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Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

-κ. Παναγιώτη Σταυρούλια 
Δ/ντή Δ/νσης Γεωργικής 
Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.
-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Συλλόγους Γεωπόνων
-Περιφερειακά Συμβούλια 
ΠΕΓΔΥ

Θέμα: «Εκπαίδευση και διαπίστευση Γεωτεχνικών στην χρήση του λογισμικού 

για την αξιοποίηση του Εδαφολογικού Χάρτη της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 

και Θράκης»

Σχετ.: Υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  6912/09-07-2010  έγγραφο  της  Δ/νσης  Γεωργικής 

Ανάπτυξης περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Σχετ.: Υπ. αριθμ. Πρωτ. 359/02-06-2010 έγγραφο μας.

Κύριε Πρόεδρε,

σε  σχέση  με  το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  6912/9-7-2010  έγγραφο  της  Δ/νσης 

Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης 

(Α.Μ.Θ.) θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλάβουμε 

ως επιμελητήριο την εκπαίδευση των μελών μας, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και 

να  κατοχυρώσουμε  το  ρόλο  τους  στη  χρήση  του  λογισμικού  και  στην 

αξιοποίηση  των  στοιχείων  που  έχουν  προκύψει  από  την  υλοποίηση  του 

μέτρου  του  Π.Ε.Π.  της  Α.Μ.Θ.  που  έχει  επικρατήσει  να  αποκαλείται 

«Εδαφολογικός Χάρτης», με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους στην 

υποστήριξη  της  γεωργίας  της  περιφέρειας  αλλά  και  την  προστασία  των 

φυσικών και εδαφικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί είτε από την Περιφέρεια, 

είτε  από  το  Επιμελητήριο  μας,  ένα  μητρώο  όπου  να  καταγράφονται  οι 

διαπιστευμένοι συνάδελφοι (κυρίως οι ιδιώτες) οι οποίοι μετά από τη σύντομη 

εκπαίδευση  τους  θα  αποκτούν  πρόσβαση  σε  κωδικούς  χρήστη  από  την 

Περιφέρεια  Α.Μ.Θ..  Στην  εκπαίδευση  αυτή  καθοριστικό  λόγο  θα  έχουν  οι 
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καθηγητές  του  εργαστηρίου   Εφαρμοσμένης  Εδαφολογίας  της  Γεωπονικής 

σχολής του Α.Π.Θ., ενώ το κόστος το οποίο θα εκτιμηθεί, μπορεί να καλυφθεί 

είτε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., είτε από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., είτε σε έσχατη εκδοχή 

από τους συναδέλφους που θα εκπαιδευτούν.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο που 

υλοποιήθηκε,  αποτελεί  σημαντική  επιτυχία  των  δύο  παραρτημάτων  του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αυτών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), αλλά και του 

σημερινού  Προέδρου  του  Επιμελητηρίου  κ.  Θεόδωρου  Μαρκόπουλου,  επί 

των ημερών της θητείας του ως προέδρου του παραρτήματος μας. Ενώ την 

ίδια  στιγμή  αποτελεί  μοναδικό  βήμα  σε  όλη  την  Ελλάδα  προκειμένου  η 

Ελληνική Γεωργία να αποκτήσει χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης διαχείρισης 

και  να  αυξήσει  την  ενσωμάτωση  της  επιστημονικής  και  Γεωπονικής 

συνεισφοράς προς όφελος της Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Α.Μ.Θ..

 Στα πλαίσια αυτά είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 

απολέσουν την πρόσβαση και τον καθοριστικό τους ρόλο οι Γεωτεχνικοί μέλη 

μας, στην υλοποίηση αυτού του μέτρου, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη 

των ολοκληρωμένων χαρακτηριστικών που προωθεί το μέτρο αυτό.

Ολοκληρώνοντας  σας  καλούμε  να  αναλάβετε  την  διοργάνωση  του 

σεμιναρίου εκπαίδευσης από την οικονομική του πλευρά, ενώ το οργανωτικό 

του μέρος προτείνουμε να ανατεθεί στα δύο παραρτήματα (Αν. Μακεδονίας 

και  Θράκης).  Σε  αντίθετη  περίπτωση  είμαστε  υποχρεωμένοι  να 

προχωρήσουμε, προσπαθώντας να αναλάβουμε εμείς την όλη προσπάθεια.   

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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