών οργγανώσεωνν στα
κκέντρα λήψης αποφ
φάσεων γγια το
τρόφιμο (κκυρίως σεε θέματα
α
ασφάλεια
ας‐ποιότηττας) και τη
η
δ
διαμόρφω
ωση αγροδ
διατροφικκής
π
πολιτικής
Α
Ανάπτυξη και υλοπ
ποίηση
Κ
Καμπάνια
ας προβολλής για τα
π
προϊόντα π
ποιότητας και τα εεθνικά
σ
σχήματα π
πιστοποίη
ησης της
π
ποιότηταςς, δίνοντα
ας ιδιαίτερ
ρη
έέμφαση σεε ένα νέο
ο διατροφ
φικό
μ
μοντέλο (π
που στηρίίζεται στη
η
Μ
Μεσογεια
ακή διατρο
οφή) και
α
αποθάρρυ
υνση των καταναλω
ωτών
α
από κατανναλωτικά πρότυπα
α που
ο
οδηγούν σ
σε μη αειφ
φόρα μονντέλα
π
παραγωγή
ής.
Κ
Κοινές δρά
άσεις ενημέρωσης των
μ
μαθητών ((με τα Υπο
ουργεία
Π
Παιδείας, Πολιτισμού και Υγγείας)



















καιι διαφύλα
αξη του διιατροφικο
ού
πολλιτισμού.
Ουσ
σιαστική αξιοποίησ
ση και άμ
μεση
ενη
ημέρωση ττων κατα
αναλωτώνν
σχεετικά με την προέλλευση του
προ
οϊόντος, ττον τρόπο
ο παραγωγγής
του
υ, με σαφεείς και κα
ατανοητέςς
σημ
μάνσεις. ΕΕνημέρωσ
ση σχετικά
ά με
τα εεθνικά σή
ήματα ποιιότητας.
Τόννωση της αξιοπιστίίας του
Συσ
στήματος Πιστοποίίησης και των
Ποιιοτικών Π
Προϊόντωνν (κυρίως
ΠΟΠ‐ΠΓΕ, βιολογικά κκαι
οκληρωμέένη διαχείίριση)
ολο
Δια
αμόρφωση ενός σχχεδίου δρά
άσης
για
α τα αγροττικά προϊό
όντα
ποιιότητας σεε εθνικό,
περ
ριφερειακκό και τοπ
πικό επίπεεδο.
Τομ
μεακή, κλλαδική και ανά προ
οϊόν
προ
οσέγγιση της ποιοττικής
γεω
ωργίας κα
αι της πισττοποιημέννης
ποιιότητας γιια ένα νέο
ο μοντέλο
ο
αειιφόρου αννάπτυξηςς.
Ενίσ
σχυση τηςς ανταγωνιστικότη
ητας
τωνν γεωργικκών προϊό
όντων
ποιιότητας μικρής κλίμ
μακας και
ενίσ
σχυση συ
υνεργασιώ
ών.
Ενίσ
σχυση τω
ων καινοτό
όμων
προ
οϊόντων, ττης τεχνολλογικής
ανα
αβάθμιση
ης των επιιχειρήσεω
ων
καιι συνεργα
ασιών τους για την
παρ
ραγωγή ννέων προϊϊόντων
ποιιότητας (δ
διαφοροπ
ποίηση της
παρ
ραγωγής,, νέα πρόττυπα
ποιιότητας κα
αι ασφάλλειας).
Ενίσ
σχυση επ
πιχειρήσεω
ων
παρ
ραγωγής τροφίμωνν (από το
χωρ
ράφι στο ράφι) πο
ου
εφα
αρμόζουνν νέα παρ
ραγωγικά
φιλλοπεριβαλλλοντικά συστήματτα
παρ
ραγωγής (εφαρμογγή στην
πρά
άξη της αρ
ρχής της π
προφύλαξης)
Ενίσ
σχυση τω
ων περιβαλλλοντικώ
ών
απα
αιτήσεωνν και αποθ
θάρρυνση
η
δημ
μιουργίαςς νέων βιο
ομηχανιώ
ών
τρο
οφίμων ή μονάδωνν
πρω
ωτογενού
ύς παραγω
ωγής που
επιιβαρύνουν το περιβ
βάλλον.
Ενίσ
σχυση τω
ων ενεργειιών
απο
οκέντρωσ
σης της πα
αραγωγήςς και
μετταποίησηςς και ενερ
ργειών
άμεεσης πρόσ
σβασης σ
σε τοπικέςς
αγο
ορές







ΕΕνίσχυση των Ομάδ
δων Παρα
αγωγών και
κ
Σ
Συνεταιρι
ιστικών φορέων
φ
πο
ου
σ
συσκευάζ
ζουν, τυπο
οποιούν και
κ
ε
εμπορεύο
ονται προϊϊόντα ποιιότητας.
Μ στόχο την αύξη
Με
ηση του μεεριδίου
α
αγοράς
τω
ων προϊόνντων ποιό
ότητας
κ
κυρίως
σττην τοπική
ή αγορά (τοπικές
(
κ
και
π
περιφερε
ιακές αγο
ορές) προτείνεται:
 Ενδυννάμωση και εξυγίαννση του
θεσμο
ού των βιο
ολογικών ανοικτώνν
αγορώ
ών και καλλύτερη πρ
ρόσβαση σε
αυτέςς των πραγγματικών αγροτών
 Δημιο
ουργία νέω
ων τοπικώ
ών‐ανοικτών
αγορώ
ών ποιοτικών γεωρ
ργικών
προϊό
όντων Ενέργειες προώθησης
των προϊόντων
π
ν ποιότητα
ας
 Φορο
ολογική πο
ολιτική πο
ου ενισχύεει
την κα
ατανάλωσ
ση πιστοπ
ποιημένωνν
τροφίίμων ποιό
ότητας
 Ειδική
ή πολιτική
ή διατροφ
φής σε
δημόσ
σια νοσοκκομεία, δη
ημόσια
κυλικεία, στραττός κλπ
Σ επίπεδ
Σε
δο Ελέγχω
ων και
Π
Προτυποπ
ποίησης
 Ενδυννάμωση της αξιοπισ
στίας των
ποιοττικών προϊϊόντων μεε την
ενίσχυση του συστήματο
σ
ος
οποίησης και
κ ελέγχω
ων με την
πιστο
αποσαφήνιση του
τ νομικκού
σίου και με
μ την εφα
αρμογή εννός
πλαισ
ενιαίο
ου αντικειιμενικού και
κ
ευέλικτου συσττήματος με
μ
θαρους ρό
όλους και
ξεκάθ
αρμοδ
διότητες
 Ενδυννάμωση και εντατικκοποίηση
των μηχανισμώ
μ
ών ελέγχω
ων σε όλη τη
τ
διατρ
ροφική αλυσίδα καιι κυρίως της
τ
αγορά
άς
 Ενίσχυση του επιβλεπτικ
ε
κού ρόλου
υ
φ
το
ου Υπουργγείου και
των φορέων
δημιο
ουργία μητρώου
πιστο
οποιημένω
ων προϊόντων .
 Ενίσχυση του θεσμικού
θ
π
πλαισίου
υντονισμό
ός όλων τω
ων
και συ
εμπλεεκομένωνν φορέων και
υπηρεεσιών σε μία κοινή στρατηγιική
και σττόχευση
 Ενίσχυση στην παραγωγγή,
μεταφ
φορά και διάχυση
δ
τ
της
τεχνογνωσίας και
κ καινοττομίας στο
ον
αγροττικό τομέα
α και στα τρόφιμα
γενικό
ότερα .

