ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/σες,
την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 διεξάγεται μία κρίσιμη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου, όπου όλοι οι Γεωτεχνικοί καλούμαστε, με σοβαρότητα,
κριτική σκέψη και αξιολόγηση των λόγων και των πεπραγμένων του κάθε συνδυασμού, να
αναδείξουμε εκείνους τους συναδέλφους, που θα μας εκπροσωπήσουν με συνέπεια, συνέχεια και
αποφασιστικότητα στο Συλλογικό μας όργανο.
Η Γεωτεχνική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της βασίστηκε στη
μεγάλη εμπειρία και στη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά των στελεχών της. Κατέδειξε τη μεγάλη
ανάγκη για στροφή και πλήρη απεμπλοκή από παλαιοκομματικές πρακτικές και αγκυλώσεις.
Κατέδειξε ακόμη την ανάγκη για συμμετοχή, όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων όλων των
κλάδων. Στόχευσε στην οικοδόμηση δυνατότητας παρέμβασης και ανάπτυξης σκέψεων –
προτάσεων – παρεμβάσεων, για όλα τα θέματα που έχουν σχέση, με τα επιστημονικά - γνωστικά
μας πεδία και τα εργασιακά μας αντικείμενα, καθώς και με την προάσπιση των συμφερόντων των
συναδέλφων Γεωτεχνικών και της κοινωνίας.
Λαμβάνοντας από τους συναδέλφους μας την εντολή για τη διοίκηση του Παραρτήματος κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης διοικητικής περιόδου, κύριο μέλημά μας ήταν:
Η διατήρηση του κύρους του Επιμελητηρίου μας σε υψηλό επίπεδο, με δυνατή φωνή τοπικά αλλά
και πανελλήνια.
Η καθιέρωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτ. Μακεδονίας ως ισότιμο συνομιλητή σε όλα τα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Η επιστημονική παρέμβαση με προτάσεις, καθώς και η κοινωνική καταξίωση του Γεωτεχνικού και
των υπηρεσιών που προσφέρει.
Πράγματι, το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας δικαίωσε κάθε προσδοκία. Καθώς με πλήρη
ομοθυμία και ομοφωνία των μελών της Δ.Ε., υπήρξαν συνεχείς, ουσιαστικές παρεμβάσεις με
προτάσεις, που αφορούσαν την άσκηση αγροτικής πολιτικής, την παραγωγική ανασυγκρότηση του
αγροτικού χώρου, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Δήμων
της, και επαγγελματικά θέματα των μελών μας.

Η συνεχής και συνεπής δράση του Παραρτήματος είχε ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση μιας, κατά
κοινή ομολογία, πολύ καλής εικόνας για το φορέα μας, εκείνης του χρήσιμου, του παραγωγικού,
με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σε καίρια ζητήματα του πρωτογενή τομέα, των κλάδων μας
και της κοινωνίας γενικότερα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας υπήρξε μέριμνα για τη λειτουργική και οργανωτική επάρκεια
του Παραρτήματος μας με παροχή υπηρεσιών, πλήρους και ουσιαστικής ενημέρωσης στα μέλη μας
μέσω διαδικτύου. Συνεχής παρουσία με εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της Δυτικής
Μακεδονίας, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενότητες.
Υπήρξε αγαστή συνεργασία, με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς, τόσο τους τοπικούς της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τους Βουλευτές, την Περιφερειακή Αρχή, την ΠΕΔ, τους
Δήμους και τους Συλλόγους Γεωτεχνικών, όσο και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, αλλά και το κεντρικό Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
Το Παράρτημά μας συμμετείχε πρόθυμα και δημιουργικά, με κατάθεση προτάσεων, σε όλες τις
επιτροπές, ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις/διαβουλεύσεις πολιτικών φορέων στις οποίες κλήθηκε,
ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσκλήσεις που δέχτηκε, είτε για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, είτε για
μεμονωμένες εισηγήσεις, είτε για τη συμμετοχή σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Δόθηκε βήμα και κινητοποιήθηκαν πολλά μέλη μας, είτε με τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, είτε
με τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν υπό την αιγίδα μας, τις προτάσεις των οποίων
υιοθετήσαμε στις δράσεις μας.
Παράλληλα μεριμνήσαμε για τη λειτουργία του οργάνου των Αντιπροσώπων των Κλάδων του
Παραρτήματος, διοργανώνοντας ανελλιπώς σε όλα τα έτη της θητείας μας συνολικά τέσσερεις (4)
συνελεύσεις στην έδρα του Παραρτήματος.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω έγιναν πράξη με τις άοκνες προσπάθειες των μελών
των οργάνων διοίκησης, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο κληθήκαμε να
λειτουργήσουμε, δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς είχαμε στη διάθεσή μας
οικονομικούς πόρους κατά τουλάχιστον 50% λιγότερους.
Σήμερα, μπροστά στη νέα πρόσκληση – πρόκληση για συμμετοχή και δράση, με απόλυτη
συναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί, με απόλυτο σεβασμό στον επιμελητηριακό θεσμό
και στους συναδέλφους μας, πιστοί στις αρχές και τις αξίες που καθορίζουν διαχρονικά τη δράση
μας, με συσσωρευμένη εμπειρία και κοινά ομολογημένη αποτελεσματικότητα, συμμετέχουμε
στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 22ας Απριλίου 2018.
Το ψηφοδέλτιο μας, όντας το μόνο ανεξάρτητο από κομματικούς μηχανισμούς, είναι αυξημένο σε
συμμετοχή υποψηφίων, ανανεωμένο σε μεγάλο ποσοστό με Νέους συναδέλφους ενώ αποτελείται
από καταξιωμένους Γεωτεχνικούς όλων των κλάδων και από όλο το εργασιακό φάσμα.

