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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΜΕ ΣΟ ΥΕΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Πε ζπλέρεηα ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζαο απνζηέιινπκε παξαθάησ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπκκεηείρε ην παξάξηεκα καο γηα ην 2016 καδί κε ην ζρεηηθό πιηθό. Πεκεηώλνπκε όκσο oηη 

γηα όιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκκεηείρε ην παξάξηεκα καο θαηά ην 2016 δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκν πιηθό γηα ιόγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε εκάο (δελ παξήρζεθε πιηθό, δελ καο 

δόζεθε από ηνπο νκηιεηέο θ.α.). Γηα θαιύηεξε παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο καο γηα ην 

2016 ηελ έρνπκε ρσξίζεη αδξά ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

Ρν Ξαξάξηεκα καο θαηά ην 2016 πινπνίεζε ηηο παξαθάησ εθδειώζεηο: 

Α) ΖΚΔΟΗΓΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ - ΑΚΓΓΑΙΗΑΠ - ΚΖΙΗΑΠ ΠΡΗΠ 

ΠΔΟΟΔΠ.  

Ρν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο καδί κε ην Δπηκειεηήξην Πεξξώλ θαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο ΓΑΝΘ Πεξξώλ, δηνξγάλσζαλ ηελ 1 Λνεκβξίνπ 2016 κε κεγάιε επηηπρία θαη 

πξσηνθαλή πξνζέιεπζε ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ''Γεώξγηνο Σξεζηίδεο'' ηνπ Δπηκειεηε-

ξίνπ Πεξξώλ, ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Θαξπδηάο, ηεο Ακπγδαιηάο θαη 

ηεο Κειηάο. Ξξόθεηηαη γηα 3 δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηνλ Λ. Πεξξώλ 

θαη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπο. Γηα απηό άιισζηε 

δηνξγαλώζακε απηήλ ηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα λα ππάξμεη ε ζρεηηθή επηζηεκνληθή 

ελεκέξσζε από έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο κε ζθνπό νη ελδηαθεξόκελνη αγξόηεο είηε λα 

βειηηώζνπλ ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο, είηε λα 

πξνρσξήζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ εγθαηάζηαζε κηαο από ηηο αλσηέξσ 

θαιιηέξγεηεο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

mailto:geoteeam@otenet.gr
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Νκηιεηέο ηεο εθδήισζεο ήηαλ θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο (θ. Λάλνο Γεώξγηνο, θαζεγεηήο 

δελδξνθνκίαο ηεο ζρνιήο Γεσπνληθώλ επηζηεκώλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ν θ. 

Κπισλόπνπινο Ησάλλεο, Γεσπόλνο Msc ηεο ΓΑΝΘ Πεξξώλ) νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο 

αλέπηπμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηξηώλ θαιιηεξγεηώλ 

(Θαξπδηά, Ακπγδαιηά, Κειηά) ζε ζρέζε πάληνηε κε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Πεξξώλ (πεδηλά, εκηνξεηλά, νξεηλά). 

Δπηπξόζζεηα αλαθέξζεθαλ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη 

θαιιηέξγεηεο απηέο ζηελ πεξηνρή (θπηνπαζνινγηθά, ζξέςεο - ιίπαλζεο θ.α.) θαη πσο 

κπνξνύλ απηά λα αληηκεησπηζηνύλ. Ρν γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη θαη νη ηξεηο 

θαιιηέξγεηεο κπνξνύλ λα επδνθηκήζνπλ ζηνλ Λ. Πεξξώλ, αιιά ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζα 

πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό θαη επηινγή ηνπνζεζίαο θαζώο θαη κε ηε 

ζσζηή πξνεηνηκαζία (αλαιύζεηο εδαθώλ, θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο θ.ι.π.) θαη πάληνηε κε 

ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ηνπηθνύ γεσπόλνπ. 

Κεηά από θάζε εηζήγεζε αθνινπζνύζε ζεηξά εξσηήζεσλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

παξαγσγνύο θαη γεσηερληθνύο, όπνπ θαη ιύλνληαλ θαη νη ζρεηηθέο απνξίεο. 

Σαηξεηηζκό ζηελ εθδήισζε απεύζπλαλ πέξαλ ησλ δύν δηνξγαλσηώλ (πξόεδξνο ηνπ 

ΓΔΥΡΔΔ Αλ. Καθ θ. Εαθείξεο Κπζηαθίδεο θαη πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔ Πεξξώλ θ. Σξήζηνο 

Κέγθιαο) θαη ν πξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ΓΔΥΡΔΔ θ. Ππύξνο Κάκαιεο. 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηνπο νκηιεηέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

παξνπζίαζε ηνπο θαη ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία. 

Ξαξαθάησ ζα κπνξείηε λα δείηε θαη λα θαηεβάζεηε ηελ πξόζθιεζε ηεο εθδήισζεο, ηελ 

αθίζα θαη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ νκηιεηώλ  

Γείηε εδώ ηελ πξόζθιεζε ηεο εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε ην Ξαξάξηεκα καο καδί κε ην 

Δπηκειεηήξην Πεξξώλ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΓΑΝΘ Πεξξώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

Θαξπδηάο - Ακπγδαιηάο - Κειηάο.  

