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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχοντας ως μέλη του αποφοίτους Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης, Γεωπόνους, Δασολόγους, Κτηνιάτρους, Γεωλόγους και Ιχθυολόγους, είναι
σύμβουλος της Πολιτείας και κατ’ επέκταση των Τοπικών Φορέων Διοίκησης σε γεωτεχνικά
θέματα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:


ασχολείται και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά, τους τομείς της
γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και
υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική
και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την
μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών,



παρέχει την συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των
αναπτυξιακών προγραμμάτων και γεωτεχνικών μελετών,



ενισχύει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και
πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της χώρας και την καλύτερη
χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων,



συμβάλλει στη μόρφωση των μελών του και την ενημέρωση του αγροτικού
πληθυσμού.

Στη δίνη της μεγάλης κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας,
είναι κάτι παραπάνω από προφανής ο σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει το
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και τα μέλη του, καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους
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βασικούς τομείς, αν όχι τον βασικότερο, που μπορεί μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης
του να οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση.
Με βάση τα παραπάνω σας παραθέτουμε μερικά θέματα τα οποία χρήζουν την ανάληψη
δράσης και της ιδιαίτερης προσοχής σας.

Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
 Στελέχωση όλων των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και η πλήρωση όλων των κενών οργανικών
θέσεων. Αξιοποίηση στο έπακρο του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η
χώρα και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με γεωτεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και
να καταλήξουμε σε δομές πλήρως εξειδικευμένες ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
αντιμετωπίζοντας παράλληλα την εντεινόμενη ανεργία των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 Επαναλειτουργία της λίστας συμβασιούχων σε ΕΛ.Γ.Α. και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την
αποτελεσματικότερη, χωρίς διακρίσεις απασχόληση των συναδέλφων.
 Επανεργοποίηση της ‘’Πρακτικής Άσκησης Γεωτεχνικών’’ με απασχόληση για 12 μήνες σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
είτε στους Γεωτεχνικούς φορείς που εποπτεύονται από το συγκεκριμένο Υπουργείο.
 Αναδιάρθρωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών και να καταργηθεί η πανσπερμία των φορέων.
Όλες οι γεωτεχνικές υπηρεσίες κάτω από ένα φορέα, το Υπ.Α.Α.Τ.,
 Αποκέντρωση των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων καθώς αυτό είναι η μεγάλη παθογένεια
του ελληνικού συστήματος διοίκησης,
 Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών με ορθολογική διαχείριση και περιφερειακή
κατανομή των πόρων, (Προβλήματα στην υλοποίηση και στην απορρόφηση των κονδυλίων
του Π.Α.Α. 2007 – 2013)
 Ανάληψη της ευθύνης που αναλογεί στον ιδιωτικό τομέα με παράλληλη απόδοση των
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, με την καθιέρωση της υπογραφής γεωτεχνικού και
όχι συντήρηση της ανεξέλεγκτης σημερινής κατάστασης.
Η αναγκαιότητα της υπογραφής των Γεωτεχνικών μελετητών στα Μέτρα και τις δράσεις του
νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την διασφάλιση τόσο της
ορθότητας των μελετών όσο και της απόδοσης των ανάλογων φοροδοτικών εισφορών.
 Επαναφορά του Γεωτεχνικού στο χωράφι και τον στάβλο. Θα μπορεί έτσι να γίνει η
παρακολούθηση της ορθότητας της παραγωγικής διαδικασίας, η μεταφορά της τεχνογνωσίας
στους παραγωγούς, με τελικά οφέλη την παραγωγή ποιοτικών - ανταγωνιστικών προϊόντων
και με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος,
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 Άρση δυσκολιών στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής και της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φ/π, εξαιτίας κυρίως των ελλιπών εγκρίσεων σε συγκεκριμένες
καλλιέργειες. Οι δυσκολίες σε θέματα πώλησης σκευασμάτων ερασιτεχνικής χρήσης καθώς
και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την ελληνική φυτοπροστασία στην καθημερινή τους
εφαρμογή και απαιτούν επίλυση
 Ενίσχυση του θεσμού των «Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Αγροτική Εκμετάλλευση» κατά
την εφαρμογή της Νέας Κ.Α.Π., ως του βασικού υποστηρικτικού μηχανισμού της
πρωτογενούς παραγωγής.
 Λειτουργία του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής με άμεση έκδοση όλων των απαραιτήτων
διευκρινιστικών αποφάσεων εφαρμογής.
 Απόδοση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους Κτηνιάτρους.
 Ρύθμιση της εκτός έδρας αποζημίωσης με τρόπο ώστε να εκτελούνται χωρίς δυσκολίες οι
αρμοδιότητες του υπαλληλικού προσωπικού απαραίτητες για την ορθή εφαρμογή των
κανόνων παραγωγής προϊόντων.
 Οικονομική ενίσχυση του ίδιου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ιδιαιτέρως τώρα μετά την καταστροφική
εφαρμογή του PSI, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του και απρόσκοπτη
εκπλήρωση της αποστολής και του ρόλου του.

Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος Δυτικής Μακεδονίας
 χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων με
κυριαρχία φυτικής έναντι της ζωικής παραγωγής,
 υποαπασχόληση και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού,
 υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων,
 χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων,
 περιορισμένη έρευνα, ασύνδετη με την παραγωγή,
 Υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έχει γίνει
σχετικό Υπόμνημα).
 Οι προοπτικές εκμετάλλευσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην αγροτική παραγωγή και
οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ προς αυτή την
κατεύθυνση.
 Η ανάγκη για αξιοποίηση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. για καλλιέργεια,
μετά από την αποκατάστασή και επαναπόδοσή τους για χρήση στην τοπική κοινωνία.
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Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο όρος «αγροτική ανάπτυξη» δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη των
γεωργοκτηνοτροφικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων
που πραγματοποιούνται στον αγροτικό χώρο. Επομένως, αναπτυγμένη γεωργία - κτηνοτροφία
υπάρχει μόνο με αναπτυγμένο αγροτικό χώρο και αντίστροφα.
Έτσι η δημιουργία υποδομών, υγείας, παιδείας, μεταφορών κ.λ.π. και επιπλέον η διεκδίκηση
αντισταθμιστικών ωφελειών για την περιοχή από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ, θα οδηγήσει
στην αύξηση του αγροτικού εργατικού δυναμικού με πολλαπλά οφέλη για την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, με κυρίαρχο αυτό της μείωσης της καλπάζουσας ανεργίας.
Κύριε Υφυπουργέ,
αφού σας επισημάνουμε ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας η διαρκής επικοινωνία σας με την
Επιστημονική Κοινότητα και τα Επιμελητήρια, σας κάνουμε γνωστό ότι είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση, βοήθεια ή συνεργασία.

Με τιμή
ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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