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Πε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζαο, ην παξάξηεκα καο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο
ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ
Αλαηνιηθή Καθεδνλία (Λ.1474/1984) ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη θαηαξρήλ δύν αλαιπηηθέο πξνηάζεηο γηα
λέεο εηδηθόηεηεο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο ΔΞΑ.Π. Καζεηείαο Θαβάιαο θαη θάπνηεο επηπξόζζεηεο
πξνηάζεηο γηα λέεο εηδηθόηεηεο πνπ ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο:

1η Πρόηαζη:
Τπάλληλος σζκεσαζηηρίοσ Αγροηικών Προϊόνηων – Βοηθός Ποιοηικού Δλέγτοσ.
Πηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Λ. Θαβάιαο βξίζθνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από 30
εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο θη εκπνξίαο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ (ζηαθύιηα, αθηηλίδηα, ζπαξάγγηα, δηάθνξα δελδξνθνκηθά θξνύηα θαη θεπεπηηθά).
Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ θη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ κεηαπνίεζε ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ (ηνπξζηά, ειηέο θ.α.). Θάζε ρξόλν απαζρνινύληαη ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο
επνρηαθά ή κόληκα κεγάινο αξηζκόο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη αιινδαπνί εξγάηεο. Πε απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο, πέξαλ ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ζρεηηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ (Γεσπόλνη,
Νηθνλνκνιόγνη, Τπθηηθνί θ.α.), ρξεηάδεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο πξνζσπηθνύ πνπ λα δηαζέηεη
ζρεηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ώζηε λα αλαιακβάλεη ππεύζπλα πόζηα (ππεύζπλνη έξγνπ ή
βάξδηαο). Ρν παξάξηεκα καο έρεη θάλεη κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ζε ζπζθεπαζηήξηα ζρεηηθά κε ηα
θαζήθνληα θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Ρέηνηα θαζήθνληα ππό ηελ επίβιεςε ηνπ ππεύζπλνπ θαηά
πεξίπησζε επηζηήκνλα κπνξεί λα είλαη:
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Βνεζόο πνηνηηθνύ ειέγρνπ, πνπ δηεμάγεηαη ππό ηελ επίβιεςε ππεύζπλνπ επηζηήκνλα
Γεσπόλνπ.



πεύζπλνο παξαιαβήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ.



πεύζπλνο ηήξεζεο πξσηνθόιισλ παξαγσγήο ζηνλ αγξό – παξαθνινύζεζεο πηζηνπνηήζεσλ
(π.ρ. Global Gap θαη AGRO) θαη ηρλειαζηκόηεηαο (εκεξνιόγησλ αγξνύ θ.ι.π.) ππό ηελ
επίβιεςε ηνπ Γεσπόλνπ ηεο επηρείξεζεο.



πεύζπλνο ηήξεζεο εκεξνινγίσλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ISO,
HACCP).



Κεραλνγξάθεζε ςπθηηθώλ ζαιάκσλ – παξαθνινύζεζε ζπληήξεζεο.



πεύζπλνο ηήξεζεο αξρείσλ ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ (αξρείσλ νκάδαο παξαγσγώλ, θ.α.).



Άιιεο εξγαζίεο ζην ζπζθεπαζηήξην πνπ γηα λα πινπνηεζνύλ απαηηνύλ θαηάξηηζε θαη
εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα λα πινπνηεζεί ε εηδηθόηεηα απηή ζα πξέπεη νη εθπαηδεπόκελνη λα εθπαηδεπηνύλ ζε πιεζώξα

καζεκάησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ε ηερλνινγία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ν πνηνηηθόο
έιεγρνο, ε κεηαζπιιεθηηθή κεηαρείξηζε νπσξνθεπεπηηθώλ, ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο, θώδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θ.α.. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ ε βνήζεηα καο εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη δεδνκέλε.
Δπίζεο ν εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο εηδηθόηεηαο δελ
είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθόο θαη νξηζκέλα από ηα αληηθείκελα πνπ ζαο αλαθέξακε παξαπάλσ κπνξνύλ
λα θαιπθζνύλ από ηνλ ππάξρνληα εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεηε.
Ρέινο από ηνλ αξηζκό θαη ηελ δξαζηεξηόηεηα όισλ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρήο καο,
πνπ είλαη θαηά ην πιείζηνλ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, είλαη πξνθαλήο ε ύπαξμε δπλαηόηεηαο γηα
πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ζρνιήο ζαο ζε απηήλ ηελ εηδηθόηεηα. Πηνηρεία επηθνηλσλίαο
κε ηα ζπζθεπαζηήξηα κπνξείηε λα βξείηε από ηελ ΓΑΝΘ Θαβάιαο θαη από ην Ξαξάξηεκά καο.