Γείηε εδώ ηελ αθίζα ηεο εθδήισζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Θαξπδηάο - Ακπγδαιηάο - 

Κειηάο 

Ξαξνπζίαζε ηνπ θαζεγεηή θ. Λάλνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Θαξπδηάο  

Ξαξνπζίαζε ηνπ θ. Κπισλόπνπινπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ακπγδαιηάο  

Ξαξνπζίαζε ηνπ θαζεγεηή θ. Λάλνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Κειηάο  

 

Β) ΔΠΞΔΟΗΓΑ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΚΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΔ ΑΚΞΔΙΥΛΑ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ 

ΓΟΑΚΝΗΛΝΓΛΥΠΗΑΠ 

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_karydia_amygdalia_milia_serres.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_karydia_amygdalia_milia_serres.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_karydia_amygdalia_milia_serres.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/afisa_ekdilosis_serres_dedrokomia.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/afisa_ekdilosis_serres_dedrokomia.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/karydia_serres.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kaliergeia_amygdalias.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/mhlia_serres.pdf
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Ρν παξάξηεκά καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξ.Δ. Γξάκαο θαη ηνλ Γήκν Γξάκαο θαη ζηα 

πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηεο Γξακνηλνγλσζίαο δηνξγάλσζε 2 εθδειώζεηο ζηηο 25-5-2016. 

Ζ πξώηε αθνξνύζε κηα μελάγεζε ζε ακπειώλα ηεο Γξάκαο θαη ε δεύηεξε είρε ηίηιν 

"Δπίδξαζε ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ παξαγσγή 

πςειήο πνηόηεηαο νίλσλ". Πηελ εθδήισζε απηνί νκηιεηέο ήηαλ έγθξηηνη παλεπηζηεκηαθνί 

θαη έκπεηξνη ζπλάδειθνη γεσπόλνη ζηνλ ηνκέα ηεο Ακπεινπξγίαο (θ.θ. Ληθνιάνπ, 

Θνπλδνπξάο θαη Κπζηαθίδεο) ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε ηδηαηηέξσο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο ζαλ επηζηεκνληθόο 

θνξέαο θαη ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο δηνξγάλσζε 

μελάγεζε ζε ακπειώλα ηεο Γξάκαο, κε μελαγό ηνλ πξόεδξν ηνπ παξαξηήκαηνο θ. 

Κπζηαθίδε Εαθείξε - Γεσπόλν - έκπεηξν ακπεινπξγό. Ν ηίηινο ηεο εθδήισζεο ήηαλ 

"καζαίλνπκε ηα κπζηηθά ηνπ ακπειηνύ" θαη είρε ηδηαίηεξε επηηπρία. 

Πηελ ζπλέρεηα αθνινύζεζε εζπεξίδα κε ηίηιν "Δπίδξαζε ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ 

θαη θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο νίλσλ". Ζ εθδήισζε είρε 

κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηείρε πιεζώξα θνηλνύ ( γεσηερληθνί - γεσπόλνη, ακπεινπξγνί θαη 

εξαζηηέρλεο). 

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηνπο νκηιεηέο θαη ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο ηεο 

εθδήισζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη γηα ην άςνγν απνηέιεζκα ηεο όιεο πξνζπάζεηαο. 

Ξαξαθάησ ζα βξείηε αλαξηεκέλεο ηηο παξνπζηάζεηο ησλ νκηιεηώλ (θαηόπηλ άδεηαο ηνπο) 

ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε ηδηαηηέξσο θαζώο θαη ην ππόινηπν πιηθό ηεο εθδήισζεο. 
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Ξξόζθιεζε ζε εθδήισζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηεο 

Γξακνηλνγλσζίαο κε ηίηιν -Δπίδξαζε ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη θαιιηεξγεηηθώλ 

πξαθηηθώλ ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο νίλσλ- Θα πξνεγεζεί μελάγεζε ζε 

Ακπειώλα ηεο πεξηνρήο από ηνλ πξόεδξν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε.  

Αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ ηεο Γξακνηλνγλσζίαο  

Σαηξεηηζκόο ζηελ εθδήισζε από ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαη ζπληνληζηή ηεο 

εθδήισζεο θ. Πσθξνλίδε Θνζκά  

Γείηε εδώ ηηο πεξηιήςεηο ησλ νκηιηώλ ηεο εθδήισζεο  

Ξαξνπζίαζε κε ηίηιν «Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Ακπέινπ θάησ από δύζθνιεο εδαθηθέο θαη 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε παξαγσγή πξντόλησλ πνηόηεηαο» Ληθνιάνπ Ληθόιανο, 

Θαζεγεηήο Ακπεινπξγίαο, Ρκήκα Γεσπνλίαο Α.Ξ.Θ. 

