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Θέμα: «Απνζηνιή ηξηκεληαίνπ απνινγηζκνχ δξάζεο ηνπ παξαξηήκαηνο καο
Καΐνπ-Ηνπιίνπ»
Πε ζπλέρεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο κπλήκαηνο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ν
απνινγηζκφο δξάζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο γηα ην 3κελν
ΚΑΗΝΠ – ΗΝΛΗΝΠ - ΗΝΙΗΝΠ 2012 έρεη σο εμήο:
ΔΗΠΔΟΣΝΚΔΛΖ-ΔΜΔΟΣΝΚΔΛΖ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑ
ΓΔΛΗΘΝ ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ
ΜΑΙΟ
ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΑ: 82

ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ: 20

ΙΟΤΝΙΟ
ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΑ: 113

ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ: 36

ΙΟΤΛΙΟ
ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΑ: 95

ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ: 21

ΤΝΟΛΟ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΩΝ: 290
ΤΝΟΛΟ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΩΝ: 77
Ρα παξαπάλσ έγγξαθα αξρεηνζεηήζεθαλ ζηνπο θαθέινπο ηνπο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ παξ/ηνο, ηα 68
εηζεξρφκελα θαη ηα 10 εμεξρφκελα αθνξνχλ ην πξφγξακκα Interreg –
Emplocomp.
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Γηαβηβάζηεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θεληξηθνχ νη ζπκκεηνρέο ζε
ζπλεδξηάζεηο 2 κειψλ ηεο Γ.Δ. κε ηα ζρεηηθά ζπλεκκέλα.
Γηαβηβάζηεθαλ ζηελ Θ. . γηα δηεθπεξαίσζε 2 αηηήζεηο γηα βεβαηψζεηο.
Ξαξείρακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. ελψ
παξαιακβάλνπκε θαη απνζηέιινπκε ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία.
 Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ζηηο νπνίεο
θξαηήζεθαλ πξαθηηθά, εθδφζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ νη απνθάζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ην Ξαξάξηεκα.
 Γηαλεκήζεθαλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά γηα ηηο 5 ζπλεδξηάζεηο,
ζηα κέιε ηεο ΓΔ ηνπ παξ/ηνο
 Δληαικαηνπνηήζεθαλ 22 δαπάλεο θη απνπιεξψζεθαλ.
 Απνδφζεθαλ νη θξαηήζεηο ηνπ δηκήλνπ Καξηίνπ – Απξηιίνπ θαη Καΐνπ –
Ηνπλίνπ.
 Πηάιζεθαλ ζηελ Νηθ. πεξεζία ηα ηηκνιφγηα πνπ πιεξψζεθαλ ην 2011 κε
θαζαξφ πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 300,00 €.
Γηα ηηο θαησηέξσ δξάζεηο πνπ ζαο αλαθέξνπκε ην παξάξηεκα καο έρεη
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.geotee-anmak.gr), έρεη απνζηείιεη κε
Newsletter ζηα κέιε ηνπ θαη έρεη δηαβηβάζεη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ
ΓΔΩΡ.Δ.Δ. ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (πνπ ήηαλ απηφ εθηθηφ) φιν ην ζρεηηθφ
πιηθφ. Αλαιπηηθφηεξα ην ηξίκελν Καΐνπ - Ηνπιίνπ ην παξάξηεκα καο πξνέβε ζηηο
παξαθάησ δξάζεηο:


Πηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg
Διιάδα-Βνπιγαξία κε ηίηιν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» θαη κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν Emplocomp ην νπνίν πινπνηεί ην παξάξηεκα καο
πξνρσξήζακε ζηελ πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε φισλ ησλ παξαθάησ
δξάζεσλ:
α) Ππλεδξίαζε 3 θνξέο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
EMPLOCOMP.
β) Ππλεδξίαζε 3 θνξέο ε νκάδα έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο EMPLOCOMP.
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γ) Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζπλεδξίαζε 3 θνξέο θη αμηνιφγεζε
ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ γηα ηε δξάζε 3.1 πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ
θη αλαδείρζεθε ν αλάδνρνο. πνγξάθηεθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε.
δ) Ξξνθεξχρζεθε ε δξάζε 5.3 ηνπ έξγνπ, δερζήθακε αηηήζεηο ελδηαθέξνληνο,
ε επηηξνπή θαηέιεμε θαη ε Γ.Δ. νξηζηηθνπνίεζε ηελ απφθαζή ηεο.
πνγξάθεθαλ 2 ζπκβάζεηο.
ε) Νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δξάζεηο 4.1, 4.2, 5.1 θαη 5.2.
πνγξάθεθαλ νη αλάινγεο ζπκβάζεηο.
ζη) Γφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν θαζψο επίζεο
θαη κε ην newsletter θαη ηελ ηζηνζειίδα καο ε πξνθήξπμε γηα ηα δχν
επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηηο πφιεηο Θαβάια θαη Γξάκα
ζηα πιαίζηα ηνπ Emplocomp.