πράσινο Ταμείο η ΄΄πρασινο μνημονιο΄΄
Με το νόμο 3889/2010 ιδρύθηκε το λεγόμενο “Πράσινο Ταμείο”, ως
μετονομασία του “Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και
Πολεοδομικών Σχεδίων – ΕΤΕΡΠΣ” σε εφαρμογή του νομοθετικού
διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194Α). Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου
προέρχονται από διάφορες πηγές (εισφορές των διανομέων ενέργειας,
ειδικός φόρος κατανάλωσης βενζίνης, πρόστιμα για την ανέγερση και
διατήρηση αυθαιρέτων, προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις,
κλπ) και σκοπός του είναι “…η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της
προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική,
τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων,
παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής…”.
Από το 2011 με νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως με το νόμο
4024/2011, τα κεφάλαια που εισπράχθηκαν υπέρ του Ταμείου άρχισαν
να μεταφέρονται σε άλλες κατευθύνσεις, με περιορισμό των δαπανών
στο 5% των διαθεσίμων του. Με τον πιο πρόσφατο νόμο 4111/2013 το
διαθέσιμο ποσό για τις δράσεις και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου
περιορίστηκε στο 2,5% επί του συνόλου.
Οι παραπάνω μειώσεις των διαθέσιμων πόρων καθιστούν
προφανή την αδυναμία του Πράσινου Ταμείου να ανταποκριθεί στο
ρόλο του και στον αρχικό του στόχο, αφού σημαντικές προτάσεις για
ένταξη έργων στα προγράμματα που προκηρύσσονται δεν μπορούν να
ενταχθούν λόγω έλλειψης πόρων, καθώς και στη μη επίτευξη του
περιβαλλοντικού
ισοζυγίου
απέναντι
στην
περιβαλλοντική

