ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) είλαη Λνκηθό Πξόζσπν Γεκόζηνπ Γηθαίνπ
(Λ.Π.Γ.Γ.) πνπ επνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, έρεη
παλειιαδηθή δηάξζξσζε θαη εκβέιεηα κε ηελ ύπαξμε 10 Παξαξηεκάησλ θαη έδξα ηε
Θεζζαινλίθε.
Δίλαη ν λνκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο (Λ.1474/1984) ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ καο
πόξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο.
Κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είλαη όινη νη Γεσπόλνη, Γαζνιόγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιόγνη θαη
Ηρζπνιόγνη ηεο Διιάδαο. Κεηαμύ ησλ θύξησλ ζηόρσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πεξηιακβάλνληαη ε
επηζηεκνληθή αλέιημε, ε νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε, ε επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε θαη θνηλσληθή
θαηαμίσζε ησλ κειώλ ηνπ.
Σν παξάξηεκα έρεη σο ρώξν επζύλεο ηνπο Λνκνύο Γξάκαο, Θαβάιαο θαη εξξώλ θαη
πεξηιακβάλεη ζηηο ηάμεηο ηνπ 1608 Γεσηερληθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Έρεη ηελ έδξα ηνπ
ζηελ Θαβάια όπνπ ππεξεηνύλ ζε απηό 2 ππάιιεινη (Ακπειίδεο Θεόδσξνο – Γεσηερληθόο,
Σζαηαιπά Διέλε – Γηνηθεηηθόο). Σν Παξάξηεκα καο παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπ
θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο θξίζεο, πέξαλ ηεο
ππνδνρήο θαη ηεο ελεξγήο ππνζηήξημεο ηνπ 15νπ Δληνκνινγηθνύ πλεδξίνπ έρεη λα παξνπζηάζεη
θαη πιεζώξα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο όθεινο ηόζν ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο
καο όζν θαη ησλ κειώλ ηνπ. Έηζη ζπλνπηηθά ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ:
 Γηαηεξεί θαη ελεκεξώλεη ηζηνζειίδα γηα ηα κέιε ηνπ θαη θάζε ελδηαθεξόκελν. Ζ
ιζηοζελίδα μαρ www.geotee-anmak.gr απνηειεί κηα βάζε δεδνκέλσλ Γεσηερληθνύ
ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλνληαο ζε απηήλ πιηθό από όιεο ηηο εθδειώζεηο καο, αιιά θαη
απνηειώληαο βήκα ησλ απόςεσλ ηόζν ηνπ παξαξηήκαηόο καο όζν θαη ησλ κειώλ ηνπ.
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 Απνζηέιιεη εβδομαδιαίο ηακηικό ενημεπυηικό Newsletter (θαη άιια έθηαθηα) κε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ παξαξηήκαηόο καο, άιιε γεσηερληθή
δξαζηεξηόηεηα, ζέζεηο εξγαζίαο θ.ι.π.. Σν email απηό παξαιακβάλνπλ 800 ζπλάδειθνη,
θπξίσο κέιε ηνπ παξαξηήκαηνο καο, θαη άιινη Γεσηερληθνί θνξείο.
 ε απηό ην Newsletter κπνξείηε λα γξαθηείηε θαη εζείο ζπκπιεξώλνληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε
ζην πεξίπηεξό καο.
 Σν παξάξηεκα καο είλαη ην πξώην Παξάξηεκα, (λσξίηεξα αθόκα θαη από ηελ θεληξηθή
ππεξεζία πνπ αλέιαβε θαη πινπνίεζε Δπηδνηνύκελν Δπξσπατθό πξόγξακκα interreg πξνο
όθεινο ησλ κειώλ ηνπ. Πξόζθαηα δε νινθιήξσζε θαη 2ν πξόγξακκα interreg κε ηίηιν
Emplocomp, ην νπνίν πεξηειάκβαλε επηδνηνύκελε θαηάξηηζε γηα 45 εξγαδόκελνπο
Γεσηερληθνύο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οπγάνυζη και διοίκηζη μικπών και
μεζαίυν επισειπήζευν με έμθαζη ζε πεπιόδοςρ κπίζηρ θαη ηελ Οικονομική