Ξαξνπζίαζε κε ηίηιν «Φπζηθό πεξηβάιινλ ηεο ακπέινπ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηνλ 

ακπειώλα ηεο Γξάκαο» Θνπλδνπξάο Πηέθαλνο, Δπίθ. Θαζ. Ακπεινπξγίαο, Ρκ. Γεσπνλίαο 

Α.Ξ.Θ..  

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_dramoinognosia_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_dramoinognosia_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_dramoinognosia_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/ekdilosi_dramoinognosia_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/programma_dramoinognosias_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/xairetismos_grammatea_geotee.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/xairetismos_grammatea_geotee.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/perilipseis%20omilion.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/nikolaou.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/nikolaou.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/nikolaou.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/koundouras.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/koundouras.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/koundouras.pdf
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Ξαξνπζίαζε κε ηίηιν «Φπηνπξνζηαζία ζην Ακπέιη – Ππκβαηηθή, Νινθιεξσκέλε, Βηνινγηθή 

θαη ε επίδξαζε ηνπο ζην ηειηθό πξντόλ » Κπζηαθίδεο Εαθείξεο, Msc Γεσπόλνο, Ξξόεδξνο 

ηεο ΓΔ ηνπ ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο Α.Ξ.Θ.  

 

Γ) ΒΟΑΒΔΠΖ ΡΔΘΛΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΗΘΥΛ 

Ρν Ξαξάξηεκα καο πξνρώξεζε ζηελ βξάβεπζε ησλ ηέθλσλ Γεσηερληθώλ πνπ πέηπραλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζε ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΡΔΗ ην 2015 θαη ε βξάβεπζε έγηλε κέζα ζην 2016 κε έλα 

ζπκβνιηθό δώξν. Ξαξόκνηα δηαδηθαζία αθνινπζήζακε θαη γηα ην 2016.  

 

Γ) Ρν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΥΡ.Δ.Δ.) ζε ζπλεξγαζία κε ην παξάξηεκα 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη ηνλ Πύιινγν Γεσπόλσλ Θαβάιαο πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθή 

εθδήισζε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2016, ζηελ νπνία παξνπζηαζηήθαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 

πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από Γεσηερληθνύο θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 

Δ) Ξξνρσξήζακε ζηελ Ξαξνπζίαζε ηνπ Βηβιίνπ ελόο εμέρνληνο κέινπο καο ηνπ θ. 

Ξξνέδξνπ Ξαλαγηώηε - Γεσιόγνπ κε ηίηιν «Ξεηξέιαην: Κύζνο θαη Ξξαγκαηηθόηεηα». Ζ 

εθδήισζε έγηλε ζηηο 11 Καΐνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΡΔΔ ΑΚ θαη ηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Θαβάιαο. 

 

Ε) Δθδήισζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Θξαληάο. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 

Νθησβξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΙΓΝ Γήκεηξα Γξάκαο ζηελ Γξάκα. Ρίηινο ηεο ήηαλ 

«Θξαληά: ην δέληξν ηεο καθξνδσίαο. Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ» κε 

νκηιεηή ηνλ ηαθηηθό εξεπλεηή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γαζηθώλ Δξεπλώλ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ, 

θ. Ησάλλε Ππαλό. 

 

Ζ) Ρξηήκεξν ζεκηλάξην Ακπεινπξγίαο – Νηλνινγίαο, δσξεάλ γηα θάζε ελδηαθεξόκελν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΙΓΝ Γήκεηξα Γξάκαο. Ρν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη νη εθπαηδεπηέο ζπκκεηείραλ αθηινθεξδώο θαη ήηαλ αμηόινγνη θαη 

έκπεηξνη ζπλάδειθνη ζην αληηθείκελν ηνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ θαη ν πξόεδξνο ηεο ΓΔ ηνπ 

παξαξηήκαηνο. 

 

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/mystakidis.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/mystakidis.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/mystakidis.pdf
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Θ) Δπίζεο ην παξάξηεκά καο κέζα ζην 2016 θαηέζεζε δύν πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

επηδνηνύκελσλ ζεκηλαξίσλ ΝΑΔΓ – ΙΑΔΘ θαη αθνξνύλ εξγαδόκελνπο γεσηερληθνύο θαη κε. 

Ρν έλα εθ ησλ νπνίσλ εγθξίζεθε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζα γίλεη ζηηο αξρέο ηνπ 2017. 

 

Η) Ζκεξίδα γηα κειηζζνθνκηθά ζέκαηα δηνξγάλσζε  ην Θέληξν «ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο, ηνπ 

ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη ηνλ Αγξνηηθό 

Κειηζζνθνκηθό Ππλεηαηξηζκό Λ. Γξάκαο, ζηε Γξάκα. Ζ εκεξίδα κε ζέκα «Αλνηθηή 

ζπδήηεζε γηα κειηζζνθνκηθά ζέκαηα», έγηλε ην Πάββαην 26 Καξηίνπ 2016. Νκηιεηέο ζηελ 

εθδήισζε ήηαλ, ν θαζεγεηήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κειηζζνθνκίαο ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο ηνπ 

Α.Ξ.Θ. θ. Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο, ε επαγγεικαηίαο κειηζζνθόκνο θ. Διηζάβεη Ιαδαξίδνπ 

θαη ν Ξξόεδξνο ηνπ Αγξνηηθνύ Κειηζζνθνκηθνύ Ππλεηαηξηζκνύ Λ. Γξάκαο, θ. Φώηεο 

Θαλεηνύλεο. 

