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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημέρα καριέρας γεωτεχνικών
με θέμα: «Ο ρόλος του γεωπόνου στην αγορά εργασίας»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 23 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ΓΠΑ, η ημέρα καριέρας γεωτεχνικών με θέμα «Ο ρόλος
του γεωπόνου στην αγορά εργασίας» που διοργάνωσαν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. –
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ),
τόσο από πλευράς συμμετοχής, όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος των ομιλιών.
Την εκδήλωση συντόνισαν οι κ.κ. Λουκιανός Κοντέλας και Δημήτρης
Κοντογιαννάτος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, της Διοικούσας
Επιτροπής (ΔΕ) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Ο κ.
Λουκιανός Κοντέλας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών, ανέφερε ότι η
σημερινή εκδήλωση εντάσσετε σε ένα σύνολο δράσεων του Επιμελητηρίου που
στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης του γεωτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού
και στη μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση της κρίσης και της ανεργίας σε
συνθήκες ανάπτυξης, εργασίας και ευημερίας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών ο κ. Σταύρος
Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας
και Ανάπτυξης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με
την αγορά εργασίας και εκ μέρους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς η κ.
Ευαγγελία Κώτση, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, που αναφέρθηκε στις
δράσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου που αφορούν στην ενημέρωση των μελών
του για τους επιμέρους τομείς απασχόλησης των γεωτεχνικών, σε μια προσπάθεια
θωράκισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
Ο κ. Πέτρος Ταραντίλης, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής του Ανθρώπου, στη σύντομη τοποθέτησή του τόνισε την ανάγκη
συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,
προκειμένου να διευρυνθούν οι τομείς απασχόλησης των γεωπόνων, δεδομένου ότι
τα αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών παρέχουν την απαραίτητη επιστημονική
επάρκεια για την άσκησή τους.
Ο κ. Γεώργιος Μπαθρέλλος, Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.ΕΑ.ΓΕ.), ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον
τρόπο λειτουργίας του Τ.Ε.Α.ΓΕ. και τόνισε την ανάγκη της συμπληρωματικής
Επαγγελματικής Ασφάλισης, δεδομένων και των τεράστιων προβλημάτων που έχουν
τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.
Η κ. Ιωάννα Σκαλτσά, υπεύθυνη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΓΠΑ,
αναφέρθηκε αρχικά στις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο
Διασύνδεσης προκειμένου να υποστηρίξει τους φοιτητές στην έναρξη της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και στη συνέχεια ανέλυσε θέματα που
συμβάλλουν στην επιτυχή είσοδο των νέων επιστημόνων στην αγορά εργασίας,
όπως η σύνταξη ορθού βιογραφικού σημειώματος και οι ζητούμενες δεξιότητες.

Ο κ. Ιωάννης Γρηγοράτος, γεωπόνος μελετητής με πολυετή και επιτυχημένη
επαγγελματική καριέρα, τόνισε την ανάγκη ανάδειξης της ποιότητας που διαθέτουν τα
ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η πιστοποίησή τους
προκειμένου να μπορέσουν να καθιερωθούν στις διεθνείς αγορές.
Ο κ. Μανώλης Καπάνταης, δασολόγος - περιβαλλοντολόγος, αναφέρθηκε στα
είδη των έργων πρασίνου και παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του
επαγγελμάτων του μελετητή και του εργολήπτη των ιδιωτικών και δημοσίων έργων
πρασίνου.
Ο κ. Βλάσης Μπισμπίκης, γεωπόνος ιδρυτής της Green & Health,
αναφέρθηκε στις ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχει η καταπολέμηση εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του
παρουσίασε με συνοπτικό τρόπο τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες που έχει η
άσκησή του στις σύγχρονες συνθήκες.
Ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, γεωπόνος τεχνολόγος τροφίμων,
που αξιοποίησε τις γνώσεις που του παρείχαν οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην
αμπελουργία –οινολογία για τη δημιουργία δικών του ετικετών κρασιού, αναφέρθηκε
σε τομείς απασχόλησης των γεωπόνων στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ο κ. Ανδρέας Σιούτης, γεωπόνος συνιδρυτής της Organic 3s, με το
χαρακτηριστικό χειμαρρώδη τρόπο του, έκανε σαφές στο ακροατήριο ότι το
«επιχειρείν» είναι πάντα εφικτό, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, με απαραίτητες
όμως προϋποθέσεις την καινοτόμο σκέψη και την επιμονή.
Ο κ. Μανώλης Καρίνος, γεωπόνος τεχνολόγος τροφίμων Msc, MBA, στέλεχος
της εταιρίας φυσικών καλλυντικών APIVITA, ανέλυσε το ρόλο του γεωπόνου σε μια
εταιρία φυσικών καλλυντικών και περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας σε πολυεθνικές
εταιρίες.
Η ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, με κυρίαρχη την παρουσία των φοιτητών, καθώς
και το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολούθησαν την εκδήλωση, που φανερώνουν το
ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των νέων επιστημόνων για επιτυχή είσοδο στην αγορά
εργασίας, επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης του Παρ/τος Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη
διοργάνωση της εκδήλωσης και κυρίως υποδεικνύουν την ανάγκη διοργάνωσης και
άλλων εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προετοιμασία των νέων επιστημόνων για
την αγορά εργασίας.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

Σ. Ζωγραφάκης Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ

Ευαγ. Κώτση Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.–
Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς

Από αριστερά: Π. Ταραντίλης Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του
Ανθρώπου, Δ. Κοντογιαννάτος Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ/μα Ανατ., Λ. Κοντέλας
Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παρ/μα Ανατ. Στερεάς