Στη νέα περίοδο, σε ένα ομολογουμένως δύσκολο και με πολλαπλές απαιτήσεις περιβάλλον,
επιδίωξή μας είναι να ανταποκριθούμε πλήρως και με επάρκεια στο ρόλο μας, να είμαστε
παραγωγικοί και χρήσιμοι, στην υπηρεσία των συναδέλφων μας, έχοντας ως εγγύηση τα
αποτελέσματα της δράσης μας κατά την προηγούμενη περίοδο.
Έχοντας ως δεδομένο ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, δεσμευόμαστε για συνέχιση
του έργου μας με παρεμβάσεις και παρουσία, σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και τα πεδία
δραστηριότητας των Γεωτεχνικών.
Δεσμευόμαστε σε περαιτέρω οργανωτική επάρκεια με αναβάθμιση των υπηρεσιών του
Παραρτήματος μας, με προσπάθεια για την ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των Γεωτεχνικών, τη
συνεχιζόμενη ενημέρωση – κατάρτιση των μελών, με παράλληλη δημιουργία επαγγελματικών
προοπτικών.
Για να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων!
Στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 22 Απριλίου 2018 ζητούμε τη στήριξη όλων των συναδέλφων μας
για να προάγουμε το όραμά μας για ένα ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ!

όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε καλύτερα!

Με τιμή
για την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2.

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3.

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

4.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

5.

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

6.

ΒΛΑΧΑΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

7.

ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

8.

ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ

9.

ΓΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

10.

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΑΝΝΑ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

11.

ΓΚΟΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

12.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

13.

ΓΡΙΒΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

14.

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

15.

ΔΗΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

17.

ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

18.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

19.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

20.

ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

21.

ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

22.

ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

23.

ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ – ΚΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

24.

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

25.

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

26.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

27.

ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ

28.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

29.

ΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

30.

ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

31.

ΜΗΤΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

32.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

33.

ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

34.

ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

35.

ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ

36.

ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

37.

ΝΑΒΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

38.

ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

39.

ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ

40.

ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

41.

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

42.

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

43.

ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

44.

ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

45.

ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

46.

ΡΙΖΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

47.

ΡΟΥΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

48.

ΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

49.

ΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

50.

ΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

51.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

52.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ

53.

ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

54.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

55.

ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

56.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

57.

ΧΑΜΙΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

58.

ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

59.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

60.

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.
ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3.
ΓΡΙΒΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΖΗΣΗ
3.
ΔΗΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4.
ΜΗΤΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6.
ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7.
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8.
ΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1.
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
3.
ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1.
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ
2.
ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3.
ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.
ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
2.
ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΑΝΙΗΛ
3.
ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1.
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

* Ο ψηφοφόρος για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να ψηφίσει τους υποψηφίους
όλων των κλάδων και μέχρι:
4 γεωπόνους, 2 δασολόγους, 2 κτηνιάτρους, 2 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο
U

U

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Απολογισμός
Διοικητικής Περιόδου
Δεκέμβριος 2014 – Απρίλιος 2018
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
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Εισαγωγή
Στη διάρκεια της διοικητικής περιόδου από το Δεκέμβριο 2014 μέχρι και τον Απρίλιο 2018
στο Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με εντατική προσπάθεια, πολλή
δουλειά, με συναντίληψη, με ομονόηση και τη συμμετοχή όλων, υπήρξε πολύπλευρη πολυποίκιλη δράση, έγιναν πράξη κυριολεκτικά όλα όσα είχαν προγραμματιστεί στην
αρχή της θητείας και παράχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό έργο εστιασμένο κυρίως στα εξής:


Λειτουργική και οργανωτική επάρκεια



του Παραρτήματος.


Παρεμβάσεις – προτάσεις σε θέματα



Συνεργασία

και

υποστήριξη

της

της Περιφέρειας, ως τα ζώντα κύτταρα

Ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των

τροφοδότες ανθρώπων και ιδεών στο
Επιμελητήριο.

μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά.
Συνεχιζόμενη ενημέρωση – κατάρτιση



Παροχή

υπηρεσιών,

πλήρους

και

ουσιαστικής ενημέρωσης στα μέλη μας

των Γεωτεχνικών.


Γεωτεχνικών

λειτουργίας των Γεωτεχνικών Συλλόγων

Γεωτεχνικών και κατοχύρωσή τους σε



των

υπηρεσιών στην περιφέρεια μας.

γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.


Αναβάθμιση

μέσω διαδικτύου.
Δημιουργία

επαγγελματικών

προοπτικών, ιδιαίτερα για τους νέους



Ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή για
θέματα που μας αφορούν.

συναδέλφους.