Δλεκεξψζακε κε ζρεηηθφ Γειηίν Ρχπνπ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ
Αλ. Καθεδνλία γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην Κεηξψν Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ
Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ ΞΑΑΡ, ελψ παξάιιεια ελεκεξψζακε ηειεθσληθά
θαη φινπο φζνπο ήζειαλ δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο (Γεσηερληθνχο θαη
κε).



πνβάιακε πξφηαζε πξνο ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Αλ. Καθεδνλίαο θαη
Θξάθεο γηα ηε ζπκκεηνρή Γεσπφλσλ-Θηεληάηξσλ ζηε ζχλζεζε ησλ
επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ Λ.2323/95 γηα ηηο ιατθέο αγνξέο.



πνβάιακε αλαιπηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο (25 ζειίδσλ) γηα ηνλ
Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. ζηνπο ηνκείο θαη ηα
αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. θαη ησλ
Γεσηερληθψλ. Νη πξνηάζεηο απηέο θαηαηέζεθαλ θαη επηζήκσο ζηε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε πνπ έθαλε ε Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. ην Κάην γηα ην ζέκα απηφ.



Ππκκεηέρνπκε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξξσηνγελνχο Ρνκέα ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο

Καθεδνλίαο θαη

Θξάθεο. Ξξφθεηηαη

γηα έλα

ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο καο ζχκθσλα
κε ηνλ λφκν «Θαιιηθξάηεο», ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πξσηνγελνχο ηνκέα. Ππγθεθξηκέλα κέζα ζην Κάην δεηήζακε λα θηινμελήζνπκε κηα
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα
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λα ζπδεηεζνχλ εθεί ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο
θαη λα θαηαζέζνπκε θαη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Ζ
ζπλεδξίαζε απηή ηειηθά πινπνηήζεθε ζηε Σξπζνχπνιε ζηηο 31/5/2012.


Θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Ακεξηθάληθεο Γεσξγηθήο Πρνιήο, ε ΓΔ ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο καο απνθάζηζε λα ζπλδηνξγαλψζεη 3 εθδειψζεηο (ζηε Γξάκα,
Θαβάια θαη Πέξξεο) κε ηελ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή Πρνιή ζε αληηθείκελα πνπ
αθνξνχλ ηνπο Γεσηερληθνχο θαη ηνλ Ξξσηνγελή ηνκέα (Γεσξγία Αθξηβείαο,
Δπηρεηξεκαηηθή Γεσξγία θ.α.). Ρελ πεξίνδν απηή αζρνινχκαζηε κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ απηψλ ησλ εθδειψζεσλ.



Ρν παξάξηεκα καο ζπκκεηέρεη ζηνπο ενξηαζκνχο γηα θάζε παγθφζκηα εκέξα
πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ή ην πεξηβάιινλ. Έηζη θέηνο
εθδψζακε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ, κνηξάζακε ζρεηηθέο αθίζεο θαζψο θαη εηδηθή
έθδνζε ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (ζε ζρνιεία) κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα
πεξηβάιινληνο.



πνζηεξίμακε «1η Έκθεζη & Forum Παπαγωγήρ και Δξοικονόμηζηρ
Δνέπγειαρ Γπάμα 2012. Δνεπγειακέρ Πποηάζειρ – Δναλλακηικέρ
Λύζειρ» (ρσξίο θφζηνο γηα ην παξάξηεκα καο) πξνβάιινληαο φκσο έηζη ην
έξγν ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. θαη ησλ Γεσηερληθψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Γξάκαο.



