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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συνέλευση Αντιπροσώπων παραρτήματος Ανατ. Μακεδονίας»
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9/10/2019 η προγραμματισμένη Συνέλευση Αντιπροσώπων του
παραρτήματος σε αίθουσα της ΔΑΟΚ Σερρών με ομολογουμένως μικρή συμμετοχή. Πρόεδρος της
Συνέλευσης προτάθηκε κι εκλέχθηκε ο κ. Γιάννης Βύζικας, κτηνίατρος κι άσκησε τα χρέη του
προεδρεύοντος με επιτυχία. Η συνέλευση προγραμματίστηκε στις 4 το απόγευμα για να δοθεί η
δυνατότητα στους ιδιώτες γεωτεχνικούς να συμμετάσχουν χωρίς να χρειαστεί να αφήσουν τα
καταστήματά τους ή τα γραφεία τους.
Από τους παρευρισκόμενους γεωτεχνικούς τέθηκαν τα εξής θέματα:
α) Της δημιουργίας ενός site όπου θα υπάρχει η δυνατότητα της αμφίδρομης ενημέρωσης ή η
δημιουργία ενός blog, για το οποίο βέβαια θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες αλλά και να αναλάβει
κάποιος τη διαχείριση.
β) Ακόμη προτάθηκε η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΠΑΚΣ (Εταιρεία προώθησης αειφορικών
καλλιεργητικών συστημάτων).
γ) Τέθηκε ο προβληματισμός για την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών και ότι θα πρέπει να
επιμελητήριο να αιτηθεί αύξηση των οργανικών θέσεων καθώς επίσης και για το οργανόγραμμα του
ΥΠΑΑΤ.
δ) Αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με την αλλαγές που σημειώθηκαν στις γεωτεχνικές
σχολές, όπου πλέον δεν θα υπάρχει τεχνολογική εκπαίδευση παρά μόνο πανεπιστημιακή καθώς και η
ενδεχόμενη διεύρυνση των ατόμων που θα εγγράφονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ζητήθηκε να πάρει θέση το
Επιμελητήριο για το παραπάνω θέμα.
ε) Ακόμη συζητήθηκε η ανανέωση της άδειας άσκησης γεωτεχνικού με την καταβολή του ποσού των
30,00 €, όπου σημειώθηκε έντονη αντίδραση.
Στ) Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και αναγνώριση του 5ου έτους σπουδών ως integrate master και την
κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό. Ερωτήματα ακόμη τέθηκαν σχετικά με τους πτυχιούχους του
εξωτερικού.
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ζ) Τέλος, από τους παρόντες αντιπροσώπους, προχωρήσαμε στη στελέχωση της 5μελούς επιτροπής
των γεωπόνων κι αποφασίστηκε να σταλεί αίτημα προς τα μέλη (αντιπροσώπους) να στελεχώσουν τις
υπόλοιπες επιτροπές των κλάδων (δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων κι ιχθυολόγων).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε. Αν. Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης
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