Βασική προτεραιότητα της Δ.Ε. ήταν η συνένωση όλων των δυνάμεων των γεωτεχνικών,
χωρίς αποκλεισμούς, απ’ όπου κι αν προέρχονταν, με αποφυγή των στείρων κομματικών
αντιπαραθέσεων, με το βάρος της προσπάθειάς να δίνεται εξ’ ολοκλήρου στην ανάδειξη
του επιστημονικού ρόλου του Επιμελητηρίου, στην προάσπιση των συμφερόντων των
συναδέλφων Γεωτεχνικών και της κοινωνίας.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών δικαίωσε κάθε προσδοκία. Καθώς με πλήρη ομοθυμία
και ομοφωνία των μελών της Δ.Ε., υπήρξαν συνεχείς, ουσιαστικές παρεμβάσεις με
προτάσεις, που αφορούσαν την άσκηση αγροτικής πολιτικής, την παραγωγική
ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη
της Περιφέρειας και των Δήμων της, και επαγγελματικά θέματα των μελών μας.
Η συνεχής και συνεπής δράση του Παραρτήματος είχε ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση
μιας, κατά κοινή ομολογία, πολύ καλής εικόνας για το φορέα μας, εκείνης του χρήσιμου,
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του παραγωγικού, με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σε καίρια ζητήματα του
πρωτογενή τομέα, των κλάδων μας και της κοινωνίας γενικότερα.
Υπήρξε αγαστή συνεργασία, με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς, τόσο τους τοπικούς της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τους Βουλευτές, την Περιφερειακή Αρχή, την ΠΕΔ,
τους Δήμους και τους συλλόγους γεωτεχνικών,
όσο και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
ΣΤΟΧΕΥΣΑΜΕ ΣΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ

& Τροφίμων, αλλά και το κεντρικό Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου.
Το Παράρτημά μας συμμετείχε πρόθυμα και
δημιουργικά, με κατάθεση προτάσεων, σε όλες
τις

επιτροπές,

ομάδες

εργασίας

και

εκδηλώσεις/διαβουλεύσεις πολιτικών φορέων
στις οποίες κλήθηκε και ανταποκρίθηκε σε όλες

τις προσκλήσεις που δέχτηκε είτε για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, είτε για μεμονωμένες
εισηγήσεις, είτε για τη συμμετοχή σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Υπήρξε συνεχής παρουσία με εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της Δυτικής
Μακεδονίας, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Δόθηκε βήμα και κινητοποιήθηκαν πολλά μέλη μας είτε με τη διαδικασία των
διαβουλεύσεων, είτε με τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν υπό την αιγίδα μας, τις
προτάσεις των οποίων υιοθετήσαμε στις δράσεις μας.
Ακόμη μεριμνήσαμε για τη λειτουργία της οργάνου των Αντιπροσώπων των Κλάδων του
Παραρτήματος διοργανώνοντας ανελλιπώς τέσσερεις (4) συνελεύσεις σε όλα τα έτη της
θητείας μας στην έδρα του Παραρτήματος.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω έγιναν πράξη με τις άοκνες προσπάθειες
των μελών των οργάνων διοίκησης, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο
κληθήκαμε να λειτουργήσουμε, δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς
είχαμε στη διάθεσή μας οικονομικούς πόρους κατά τουλάχιστον 50% λιγότερους.
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων της περιόδου που προηγήθηκε.
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I.

Λειτουργική και οργανωτική επάρκεια Παραρτήματος

Στην θητεία που προηγήθηκε έγινε χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
πόρων του προϋπολογισμού του Παραρτήματος, με παράλληλη μείωση των λειτουργικών
εξόδων, των λογαριασμών ΔΕΚΟ και του
ενοικίου

του

χώρου

γραφείων,

συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης του
Επιμελητηρίου, χωρίς όμως να επηρεαστεί
ούτε

στο

ελάχιστο

η

επιχειρησιακή

δυνατότητα και η αποδοτικότητα των
εργασιών του Παραρτήματος.
Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη και έγινε
αναδιαρρύθμιση και συντήρηση των χώρων των γραφείων του Παραρτήματος, με άμεσο
αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου,
ενώ παράλληλα έγινε επισκευή και πλήρης αξιοποίηση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του
Παραρτήματος.

II.

Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης στα μέλη

Πυρήνα της δράσης μας αποτέλεσε η ενημέρωση και η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερων μελών του Παραρτήματος. Προκειμένου να γίνει δυνατή η παροχή
υπηρεσιών πλήρους και ουσιαστικής ενημέρωσης στα μέλη μας κυρίως μέσω διαδικτύου:


δημιουργήθηκε βάση δεδομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του
Παραρτήματος,



υπήρξε αδιάκοπη αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα μέλη- 93 στο
σύνολό τους - για επιστημονικά, επαγγελματικά ή για θέματα δράσης και εκδηλώσεων
του Παραρτήματος,



υπήρξε συνεχής ενημέρωση για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του Παραρτήματος με
δελτία τύπου και δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Περιφέρειας,



και τέλος υπάρχει παρουσία του Παραρτήματος σε διαδικτυακά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
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III.