αγροτική και δασική έρευνα
Παρά τις μεγαλόσχημες δηλώσεις των κυβερνήσεων για τη σημασία
της αγροτικής παραγωγής στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της
χώρας μας, συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό η απαξίωση της
αγροτικής έρευνας και η σκόπιμη σύγχυση μεταξύ αγροτικής έρευνας
και γεωργικών εφαρμογών.
Στην απουσία στρατηγικής για την έρευνα και την αγροτική ανάπτυξη,
στη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση ερευνητικών έργων πάνω σε
θέματα που απασχολούν τη χώρα και στη χρησιμοποίηση των
Ερευνητικών Ινστιτούτων ανάλογα με τις εκάστοτε επιδιώξεις της
πολιτικής ηγεσίας, προστέθηκαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις για
«συγχωνεύσεις» φορέων του δημοσίου, «αξιοποίηση» της περιουσίας
τους και «αξιολόγηση» του προσωπικού.
Έτσι, τον Οκτώβριο του 2011, το ΕΘΙΑΓΕ, η μεγαλύτερη ερευνητική
δομή της χώρας στον τομέα της αγροτικής έρευνας, συγχωνεύθηκε με
τρεις άλλους ανόμοιους οργανισμούς, με το πρόσχημα της
εξοικονόμησης πόρων. Μια εσπευσμένη ενέργεια, χωρίς καν τη
δημιουργία σχετικού νομικού πλαισίου, η οποία, όπως ήταν
αναμενόμενο δημιούργησε ένα ασφυκτικό, συχνά παράλογο,
περιβάλλον για τη διεξαγωγή της έρευνας.
Ο στόχος της οριζόντιας διασύνδεσης της αγροτικής έρευνας με τη
γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διασφάλιση
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως
διατυπώνεται στο αρχικό σχέδιο νόμου για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (που
τρία χρόνια μετά την «επείγουσα» συγχώνευση δεν έχει ακόμη
ψηφιστεί), δεν επιτυγχάνεται με την «πρωτότυπη» συγχώνευση
ανόμοιων οργανισμών, ενώ αντιθέτως βάζει νέα σοβαρά εμπόδια στην
ανάπτυξη της έρευνας και απομακρύνει τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του
ΕΘΙΑΓΕ από τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα.
Η εφαρμοσμένη δασική έρευνα πρέπει να εξυπηρετεί την εθνική
δασική πολιτική και τους στόχους της. Το βασικό όμως χαρακτηριστικό
είναι η ανυπαρξία δασικής πολιτικής, οπότε και το ενδιαφέρον για την
έρευνα δεν υφίσταται. Η Δασική Έρευνα έχει σήμερα υποβαθμιστεί σε
βαθμό πλήρους απαξίωσης. Τα δύο Δασικά Ινστιτούτα υπάγονται
σήμερα στον οργανισμό ΕΛΓΟ Δήμητρα
Η αγροτική έρευνα στην κυριολεξία απομονώθηκε, συκοφαντήθηκε
από εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για το κατάντημα του ΕΘΙΑΓΕ για 23
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επιβάρυνση, πόροι οι οποίοι υποτίθεται ότι προορίζονται αποκλειστικά
για περιβαλλοντικές δράσεις.
Οι απαντήσεις του αρμόδιου επίτροπου κ. Ρεν στην ουσία ήταν ότι
η λεηλασία του Πράσινου Ταμείου είναι μεν αντισυνταγματική αλλά
προβλέπεται από το Μνημόνιο. Ειδικότερα, η απάντηση του κ. Ρεν,
ήταν ότι “…σύμφωνα με συνταγματικές διατάξεις, οι πόροι του
Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη
περιβαλλοντικών έργων…” και “…η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα
σχετικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα εκ των μέτρων
για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2013‐14. Από την
άποψη αυτή, οι αποφάσεις για τη μεταφορά των εσόδων αποτελούσαν
μέρος των όρων του προγράμματος”.
Ποιος να ξέρει τάχα;
Ποιοι να είναι αυτή τη στιγμή (έτος 2014) οι διαθέσιμοι πόροι του
Πράσινου Ταμείου, σε ποιο πιστωτικό ίδρυμα τηρείται ο λογαριασμός
και ποιο το συνολικό ποσόν που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο σήμερα;
 Σε ποιες περιβαλλοντικές δράσεις διατέθηκαν οι διαθέσιμοι
πόροι το προηγούμενο και το τρέχον έτος;
 Πως θα καλυφθούν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από
τους Δήμους, από τη στιγμή που μειώθηκε κατά 50% η
αντίστοιχη χρηματοδότηση (2,5% επί του συνόλου) από το
Πράσινο Ταμείο;
 Γιατί οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν «πράσινους»
φόρους, όταν τα χρήματα αυτά μόνο σε ποσοστό 2,5%
πηγαίνουν σε περιβαλλοντικές δράσεις, όταν οι πόροι του
Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη
στήριξη περιβαλλοντικών έργων.
χρόνια παρά τις αρχικές προσδοκίες. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν η βαθμιαία συρρίκνωση του ερευνητικού προσωπικού και η
δυσανάλογη
αύξηση
του
διοικητικού
προσωπικού.
Έτσι
κατασπαταλήθηκαν πολύτιμοι πόροι γα την έρευνα και δεν επετεύχθη
η ανανέωση του γερασμένου σήμερα ερευνητικού προσωπικού. Στην
ουσία το ΕΘΙΑΓΕ δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθόλου από την
πολιτεία για να εξυπηρετήσει το σκοπό που δημιουργήθηκε. Έτσι οι
ερευνητές αναγκάσθηκαν να στραφούν σε ερευνητικές δραστηριότητες
που χρηματοδοτήθηκαν από τρίτους, ενώ τα ερευνητικά αποτελέσματα
δεν έφθασαν σχεδόν ποτέ στους επιστήμονες της πράξης όπως
συνηθίζεται να λέγεται. Οι παραμείναντες ερευνητές ηλικιακά είναι
στο στάδιο της αφυπηρέτησης και μόνο πρότινος προκηρύχθηκαν
θέσεις ερευνητικού προσωπικού, που σε καμιά περίπτωση δεν
καλύπτουν τις ερευνητικές ανάγκες. Η απαξίωση αυτή της αγροτικής
και κατ’ επέκταση και της δασικής έρευνας οδήγησε στην
υποστελέχωση, και την κατάρρευση των περιφερειακών μονάδων, ενώ
τα ακίνητα και οι κτηριακές εγκαταστάσεις (σημαντική περιουσία)
ερήμωσαν και βρισκόμαστε ακριβώς στο στάδιο της εκποίησης
Προτάσεις
Η αγροτική έρευνα πρέπει να είναι η προμετωπίδα για την ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί τόσο από το ΥΠΑΤ
όσο και από το ΓΕΩΤΕΕ.
1. Το πρώην ΕΘΙΑΓΕ να παραμείνει ως ανεξάρτητος φορέας της
αγροτικής έρευνας με θεσμοθετημένη σχέση εξυπηρέτησης των
ερευνητικών αναγκών του ΥΠΑΑΤ. Η λειτουργία του να ελέγχεται
από ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλέγεται από τους
ερευνητές και το επιστημονικό προσωπικό του φορέα, ώστε να
αποφεύγεται η χειραγώγηση από τον εκάστοτε υπουργό.
2. Προτείνεται η συγχώνευση ερευνητικών μονάδων σε πολυδύναμα
ινστιτούτα, όπως τα δασικά, τόσο για τον περιορισμό της
σπατάλης των λειτουργικών εξόδων όσο και για τη δημιουργία
ισχυρότερων κέντρων. Οι έδρες των ινστιτούτων θα μπορούσαν
και πρέπει να βρίσκονται κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και
πρέπει να στελεχωθούν με ειδικότητες που χάθηκαν από την
αφυπηρέτηση παλαιότερων ερευνητών. Η συνέχεια της
ερευνητικής διαδικασίας πρέπει να εξασφαλίζεται.

3.

4.

5.

6.

Η παραμονή του ΕΘΙΑΓΕ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
πρέπει να επανεξετασθεί και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ως ΔΕΚΟ και να παρουσιάζει οπωσδήποτε κέρδη.
Τόσο το ΥΠΑΤ όσο και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να
χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα με συγκεκριμένους
στόχους και τα αποτελέσματα πρέπει να αξιοποιούνται δεόντως.
Τα δασικά Ινστιτούτα θεσμοθετημένα πρέπει να εκτελούν
ερευνητικά προγράμματα του ΥΠΕΚΑ, εφόσον η Δασική Υπηρεσία
μεταφέρθηκε στο ΥΠΕΚΑ.
Είναι απαραίτητος ο συντονισμός και οι συνέργειες των
ερευνητικών προγραμμάτων του φορέα με αυτά των σχετικών
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

οι προτεραιότητες μας
 Ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της αγροτικής και δασικής
έρευνας και της δημόσιας χρηματοδότησης στη βάση εθνικής
στρατηγικής και προτεραιοτήτων
 (Επανα)σύσταση του δημόσιου φορέα αγροτικής και δασικής
έρευνας με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και ένταξή του
σε ειδικό θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας.
 Θεσμοθέτηση της ενεργού συμμετοχής των ερευνητικών φορέων
στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την αγροτική έρευνα και στο
σχεδιασμό των δράσεων των ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ και άλλων σχετικών
Υπουργείων.