Ππκκεηέρνπκε ζηελ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε κε θεξφκελν ηίηιν «Ππάζινη
Βιώζιμη Απαζσόληζη» ζηα πλαίζια ηηρ ςλοποίηζηρ ππογπάμμαηορ
ΣΟΠΔΚΟ (Γπάζη 3 «Σοπικέρ δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ για
εςάλωηερ ομάδερ» καηηγοπία παπέμβαζηρ 1, θεμαηικόρ άξοναρ 4
«Πλήπηρ ενζωμάηωζη ηος ζςνόλος ηος ανθπώπινος δςναμικού ζε
μια κοινωνία ίζων εςκαιπιών», ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
«Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού 2007-2013»). Ζ ζπκκεηνρή καο
ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη ζηε ζχκπξαμε έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ.Π.
ΓΔΩΡ.Δ.Δ. θαη ην πξφγξακκα μεθίλεζε λα πινπνηείηαη κέζα ζηνλ Ηνχλην κεηά
ηελ έγθξηζε πνπ έιαβε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ε ελ ιφγσ Αλαπηπμηαθή
Πχκπξαμε, ζηελ νπνία θαη ζπκκεηάζρνπκε. Όια ηα αληηθείκελα ηνπ
πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη είλαη απηά πνπ πξφηεηλε
ην παξάξηεκα καο θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Πρεδηάδνπκε ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα Γεσηερληθνχο κε
αληηθείκελν ηα αξσκαηηθά θπηά ην θζηλφπσξν. Γηα ην ιφγν απηφ
πξνρσξήζακε ήδε ζε κηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ζπγθεληξψζακε 50 ελδηαθεξφκελνπο, ελψ παξάιιεια
θάλνπκε πξνεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ.



Ρν παξάξηεκα καο αληαπνθξηλφκελν ζην ξφιν ηνπ ππνβάιεη αλαιφγσο ηνπ
ζέκαηνο πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ. γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ. Έηζη ππνβάιακε πξνηάζεηο γηα ηελ οικονομική
βιωζιμόηηηα ηος ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζχζηαζε ζρεηηθήο
νκάδαο εξγαζίαο.



Ρν παξάξηεκα καο ζπκκεηέρεη σο ζπλδηνξγαλσηήο ή κε νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηη διασείπιζη ηων
ςδαηικών πόπων ζηα πιαίζηα ηεο εμειηζζφκελεο ζρεηηθήο διαβούλεςζηρ
πνπ ππάξρεη γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα ηεο νδεγίαο 50/2000 γηα ηα λεξά. Έηζη
ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξνρσξήζακε ζηε:
α) Ππλδηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ην ΡΔΔ Α.Κ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ ζηε Γξάκα (ζηηο 21/6) κε ζέκα: «Γξάκα: Δπάξθεηα δαηηθψλ
πφξσλ, κχζνο ή πξαγκαηηθφηεηα;». Θχξηνο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο ήηαλ
ν Γξ. Γεσιφγνο θ. Γηακαληήο Πηέθαλνο θαζεγεηήο ηνπ Γ.Ξ.Θ..
β) Ππλδηνξγάλσζε εκεξίδαο ζηελ Θαβάια (ζηηο 2/7) κε ην ΡΔΔ Α.Κ. γηα ηελ
«Νξζνινγηθή Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία». Ζ
εκεξίδα είρε πςειφ επίπεδν νκηιεηψλ (Δηδηθφο Γξακκαηέαο δάησλ,
Θαζεγεηέο Ξαλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο
θ. Κπζηαθίδεο Εαθείξεο). Νη εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηψλ έρνπλ αλαξηεζεί
θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο.
γ) Ππκκεηείρακε ζηηο εκεξίδεο δηαβνχιεπζεο ηνπ ΞΔΘΑ γηα ηα ζρέδηα
δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Θαβάια θαη ζηηο Πέξξεο ζηηο 18 θαη
19/7. Πηηο εκεξίδεο απηέο θαηαζέζακε γξαπηψο νινθιεξσκέλεο θαη
εθηελείο πξνηάζεηο γηα ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα 11 θαη 12 (Αλαηνιηθή
Καθεδνλία, Θξάθε).



Κηα αθφκα κεγάιε δξάζε πνπ έρεη αλαιάβεη ην παξάξηεκα καο καδί κε ην
Γήκν Θαβάιαο είλαη ε ςλοποίηζη εκζηπαηείαρ ενημέπωζηρ για ηην
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αποηποπή ηος θαινομένος ηηρ καύζηρ ηων καλαμιών ηδίσο ζηα
Ρελάγε Φηιίππσλ, κηα παξαγσγηθή αγξνηηθή πεξηνρή ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο
αμίαο. Γηα λα ζπληνλίζνπκε ηε δξάζε φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ (Γήκνπο,
Γαζαξρείν, Ξπξνζβεζηηθή ππεξεζία, ΝΞΔΘΔΞΔ, θ.ι.π.) δηνξγαλψζακε
ζχζθεςε ζηηο 5/7 ζην παξάξηεκα καο. Πηηο δξάζεηο πνπ ζα πξνρσξήζνπκε
πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ απφ ην
παξάξηεκα καο (δξάζε πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί), ελεκεξσηηθήο αθίζαο,
ελεκεξσηηθψλ

ζπνη

ζε

εθεκεξίδεο,

ηειενξάζεηο

θαη

ξαδηφθσλν.