Ανάληψη κοινής δράσης

Έντονη υπήρξε η παρουσία του Παραρτήματος στην ανάληψη κοινής δράσης με
κινητοποιήσεις για τοπικά ζητήματα όπως:


το θέμα της Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,



το θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως το ασφαλιστικό και
το φορολογικό,



την Αντικαπνιστική Καμπάνια του Δήμου Κοζάνης για την
εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατάργηση του
καπνίσματος σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους όσο και για
την ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος,

σε συμπόρευση, με άριστη - αγαστή συνεργασία, με όλα τα επιστημονικά και
επαγγελματικά επιμελητήρια, με τους θεσμικούς φορείς και του συλλόγους της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

IV.

Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας

Το Παράρτημα συμμετείχε ενεργά με προτάσεις των εκπροσώπων του σε περιφερειακές
και δημοτικές επιτροπές διαβούλευσης και ομάδες εργασίας για θέματα:
 χάραξης αγροτικής πολιτικής και
ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα,
 στρατηγικού
σχεδιασμού,

περιφερειακού
με

επίκεντρο

τη

μεταλιγνιτική περίοδο,
 προστασίας περιβάλλοντος,
 τοπικής ανάπτυξης των Δήμων και
της Περιφέρειας Δ.Μ.,
 παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,
 παρακολούθησης και ελέγχου έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής
Μακεδονίας (ΕΑΠ),
 γεωτεχνικού επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
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V.

Υλοποίηση έργου προγράμματος Interreg

Το Παράρτημα λαμβάνοντας υπ’ όψη το σημαντικό και ταυτόχρονα ουσιαστικό ρόλο που
πρέπει να έχει στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
παράλληλα

με

τη

δυνατότητα

χρηματοδότησης

από

την

Ε.Ε.

διασυνοριακών

προγραμμάτων, υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του Interreg με τίτλο ‘’Προστασία
αυτοχθόνων πληθυσμών του 'προβάτου Πελαγονίας’ στην διασυνοριακή περιοχή PAPEShe’’
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διάσωση,
προστασία και αξιοποίηση των υφιστάμενων
πληθυσμών της φυλής προβάτων Πελαγονίας,
που

σήμερα

απειλούνται

με

εξαφάνιση,

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του
γενικού στόχου της προστασίας των γενετικών
πόρων των ζώων στην Ευρώπη.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμμετοχής του θα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ &
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των τελικών
δικαιούχων κτηνοτρόφων) και του ΥπΑΑΤ, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων
φορέων και συνεταιρισμών,
 μεταφέροντας καλές πρακτικές στο ΥπΑΑΤ,
 ενσωματώνοντας την εμπειρία του προγράμματος στην μελλοντική άσκηση πολιτικής ,
ενημερώνοντας κοινό και κτηνοτρόφους για τη γενετική βελτίωση, τις αυτόχθονες
φυλές αιγοπροβάτων και τη σημασία της προστασίας της ντόπιας γενετικής
ποικιλότητας αλλά και για τις καινοτόμες πρακτικές που οραματίζονται οι κτηνοτρόφοι
υπό την επιστημονική και συμβουλευτική του καθοδήγηση,
 εκδίδοντας booklet σχετικού με την ενδεδειγμένη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων που
εκτρέφουν πρόβατα φυλής Πελαγονίας, διαδραματίζοντας τον μεγάλης σημασίας ρόλο
του στην έκδοση ενημερωτικού υλικού και αξιοποιώντας τη μεγάλη του εμπειρία.
Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 772.138,40 € εκ των οποίων η δαπάνη των
δράσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό 150.338,00 €.
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VI.

Συμμετοχή σε Δίκτυα Εμπλεκομένων Μερών

Δεδομένου ότι η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε Δίκτυα Εμπλεκόμενων Μερών είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση των Προγραμμάτων και την ανάδειξη κρίσιμων
ζητημάτων σχεδιασμού σε τομείς, γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, οικονομικής ανάπτυξης,
πολιτισμού, περιβάλλοντος αλλά και τουρισμού, ανταποκριθήκαμε άμεσα σε προσκλήσεις
φορέων για κατάθεση προτάσεων σε θέματα του επιστημονικού – γνωστικού πεδίου των
κλάδων μας και συμμετείχαμε σε Δίκτυα Εμπλεκόμενων Μερών (Stakeholder). Το
Παράρτημά μας συμμετέχει με εκπροσώπους του στα παρακάτω έργα του προγράμματος
Interreg-Europe:
1. ECOWASTE4FOOD
Υλοποιείται από το Π.Τ.Α./Π.Δ.Μ. και αφορά την υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας
για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο
αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, μέσα από την
ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της
οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.
2. EPICAH
Υλοποιείται από το Π.Τ.Α./Π.Δ.Μ. και αφορά στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη
προστασία και ανάδειξη της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων με
σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο συγκεκριμένο
πεδίο.
3. REBORN - Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness
Υλοποιείται από το Π.Τ.Α./Π.Δ.Μ. και ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στο να
αποφευχθεί

η

«συνεχιζόμενη

απώλεια

του

δυναμικού

επιχειρηματικότητας»,

υποστηρίζοντας στο μέτρο του δυνατού & στο πλαίσιο των προδιαγραφών του έργου, την
ικανότητα εκείνων των ΜμΕ & των αυτοαπασχολούμενων που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα δραστηριοποίησης, να παραμείνουν ενεργοί επιχειρηματικά & επαγγελματικά.
4. SUPER - Supporting Eco-Innovations towards International Markets
Υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι./Δ.Μ. και στόχος του έργου είναι να βελτιώσει την ανάληψη από
τις ΜΜΕ των περιβαλλοντικά βιώσιμων καινοτομιών (ESIs) στις δραστηριότητές τους.
5. BRIGES
Υλοποιείται από την ΑΝ.ΚΟ. και γενικός στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει σημαντικά
τη

διακυβέρνηση

υλοποίησης

των

RIS3

αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων.
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VII.

