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Προς: 
1) Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.

2) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

3)  Τον  Αναπληρωτή  Υπουργό  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  κ.  Μάξιμο 
Χαρακόπουλο.

4)  Τον  Υφυπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής 
Ασφάλισης  και  Πρόνοιας  κ. Βασίλειο 
Κεγκέρογλου.

5) Τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρη 
Αποστολάκο.

Κοιν.:
1) Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

2) Περιφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

3) Γεωτεχνικοί Φορείς.

 

Θέμα: «Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των Κλάδων των Γεωλόγων 
και  των  Ιχθυολόγων  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας».

Αξιότιμοι κύριοι,

Προσφάτως  πληροφορηθήκαμε πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και  Τροφίμων  ανακοίνωσε  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/ 
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Τεχνολογικής  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  είναι  εξειδικευμένοι  σε  αντικείμενα 
συναφή με τον αγροτικό χώρο. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, που υπέβαλλε στο Υπουργείο Εργασίας , εκ 
μέρους του Υπ.Α.Α.Τ., ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, 
απευθύνεται σε άνεργους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους), 
τοπογράφους μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι θα προσληφθούν στον 
Οργανισμό με κριτήρια ΑΣΕΠ. Δυστυχώς, προς μεγάλη μας απογοήτευση,  στο 
πρόγραμμα  αυτό  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συμμετέχουν  οι  κλάδοι  των 
γεωλόγων και των ιχθυολόγων. 

Λαμβάνοντας  υπόψη,  πως  οι  γεωλόγοι είναι  αρμόδιοι  για  τις  άδειες 
ανόρυξης αρδευτικών γεωτρήσεων, για την εκπόνηση των σχετικών γεωλογικών 
μελετών  και  Μ.Π.Ε.  καθώς  και  για  την  επίβλεψη  κατασκευής  έργων 
υδρομάστευσης  εν  γένει,  θεωρούμε  πως  δεν  υπάρχει  καμία  λογική  στον 
αποκλεισμό τους και μάλιστα όταν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενες τέτοιες 
προκηρύξεις.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα  με  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Αλιείας 
(ΕΠ.ΑΛ.), οι πληρωμές των σχεδίων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας θα γίνονται 
μέσω  του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  γεγονός  που  τεκμηριώνει  την  αναγκαιότητα  της 
απασχόλησης ιχθυολόγων στον Οργανισμό.

Με βάση τα παραπάνω, το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  ως θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας σε 
θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (άρθρο 2 
του  Ν.1474/1984),  στο  πλαίσιο  της  προάσπισης  των  επαγγελματικών 
δικαιωμάτων  των  μελών  του,  εκφράζει  την  έντονη  αντίθεσή  του  στον 
αποκλεισμό  των  κλάδων  των  γεωλόγων  και  των  ιχθυολόγων  από  τη 
συγκεκριμένη προκήρυξη, ειδικά σε τόσο δύσκολους καιρούς, όπου κανένας 
συνάδελφος  δε  θα  έπρεπε  να  αποκλείεται  από  τέτοιες  ευκαιρίες 
απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

   

 Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 

Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

             Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος             Μάξιμος Πετρακάκης
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