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Θέμα: «Πξόηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ζπλεδξηώλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα
εθήβνπο – θηινμελνύκελνπο ζην Υακόγειν ηνπ παηδηνύ»
ε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο καο επηθνηλσλίαο θαη κεηά από απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, ζαο απνζηέιινπκε ηελ πξόηαζε καο γηα ηελ πινπνίεζε
αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα εθήβνπο –
θηινμελνύκελνπο ζην Υακόγειν ηνπ παηδηνύ, κε δηαδηθηπαθό ηξόπν ιόγσ ηεο παλδεκίαο.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα
πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Λ. 1474/1984). Κέιε ηνπ είλαη
όινη νη επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Θηεληαηξηθήο, Γεσινγίαο θαη
Ηρζπνινγίαο. Δίλαη έλα επηζηεκνληθό επηκειεηήξην κε ηε κνξθή Λ.Π.Γ.Γ. θαη επνπηεύεηαη
από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ύκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθό ηνπ λόκν
(Λ. 1474/1984, άξζξν 2), ζηα αληηθείκελα θαη ηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ
καο, κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλεηαη ε Γεσηερληθή παηδεία θαη έξεπλα, ε αλάπηπμε ηνπ
βηνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο κε ρώξν επζύλεο ηνπο Λνκνύο Θαβάιαο, Γξάκαο
θαη εξξώλ θαη έδξα ηελ Θαβάια θηλνύκελν ζε απηά ηα πιαίζηα θαη έρνληαο απνθηήζεη
ζρεηηθή εκπεηξία αθνύ ζην παξειζόλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εκέξεο θαξηέξαο ηνπ πλδέζκνπ
Δθπαηδεπηηθώλ Φξνληηζηώλ Λ. Θαβάιαο, αιιά θαη ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη παξαθάησ
αλαιπηηθόηεξα ηελ πξόηαζε ηνπ.
Αξρηθά ζθόπηκν είλαη λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ έθεβσλ παηδηώλ από κέξνπο ζαο πνπ
θηινμελνύληαη ή ππνζηεξίδνληαη από ην ρακόγειν ηνπ παηδηνύ θαη βξίζθνληαη ζην
πξνζάιακν ησλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ, ή πιεζηάδνπλ ζε απηέο (θπξίσο νη καζεηέο

ιπθείνπ), ηα νπνία θαινύληαη λα επηιέμνπλ ην επάγγεικα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ
ζην κέιινλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη από κέξνπο ζαο κηα δηεξεύλεζε ηνπ πηζαλνύ
ελδηαθέξνληνο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ώζηε λα έρνπκε κηα εηθόλα ζρεηηθά κε ην πόζα παηδηά
ελδηαθέξνληαη γηα απηή ηε δξάζε θαη λα πξνρσξήζνπκε αλαιόγσο.
Από κέξνπο καο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο απηέο έκπεηξνη Γεσηερληθνί κέιε καο
(Γεσπόλνη, Γαζνιόγνη, Θηελίαηξνη, γεσιόγνη θαη Ηρζπνιόγνη), από δηάθνξνπο ηνκείο
απαζρόιεζεο (Γεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα, ππάιιεινη ή ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο),
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά απηά, γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο,
ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο απηώλ ησλ επαγγεικάησλ θαη θπξίσο λα
ζπδεηήζνπλ ην θιέγνλ ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο κέζσ ηεο επηινγήο
απηώλ ησλ επαγγεικάησλ. Κεηά από έλα πξώην θύθιν νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη έλαο δεύηεξνο πην εμεηδηθεπκέλνο θύθινο αηνκηθώλ, ή νιηγνκειώλ ζπλεδξηώλ
αλά εηδηθόηεηα θαη αλαιόγσο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα δείμνπλ ηα παηδηά απηά.
Δθαξκόδνληαο πάληνηε από όινπο όζνπο ζα ζπκκεηέρνπλ ηνλ Γεληθό Θαλνληθό Πξνζσπηθώλ
Γεδνκέλσλ θαη ηνπο θαλόλεο ερεκύζεηαο.
Θύξην ελεκεξσηηθό θείκελν γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γεσηερληθώλ απνηειεί ην Π.Γ. 344/2000 «Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ Γεσηερληθνύ», ΦΔΘ Α’ αξηζκ. 297/29-12-2000, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 8-17 απηνύ.
Αλακέλνληαο ηε ζεηηθή ζαο απάληεζε επί ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ηεο πξόηαζεο καο, ηελ
νπνία κπνξνύκε λα ζπλδηακνξθώζνπκε ζηελ πνξεία, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Σέινο, ζα ραξνύκε πνιύ λα ζπλεξγαζηνύκε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο καο έζησ θαη πηινηηθά ζε πξώηε θάζε.
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