Για του λόγου το αληθές
Η ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ στα διεθνή μέσα, ότι το αγρόκτημα 98 στρεμμάτων στη Λυκόβρυση Αττικής του ΥΠΑΑ&Τ, χρήσης από
τον ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ‐(πρώην ΕΘΙΑΓΕ), πρόκειται να πωληθεί σαν Εμπορικό Πάρκο
Το ΓΕΩΤΕΕ δεν έχει αρθρώσει λόγο για την διάλυση που θα υποστούν τα 4 Ερευνητικά Ινστιτούτα (Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων,
Οίνου, Αμπέλου και Εδαφολογίας,) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού‐ΔΗΜΗΤΡΑ που στεγάζονται καθώς και για τις
φιλοξενούμενες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών,
Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων, Εδαφοϋδρολογικό, ΠΕΓΕΑΛ και 2 Εργαστήρια Αναφοράς).
Το ΓΕΩΤΕΕ δεν έχει αρθρώσει λόγο ούτε για το ξερίζωμα που θα υποστούν τα περίπου 40 στρέμ. που καταλαμβάνει η μεγαλύτερη
στον χώρο των Βαλκανίων αμπελογραφική συλλογή του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθήνας (ΙΑΑ) στην οποία διατηρείται πολύτιμο
αμπελουργικό γενετικό υλικό 700 περίπου αυτοχθόνων και ξενικών ποικιλιών.
Η απαράδεκτη όμως αυτή απόφαση πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να σταματήσει γιατί, πέρα από την καταστροφή της εθνικής
κληρονομιάς του αμπελώνα, θα έχει καταλυτικές συνέπειες για το μέλλον των Ινστιτούτων – Υπηρεσιών του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ και του
ΥΠΑΑΤ αλλά και για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής που αντί να φιλοξενεί σχετιζόμενες με την πρωτογενή παραγωγή ερευνητικές
και γεωτεχνικές υπηρεσίες, σχεδιάζουν να καταλήξει σε έναν ακόμη υπερ‐ναό της φτηνής και ληστρικής για τα εισοδήματα των
κατοίκων “κατανάλωσης”.
Σαν Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων τους αγροκτήματος για να υπερασπισθούμε μαζί τους την
άρση της εκποίησης‐πώλησης του κτήματος Λυκόβρυσης από το ΤΑΙΠΕΔ, το επιστημονικό έργο τους, τον κοινωνικό χαρακτήρα των
υπηρεσιών τους και την εθνική περιουσία.

θέσεις και προτάσεις για το πράσινο και το
αστικό περιβάλλον
Το Πράσινο, ως τεχνική και οικονομική δραστηριότητα, είναι
αντικείμενο αμιγώς Γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.
Το Πράσινο, μέσα και έξω από τις Πόλεις μας, παρότι διεθνώς
αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα με
ιδιαίτερα
σημαντική κοινωνική αξία και αποδοχή, στην Ελλάδα, δεν είναι τίποτα
περισσότερο από απλό «περιτύλιγμα» στα δημόσια και ιδιωτικά έργα,
από απλό, φτηνό και χωρίς βάθος συμπλήρωμα των κατασκευών,
τίποτα περισσότερο από απλές
προεκλογικές εξαγγελίες στις
δημοτικές εκλογές.
Το αποτέλεσμα ορατό, όχι μόνο στις Πόλεις (και στα Χωριά μας,
δυστυχώς), αλλά ακόμη και στην συγκρότηση και οργάνωση των
(ανύπαρκτων και υποστελεχωμένων) Γεωτεχνικών υπηρεσιών των
Δήμων και των Περιφερειών, στην συνολική αντίληψη (= απαξίωση)
που υπάρχει από τους ιθύνοντες, για το Πράσινο, για τον ρόλο του
Γεωτεχνικού στην βελτίωση του αστικού και περιαστικού
περιβάλλοντος. Αντίληψη, που δυστυχώς, ποτέ και καμία Διοίκηση του
ΓΕΩΤΕΕ, δεν πάλεψε για να αλλάξει.
Θεωρώντας ότι το Πράσινο, αποτελεί κοινωνική ανάγκη και
προϋπόθεση ζωής στις Πόλεις μας (και τα Χωριά μας) και σημαντικό
πεδίο απασχόλησης των Γεωτεχνικών, ότι το Πράσινο μπορεί να
παράγει υπεραξίες και να δημιουργήσει απασχόληση σε μια εποχή
που περισσεύει η απαξίωση και η ανεργία, η Γεωτεχνική Ενωτική
Κίνηση, καταθέτει τις πιο κάτω προτάσεις :
Αναβάθμιση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των
Περιφερειών σε επίπεδο Δ/νσης (όπου δεν υπάρχει) και στελέχωσή
τους με εξειδικευμένους Γεωτεχνικούς επιστήμονες.
Αυτόνομη Δημοπράτηση των έργων Πρασίνου, ώστε να πάψουν να
αποτελούν «συμπληρώματα»
στα διάφορα τεχνικά έργα, με
ταυτόχρονη αναμόρφωση του συστήματος δημοπράτησης των έργων
αυτών και βελτίωση επικαιροποίηση του ισχύοντος ΑΤΕΠ.
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Αύξηση των διατιθέμενων πιστώσεων για τα έργα πρασίνου.
Σήμερα, το ποσοστό των πιστώσεων που διατίθενται για πράσινο,
είναι λιγότερο από το 0,5% του συνόλου των διατιθέμενων πιστώσεων
για τα πάσης φύσεως έργα που δημοπρατούνται από Δήμους και
περιφέρειες.
Επανασυγκρότηση και ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής
Πρασίνου, στο ΓΕΩΤΕΕ και αντίστοιχων Επιτροπών στα Παραρτήματα.
Θυμίζουμε ότι το λίγο διάστημα που λειτούργησε (ουσιαστικά) η
επιτροπή αυτή, παρήγαγε εξαιρετικό αποτέλεσμα, που όμως έμεινε
αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο.
Νομικό «ξεκαθάρισμα» και επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιών που εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν το Πράσινο (
κοπές δέντρων ‐ φυτοπροστασία, στον αστικό χώρο, εισαγωγή, χρήση
και αντιμετώπιση χωροκατακτητικών ειδών κλπ) .
Συγκρότηση μόνιμης επιτροπής, με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤΕΕ, όλων
των φορέων που ασχολούνται με το σύστημα παραγωγής έργων
Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ, ΕΣΕΦΥ, κλπ)
Οργάνωση ειδικού Μητρώου, στο ΓΕΩΤΕΕ, των Γεωτεχνικών που
ασχολούνται με το Πράσινο. Δημόσιοι και Δημοτικοί υπάλληλοι,
Κατασκευαστές και Μελετητές του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα,
επιχειρήσεις πρασίνου
παραγωγοί
και
διακινητές φυτών,
αρδευτικού υλικού κλπ)
Ανάληψη πρωτοβουλιών από το ΓΕΩΤΕΕ για την εξυγίανση της
αγοράς Πρασίνου. Σήμερα, οποιοσδήποτε μπορεί να φυτεύει
οτιδήποτε, οπουδήποτε. Οποιοσδήποτε μπορεί να εισάγει
οποιοδήποτε φυτό, να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυτοφάρμακο μέσα
στη Πόλη, να καταναλώνει αλόγιστα φυσικούς πόρους, να .. να… εν
τέλει να αφαιρεί τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο από τους
Γεωτεχνικούς με κόστος και συνέπειες για την κοινωνία και την
οικονομία.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ΓΕΩΤΕΕ για το «πρασίνισμα» των
Ελληνικών Πόλεων, με προφανή οφέλη όχι μόνο για τους
Γεωτεχνικούς αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
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σμένες πεεριπτώσειις υπάρχο
ουν
υποσ
υπόννοιες ως π
προς τη διαφάνεια και αξιοκρ
ρατία τωνν διαδικασ
σιών ανάθ
θεσης.
Η συ
υνειδητή, από τα πλλέον επίσ
σημα χείλη, υποβάθ
θμιση τηςς αξίας το
ου Δημόσιιου Πανεπ
πιστημίου
υ και απαξξίωση τωνν Πανεπισ
στημιακώνν δασκάλλων
που π
παρά τις α
αντιξοότη
ητες δίνου
υν με επιτυ
υχία και ττη μάχη τη
ης διεθνού
ύς αναγνώ
ώρισης
Η αναγνώριση
η των κολεεγίων και των «παρ
ραρτημάτω
ων» και τη
ην εξομοίωση των ‘τίτλων’ το
ους με τα πτυχία τω
ων δημόσιων πανεπ
πιστημίωνν.
ΤΤο ΓΕΩΤΕΕΕ οφείλει να συνδράμει τα Α
ΑΕΙ στη μάχη για τη δημόσια,, δωρεάν και δημοκρατική εεκπαίδευσ
ση.
ΤΤο κόστοςς της Παιδ
δείας, είνα
αι επένδυσ
ση για το μέλλον!