 

Θ) Γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Γελδξνθνκίαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Καθεδνλία ελεκεξώζεθαλ όζνη αγξόηεο θαη Γεσηερληθνί ην επηζπκνύζαλ ζε 

ζρεηηθή ελεκεξσηηθή εκεξίδα, πνπ δηνξγάλσζε ην Θέληξν «ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο, ηνπ ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ζηε 

Γξάκα. Ζ εκεξίδα κε ζέκα «Ξξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Γελδξνθνκίαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Καθεδνλία», έγηλε ηελ Ξαξαζθεπή 18 Καξηίνπ 2016, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θέληξνπ 

«ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο (πξώελ ΘΔΓΔ). Νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν νκόηηκνο θαζεγεηήο 

Γελδξνθνκίαο ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. θ. Βαζηιαθάθεο Κηιηηάδεο. 

 

Ι) Ρελ 2ε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε, κε ηίηιν «Ζκέξα Εηδαληνινγίαο», δηνξγάλσζε ην 

Θέληξν «ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο ηνπ ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ», ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 

παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ζηε Γξάκα. Ζ «Ζκέξα Εηδαληνινγίαο» έγηλε ην 

Πάββαην 27 Φεβξνπαξίνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θέληξνπ «ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο. Πηελ 

εθδήισζε, θεληξηθνί νκηιεηέο ήηαλ νη δύν θνξπθαίνη δηδαληνιόγνη ηεο ρώξαο καο, ν 

θαζεγεηήο Εηδαληνινγίαο ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. θ. Ζιίαο Διεπζεξνρσξηλόο θαη 

ν Γξ. Εηδαληνινγίαο θ. Θσλζηαληίλνο Γηαλλνπνιίηεο. Ν γεσπόλνο ηνπ ΔΙΓΝ «ΓΖΚΖΡΟΑ», θ. 

Άλζηκνο Αλαζηαζηάδεο, ήηαλ ν ηξίηνο νκηιεηήο ζηελ εκεξίδα. 

 

Κ) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ Αξσκαηηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 

(ΑΦΦ) θαη ηε Φαξκαθνγλσζία, δηνξγάλσζε ην Θέληξν «ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο ηνπ ΔΙΓΝ 
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«ΓΖΚΖΡΟΑ» ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ζηε 

Γξάκα. Ζ εκεξίδα κε ζέκα «Θαιιηέξγεηα Αξσκαηηθώλ - Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ θαη 

Φαξκαθνγλσζία» έγηλε ηελ Ξέκπηε 18 Φεβξνπαξίνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θέληξνπ 

«ΓΖΚΖΡΟΑ» Γξάκαο (πξώελ ΘΔΓΔ). Γύν δηαθεθξηκέλεο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΑΦΦ 

θαη ηεο Φαξκαθνγλσζίαο, ε Γξ. Γξεγνξηάδνπ Θαηεξίλα, γεσπόλνο - βηνηερλνιόγνο θαη ε θ. 

Ιάδαξε Γηακάλησ, θαζεγήηξηα Φαξκαθνγλσζίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή Πρνιή ηνπ Α.Ξ.Θ., 

ήηαλ νη εηζεγήηξηεο ηεο εκεξίδαο. 

 

Λ) Ρν παξάξηεκά καο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θπζηθώλ 

πόξσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή γηα ηα κέιε ηνπ θαη θάζε άιιν ελδηαθεξόκελν ζην Λ. Δξάζκην Μάλζεο. 

Αληηθείκελν ηεο εθδξνκήο ήηαλ «Ζ Γεσζεξκία θαη νη εθαξκνγέο ηεο». Πηελ εθδξνκή απηή 

πεξηεγεζήθακε θαη μελαγεζήθακε ζε έλα κεγάιν γεσζεξκηθό ζεξκνθήπην θεπεπηηθώλ, ζε 

έλα γεσζεξκηθό πάξθν κε πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη ζε κηα επηρείξεζε εθηξνθήο ηξνπηθώλ 

ςαξηώλ κε ηελ ρξήζε γεσζεξκηθνύ λεξνύ. 

 

 

ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ – ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Θαηά ην 2016 αξθεηέο νκάδεο εξγαζίαο νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνπο θαη ζπληάρηεθε ην 

ζρεηηθό ηνπο πόξηζκα. Πηελ ζπλέρεηα θαη αλαιόγσο ηελ πεξίπησζε απηό ην πόξηζκα 

παξνπζηάζηεθε ζε θάπνηεο εθδειώζεηο. Έηζη είρακε: 

Α) Δπηηξνπήο ησλ Γεσιόγσλ ηνπ παξαξηήκαηόο καο. Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε 

θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη νη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Αλ. 

