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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΜΕ
ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ

πλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ηεο πξν ιίγσλ κελώλ εθιεγείζαο Δηνηθνύζαο
Επηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Πεινπνλλήζνπ & Δπηηθήο ηεξεάο Ειιάδαο ηνπ
Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο (ΓΕΩΣ.Ε.Ε.) είρε ζήκεξα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ, θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο.
Η ζπλάληεζε δηεμήρζε ζε ηδηαίηεξα ζεηηθό θιίκα θαζώο ζεκεηώζεθε ζύκπησζε
απόςεσλ θαη δηαπηζηώζεθε ακνηβαία δηάζεζε ζπλεξγαζίαο γύξσ από δεηήκαηα
θνηλνύ ελδηαθέξνληνο.
Ο θ. Απνζηνιόπνπινο επηζήκαλε όηη ε δξακαηηθή πηώζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο
θαη ε απαμίσζε ησλ παξαγσγηθώλ επαγγεικάησλ ζπληζηνύλ θαη’ εμνρήλ

γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο παξνύζαο θξίζεο, ελώ, από ηελ πιεπξά ηνπο, νη
εθπξόζσπνη ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ππνγξάκκηζαλ πσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί
βαζηθό όρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Επνκέλσο, αθελόο ε αμηνπνίεζε θαη
ελεξγνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, αθεηέξνπ ε αλαδηνξγάλσζε ησλ
κεραληζκώλ θαη ε αλαδηακόξθσζε ηνπ πιέγκαηνο ζρέζεσλ κεηαμύ Κξάηνπο θαη
επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, όπσο ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε., κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά
ζηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκό ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρώξαο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο
δήηεζε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο θαη απεύζπλε
πξόζθιεζε ζπλεξγαζίαο, ε νπνία λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα ηππηθά γξαθεηνθξαηηθά
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νπζηαζηηθόηεξν ραξαθηήξα θαη λα ζπλδηακνξθώλεη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Πξέπεη
λα ζέζνπκε σο ζηόρν, είπε ν θ. Απνζηνιόπνπινο, κία ζπλεξγαζία ζε πεξηθεξεηαθό
επίπεδν πνπ λα απνβαίλεη σθέιηκε γηα ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο πνιίηεο, ελώ
ζπγρξόλσο ζα πξνβάιιεη θαη ζα αμηνπνηεί ην έξγν ησλ γεσηερληθώλ. Η πξόηαζε ηνπ
θ. Απνζηνιόπνπινπ έγηλε δεθηή από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Επηκειεηεξίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε ιόγνο γηα ηελ θαηάξηηζε αηδέληαο δεηεκάησλ επί ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία θαη ζύλζεζε απόςεσλ, όπσο ε δηαρείξηζε
πδάηηλσλ πόξσλ, ε ζύληαμε δαζηθώλ ραξηώλ, ε αγξνηηθή αλάπηπμε, ν πνιενδνκηθόο
ζρεδηαζκόο θαη νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θάιεζε ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε. λα
θαηαζέζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη λα ππνδείμεη πεξηζζόηεξα πεδία ζπλεξγαζίαο.
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ππνζηειέρσζεο, ηδηαίηεξα δε έιιεηςεο επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ, ζε θξαηηθέο
ππεξεζίεο όπσο νη ηερληθέο Δηεπζύλζεηο θαη ηα Δαζαξρεία, αιιά θαη ην δήηεκα ηεο
απνςίισζήο ηνπο από αξκνδηόηεηεο, δεδνκέλα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Επηπιένλ, επηζήκαλαλ ηα πξνβιήκαηα ληηξνξύπαλζεο θαη
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Αηησιναθαξλαλία θαη αιινύ. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζπκθσλήζεθε λα
πξνγξακκαηηζηνύλ λέεο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαη άιισλ ηνπηθώλ
πξνβιεκάησλ.
Σε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Πεινπνλλήζνπ & Δπηηθήο ηεξεάο
Ειιάδαο ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο εθπξνζώπεζαλ ζηε ζπλάληεζε ν
πξόεδξνο θ. σηήξεο Λακπξόπνπινο, ν αληηπξόεδξνο θ. πύξνο ππξόπνπινο, ν

γεληθόο γξακκαηέαο θ. Αζαλάζηνο Γθίθαο θαη ην κέινο θ. Ξελνθώλ ηαπξόπνπινο.
Από πιεπξάο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, εθηόο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. Σάζν
Απνζηνιόπνπιν, ζπκκεηείραλ ν Γεληθόο Δηεπζπληήο Υσξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο
Πνιηηηθήο θ. Δηνλύζεο Παλαγησηόπνπινο θαη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο Δαζώλ &
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ θ. Αληώλεο Καληαξηδόπνπινο.