Πρόγραμμα προώθησης της φιλοζωίας

Το Παράρτημα συγκρότησε Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από Γεωτεχνικούς μέλη του,
με αντικείμενο τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στη Δυτική Μακεδονία, λαμβάνοντας
υπόψη:
- το σοβαρό πρόβλημα που
υπάρχει

στη

Δυτική

Μακεδονία με τα αδέσποτα
ζώα,
- την έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού στους Δήμους
της

Περιφέρειας

Δυτ.

Μακεδονίας,
- τις νομοθετικές ρυθμίσεις
γύρω από τα αδέσποτα ζώα
που σε κάποιες περιπτώσεις
είναι δυσεφάρμοστες,
- την αναστάτωση που προκαλούν στην τοπική κοινωνία οι συνεχείς διαμαρτυρίες
πολιτών για αδιαφορία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα,
- την επαφή μας με Δήμους οι οποίοι ζήτησαν την επιστημονική στήριξη του
Επιμελητηρίου,
- το θεσμικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση ομάδων
εργασίας,
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας ήταν, η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους επί
του θέματος φορείς και συλλόγους, η συλλογή στοιχείων και η αποτύπωση της
πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης, η διατύπωση προτάσεων με βάση τα προβλήματα
του κάθε Δήμου καθώς και η οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, με
σκοπό να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε θέματα προστασίας των
ζώων αλλά και δημόσιας
προώθηση

των υιοθεσιών

υγείας, την καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας και την
αδέσποτων ζώων συντροφιάς από πλευράς των δήμων.
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VIII.

Παρεμβάσεις – προτάσεις

Με συνεχή παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούσαν επαγγελματικά θέματα
των κλάδους μας, την αγροτική ανάπτυξη αλλά και την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου της
τοπικής κοινωνίας, το Παράρτημα έδωσε βροντερό παρών και έκανε όλες τις απαραίτητες
παρεμβάσεις, προκειμένου να συμβάλλει εποικοδομητικά με τεκμηριωμένες προτάσεις:
1.

21/01/2015, ενημερωτικές επιστολές στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προτάσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη
του πρωτογενή τομέα της οικονομίας
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6579&TabID=5

2.

03/02/2015, πρώτη παρέμβαση με προτάσεις για την επικείμενη «Τροποποίηση του
Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με αναλυτική παρουσίαση των
επιστημονικών

μας

πεδίων

και

εργασιακής

απασχόλησης.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6622&TabID=5
3.

12/02/2015, κατάθεση υπομνήματος στους Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών &
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με τη ευκαιρία της
επίσκεψης τους στη Διοικούσα Επιτροπή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6662&TabID=5

4.

24/02/2015, κατάθεση προτάσεων στο Δ. Κοζάνης για ην προστασία του
περιβάλλοντος τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης, στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης.

5.

27/02/2015, παρέμβαση και κατάθεση προτάσεων – Τεχνικών Δελτίων δέκα έργων
για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου
προτείνουμε τρόπους για απασχόληση Γεωτεχνικών σε έργα / δράσεις στο πλαίσιο
της

Εταιρικής

Κοινωνικής

Ευθύνης

της

κοινοπραξίας

του

αγωγού

ΤΑΡ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6749&TabID=5
6.

18/03/2015, Αποτελέσματα - προτάσεις της ημερίδας «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο
Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης»
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6807&TabID=5

7.

27/03/2015, κατάθεση υπομνήματος στον Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Χ. Κάτανα με τη
ευκαιρία της επίσκεψης του στη Διοικούσα Επιτροπή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ
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8.

14/04/2015, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με τις απόψεις μας για την
εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων μετά από ευρεία
διαβούλευση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δ.Μ.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6963&TabID=5

9.

17/04/2015, παρέμβαση με επιστολή για τα προβλήματα από ελλείψεις προσωπικού
στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Κοζάνης
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=6974&TabID=5

10.

16/05/2015, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με τις απόψεις μας για την
εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

11.

22/05/2015, επεξεργασία προτάσεων και επιστολή για αποσαφήνιση του θεσμικού
πλαισίου

εφαρμογής

του

θεσμού

του

κτηνιάτρου

εκτροφής.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7174&TabID=5
12.

04/06/2015, κατάθεση υπομνήματος στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Π. Σγουρίδη.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7253&TabID=5

13.

27/07/2015, Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με τις απόψεις μας για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμυνταίου.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7436&TabID=5

14.

