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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την απασχόληση 445 ανέργων γεωτεχνικών,
τοπογράφων μηχανικών και οικονομολόγων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  ανακοινώνει  ότι  σε  συνεργασία  του  Υπουργού
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων, κ.  Αθανάσιου  Τσαυτάρη  με  τον Υπουργό  Εργασίας  κ.  Ιωάννη
Βρούτση,  εγκρίθηκε  από  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλειας  και  Πρόνοιας  το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού 2007 – 2013», ύψους 2.100.000 ευρώ,
για  την  απασχόληση  και  απόκτηση  της  εργασιακής  εμπειρίας  445  ανέργων  επιστημόνων
Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με
τον αγροτικό χώρο.

Συγκεκριμένα  το  πρόγραμμα,  που  υπέβαλλε  στο  Υπουργείο  Εργασίας  ,  εκ  μέρους  του  ΥπΑΑΤ,  ο
Πρόεδρος  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  κ.  Γρηγόρης  Αποστολάκος,    απευθύνεται  σε  άνεργους  γεωτεχνικούς
(γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους) τοπογράφους μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι θα
προσληφθούν στον Οργανισμό με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε
διοικητικές  και  ελεγκτικές  διαδικασίες  που  εφαρμόζονται  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ,  στο  πλαίσιο  των
καθεστώτων ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων προβλέπεται επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το οποίο
ανέρχεται  συνολικά  στο  ποσό  των  4.285  €  συμπεριλαμβανομένων  των  κρατήσεων  για  ασφαλιστική
κάλυψη  και  επαγγελματικού  κινδύνου  για  κάθε  ωφελούμενο.  Οι  άνεργοι  επιστήμονες  που  θα
τοποθετηθούν  σε  εξειδικευμένες  θέσεις  θα  πιστοποιηθούν  για  την  εργασιακή  εμπειρία  που  θα
αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα θα ορίσει υπεύθυνους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι
οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελούμενους εξατομικευμένο σχέδιο με στόχο:

α)  την  ανάπτυξη  των  προσωπικών  δεξιοτήτων  και  επαγγελματικών  προσόντων  και  επιστημόνων
(γεωτεχνικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι) που θα συμμετέχουν στην πράξη,

β) την ενίσχυση και τη διάχυση της τεχνογνωσίας του αγροτικού τομέα, γ) την αξιοποίηση ευκαιριών
απασχόλησης  στον  αγροτικό  τομέα  και  τη  βελτίωση  των  προοπτικών  εργασίας,  μετά  το  πέρας  της
πρακτικής τους.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική
Αρχή  του  Υπουργείου  Εργασίας  και   θα  δημοσιευτεί  στην  ιστοσελίδα  του  ΟΠΕΚΕΠΕ
http://www.opekepe.gr/  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Η  επιλογή  ακολουθεί  αυστηρά  τα  κριτήρια  που  ορίζονται  στο  πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού
Ταμείου (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) και ακολουθούν τους κανόνες
της διαφάνειας ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα επιλεξιμότητας των δαπανών. Οι προϋποθέσεις
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και τα κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά  στο τεύχος της πρόσκλησης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την έγκριση
προγράμματος απασχόλησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μετά  την  πρόσληψη  100  ερευνητών  στον  Οργανισμό  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  προχωράμε  σε  πρόγραμμα
απασχόλησης  445  νέων  επιστημόνων,  σε  αντικείμενα  συναφή  με  τον  αγροτικό  χώρο,  υλοποιώντας  τη
βούλησή  μας  να  ενισχύσουμε  το  ανθρώπινο  επιστημονικό  δυναμικό  στον  τομέα  της  γεωργίας  και  της
γεωργικής έρευνας. Ο στόχος είναι διττός. Η γεωργία ήταν ανέκαθεν μεγάλη δεξαμενή χεριών. Εκατοντάδες
χιλιάδες  άνθρωποι  καταπιάνονταν  με  το  γεωργικό  τομέα  με  την  ευρύτερη  έννοια.  Είναι  λοιπόν  μεγάλη
ευκαιρία τώρα και ταυτόχρονα, ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας με έναν μονιμότερο
τρόπο, με έναν τρόπο δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης. Και αυτό κάνουμε. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα
σε νέους επιστήμονες, μορφωμένους, κατόχους πτυχίων να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα μας,
γιατί  δεδομένης  της  δύσκολης  συγκυρίας  χάνουμε  τον  «αφρό» αυτής  της  κοινωνίας.  Οφείλουμε  να  τους
κρατήσουμε εδώ και να τους αξιοποιήσουμε προς όφελος της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας
 σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας».
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