2η Πρόηαζη: Φσηοκόμος - Τπάλληλος ζε θερμοκήπιο.
Ν θιάδνο ησλ ζεξκνθεπηαθώλ θαιιηεξγεηώλ είλαη αλεξρόκελνο ζηελ πεξηνρή ηεο Θαβάιαο θαη ζηηο
γύξσ πεξηνρέο Γξάκαο θαη Μάλζεο. Ρα ηειεπηαία ρξόληα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ κεγάιεο
ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο πνπ απαζρνινύλ κεγάιν αξηζκό πξνζσπηθνύ ζε κόληκε θαη επνρηαθή βάζε.
Ρα ζεξκνθήπηα απηά ιεηηνπξγνύλ κε Γεσζεξκηθή ελέξγεηα (Δξαηεηλό Σξπζνύπνιεο θαη Δξάζκην
Μάλζεο) ή κε Φπζηθό αέξην (ζπκπαξαγσγή ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Γξάκα).
Δπίζεο ε πιεηνςεθία ησλ ζεξκνθεπίσλ απηώλ ρξεζηκνπνηεί ηε ζύγρξνλε δξνπνληθή κέζνδν
θαιιηέξγεηαο, όπνπ ηα θπηά αλαπηύζζνληαη εθηόο εδάθνπο ζε αδξαλέο ππόζηξσκα κε ηε ρξήζε
ζξεπηηθώλ δηαιπκάησλ. Θαη ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό
πξνζσπηθό, όπσο Γεσπόλνη, Κεραλνιόγνη Κεραληθνί, Νηθνλνκνιόγνη, θ.α. όκσο, ιόγσ ηεο
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επξύηεξεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, απαηηείηαη θαη πξνζσπηθό θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πάληα ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνύ
πξνζσπηθνύ γηα λα πινπνηήζεη θαζήθνληα όπσο:


Ξαξαζθεπαζηήο ησλ ζξεπηηθώλ δηαιπκάησλ ηεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο.



Φπηνθόκνο – παξαθνινύζεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (εξγαζίεο θπηνπξνζηαζίαο, άξδεπζεο, ιίπαλζεο, θιαδεκάησλ,
ζπγθνκηδήο θ.α.), ππό ηε ζηελή επίβιεςε ησλ Γεσπόλσλ.



πεύζπλνο ηήξεζεο πξσηνθόιισλ νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο ζην ζεξκνθήπην (π.ρ. Global
Gap θαη AGRO) θαη εκεξνινγίσλ θαηαγξαθήο ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο
(π.ρ. ISO, HACCP).



πεύζπλνο ζπζθεπαζίαο θαη ηήξεζεο αξρείσλ ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ (νη επηρεηξήζεηο απηέο
θάλνπλ θαη ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγνπλ).



πεύζπλνο ζπληήξεζεο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ.



πεύζπλνο ηήξεζεο θαηάιιεισλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζην ζεξκνθήπην θαη παξαθνινύζεζεο
ησλ απηόκαησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.



πεύζπλνο παξαθνινύζεζεο πδξνζεξκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.



Βνεζόο πνηνηηθνύ ειέγρνπ, πνπ δηεμάγεηαη ππό ηελ επίβιεςε ππεύζπλνπ επηζηήκνλα
Γεσπόλνπ.