06/08/2015, κατάθεση υπομνήματος στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ Στουπή με προτάσεις
για

τη

διασφάλιση

και

την

προστασία

του

αγροτικού

εισοδήματος.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7462&TabID=5
15.

24/09/2015, Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με τις απόψεις μας για το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7615&TabID=5

16.

25/11/2015, Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με τις απόψεις μας για την
εξειδίκευση των δράσεων των κλάδων της Γούνας και της Οινοποιίας, στο πλαίσιο της
Στρατηγικής

Έξυπνης

Εξειδίκευσης

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Μακεδονίας.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7848&TabID=5
17.

05/02/2016 Προτάσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης – ομάδας
εργασίας,

επί

του

Σ/Ν

«Δασικές

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις».

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8084&TabID=5
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18.

26/02/2016 Απόψεις - προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης – ομάδας εργασίας
για το ‘’Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας’’. http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160301015204_4.pdf.

19.

10/03/2016 Προτάσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης – ομάδας
εργασίας, για την ‘’Παράλληλη ασφάλιση Γεωτεχνικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
σε

Ο.Α.Ε.Ε.

και

Ε.Τ.Α.Α.’’.

https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-

hvZxwlQ05PRUVvNUJIWVE
20.

04/05/2016 Απόψεις – προτάσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης
– ομάδας εργασίας, για την ‘’Εφαρμογή του Μέτρου των «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α.
2014-2020’’. http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160510031240_4.pdf.

21.

20/05/2016 Παρατηρήσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης –
ομάδας εργασίας, επί των ‘’Πινάκων Τυπικών Αποδόσεων φυτικής & ζωικής
παραγωγής για την εφαρμογή του Μέτρου 6.1 των «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 20142020’’. http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160520053056_4.pdf.

22.

11/07/2016 Προτάσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης – ομάδας
εργασίας, σχετικά με τις ‘’Βεβαιώσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγεί το
Επιμελητήριο’’. http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160714031529_5.pdf.

23.

23/09/2016, κατάθεση υπομνήματος στο Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Θ. Μουμουλίδη με
τη ευκαιρία της επίσκεψης του στη Διοικούσα Επιτροπή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ

24.

23/10/2016, κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Ανάδειξη και
αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου»

25.

26/10/2016 Παρατηρήσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης –
ομάδας εργασίας, επί του ‘’Σχεδίου Απόφασης για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»
του ΠΑΑ 2014-2020’’. http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161031080759_4.pdf.

26.

16/12/2016, Παρατηρήσεις - προτάσεις του Παραρτήματος, στο πλαίσιο της
διαβούλευσης – ομάδας εργασίας για την ‘’Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης
Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας’’.
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220053135_4.pdf.

27.

26/01/2017, παρέμβαση και κατάθεση προτάσεων για την ομαλή υλοποίηση της
διαδικασίας κατά την ανάρτηση δασικών χαρτών για την Π.Ε. Κοζάνης.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=9389&TabID=5
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28.

21/03/2017, παρέμβαση με επιστολή για τον Αποκλεισμό των Κτηνιάτρων από τη
διδασκαλία μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

29.

06/04/2017, παρουσίαση κάθε πτυχής των εμπορικών συμφωνιών CETA & ΤΤΙΡ και
των επιπτώσεων τους στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Αναλύθηκε ακόμη τι σημαίνουν οι συμφωνίες και ειδικότερα η CETA, για σημαντικά
εγχώρια προϊόντα όπως η Φέτα με παράλληλες προτάσεις για την άμβλυνση των
συνεπειών.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=9677&TabID=5

30.

16/06/2017,

κατάθεση

υπομνήματος

στην

επικεφαλής

της

Δημοκρατικής

Συμπαράταξης Κα. Φώφη Γεννηματά για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
31.

11/07/2017, υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης της
Περιφέρειας

Δυτικής

Μακεδονίας

για

τη

βιοποικιλότητα.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20399&TabID=5
32.

30/08/2017, δεύτερη παρέμβαση με επιπλέον προτάσεις για την επικείμενη
«Τροποποίηση

του

Οργανισμού

Περιφέρειας

Δυτικής

Μακεδονίας»

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20524&TabID=5
33.

03/10/2017, παρέμβαση με επιστολή για την υποχρεωτική απασχόλησης Γεωλόγου
κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20647&TabID=5

34.

03/11/2017, ενημερωτική επιστολή σχετικά με την κατολίσθηση στο Ορυχείου
Αμυνταίου μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο κλιμακίου του Παραρτήματος.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20738&TabID=5

35.

09/02/2018, Τρίτη παρέμβαση για την «Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας» με επιστολή – προσφυγή προς την Απ.Δ.Ηπ.Δ.Μ.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21026&TabID=5

36.

28/02/2018, Μελέτη - Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ., σχετικά με
την τροποποίηση του Ν.4039/2012 με στόχο τη βελτίωση ή/και τη συμπλήρωση της
υφιστάμενης νομοθεσίας για τα αδέσποτα ζώα.
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21121&TabID=5

Σελίδα 12/18

Απολογισμός Διοικητικής Περιόδου 2014-2017 ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.