διασείπιζη και ηεσνικέρ είζππαξηρ οθειλών και ςποσπεώζευν. ηα πιαίζηα απηνύ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πινπνηήζακε ζεκηλάξην γηα ηα Αξσκαηηθά θπηά, εθδώζακε ζρεηηθό
βηβιίν θαη πξαγκαηνπνηήζακε δηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή.
 Σν Παξάξηεκα καο έρεη αλαιάβεη θαη έρεη πινπνηήζεη σο ηώξα ηέζζεξα επιδοηούμενα
Ππογπάμμαηα ΛΑΕΚ θαη ζα πινπνηήζεη αθόκα έλα κε ζέκα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Γεσξγία,
ηε κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε θαη ην κάξθεηηλγθ αγξνηηθώλ πξντόλησλ.
 πκκεηέρεη ζε έλα αθόκα επιδοηούμενο ππόγπαμμα ΣΟΠΑ (πλεπώο Πεξηθέξεηα) γηα
ηελ απνηξνπή ηεο κεηαλάζηεπζεο λέσλ επηζηεκόλσλ θαη αθνξά 40 πεξίπνπ λένπο
άλεξγνπο Γεσηερληθνύο. Δλώ αθόκα ζπκκεηέρεη θαη ζε Επιδοηούμενο ππόγπαμμα
ΣΟΠΕΚΟ (Πξάζηλε Βηώζηκε Απαζρόιεζε) πνπ αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη
ζπλαδέιθνπο ή κε πνπ ζέινπλ επαγγεικαηηθά λα αζρνιεζνύλ κε απηόλ.
 Σα ηειεπηαία ρξόληα ην Παξάξηεκα καο, κόλν ηνπ, ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, έρεη
πινπνηήζεη πληθώπα ενημεπυηικών ημεπίδυν και ζεμιναπίυν ζηνπο 3 λνκνύο γηα
ζπλαδέιθνπο θαη θάζε ελδηαθεξόκελν κε ζέκαηα όπσο, ηελ Αλάπηπμε ηεο Γελδξνθνκίαο
ζηελ πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ, ηελ Θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο ζηηο έξξεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Διιεληθώλ Αξσκαηηθώλ θπηώλ, ηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθώλ Πόξσλ, ηελ
Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε ηεο Βηνκάδαο – Αγξηαγθηλάξαο, ην Ηππνθαέο ην Γθόηδη Κπέξη θαη ηελ
Ρνδηά, ηα Αιηεπηηθά πξντόληα ησλ Ιηκλνζαιαζζώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ., ηελ λέα ΘΑΠ,
ηελ Αληηκεηώπηζε ηνπ Δληόκνπ Metcalfa Pruinosa ζηελ Αθηηληδηά, ηελ Γηα Βίνπ Κάζεζε,
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ηελ αιηγθαξνηξνθία, ηηο Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ, ηελ εηζκηθόηεηα ηεο
Πεξηνρήο καο θαη πνιιέο άιιεο εθδειώζεηο.
 Γηα πνιιέο από απηέο ηηο εθδειώζεηο θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ έρεη δηνξγαλώλεη ην Παξάξηεκά
καο έσει εκδώζει βιβλία και ζημειώζειρ πος διανέμει δυπεάν ζηα μέλη ηος.
Οξηζκέλα από απηά πνπ ππάξρνπλ αθόκα δηαζέζηκα αληίγξαθα κπνξείηε λα ηα
πξνκεζεπηείηε δσξεάλ θαη από ην πεξίπηεξν καο.
 Πξσηνζηαηεί καδί κε άιινπο θνξείο ζηηο ελέξγεηεο καηαπολέμηζηρ ηηρ καύζηρ ηυν
καλαμιών ζηον Σςπθώνα Σεναγών Φιλίππυν κε κεγάιε επηηπρία. Έλαλ ηπξθώλα πνπ
είλαη ν κεγαιύηεξνο ζηα Βαιθάληα θαη απνηειεί πινπηνπαξαγσγηθή πεγή γηα ηνλ ηόπν καο.
 Έρεη θάλεη πληθώπα παπεμβάζευν και ςπέβαλε πποηάζειρ ηον ηελεςηαίο σπόνο ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ όδεπζε ηνπ Αγσγνύ ΣΑΡ, ηνλ Αλαπηπμηαθό ρεδηαζκό ηεο
Πεξηθέξεηαο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΘΖ ΘΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο, ηελ
δεκηνπξγία Θνηλσληθώλ ιαραλόθεπσλ ζηελ Πεξηθέξεηα καο, ηηο αλαξηήζεηο ησλ Γαζηθώλ