α
ανοιχτή
ή συνέλλευση για τηνν προσττασία κκαι
α
αναζωο
ογόνησ
ση του Παπασ
στράτειιου δημ
μοτικού
ύ
π
πάρκου
υ Αγριννίου
ΕΕμείς ως κκάτοικοι Α
Αγρινίου θ
θέλουμε ττο Πάρκο
ο όπως το ζούσαμε μέχρι
ττα τέλη τη
ης δεκαετίίας του ’7
70, χωρίς ττις κατασ
στροφικέςς παρεμβά
άσεις
ό
όσων κόπ
πτονται για
α την «αννάπλαση»
» του. Ένα
α πάρκο φ
φωτισμένο
ο,
κκαθαρό, π
περιφραγγμένο και γεμάτο μ
με φροντισ
σμένα δέννδρα, με
χχωμάτινεςς ευκολοδ
διάβατες διαδρομέές, με συνντροφιά τη δροσιά και
ττο κελάρυ
υσμα του
υ νερού σττις αρδευττικές διαδ
δρομές το
ου.
Τέλος
χρε
ειάζεται
να
α
γίνει
κα
ατανοητό
απ’
όλα
τ
τα
ενεργά
ά
κύτταρα
α της
Τ
αγώνες τω
ων λαών γγια την πρ
ροστασία της φύση
ης και
κκοινωνίαςς πως οι α
αία εμπορ
ρευματοπ
ποίηση της γης
ττου πολιτισμού – εενάντια σττην αγορα
αταστροφ
φή του φυ
υσικού περ
ριβάλλονντος – δεν αφορούνν
κκαι την κα
μόνο στηνν προστασ
σία των φ
φυτικών ή ζωικών εειδών, για
α τα οποία
α
μ
ανυπερθέέτως πρέπ
πει να μαχχόμαστε. Οι αγώνεες αυτοί α
αφορούν,
α
σης της κο
οινωνίας κκαι της
εεπίσης, σττο σταμάττημα της εεξαθλίωσ
μόσιου πλλούτου, ώ
ώστε με αυ
υτό‐οργάννωση και
εεκποίησης του δημ
Φώτο Δ
Δημήτρης Γεερονίκος

συμμετοχχή, να υπεερβούμε ττην κουλττούρα της ανάθεση
ης που έχεει
σ
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κλέψ
ψει τις ζω
ωές μας. Φυσικά
Φ
συ
υμμετέχονντας καθεεμιά και καθένας
κ
από
ό εμάς σε μία ανοιχχτή ενεργή διαδικα
ασία όλη
αυτή την κρίσ
σιμη χροννική περίο
οδο, έχου
υμε αντιλη
ηφθεί πως, αν δεν
με σ’ όλες τις γειτοννιές, οι πό
όλεις μας θα γίνουνν μοντέρννες
αντιισταθούμ
φυλλακές.
Η αννοιχτή συ
υνέλευση για την προστασία
α και αναζζωογόνησ
ση του
πάρ
ρκου Αγριινίου, ανεεξάρτητη από
α κάθεε φορέα, αυτοδιαχε
α
ειριζόμεννη
και αυτόνομη
η στις λειττουργικέςς της διαδ
δικασίες, έσπειρε
έ
τ πρώτα
τα
σπο
οράκια πο
ου έχουν ήδη
ή φυτρώσει.

κα
αταστρο
οφή το
ου νότιο
ου κυπαρισσιιακού
κό
όλπου μ
με τις ευχές το
ου ΥΠΕΚΑ
Οι π
περιβαλλλοντικές οργανώσε
ο
εις ΑΡΚΤΟ
ΟΥΡΟΣ, ΑΡ
ΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική
ή
Ορννιθολογία
α
Εταιρ
ρεία,
Ε
Ελληνική
Εταιρεεία
Προστασίαςς
Περ
ριβάλλονττος και Πο
ολιτισμού
ύ, Ελληνικκή Εταιρείία Προστα
ασίας τηςς
Φύσης, Δίκκτυο ΜΕΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ
Κ
ώ περιβα
αλλοντική
ή
οργγάνωση γγια την άγγρια ζωή και την φύση,
φ
Οικολογική Εταιρεία
α
Ανα
ακύκλωση
ης, Green
npeace, MEDASSE
M
T, MOm και WW
WF Ελλάςς
θέττουν το ΥΠΕΚΑ προ
ο των ευθ
θυνών το
ου και καλλούν την πολιτική
ή
ηγεεσία του:
Να χαρακτηρ
ρίσει την περιοχή ως
ω Εθνικό
ό Πάρκο,
Να καταργή
ήσει την ζώνη Οικοανάπττυξης ΠΟ
ΟΙΚ 4 καιι να τηνν
χαρ
ρακτηρίσεει ως Περιοχή Προστασίας της
τ
Φύσ
σης, μεε
συννακόλουθ
θη απαγό
όρευση δόμησης,
δ
να καθο
ορίσει μέέτρα στιςς
παρ
ραλίες ω
ωοτοκίας για την διασφ
φάλιση της
τ
απρό
όσκοπτηςς
ωοττοκίας,
να αναμορφ
φώσει το Σχέδιο
Σ
Προεδρικού
ύ Διατάγμ
ματος ώσττε να
δια
ασφαλίσειι τη διατή
ήρηση του
υ φυσικού
ύ κεφαλαίίου της πεεριοχής
καιι να προω
ωθήσει ένα
α μακρόπ
πνοο πλαίίσιο βιώσιιμης ανάπ
πτυξης.