IX.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. 12/03/2015

Κοζάνη,

ανταποκρινόμενοι

άμεσα σε αίτημα του Πρότυπου Παιδικού
Σταθμού - Νηπιαγωγείου ''Στρουμφάκια''
διοργαώθηκε επιμορφωτική συνάντηση με
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για την
κατάρτιση τους σε περιβαλλοντικά θέματα –
γνωριμία με τα Δάση.
2. 15/03/2015 Κοζάνη, διοργάνωση
ημερίδας σε συνεργασία με τον Δήμο
Κοζάνης με θέμα: «Ιχθυοκαλλιέργεια
στο

Δήμο

Κοζάνης

–

Προοπτική

Απασχόλησης & Ανάπτυξης»

3. 16/03/2015 Κοζάνη, Τεχνική συνάντηση Διαβούλευση

για

τη

διαδικασία

συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων
4.

23/03/2015

Καστοριά,

Τεχνική

συνάντηση - Διαβούλευση για τη διαδικασία
συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων.
5.

30/03/2015 Φλώρινα, Τεχνική συνάντηση - Διαβούλευση για τη διαδικασία

συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων.
6.

29/03/2015 Κοζάνη, Ημερίδα με θέμα «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020».

7.

05/04/2015 Καστοριά, Ημερίδα με θέμα «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020».
8.

25-26 και 29-30 Απριλίου

2015

Κοζάνη,

θεματικό

σεμινάριο για Δασολόγους με
τη συμμετοχή 60 Δασολόγων
κάθε

ηλικίας,

πλειοψηφία
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προερχόμενων από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη
Θεσσαλία, με αντικείμενο την κατάρτιση στη σύνταξη μελετών (διαχειριστική, οδοποιίας,
αναδάσωσης, αναψυχής), στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ (ArcGIS, AutoCAD Map), και για
διάφορα πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας.
9.

27/09/2015 Κοζάνη, διοργάνωση ημερίδας με θέμα

«Θεσμός κτηνιάτρου εκτροφής – νέα δεδομένα στον
κτηνοτροφικό τομέα»
10. 02/02/2016 Κοζάνη, συμμετοχή στο Αναπτυξιακό
Συνέδριο για την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση της
Π.Δ.Μ.» με εισήγηση του Προέδρου ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. με
θέμα «Ο πρωτογενής τομέας ως μοχλός επανεκκίνησης της
οικονομίας – Ο ρόλος των Γεωτεχνικών»
11. 04/02/2016 Πτολεμαΐδα, συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή εβδομάδα ενθάρρυνσης
της επιχειρηματικότητας ‘’STARTUP EUROPE WEEK KOZANI’’ με εισήγηση του Προέδρου
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικότητα του
Πρωτογενούς Τομέα».
12. 27/03/2016 Φλώρινα, διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Πρόβατο φυλής Φλώρινας –
Πελαγονίας. Ένας γενετικός πόρος
ανάπτυξης». Τα αποτελέσματα της
ημερίδας είναι ανηρτημένα στη
σελίδα:
http://www.geotee.gr/lnkFiles/201
60331043213_5.pdf
13. 26/04/2016 Κοζάνη, διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης – Διαβούλευσης σε
επίπεδο Παραρτήματος, για την εφαρμογή
του Μέτρου των «Νέων Γεωργών» του
Π.Α.Α. 2014-2020.
14. 06/07/2016

Γρεβενά,

διοργάνωση

ημερίδας με θέμα: «Διατήρηση, ανάδειξη
και εμπορική αξιοποίηση των αυτόχθονων
φυλών βοοειδών & αιγοπροβάτων της
Δυτικής Μακεδονίας – Η σημασία τους για
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την τοπική και την εθνική οικονομία». Τα αποτελέσματα της ημερίδας είναι ανηρτημένα
στη σελίδα: http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160711072304_5.pdf .
15. 28/07/2016

Σέρβια

Κοζάνης,

διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Startup
γεωργικών

εκμεταλλεύσεων

επιχειρήσεων

στην

και

Προγραμματική

Περίοδο 2014-2020» στο πλαίσιο, του 1ου
φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων και
αγροτικών μηχανημάτων ‘’Agrofest’’.
16. 10/09/2016 Κοζάνη, συμμετοχή σε ημερίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών και Οπωροκηπευτικών Βοίου Κοζάνης με εισήγηση
του Προέδρου ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. με θέμα «Προγράμματα νέων αγροτών - καλλιέργειες των
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών».
17. 09/10/2016
διοργάνωση

Σέρβια

ημερίδας

Κοζάνης,
με

θέμα:

«Οζώδης Δερματίτιδας των Βοοειδών –
Κτηνίατρος εκτροφής». Πληροφορίες
για τα θέματα της ημερίδας υπάρχουν
στους συνδέσμους:
https://drive.google.com/open?id=0Bxli6hvZxwlVWxrM1V0YldCcjQ για την Οζώδη
Δερματίτιδα Βοοειδών.
https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-hvZxwlVXFCYnNCZDFoR2c για τον Κτηνίατρο
εκτροφής.
18. 23/10/2016 Αιανή Κοζάνης, συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα: «Λίμνη Πολυφύτου –
προοπτικές και δυνατότητες ολοκληρωμένης αξιοποίησης» με εισήγηση του Προέδρου
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.

