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«πλέιεπζε Αληηπξνζώπωλ παξαξηήκαηνο Αλαη. Καθεδνλίαο»
Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 9/10/2019 ε πξνγξακκαηηζκέλε πλέιεπζε Αληηπξνζώπωλ ηνπ
παξαξηήκαηνο ζε αίζνπζα ηεο ΓΑΟΘ εξξώλ κε νκνινγνπκέλωο κηθξή ζπκκεηνρή. Πξόεδξνο ηεο
πλέιεπζεο πξνηάζεθε θη εθιέρζεθε ν θ. Γηάλλεο Βύδηθαο, θηελίαηξνο θη άζθεζε ηα ρξέε ηνπ
πξνεδξεύνληνο κε επηηπρία. Ζ ζπλέιεπζε πξνγξακκαηίζηεθε ζηηο 4 ην απόγεπκα γηα λα δνζεί ε
δπλαηόηεηα ζηνπο ηδηώηεο γεωηερληθνύο λα ζπκκεηάζρνπλ ρωξίο λα ρξεηαζηεί λα αθήζνπλ ηα
θαηαζηήκαηά ηνπο ή ηα γξαθεία ηνπο.
Από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο γεωηερληθνύο ηέζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα:
α) Σεο δεκηνπξγίαο ελόο site όπνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο ακθίδξνκεο ελεκέξωζεο ή ε
δεκηνπξγία ελόο blog, γηα ην νπνίν βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνύλ θαλόλεο αιιά θαη λα αλαιάβεη
θάπνηνο ηε δηαρείξηζε.
β) Αθόκε πξνηάζεθε ε ζπλδηνξγάλωζε εθδήιωζεο κε ηελ ΔΠΑΘ (Δηαηξεία πξνώζεζεο αεηθνξηθώλ
θαιιηεξγεηηθώλ ζπζηεκάηωλ).
γ) Σέζεθε ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ ππνζηειέρωζε ηωλ γεωηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη όηη ζα πξέπεη λα
επηκειεηήξην λα αηηεζεί αύμεζε ηωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ θαζώο επίζεο θαη γηα ην νξγαλόγξακκα ηνπ
ΤΠΑΑΣ.
δ) Αλαπηύρζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηηο γεωηερληθέο
ζρνιέο, όπνπ πιένλ δελ ζα ππάξρεη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε παξά κόλν παλεπηζηεκηαθή θαζώο θαη ε
ελδερόκελε δηεύξπλζε ηωλ αηόκωλ πνπ ζα εγγξάθνληαη ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Εεηήζεθε λα πάξεη ζέζε ην
Δπηκειεηήξην γηα ην παξαπάλω ζέκα.
ε) Αθόκε ζπδεηήζεθε ε αλαλέωζε ηεο άδεηαο άζθεζεο γεωηερληθνύ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηωλ
30,00 €, όπνπ ζεκεηώζεθε έληνλε αληίδξαζε.
η) Κεηαμύ άιιωλ ζπδεηήζεθε θαη αλαγλώξηζε ηνπ 5νπ έηνπο ζπνπδώλ ωο integrate master θαη ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εμωηεξηθό. Δξωηήκαηα αθόκε ηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ
εμωηεξηθνύ.
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δ) Σέινο, από ηνπο παξόληεο αληηπξνζώπνπο, πξνρωξήζακε ζηε ζηειέρωζε ηεο 5κεινύο επηηξνπήο
ηωλ γεωπόλωλ θη απνθαζίζηεθε λα ζηαιεί αίηεκα πξνο ηα κέιε (αληηπξνζώπνπο) λα ζηειερώζνπλ ηηο
ππόινηπεο επηηξνπέο ηωλ θιάδωλ (δαζνιόγωλ, θηεληάηξωλ, γεωιόγωλ θη ηρζπνιόγωλ).

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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