Άιιεο εξγαζίεο ζην ζεξκνθήπην πνπ γηα λα πινπνηεζνύλ απαηηνύλ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα λα πινπνηεζεί ε εηδηθόηεηα απηή ζα πξέπεη νη εθπαηδεπόκελνη λα εθπαηδεπηνύλ ζε πιεζώξα

καζεκάησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ηα ζεξκνθήπηα, νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ε
ιαραλνθνκία, ηα θαιισπηζηηθά θπηά, ε πδξνπνλία, ν πνηνηηθόο έιεγρνο, ε κεηαζπιιεθηηθή
κεηαρείξηζε νπσξνθεπεπηηθώλ, ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηα
ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θ.α.. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ε
βνήζεηα καο εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη δεδνκέλε.
Ν εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο εηδηθόηεηαο είλαη
πεξηζζόηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε καο πξόηαζε, θαζόηη απαηηείηαη ε ύπαξμε
ζεξκνθεπίνπ, ζπζηεκάησλ πδξνπνλίαο θ.α.. Ρα ππόινηπα αληηθείκελα κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από
ηνλ ππάξρνληα εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεηε.
Ξέξαλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ζεξκνθεπίσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ζηελ πεξηνρή ηεο πεδηάδαο
Λέζηνπ όπνπ αμηνπνηείηαη ην βεβαησκέλν γεσζεξκηθό πεδίν, ήδε εγθαηαζηάζεθε ην πξώην κεγάιν
Γεσζεξκηθό ζεξκνθήπην από μέλνπο επελδπηέο πνπ ζα παξάγεη θαιισπηζηηθά θπηά κε πδξνπνληθέο
κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο. Διπίδνπκε ηα επόκελα ρξόληα λα πξνζηεζνύλ θαη άιιεο αλάινγεο επελδύζεηο
ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πνπ ζα απμήζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηε δήηεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο
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θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό. Ιόγσ ηεο πιεζώξαο ησλ ζεξκνθεπίσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα
πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ζρνιήο ζαο ζε απηήλ ηελ εηδηθόηεηα. Ξνιιέο από ηηο
ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ζεξκνθεπίσλ κπνξείηε λα ηηο βξείηε θαη από ην δηαδίθηπν θαη από ηηο θαηά
ηόπνπο ΓΑΝΘ, αθνύ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο έρνπλ αλαπηπγκέλν ην κάξθεηηλγθ θαη κέζσ
δηαδηθηύνπ.
Δπιπρόζθεηες προηάζεις για νέες ειδικόηηηες ποσ τρήζοσν διερεύνηζης: Θα κπνξνύζαλ
λα δεκηνπξγεζνύλ θαηόπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο θαη άιιεο εηδηθόηεηεο, όπσο πάιιεινο - εξγάηεο
έξγσλ πξαζίλνπ θαη δαζηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ αιιά θαη πάιιεινο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο γαιαθηνκεηξεηήο θ.α..
Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηηο πξννπηηθέο πνπ δίλεη ν αγξνηηθόο ηνκέαο
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο πξνβάιινληαο σο έλαο από ηνπο ηνκείο πνπ ζα ζπκβάιεη
ζηελ έμνδν καο από ηελ θξίζε, όπσο είλαη από όινπο πιένλ θνηλά απνδεθηό. Ζ εκπεηξία κάιηζηα όια
απηά ηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο καο έρεη θαηαδείμεη όηη ε κεγάιε αύμεζε ηεο αλεξγίαο
πξνήιζε από ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη όρη από ηνλ
πξσηνγελή όπνπ ε απαζρόιεζε ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξή. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε είρακε απηά ηα ρξόληα
ζηηο δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζε απηέο πνπ απαηηνύλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό θαη δίλνπλ ην
ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο παξαγσγνύο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ Ξ.Δ.
Θαβάιαο θαη ε γύξσ πεξηνρή έρεη λα παξνπζηάζεη πιεζώξα ηέηνησλ παξαγσγηθώλ παξαδεηγκάησλ ηα
νπνία ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε ζρνιή ζαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ ηεο. Πε
θάζε πεξίπησζε λα ζεσξείηε δεδνκέλε ηε βνήζεηα θαη ζπλδξνκή από κέξνπο ζαο ζηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ απηέο ηηο εηδηθόηεηεο.

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. Αλαη. Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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