και

κατάθεση

υπομνήματος - προτάσεων.
19. 13/11/2016 Φλώρινα, διοργάνωση
ημερίδας με θέμα: «Επίκαιρα θέματα
κτηνοτροφίας: Κτηνίατρος εκτροφής –
Οζώδης

δερματίτιδα

Αδειοδότηση

βοοειδών

–

κτηνοτροφικών
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εγκαταστάσεων». Πληροφορίες για τα θέματα της ημερίδας υπάρχουν στους συνδέσμους:
https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-hvZxwlVWxrM1V0YldCcjQ (Οζώδης Δερματίτιδα
Βοοειδών)
https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-hvZxwlVXFCYnNCZDFoR2c
(Κτηνίατρος
εκτροφής).
https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-hvZxwlYTIybE1IU1BCRkU
(Αδειοδότηση
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων).
20. 24/11/2016 Σιάτιστα Κοζάνης, διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Διατήρηση και
αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών
ζώων σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο Οικονομικές

ενισχύσεις

στη

νέα

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
21. 15/12/2012

Κοζάνη,

διοργάνωση

εσπερίδας με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές στη
χρήση

φυτοπροστατευτικών

ουσιών

και

προστασία υδάτων».
22. 08/02/2017 Πτολεμαϊδα, συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα "Φυτείες Ξυλωδών
Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές
χρήσεις"
23. 15/02/2017 Κοζάνη, σεμινάριο για
ενημέρωση των συναδέλφων και όσων
εμπλέκονται/ενδιαφέρονται για το θέμα
της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και
τη Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων.
24. 22/03/2017 Κοζάνη, ενημερωτική
ημερίδα με θέμα: «Ανάρτηση δασικών
χαρτών
αντιρρήσεων».
25. 02/04/2017 Κοζάνη, με αφορμή το
φλέγον

θέμα

ονόματος της

της

προστασίας

του

Φέτας Ημερίδα με θέμα

«Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες
CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην
κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική
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παραγωγή»
26. 03/05/2017 Κοζάνη, ενημερωτική εισήγηση σε μαθητές του 5ου Δημοτικού σχολείου
Κοζάνης για τα ζώα συντροφιάς
27. 11/06/2017 Καστοριά, Ημερίδα με
θέμα

«Προκλήσεις

Κτηνοτροφίας»
Προέδρου

με

Εφαρμογές

Σύγχρονης

και
θέμα:

εισήγηση του
‘’Καινοτομία

Τεχνολογίας

&

στην

Κτηνοτροφία’’
28. 15/10/2017 Κοζάνη, Ημερίδα με θέμα
«Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα
και νεώτερες αντιλήψεις στην Παρασιτολογία
και τη χειρουργική των μικρών ζώων»

29. 12/11/2017 Κοζάνη, ημερίδα με
θέμα: «Δυνατότητες και εφαρμογές των
Γεωγραφικών

Συστημάτων

Πληροφοριών ArcGIS»
30. 10/12/2017

Νεστόριο

Καστοριάς,

ημερίδα με θέμα: «Η καλλιέργεια των
φασολιών στο Δήμο Νεστορίου και στην
ευρύτερη

περιοχή»

και

εισήγηση

του

Προέδρου

με

Εφαρμογές

θέμα

‘’Καινοτομία

Τεχνολογίας

στη

&

Φυτική

Παραγωγή’’
31. 07/03/2018 Κοζάνη, ημερίδα με θέμα
«Δυνατότητες

και

προοπτικές

αποκατάστασης εξαντλημένων ορυχείων
λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία» και παρουσίαση των δράσεων ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ.
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32. 12/04/2018 Δεσκάτη, ημερίδα με θέμα «Προοπτικές & δυνατότητες αξιοποίησης του
κτηνοτροφικού κλάδου στην περιοχή του Δ. Δεσκάτης» και εισήγηση του Προέδρου με
θέμα ‘’Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Καινοτομία &
εφαρμογές τεχνολογίας’’.

X.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τέλος, στο πλαίσιο της από τη ΔΕΗ αναλυτικής ενημέρωσης των τοπικών φορέων και της
επεξήγησης

των

συμπερασμάτων

του

πορίσματος για την κατολίσθηση στο Ορυχείο
Αμυνταίου τον Ιούνιο του 2017, κλιμάκιο του
Παραρτήματος

Δυτικής

Μακεδονίας

του

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βρέθηκε στο χώρο του συμβάντος
στις 15/09/2017.
Δεδομένου ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου μεταξύ των άλλων, μελετά κάθε θέμα που
αφορά τον τομέα των ορυκτών και υδατικών πόρων, στόχο της επίσκεψης αποτέλεσε η
επιστημονική καταγραφή του καταστροφικού
φαινομένου, αλλά και η διερεύνηση παροχής
κάθε

δυνατής

συνδρομής,

για

την

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν
δημιουργηθεί.
Το

Παράρτημα

συνεχίζει

με

επιτόπιες

επισκέψεις να παρακολουθεί την πορεία του
γεωλογικού φαινομένου, καθώς δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί, ειδικά στα νέα διαμορφωμένα όρια του Ορυχείου, ώστε να μπορεί να
συνδράμει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στην αξιολόγηση των επιπτώσεων.
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