Καθεδνλίαο. Ρν πνιπζέιηδν πόξηζκα παξνπζηάζηεθε ζε 2 εθδειώζεηο ζε Γξάκα θαη 

Θαβάια. Ξαξαθάησ αθνινπζεί ην πόξηζκα θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζηηο 2 εθδειώζεηο: 

Ζ Δπηηξνπή Γεσιόγσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο νινθιήξσζε ην πόξηζκα ηεο γηα ηελ 

Θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ηηο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Αλ. 

Καθεδνλίαο. ΓΔΗΡΔ όιν ην πόξηζκα εδώ. 

 

Γείηε εδώ ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο ησλ Γεσιόγσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

καο κε ζέκα ηελ Θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ηηο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ 

πινύηνπ ηεο Αλ. Καθεδνλίαο.  

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Apopseis_epitrophs_Geologon_tou_GEOTEE_An_Mak.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Apopseis_epitrophs_Geologon_tou_GEOTEE_An_Mak.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Apopseis_epitrophs_Geologon_tou_GEOTEE_An_Mak.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Parousiasi_epitropis_geologon.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Parousiasi_epitropis_geologon.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/Parousiasi_epitropis_geologon.pdf
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Κε αθνξκή απηή ηελ επηηξνπή θαη ζηηο εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηεο έγηλε θαη 

κηα άηππε δηαβνύιεπζε κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, όπνπ θαη ζπγθεληξώζεθαλ νη απόςεηο γηα ηελ 

βέιηηζηε δηακόξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηηο 

νπνίεο κπνξείηε λα δείηε παξαθάησ: 

Ρν παξάξηεκά καο κεηά από ηελ δηαβνύιεπζε πνπ μεθίλεζε (κε αθνξκή ηηο παξνπζηάζεηο 

ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο Γεσιόγσλ) κεηαμύ όισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ βέιηηζηε 

δηακόξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ θαη επίιπζεο 

ησλ ππαξρόλησλ πξνβιεκάησλ (ηξνπνπνίεζε ηνπ Θ.Ι.Κ.Δ.). Ππλέηαμε θαη απέζηεηιε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ πνπ κπνξείηε λα ηηο δείηε ΔΓΥ 

  

Β) Κε αθνξκή ηελ δηαβνύιεπζε ηνπ Γ.Ξ.Π. ηνπ λεζηνύ ηεο Θάζνπ ην παξάξηεκα καο 

ζπλέζηεζε εηδηθή δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ κειέηεζε ην ζέκα θαη ππέβαιε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. Ρη πξνηάζεηο απηέο κπνξείηε λα ηηο 

δείηε παξαθάησ: 

Ρν παξάξηεκά καο θαηέζεζε ηηο απόςεηο επηηξνπήο πνπ ζπλέζηεζε γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ην Γ.Ξ.Π. ηεο Θάζνπ πνπ είλαη ζε δηαβνύιεπζε. ΔΓΥ ζα βξείηε νιόθιεξν 

ην θείκελν ησλ πξνηάζεσλ. 

 

Γ) Ρν παξάξηεκά καο αλαγλσξίδνληαο ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηα αδέζπνηα, 

ζπλέζηεζε επηηξνπή Θηεληάηξσλ πνπ επεμεξγάζηεθε ην ζέκα θαη θαηέιεμε ζε έλα πόξηζκα 

πνπ ζηάιζεθε ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Γείηε ην πόξηζκα παξαθάησ: 

Γεκνζηεύηεθε ην νξηζηηθό πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Θηεληάηξσλ πνπ ζπλέζηεζε ην 

Ξαξάξηεκα καο κε αληηθείκελν ηα αδέζπνηα δώα. Γείηε ην πόξηζκα ΔΓΥ.  

 

Γ) Ρν παξάξηεκά καο παξαθνινπζώληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή ησλ 

Ρελαγώλ Φηιίππσλ, κηα θαιιηεξγνύκελε έθηαζε άλσ ησλ 100.000 ζηξεκκάησλ ζπλέζηεζε 

δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή κε πνιύ αμηόινγνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κειέηεζαλ ην ζέκα θαη 

ζπλέηαμαλ πόξηζκα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηα πξνβιήκαηα, ηηο πξννπηηθέο θαη 

γεληθόηεξα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. Ρν πνιπζέιηδν πόξηζκα ηεο επηηξνπήο θαη ην θσηνγξαθηθό 

παξάξηεκα ηνπ πνξίζκαηνο ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε εθδήισζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

κπνξείηε λα ηα βξείηε παξαθάησ: 

ΓΔΗΡΔ ΔΓΥ ΡΝ ΞΝΟΗΠΚΑ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΥΡΔΣΛΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΡΔΛΑΓΖ 

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_klme.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_klme.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_klme.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_klme.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_klme.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_gps_thassos.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_gps_thassos.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_gps_thassos.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/porisma_kthniatron_adespota.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/porisma_kthniatron_adespota.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/keimeno_tenagh.pdf


9 
 

ΦΗΙΗΞΞΥΛ ΡΝ ΓΔΥΡ.Δ.Δ. ΑΛ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ.  

