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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το Συντονιστικό Συµβούλιο 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις  ΣΕΡΡΕΣ 

 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχία στις 30 και 
31 Mαρτίου, στις Σέρρες , την τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου, µε τη 
συµµετοχή γεωτεχνικών, εκλεγµένων στα ανώτερα όργανα διοίκησης του Επιµελητηρίου 

(∆ιοικητικό Συµβούλιο και ∆ιοικούσες Επιτροπές). 

Η τελετή έναρξης του Συντονιστικού Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
στις 6:00 µ.µ., ενώ οι εργασίες του συνεχίστηκαν το Σάββατο, στις 09:30 π.µ. 

Κατά την τελετή έναρξης µίλησαν ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του Παραρτήµατος 
Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ζ. Μυστακίδης και ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπ. Μάµαλης 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισµό οι κ.κ. 
Mωυσιάδης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, κ. Αγγελίδης Πέτρος, 
Κτηνίατρος,∆ήµαρχος Σερρών και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Σερρών. 

 Την έναρξη των εργασιών του Συντονιστικού Συµβουλίου πραγµατοποίησε ο κ. 
Σπύρος Μάµαλης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αναπτύχθηκε διάλογος και 
εκφράστηκαν απόψεις για την αξιοποίηση της Γεωθερµίας στην ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και έντονος προβληµατισµός από όλα 
σχεδόν τα παρευρισκόµενα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου για την οικονοµική  
κατάσταση που επικρατεί στο Επιµελητήριο και την οικονοµική του βιωσιµότητα  υπό τις 
συνθήκες της παρούσας οικονοµικής κρίσης και ύφεσης και µετά την δραµατική αποµείωση 
των αποθεµατικών του από την Τ.Τ.Ε. λόγω PSI. 

 Στο τέλος της εκδήλωσης εκδόθηκαν και τρία ψηφίσµατα που αναφέρονταν στην 
ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της Γεωτεχνικής Επιχειρηµατικότητας, της 
Επαγγελµατικής ∆ιασύνδεσης και της πρoσβασιµότητας στην αγορά εργασίας για τους 
Γεωτεχνικούς, στην συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε αναπτυξιακά - επιµορφωτικά 
προγράµµατα που εξυπηρετούν τους σκοπούς ίδρυσης του καθώς και για την πορεία της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. 

Συγκεκριµένα η θεµατολογία των κύριων εισηγήσεων ήταν η παρακάτω: 
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� «Η αξιοποίηση της Γεωθερµίας στην ανάπτυξη της περιοχής της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης », Εισηγητής: κ. Ζ. Μυστακίδης, Πρόεδρος  της ∆Ε του 
Παραρτήµατος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Αφορούσε σε γενικές γραµµές 
την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης της Γεωθερµίας για τον 
πρωτογενή τοµέα κυρίως στις Π.Ε. Σερρών και Καβάλας 

� «Η οικονοµική βιωσιµότητα του Επιµελητηρίου στις συνθήκες της οικονοµικής 
κρίσης», Εισηγητής: κ.Ε.Σπυρίδης , Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
Αφορούσε κυρίως την οικονοµική κατάσταση του Επιµελητηρίου µετά την δραµατική 
αποµείωση των αποθεµατικών του από την Τ.Τ.Ε. λόγω PSI.    

� «Συντονισµός ∆ράσεων Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτηµάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Εισηγητής: κ.Σ.Μάµαλης ,  Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Περιελάµβανε 
προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των παραρτηµάτων του. 

Πέραν των ανωτέρω εισηγήσεων παρουσιάστηκαν και 2 ενδιαφέρουσες προτάσεις από 
το µέλος του ∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Γούλα µε τίτλο α) Πρόταση για την 
δηµιουργία 20.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα για ανέργους πτυχιούχους 
Γεωτεχνικών σχολών και β) Πρόταση για την πρακτική άσκηση 600 νέων ∆ασολόγων για 
πρακτική άσκηση σε δασικούς συνεταιρισµούς εργασίας. 

 

 

Από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας  

 

 