Υαξηώλ, ηελ Αγξνηνηνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, ηα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο
ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο, ηηο παξάλνκεο αλαζέζεηο κειεηώλ ζε Γάζε θαη Γαζηθέο εθηάζεηο,
ηνλ Αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό ηεο Υώξαο καο 2014-2020, ηελ αλαγθαηόηεηα έληαμεο
Γεσηερληθώλ ζην Κεηξών Πεξηβαιινληηθώλ Διεγθηώλ ηνπ ΤΠΔΘΑ, ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο

ηεο πόιεο ηεο Θαβάιαο ελόςεη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ, ηηο Απεληάμεηο Θηελνηξόθσλ από
ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ, ηελ Αλαγθαηόηεηα Έληαμεο πεξηζζνηέξσλ Γεσηερληθώλ ζην

Θύξην Κεηξών Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ Λένπ
Αλαπηπμηαθνύ Λόκνπ, ηα Δληνκνινγηθά Πξνβιήκαηα ηεο Πεξηνρήο καο πνπ ρξήδνπλ
πεξηζζόηεξε έξεπλα από ηνπο εξεπλεηηθνύο θνξείο ηεο Υώξαο καο, ηελ ελεκέξσζε ησλ
αγξνηώλ γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη θαη άιια πνιιά ζέκαηα πνπ καο απαζρόιεζαλ κόλν ηνλ
ηειεπηαίν ρξόλν.
 Σν παξάξηεκα καο έρεη ζςνηάξει πληθώπα ςπομνημάηυν και πποηάζευν πνπ έρνπλ
ζηαιεί θαηά θαηξνύο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ζηνπο ηνπηθνύο εθιεγκέλνπο
άξρνληεο ηνπ ηόπνπ καο. Πξνηάζεηο πνπ ζθνπόο ηνπο ήηαλ ε επίιπζε ρξνληδόλησλ
πξνβιεκάησλ θαη ε γεληθόηεξε επηδίσμε ηνπο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο.


Έρεη ζπγθαιέζεη πληθώπα ζςζκέτευν και ζςγκπόηηζε ομάδερ επγαζίαρ γηα λα
κειεηήζεη όια ηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ Γεσηερληθό Θιάδν θαη ηελ Πξσηνγελή
Παξαγσγή καο. Από απηέο μερσξίδνπλ απηέο πνπ ζθνπό είραλ, ηελ ΚΠΘΔ θαη ηελ όδεπζε
ηνπ Αγσγνύ ΣΑΡ, ηε δεκηνπξγία ήκαλζεο Πνηόηεηαο ησλ Πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη
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εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Κ.Θ. κε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Κ.Θ.,
γηα ην αζπκβίβαζην ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαύζεο
ησλ θαιακηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ, γηα ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Οξζνινγηθή
Γηαρείξηζε ησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ θαη άιιεο πνιιέο. Τπνζηήξημε επίζεο ηελ εζεινληηθή
νκάδα εξγαζίαο γεσπόλσλ πνπ ππνβάιαλε νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη
Θαιιηεξγεηηθέο Γπλαηόηεηεο Αμηνπνίεζεο Θεξκνθεπίνπ από ην Θέληξν Θεξαπείαο
Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΘΔΘΔΑ Θηβσηόο Θαβάιαο).
 Σν Παξάξηεκα καο ζςμμεηείσε ενεπγά και ζε όλερ ηιρ διαβοςλεύζειρ και ηιρ
ζςζκέτειρ πνπ εθθιεζεί λα ζπκκεηάζρεη θαη αθνξνύζαλ Γεσηερληθά Θέκαηα ή ζέκαηα
ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ππνβάιινληαο εθεί ηηο εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο ηνπ.
 Σαπηόρξνλα όκσο ην παξάξηεκα καο ηηκάεη ηδηαηηέξσο θαη κε εθδειώζεηο ηηο Παγθόζκηεο
εκέξεο Πεξηβάιινληνο, Γαζώλ , Λεξνύ θ.ι.π.
 Βξάβεπζε επίζεο ζπκβνιηθά ηέθλα Γεσηερληθώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο πνπ πέηπραλ ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ.
 Σν Παξάξηεκα καο όκσο είρε θαη Παλειιαδηθέο επηηπρίεο όπσο ην όηη πέηςσε με
παπεμβάζειρ

ηος

ηη

σοπήγηζη

δικαιώμαηορ

απόκηηζηρ

επαγγελμαηικού

αςηοκινήηος Φ.Ι.Χ. ζε όλοςρ ηοςρ μελεηηηέρ ζςναδέλθοςρ Δαζολόγοςρ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Θιείλνληαο απηή ηελ ζπλνπηηθή απαξίζκεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο
ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη πνιιέο θνξέο ζε όζα θάλακε δελ επηδεηνύζακε ηε δεκνζηόηεηα θαη
απηή δελ ήηαλ ν απηνζθνπόο καο. θνπόο καο είλαη λα ζπλερίζνπκε κε ακείσην ξπζκό ηηο
πξνζπάζεηεο καο αθόκα θαη ζηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ όινη δηαλύνπκε, γηα λα
πεηύρνπκε ηελ αλάθακςε ηεο Υώξαο καο, αλάθακςε ζηελ νπνία ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ην
Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην κε ηα κέιε ηνπ έρνπλ λα παίμνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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