ΓΔΗΡΔ ΔΓΥ ΡΝ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΞΝΟΗΠΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΓΔΥΡΔΣΛΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΡΔΛΑΓΖ ΦΗΙΗΞΞΥΛ ΡΝ ΓΔΥΡ.Δ.Δ. ΑΛ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ.  

 

Δ) Κε αθνξκή ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα ζηελ θνηιάδα ηνπ Πηξπκόλα πνπ πξνθάιεζαλ 

κεγάιεο δεκηέο, ην παξάξηεκά καο απνθάζηζε λα ζπζηήζεη δηεπηζηεκνληθή νκάδα εξγαζίαο 

πνπ ζα δηεξεπλήζεη ην πξόβιεκα. Ζ νκάδα απηή κειέηεζε ην ζέκα θαη νινθιήξσζε ην 

πόξηζκα ηεο ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξξώλ θαη ζηα ηνπηθά ΚΚΔ 

ησλ Πεξξώλ. Γείηε ην πνιπζέιηδν πόξηζκα παξαθάησ: 

ΓΔΗΡΔ ΔΓΥ ΡΝ ΞΝΟΗΠΚΑ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΔΥΡΔΣΛΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΔΘΑΛΖ ΡΝ 

ΠΡΟΚΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΔΟΘΗΛΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΔΘΔΗ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ 

ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ - ΡΝ ΓΔΥΡ.Δ.Δ. ΑΛ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ. Ρν πόξηζκα έρεη παξαδνζεί ζηνλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξξώλ θ. Κσπζηάδε ζε ζπλάληεζε ζην γξαθείν ηνπ θαη έρεη δνζεί 

ζρεηηθή ελεκεξσηηθή ζπλέληεπμε ηύπνπ ζηα ΚΚΔ ησλ Πεξξώλ 

 

ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Πην παξειζόλ είρακε πινύζηα παξαγσγή ζπγγξαθηθνύ έξγνπ. Ρν ηειεπηαίν από απηά είλαη 

ην βηβιίν γηα ηελ «Θαιιηέξγεηα κεηαπνίεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ Διιεληθώλ 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ – Βαζηθέο αξρέο θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο» ην 

νπνίν αλ θαη έρεη εμαληιεζεί ζηελ έληππε ηνπ κνξθή, έρεη κεγάιε δήηεζε από 

ζπλαδέιθνπο θαη κε ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή ηελ νπνία ζαο απνζηέιινπκε θαη 

ζπλεκκέλα. 

Ξέξαλ απηήο ηεο έθδνζεο πνπ έρεη εμαληιεζεί ππάξρνπλ αθόκα ζην παξάξηεκά καο 

αξθεηά δηαζέζηκα αληίηππα άιισλ εθδόζεσλ ηα νπνία κνηξάδνπκε δσξεάλ ζηα κέιε καο. 

 

ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Α) Έρνπκε ππνβάιεη πιεζώξα ππνκλεκάησλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία γηα ηα πξνβιήκαηα 

ησλ αγξνηώλ, ησλ γεσηερληθώλ θαη ηεο πεξηνρήο καο γεληθόηεξα. Δλδεηθηηθά κπνξείηε λα 

δείηε θάπνηα παξαθάησ: 

Γείηε ΔΓΥ ην ππόκλεκα πνπ ηειηθά απνζηείιακε ζηνλ πνπξγό αθνύ δελ κπνξέζακε λα 

ηνπ ην παξαδώζνπκε ζηελ καηαησζείζα επίζθεςε ηνπ ζηελ Θαβάια. Ρν ππόκλεκα 

αθνξνύζε ηα κέηξα πνπ πιήηηνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνπο αγξόηεο θαη ηνπο 

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/keimeno_tenagh.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/fotografiko_pararthma_tenagh.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/fotografiko_pararthma_tenagh.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_ypaat_psifisma_SA.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_ypaat_psifisma_SA.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_ypaat_psifisma_SA.pdf
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γεσηερληθνύο. Ξεξηιάβακε ζε απηό θαη ην ςήθηζκα ηεο Ππλέιεπζεο Αληηπξνζώπσλ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο καο γηα ην ίδην ζέκα.  

 

Β) Ππκκεηείρακε ζε δηαβνπιεύζεηο θαη ππνβάιακε ηη πξνηάζεηο καο γηα λνκνζρέδηα θαη 

άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνπο γεσηερληθνύο. Ρα θπξηόηεξα 

από ηα νπνία ζα ηα βξείηε παξαθάησ: 

Ρν παξάξηεκά καο απέζηεηιε ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

λνκνζρέδην γηα ηνπο δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ ήηαλ ζε δηαβνύιεπζε, πξνθεηκέλνπ ην 

ΓΔΥΡΔΔ λα δηαηππώζεη κηα πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε.  