Η΄΄ γεωτεχνική ενωτική κίνηση ΄΄
στηρίζει τα ψηφοδέλτια
Εκλογής μελών
διοικητικού συμβούλιου
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ‐ Κρήτη‐Ηράκλειο
2. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ‐ Πελοπόννησος‐Λακωνία
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ‐Κρήτη‐Χανιά
4. ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ‐Αττική‐Αθήνα
5. ΚΑΣΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ‐Δυτ. Μακεδονία‐Κοζάνη
6. ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ‐Κεντ .Μακεδονία‐ Θεσ/νίκη
7. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ‐ Ανατ. .Μακεδονία‐Καβάλα
8. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ‐Αττική‐Αθήνα
9. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ‐Κεντρική Ελλάδα‐Λάρισα
10. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ‐Κεντ. Μακεδονία‐Θεσ/νίκη

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΒΕΡΤΟΥ‐ Κεντ. Μακεδονία‐ Θεσ/νίκη
2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠ.‐ Κεντρική Ελλάδα‐Καρπενήσι
3. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα
4. ΠΕΤΡΟΥ‐ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα
5. ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Κεντ. Μακεδονία‐Θεσ/νίκη
6. ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ‐Δυτ. Μακεδονία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ‐ αττική‐Αθήνα
2. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ‐ κεντρική Ελλάδα‐Τρίκαλα
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ‐ Δυτ. Μακεδονία
4. ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ‐ Κεντ . Μακεδονία‐Θεσ/νίκη
5. ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ‐Ήπειρος και νησιά‐Γιάννενα
6. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα

ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ‐ Αττική‐Αθήνα
2. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤ‐ Κεντ. Μακεδονία‐ Θεσ/νίκη
3. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ‐ Κεντρική Ελλάδα‐Καρδίτσα
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα
5. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα
6. ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ‐Κεντ. Μακεδονία‐ Θεσ/νίκη

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ‐ Αττική‐Αθήνα.
2.ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜ.‐ Κεντ. Μακεδονία‐ Θεσ/νίκη

ανεμολόγιο
Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε
Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα
Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσατε
Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θίασο μόνο ως
φαντάσματα
Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε
Άλλαξαν λέει τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες
Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που
γελάσαμε
Τώρα δημόσια θα 'χουν μικρόφωνο μόνο οι
γνωρίζοντες
Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε
Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήμματος
Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε
Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γένει εκτός του κλίματος
Δήλωσε η τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε
Τις εμμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα
Όνειρα ξένα μα και αλλότρια ζητωκραυγάσαμε
Τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή
δεκάρικα
Ξέσκισε η πόρνη η ιστορία αρχαία οράματα
Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνουν και για χαμόμηλο
Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράμματα
Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλησε στον
ανεμόμυλο
Κώστα Τριπολίτη
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παραρτημάτων
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΣ
3.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΜΕΡΑΝΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
6. ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ
7. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΡΑΧΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΒΑΣΤΑΡΔΟΣ‐ΧΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤ
3. ΓΕΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΓΙΑΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΔΗΛΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΙΩΑΝΝΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
11. ΚΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΑΛΔΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
15. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ
21. ΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
23. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
24. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
25. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ
26. ΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
27. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
29. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
30. ΜΑΜΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΔΑΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΔΑΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

31. ΜΕΡΑΝΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
32. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ
33. ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
35. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
36. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ
37. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
38. ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ
39. ΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40. ΣΚΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
41. ΣΚΟΤΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
42. ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
43. ΣΠΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ‐ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
44. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
45. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
46. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
47.ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ
48. ΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
49. ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
50. ΤΟΤΣΙΟΥ ΓΙΟΛΑΝΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
51. ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
52. ΤΣΙΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
53. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
54. ΦΟΥΛΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
55. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΝΤΑ) του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΠΕΤΡΟΥ‐ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ)του ΣΤΑΥΡΟΥ
15. ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
17. ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
19. ΦΩΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ
20. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΡΑΧΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4. ΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΜΑΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΜΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ
10. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΝΔΡΕA

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΤΖΙΕΝΓΚΕΣ του ΣΑΜΠΑΝ
3. ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2. ΜΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

1. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΤΖΙΕΝΓΚΕΣ του ΣΑΜΠΑΝ
3. ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2. ΜΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ‐ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του
ΠΑΝΑΓ.
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡ.
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
2. ΜΠΑΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
4. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ‐ΕΥΓΕΝΙΑ του
ΒΛΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ‐ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΘΩΜΑ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ‐ΝΗΣΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
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1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του ΔΑΜ
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡ
3. ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑ
6. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣ

4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
13. ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
2. ΜΠΑΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΗΝΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
6. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ‐ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ
5. ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΘΩΜΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2. ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΙΟΥΒΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ
6. ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
7. ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2. ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΙΟΥΒΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
3. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
4. ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6. ΖΗΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του ΔΑΜ
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡ
3. ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑ
6. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣ

8. ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ
9. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΚΑΤΣΙΛΟΥΛΗ – ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ
13. ΚΥΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ
15. ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
16. ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
20. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
23. ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
24. ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
25. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ
26. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΚΑΡΥΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
7. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΝΤΙΝΤΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΤΣΙΑΜΗ ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
11. ΤΣΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2. ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝ
ΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΕΥΘΥΜΙΑΔ
ΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ το
ου ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ
ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Α
3. ΚΟΚΚΙΝΟΠ
ΠΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ
ΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Υ
4. ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛ
ΛΕΙΟΥ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ
ΑΚΟΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΠΑΔΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡ
ΡΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ
7. ΠΑΠΑΘΑΝ
ΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ
ΡΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ
8. ΠΑΠΑΝΑΓΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΜΑΝΟΥΣΗ
ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του
τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υ
2. ΠΑΠΑΔΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟ
ΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩ
ΩΑΝΝΗΣ του ΑΘ
ΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
υ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1. ΜΠΑΝΤΙΟ
ΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΡΑΓΙΑΣ ΒΑ
3. ΤΡΕΥΛΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ
4. ΧΑΤΖΗ ΜΑ
ΑΡΘΑ του ΔΗΜΗ
ΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΣ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
τ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2. ΠΟΛΥΖΩΝ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙΙ
1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Η του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΙΑ του
2. ΨΑΛΤΟΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣ
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ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΓΟΡΑΣΤΟ
ΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ το
ου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ το
ου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΒΑΪΝΑ ΑΙΚ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩ
ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΒΑΪΤΣΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟ
ΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
5. ΒΑΛΙΟΥΛΗ
ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
υ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
6. ΒΑΜΒΑΚΑ
ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υ
7. ΒΑΦΕΙΑΔΗ
ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Μ
ΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΒΕΡΓΟΣ ΑΓΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜ
10. ΓΕΡΟΝΤΗ
ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ το
ου ΕΥΡΙΠΙΔΗ
11. ΓΕΩΡΓΙΑΔ
ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υ
12. ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
14. ΔΗΜΗΤΡ
ΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΙΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15. ΔΟΓΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
16. ΕΥΘ
ΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ
ΑΚΟΣ του ΠΑΝΤΕΕΛΗ
17. ΖΕΡ
ΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔ
ΔΡΟΥ
19. ΚΑΛ
ΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩ
ΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝ
ΝΝΗ
20. ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τ ΙΩΑΝΝΗ
21. ΚΙΑΤΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Υ
22. ΚΟΚ
ΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
23. ΚΟΛ
ΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΘ
ΘΑΝΑΣΙΟΥ
24. ΚΟΥ
ΥΡΑΚΗ‐ΔΗΜΟΠΟ
ΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του
τ ΙΩΑΝΝΗ
25. ΚΟΥ
ΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΘΕΜ
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ν
26. ΛΑΖΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩ
ΩΤΗ
27. ΛΙΓΔ
ΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του
υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
28. ΜΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟ
ΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
29. ΜΕΚ
ΚΕΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟ
ΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟ
ΟΥ
30. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟ
ΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΤΑΝΤΙΝΟΥ
31. ΟΦΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΟΥ
ΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΛΕΕΙΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
32. ΠΑΝ
33. ΠΑΝ
ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του
υ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34. ΠΑΠ
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κ
35. ΠΑΠ
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗ
ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κ
36. ΠΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΕΤΡΟΥ
37. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟ
ΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟ
ΟΥ
38. ΡΩΣΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
τ ΣΤΑΥΡΟΥ
39. ΣΙΔΕΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υ
40. ΣΤΑ
ΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΙΟΥ
41. ΣΩΤΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩ
ΩΤΗ
42. ΤΕΡ
ΡΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
υ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΤΣΑ
ΑΡΟΥΧΑ‐ΚΟΜΨΟ
ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΤΕΡΙΝΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΥ
44. ΤΣΙΠ
ΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩ
ΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟ
ΟΛΑΟΥ
45. ΧΑΪΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ
46. ΧΑΜ
ΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΓΙΩΤΗ
47. ΧΑΤΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟ
ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Π
48. ΧΑΤΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Μ
49. ΧΑΤΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚ
ΚΛΗ
50. ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΣΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟ
ΟΓΟΙ
1. ΓΑΒΡ
ΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
2. ΔΙΑΜ
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩ
ΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΚΟ
ΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του
τ ΑΛΒΕΡΤΟΥ
4. ΜΑΝ
ΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ
ΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΤΑΣΙΟΥ
5. ΜΠΑ
ΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΑΠΑ
ΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ
ΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡ
ΡΓΙΟΥ
7. ΠΑΡΤΤΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΣΠΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το
ου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘ
ΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΑΪΛ
ΛΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α‐ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΤΣΑ
ΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΦΩ
ΩΤΕΙΝΗ του ΑΠΟ
ΟΣΤΟΛΟΥ
12. ΤΣΙΑ
ΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡ
ΡΟΙ
1. ΜΠΑΝΤΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥ
2. ΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Α
3. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔ
ΔΡΟΥ
4. ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΤΡΕΥΛΟ
ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕ
ΕΛΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΤΙΝΟΥ
6. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ
Μ
του ΔΗΜ
ΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΟΥΔΟΥ
ΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΙΑΝΟΥ
2. ΠΟΛΥΖΩ
ΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΓΟΙ
1. ΒΟΥΛΓΑ
ΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟ
ΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟ
ΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΟΥ
3. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛ
ΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Ψ
Α
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩ
ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑΤΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Α
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α
ΔΕ ΠΑΡΑΡ
ΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΙΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
του
υ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΛΑΓΟΥΤΑ
ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
τ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΥΡΟΜ
ΜΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ
ΛΑΟΣ του
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜ
ΜΟΥ
4. ΠΑΜΠΑΛ
5. ΤΑΤΑΡΑΚ
ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΙΓΓΟΥ ΡΑΛΛΙΤΣΑ
Ρ
του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
Μ
7. ΧΑΡΜΠΗ
ΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ το
ου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Η
8. ΧΑΤΖΗΚΑ
ΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του
τ ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΗΛ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
ΟΥ
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π
2. ΚΑΛΛΙΡΗ
3. ΚΙΝΙΑΖΟΠ
ΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΚΟΥΤΣΑΜ
ΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑ
ΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΧΑΗΛ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ
ΟΙ
1. ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛ
ΛΑΜ.
3. ΚΑΡΒΕΛΛ
ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΛΙΑΚΟ
ΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗ
ΗΣΤΟΥ
2. ΣΚΙΑΔΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ
ΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟ
ΟΙ
1. ΒΟΥΡΝΑΖΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ το
ου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
2. ΦΩΤΑΡΑ
ΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ το
ου ΜΙΧΑΗΛ

1. ΓΙΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗ
ΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ
ΝΝΗ
2. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
τ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ
ΝΔΑ
4. ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΩ
ΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥ
ΥΡΟΥ
5. ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗ
ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
Α
6. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β
7. ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΛ
ΛΤΑΝΑ του ΣΑΒΒ
ΒΑ
8. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΤΣΙΓΓΟΥ ΡΑΛΛΙΤΤΣΑ του ΜΙΛΤΙΑ
ΑΔΗ
10. ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕ
ΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ε
11. ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ
12. ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
Δ
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α
2. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΜΙΧΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓ
ΓΙΩΤΗ
3. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
ΟΥ ΖΩΗ του ΑΠΟ
ΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗ
ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΡΑΤΖΑΝΝΟΣΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΟΥ
3. ΚΑΡΒΕΛΛΗΣ ΒΑ
ΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥ
ΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Υ
1. ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑ
2. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ το
ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΧ
ΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΒΑ
ΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΙΣΤΟΤΕΛΗ
2. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ το
ου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΘΕΟ
ΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧ
ΧΑΗL