Δπίπξφζζεηα θαη κε ηε βνήζεηα ππαιιήισλ ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ζα
γίλεη επί ηφπνπ ελεκέξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ηελ
θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ δεηήζακε εγγξάθσο θαη ηε βνήζεηα ηνπ
ΝΞΔΘΔΞΔ. Ρέινο ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δηνξγάλσζε 3 ελεκεξσηηθψλ
εκεξίδσλ γηα ηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Όιεο απηέο
νη δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο
Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ..


Γηαβηβάζακε εξσηήκαηα ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθψλ γηα ην Κεηξψν
Γεσξγηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ ΝΞΔΓΔΞ. Ρηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ηηο
δηαβηβάζακε κε ηε ζεηξά καο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κέζσ ηνπ Newsletter γηα
ελεκέξσζε ηνπο.



πνζηεξίμακε γηα κηα αθφκα θνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο Γαζνιφγνπο ηνπ
Γαζαξρείνπ Γξάκαο απέλαληη ζηηο αλαίηηεο θαη άδηθεο επηζέζεηο ηνπ
βνπιεπηή Λ. Θνδάλεο θ. Θνπθνπιφπνπινπ.



Θέζακε ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ην πξφβιεκα
πνπ έρεη πξνθχςεη κε ην ππόγπαμμα Γακοκηονίαρ ζηη Θάζο απφ ηηο
δξακαηηθέο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ ζε απηφ, δεηψληαο παξάιιεια λα
επαλέιζεη ην πξνζσπηθφ ηεο Γαθνθηνλίαο ζε παιηφηεξα επίπεδα.



πνβάιακε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα, ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ
ΓΔΩΡ.Δ.Δ. ππφκλεκα κε ηα πποβλήμαηα ηων Γεωηεσνικών και ηος
παπαπηήμαηορ μαρ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηελ εγεζία ηνπ
πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.



Κεηά απφ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ε Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο καο, δήηεζε ηελ
παξνρή ζηνηρείσλ απφ ην Γήκν Γξάκαο, γηα έλα ζέκα πνπ πξνέθπςε
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ζρεηηθά κε ηελ αλαίηηα θνπή δέληξσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ
φδεπζεο ηπθιψλ ζηελ Γξάκα.


πνβάιακε ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο καο ζε Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε,
κέζα ζην Κάην, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηκειεηεξηαθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ., πξφηαζε ζε
επηρεηξεζηαθφ

πξφγξακκα.

Ππγθεθξηκέλα

πξφθεηηαη

γηα

ηελ

Α..

«ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΞΟΑΜΖ ΓΗΑ ΡΖ ΤΓΘΟΑΡΖΠΖ ΝΔΩΛ ΔΠΗΠΡΖΚΝΛΩΛ
ΡΖΛ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ»

κε

δηαθξηηηθφ

ηίηιν

«Α..

ΤΝΔΠΩ…

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Αλνηρηήο Ξξφζθιεζεο κε
θσδηθφ

75

θαη

αξηζκ.

πξση.

1796/21-03-2012

ηεο

Δλδηάκεζεο

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ., γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο
ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ Ξξφζθιεζεο. Ζ αλνηρηή πξφζθιεζε αθνξά ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο «ΡΝΞΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ζηηο ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΩΛ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΓΝΟΩΛ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ», ζηε Γξάζε 7 ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο
πνιηηηθέο απαζρφιεζεο», ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3:
«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε», ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013». Ππόκειηαι
για μια ππόηαζη πος αθοπά ηην ςλοποίηζη δπάζεων για ηην
ζςγκπάηηζη νέων επιζηημόνων ζηην Πεπιθέπεια, η οποία λόγω
ηηρ ζςμμεηοσήρ μαρ πεπιλαμβάνει και Γεωηεσνικούρ.


Ρν παξάξηεκα καο κεηά απφ αηηήκαηα κειψλ καο πξνρψξεζε κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηνπ ζηε ζπγθέληξσζε απνξηψλ θαη εξσηεκάησλ πξνθεηκέλνπ
λα ηα ππνβάιεη ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο (ΔΙΓΑ, ΝΞΔΘΔΞΔ, Γ/λζεηο Γεσξγίαο
θ.ι.π.) ψζηε λα ελεκεξψζνπκε κε ηε ζεηξά καο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ην ηη
ηζρχεη κεηά ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε
λνκνζεζία.