 

Γείηε ΔΓΥ ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ην παξάξηεκά καο γηα ηελ Ρξνπνπνίεζε ηνπ 

Νξγαληζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ ελόςεη ηεο θπνθνξνύκελεο αιιαγήο ηνπ νξγαληζκνύ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ. 

 

Ρν παξάξηεκά καο θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζην Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. δηαηξαλώλνληαο ηελ 

αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηεο απηνηέιεηαο ησλ παξαξηεκάησλ θαη άιισλ αιιαγώλ πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηελ αλάιεςε Δπξσπατθώλ Ξξνγξακκάησλ.  

 

Ρν παξάξηεκά καο θαηάζεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Πρεδίνπ 

Γξάζεο γηα ηελ Νξζνινγηθή Σξήζε Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Γείηε ηηο πξνηάζεηο καο εδώ. 

 

Έγγξαθε παξέκβαζε ηνπ παξαξηήκαηόο καο γηα ηηο ιαλζαζκέλεο απνθιαδώζεηο δέληξσλ 

πνπ έγηλαλ ην ηειεπηαίν θαηξό ζηνπο Γήκνπο ηεο Αλ. Καθεδνλίαο. Γείηε ηελ παξέκβαζε 

καο ΔΓΥ. Πην ηέινο θαη θσηνγξαθίεο. 

 

Ρν παξάξηεκα καο κεηά από ζύζθεςε γεσηερληθώλ κειεηεηώλ πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Θαβάια ζπγθέληξσζε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνδεκνζίεπζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ησλ λέσλ Αγξνηώλ. Γείηε ην θείκελν πνπ ζηείιακε ζην 

πνπξγείν ΔΓΥ. 

 

Ρν παξάξηεκά καο κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ησλ ζρνιώλ ΔΞΑΠ Καζεηείαο ηνπ ΝΑΔΓ 

Θαβάιαο, απέζηεηιε ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ ζην 

παξάξηεκα ηεο ζρνιήο ηνπ ΝΑΔΓ ηεο Θαβάιαο. 

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_ypaat_psifisma_SA.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_ypaat_psifisma_SA.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_dasikous_syneterismous_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_dasikous_syneterismous_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_dasikous_syneterismous_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_amth.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_amth.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_amth.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_geotee.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_geotee.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_organogramma_geotee.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_diavouleusi_orthologiki_GF.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_diavouleusi_orthologiki_GF.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apokladoseis_dendron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apokladoseis_dendron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apokladoseis_dendron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/problimata_prodimosieusis_neon_agroton_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/problimata_prodimosieusis_neon_agroton_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/problimata_prodimosieusis_neon_agroton_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/problimata_prodimosieusis_neon_agroton_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_eidikotites_epas_kavalas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_eidikotites_epas_kavalas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_eidikotites_epas_kavalas.pdf
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Ρν παξάξηεκά καο θαηέζεζε ην γεληθό πιαίζην ησλ απόςεσλ ηνπ ζηελ δηαβνύιεπζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο κέζσ ηεο ΝΘΔ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. γηα "θαπηά" 

εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο Γεσηερληθνύο. ΓΔΗΡΔ 

ΔΓΥ ηηο απόςεηο - πξνηάζεηο πνπ ζηείιακε. 

 

Ρν παξάξηεκά καο ππέβαιε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζην Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζεζκηθνύ ξόινπ ηνπ ΓΔΥΡ.Δ.Δ. θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηβίσζε. Γείηε ηηο πξνηάζεηο καο 

ΔΓΥ.  

 

Ρν παξάξηεκα κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Πεξξώλ, ππέβαιε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ γηα ηελ βέιηηζηε θαηάξηηζε ηνπ λένπ CLLD LEADER Πεξξώλ. Κεηαμύ άιισλ ζηηο 

πξνηάζεηο καο θαηαγξάθεηαη θαη ε δπλαηόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα 

Γεσξγηθώλ θαη Θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο. Γείηε 

αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο καο ΔΓΥ.  

 

Κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο, ην παξάξηεκά καο πξνθάιεζε ζρεηηθή 

ζύζθεςε γεσηερληθώλ θαη ππεξεζηώλ, όπνπ έγηλε ε ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη 

ζπγθεληξώζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ νη πξνηάζεηο καο γηα ηελ βέιηηζηε θαηάξηηζε ηνπ λένπ 

CLLD LEADER Γξάκαο. Κεηαμύ άιισλ ζηηο πξνηάζεηο καο θαηαγξάθεηαη θαη ε δπλαηόηεηα 

πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαη Θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο. Γείηε αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο καο ΔΓΥ.  

 

Ρν παξάξηεκά καο ζηνλ απόερν ησλ θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ ζηελ Θάζν θαηέζεζε ηηο 

πξώηεο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη ώζηε λα κεηξηαζηνύλ νη επηπηώζεηο 

ησλ ππξθαγηώλ απηώλ ζην λεζί. Γείηε ην ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ κε ηηο πξνηάζεηο καο ΔΓΥ.  