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Α – ΑΡΟΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α
ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡ
ΡΕΑ
2. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το
ου ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚ
ΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΕΦ
ΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜ
ΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΗ
ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑ
ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩ
ΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤ
ΤΗΡΙΟΥ
3. ΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝ
ΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡ
ΡΓΙΟΥ
4. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑ
ΑΗΛ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚ
ΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ
2. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥ
ΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
υ ΠΑΥΛΟΥ
3. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
4. ΤΩΜΑΖΙΝΑΚΗ
ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Υ
2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΕΣΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. WYPYCH‐ΣΚΑ
ΑΜΝΑΚΗ JOANN
NA‐KATARZYNA
του
WLODZIMIERZ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ
ΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
υ ΜΙΧΑΗΛ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
2. ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗ
ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΣ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α
ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡ
ΡΕΑ
4. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το
ου ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚ
ΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚ
ΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΕΦ
ΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜ
ΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΜΑΡΑΘΑΚΗ Α
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
υ ΦΩΤΙΟΥ
10. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ
ΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ
ΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
Η
11. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑ
ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ
12. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝ
ΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟ
ΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
13. ΠΑΠΑΔΗΜΗ
ΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ
ΤΡΙΟΣ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Υ
14. ΠΑΠΑΜΑΝΟ
15. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
16. ΠΟΛΙΟΥΔΑΚ
ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το
ου ΜΙΧΑΗΛ
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17. ΡΟΥ
ΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑ
ΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΣΕΡΠ
ΠΕΤΣΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το
ου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ
Η του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΑ
21. ΤΟΡ
ΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΟΥ
22. ΦΡΑ
ΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ
23. ΦΡΑ
ΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΛ
ΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
24. ΦΡΑ
ΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡ
ΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25. ΧΡΟ
ΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΣΟΛΟ
ΟΓΟΙ
1. ΑΡΒΑ
ΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΕΗΜΩΝ του ΙΩΑ
ΑΝΝΗ
2. ΑΡΝΕΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΜΠΙΖΖΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
ΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Η
4. ΤΣΑΛ
ΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ το
ου ΜΙΧΑΗΛ
ΚΤΗΝΙΑ
ΑΤΡΟΙ
1. ΚΟΥΤΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΝ
ΝΟΥΣΟΥ
2. ΣΕΓΡΕΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΟΥ
3. ΣΚΑΝ
ΝΔΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟ
ΟΥ
4. ΤΩΜΑ
ΑΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΓΟΙ
1. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥ
ΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΡΟΥΣΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΛ
ΛΟΓΟΙ
1. WYPY
YCH‐ΣΚΑΜΝΑΚΗ
Η JOANNA‐KATARZYNA του
WLODZIMIERZ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚ
ΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΡ
ΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤ
Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΡΑΧΩΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ το
ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΚΟΜΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
Φ
3. ΖΟΥΒΕΛΟ
ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΜΑΝΔΕΛΛ
ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΟΥ
5. ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΣΤΑΡΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β
του ΝΙΙΚΗΤΑ
7. ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το
ου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΧΡΥΣΑΔΑ
ΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ το
ου ΠΕΤΡΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙΙ
1. ΛΥΡΑΣ ΔΗ
ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ
2. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ το
ου ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΛΕΣΣΙΑΣΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
υ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΦΟΥΝΤΑΣΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ‐ ΓΕ
ΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑ
ΑΝΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ
ΟΙ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΥ
ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΛΑΥΔΙΑΝ
3. ΤΡΑΓΓΑΝΙΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΙΝΟΥ
4. ΦΩΤΟΠΟ
ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ το
ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α
2. ΒΟΥΛΟΥΜ
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Η
3. ΣΤΑΜΟΥΛ
ΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το
ου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟ
ΟΙ
1. ΣΠΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ε
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛ
ΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣ
ΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠ
ΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ
ΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΟ
ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ το
ου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΟ
ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑ
ΑΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΕΙΟΥ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ
4. ΑΝΔΡΙΑΝ
ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗ
ΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟ
ΟΥ
5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ
ΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΣΙΟΥ
ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΑΡΑΧΩΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ το
7. ΒΟΥΝΑΣΗ
ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔ
ΔΡΟΥ
8. ΓΕΡΟΝΙΚΟ
ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΓΕΩΡΓΑΚΟ
ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ
ΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑ
ΑΜΠΟΥ
10. ΓΕΩΡΓΟΥ
ΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΙΣΣΑΙΟ
ΟΥ
11. ΓΚΟΜΩΛ
ΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
12. ΔΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γ
του ΔΙΟΝ
ΝΥΣΙΟΥ
13. ΔΗΜΗΤΡ
ΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ το
ου ΦΩΤΙΟΥ
14. ΔΡΟΣΟΣΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ το
ου ΒΥΡΩΝΑ
15. ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Σ
17. ΚΑΡΑΓΕΩ
ΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ το
ου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α του ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΟΥ
19. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥ
ΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
20. ΚΑΨΟΓΙΩΡ ΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ του ΣΩΚΡΑΤΗ
21. ΚΟΥΡΕΜΠΕΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
22. ΚΟΥΣΤΑΣ Ν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩ
ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
23. ΛΑΪΝΑΣ ΠΑ
ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ν
24. ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΥ
25. ΜΑΝΔΕΛΛΟ
ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥ
26. ΜΑΤΣΑΤΣΙΝ
ΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το
ου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
27. ΜΕΝΤΖΟΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑ
ΑΣΙΛΕΙΟΥ
28. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
29. ΝΤΑΣΟΠΟΥΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του
τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
30. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ
ΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
Α
31. ΠΑΝΑΓΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥ
32. ΠΑΠΑΔΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ του ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΥ
33. ΠΑΠΑΛΑΜ ΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ
ΕΤΡΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΥ
34. ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
35. ΠΟΡΚΟΣ ΕΥΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩ
ΩΑΝΝΗ
36. ΣΤΑΜΑΤΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37. ΣΤΑΡΦΑ ΒΑ
ΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΤΑ
38. ΣΤΑΥΡΟΠΟ
ΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΕΤΑ
Α του ΑΝΔΡΕΑ
39. ΣΤΕΦΑΝΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Σ του ΣΤΕΦΑΝΟΥΥ
40. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ
41. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ το
ου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
42. ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΠΑ
ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43. ΤΣΙΡΙΔΟΥ Μ
ΜΑΡΙΑ του ΦΡΙΞΟ
ΟΥ
44. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΥ
45. ΧΙΟΥ ΕΡΑΣΜ
ΜΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
46. ΧΡΥΣΑΔΑΚΟ
ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του
υ ΠΕΤΡΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡ
ΡΗΣΤΟΥ
2. ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το
ου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟ
ΟΥ
4. ΛΥΡΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΜΠΕΡΕΤΣΟΣΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Θ
7. ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΕΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του
τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΦΟΥΝΤΑΣ Θ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ‐ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝ
ΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΙΟΥ
2. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
ΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του
υ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ
ΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΟΥ
4. ΦΩΤΟΠΟΥΛ
ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΡΛΑΣ ΘΕΟ
ΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΒΟΥΛΟΥΜΑΝ
ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
ΘΥΜΙΟΣ του ΧΑΡΑ
ΑΛΑΜΠΟΥ
1. ΣΠΙΝΟΣ ΕΥΘΥ
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