Κεηά απφ αίηεκα ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο πξνρσξήζακε ζηε ζχζηαζε νκάδαο
εξγαζίαο «για ηη Γιεπεύνηζη και Τποβολή Πποηάζεων για ηην
Αξιοποίηζη ηηρ Πεπιοσήρ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηος Γήμος Καβάλαρ».
Ξξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή (έθηαζεο 12.000 ζηξ.) κε κεγάιεο πξννπηηθέο
αλάπηπμεο, γηα ηελ νπνία δεηήζεθε απφ ην Δπηκειεηήξην καο λα ππνβάιεη
ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπλεθιήζε αξθεηέο θνξέο ην
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ηειεπηαίν ηξίκελν θαη πξνρψξεζε ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο.
Κέζα ζην Ηνχιην νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη παξέδσζε έλα θείκελν
80 πεξίπνπ ζειίδσλ κε αλαιπηηθέο πξνηάζεηο. Θα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε
ηεο εξγαζίαο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Θαβάιαο θαη ζην ηνπηθφ ηχπν.


πνβάιιακε

πξνο

ηελ

θεληξηθή

ππεξεζία

ηηο

εηήζηεο

εθζέζεηο

απηναμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ.


πνβάιακε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξαξηήκαηνο καο κε
αηηηνινγεκέλε έθζεζε.



Γηνξγαλψζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΘΞΔ Φηιίππσλ δσξεάλ ζεκηλάξην
Παιηγθαξνηξνθίαο θαη Πεξνηξνθίαο γηα Γεσηερληθνχο.



Ππκκεηέρνπκε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο, φπνπ θαηά πεξίπησζε θαη
αλαιφγσο ηεο ζεκαηνινγίαο ππνβάιινπκε πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ
καο αθνξνχλ.



Γηαβηβάζακε ζε αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζε θνξείο θαη ζε Γεσηερληθνχο
έγγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. γηα ηηο θξαηήζεηο ππέξ
ΓΔΩΡ.Δ.Δ..



Ρν παξάξηεκα καο ελεκεξψλεη εβδνκαδηαία ηνπο Γεσηερληθνχο κε
Newsletter γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Ξαξάξηεκα καο, ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ.
γεληθφηεξα, ηνπο Γεσηερληθνχο θ.α. ζέκαηα φπσο εκεξίδεο, ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα, πξνθεξχμεηο έξγσλ-κειεηψλ, ζέζεηο εξγαζίαο θ.α.. Έρνπκε ήδε
ζπγθεληξψζεη κηα βάζε 600 Γεσηερληθψλ απνδεθηψλ θαη θηινδνμνχκε λα
ηελ επεθηείλνπκε πεξηζζφηεξν.



Απνζηείιακε επρεηήξηα κελχκαηα πξνο ηελ λέα εγεζία ηνπ ΞΑΑΡ θαη πξνο
ηνπο λενεθιεγέληεο βνπιεπηέο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο.



Ρν παξάξηεκα καο εθπξνζσπείηαη θαη ζπκκεηέρεη ζε πιεζψξα επηηξνπψλ,
ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκβνπιίσλ, ηα νπνία ζπλεδξίαζαλ ην
ηειεπηαίν ηξίκελν. Ξεξάλ απηψλ ζπκκεηέρεη θαη ζηηο εξγαζίεο εκεξίδσλ,
ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή καο ην ηειεπηαίν
ηξίκελν θαη αθνξνχζαλ αληηθείκελα ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.



Πρεδηάδνπκε ηελ πινπνίεζε γηα ην θζηλφπσξν εκεξίδαο γηα ηε Πηέβηα κε ην
Γήκν Ακθίπνιεο θαη έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθέο επαθέο κε ηνπο
νκηιεηέο.
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Ρν παξάξηεκα καο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ έξγνπ πνπ έρεη
επηηειέζεη

ην

ηειεπηαίν

ηξίκελν,

θαζεκεξηλά

πξνζθέξεη

θαη

ππεξεζίεο

ελεκέξσζεο ηφζν ζε ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο φζν θαη ζε θάζε άιιν
ελδηαθεξφκελν (Αγξφηε, πεξεζίεο θ.ι.π.) γηα γεσηερληθά επαγγεικαηηθά ζέκαηα
άιια θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηφζν γηα ην παξάξηεκα καο
φζν θαη γεληθφηεξα.

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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