 

Ρν παξάξηεκά καο ζπκκεηείρε ζηελ 1ε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηεο ππό δηακόξθσζεο έδξαο 

ηεο ΝΛΔΠΘΝ πνπ πήξε ην ΡΔΗ ΑΚΘ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ - ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ 

ΝΗΘΝΡΝΟΗΠΚΝΠ ΠΡΑ ΞΑΟΝΣΘΗΑ ΘΑΗ ΓΔΙΡΑΗΘΑ ΝΗΘΝΠΠΡΖΚΑΡΑ -. Ξέξαλ ηεο 

παξνπζίαο εθπξνζώπσλ ηνπ ζηελ εθδήισζε ζπκπιήξσζε θαη απέζηεηιε ζρεηηθό 

εξσηεκαηνιόγην. Γείηε ην εξσηεκαηνιόγην εδώ.  

 

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_oke.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_oke.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_oke.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_oke.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_thesmiko_rolo.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_thesmiko_rolo.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_thesmiko_rolo.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_serron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_serron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_serron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_serron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_serron.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/protaseis_neo_leader_dramas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/dt_pyrkagies_thassos_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/dt_pyrkagies_thassos_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/dt_pyrkagies_thassos_2016.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/erotimatologio_edras_ounesko.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/erotimatologio_edras_ounesko.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/erotimatologio_edras_ounesko.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/erotimatologio_edras_ounesko.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/erotimatologio_edras_ounesko.pdf
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Ρν παξάξηεκά καο ζπκκεηείρε ζηελ δηαβνύιεπζε πνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ Βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα θαηαζέηνληαο ηηο απόςεηο ηνπ. Γείηε ηηο απόςεηο ΔΓΥ.  

 

Ρέινο ην παξάξηεκά καο ζπκκεηείρε ζηελ δηαβνύιεπζε ηνπ Γήκνπ Πεξξώλ γηα ηελ 

Πηξαηεγηθή Νινθιεξσκέλεο Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

 

Γ) Θαη θέηνο όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ην παξάξηεκά καο έρεη αλαιάβεη 

πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνύ ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ αγξνηηθώλ ππξθαγηώλ ζηα Ρελάγε 

Φηιίππσλ θαη αιινύ. Έηζη δηνξγάλσζε ζρεηηθή ζπληνληζηηθή ζύζθεςε θαη πξνγξακκαηίδεη 

ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο. Ρν πιηθό πνπ έρνπκε εθδώζεη θαη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

εκεξίδσλ πνπ δηαλείκακε θαη θέηνο κπνξείηε λα ηηο δείηε παξαθάησ: 

 

Δλεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ εμέδσζε ην παξάξηεκα καο γηα ηελ θαύζε ησλ θαιακηώλ ζηα 

Ρελάγε Φηιίππσλ  

Αθίζα γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ  

Ξαξνπζίαζε ηνπ θ. Πίκνγινπ Θσλζηαληίλνπ 

Ξαξνπζίαζε ηνπ θ. Πηδεξά Ληθόιανπ  

Ξαξνπζίαζε ηνπ θ. Ξαπαδόπνπινπ Πσηήξε  

Ξαξνπζίαζε ηεο θαο. Κπνπζκνπθίιηα Πηαπξνύια  

Ξαξνπζίαζε ηνπ θ. Πηνύπα Γαληήι  

 

Γ) Ρν παξάξηεκά καο κε αθνξκή ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο εθαξκνγήο 

ειέγρσλ ζηα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα θαη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ θαη Γεσηερληθνί έθαλε ζρεηηθή έξεπλα γηα ην ηη ζα πξέπεη λα 

θάλεη έλαο ζπλάδειθνο πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε απηό ην αληηθείκελν. Ρν ζρεηηθό 

πιεξνθνξηαθό θείκελν κπνξείηε λα ην δείηε παξαθάησ: 

ΑΡΞΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΚΑΠ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ζηα 

ςεθαζηηθά κεραλήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο Γεσπόλσλ ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία. Δίλαη κηα θαιή επθαηξία γηα πνιινύο ζπλαδέιθνπο θαη πξέπεη λα πξνζερζεί 

 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πιεζώξα άιισλ κέζα 

ζην 2016 νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη γηα νηθνλνκία ρώξνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε καο 

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_diavouleusi_biologika.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/apopseis_diavouleusi_biologika.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/kausimo_kalamion.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/kausimo_kalamion.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/afisa.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kausi2013_simog.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kausi2013_sidir.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kausi2013_papad.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kausi2013_mpousmpou.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/kausi2013_stoupas.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/enimerotiko_elenxon_psekastika.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/enimerotiko_elenxon_psekastika.pdf
http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/enimerotiko_elenxon_psekastika.pdf
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ελεκεξώλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (Newsletter) ηαθηηθά γηα ηελ 

δξαζηεξηόηεηα καο. 

 

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 


