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Θέμα : Προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης βάση των αναγκών
της τοπικής αγοράς εργασίας, για την εξειδίκευσή τους στο ΕΠΑΝΑΔ &
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Σχετ. : 1. Το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 207555/3052/14.11.2018 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) εγγράφου σας, θα θέλαμε να σημειώσουμε
αρχικά ότι, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

του, ασχολείται και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά, τον πρωτογενή τομέα
της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα του, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της
παραγωγής του, καθώς και τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη
διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του.
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της χώρας. Η βελτίωση των επιδόσεων του πρωτογενή τομέα, επιβάλει
την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και δράσεων, που να στοχεύουν στο
μετασχηματισμό του σε ποιοτικό, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό.
Αναμφίβολα ένα μέσο ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του
τομέα, εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που

1|Σελίδα

προωθούν τη βελτίωση της τεχνικής και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών των
αντίστοιχων επιχειρήσεων.
Τα

προγράμματα

κατάρτισης

αποτελούν

σημαντικά

εργαλεία

βελτίωσης

της

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, με την ενίσχυση του γενικού
τομέα και του τομέα εξειδίκευσης των απασχολούμενων. Οφείλουν να αποσκοπούν στην
προώθηση της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, στην αύξηση της
ικανότητας των επιχειρήσεων να επενδύσουν και να αναλάβουν κινδύνους καθώς και να
επιτρέψουν την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων παραγωγής και εμπορίας.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι ειδικότητες κατάρτισης (τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης)
κατανεμημένες ανά θεματικό πεδίο παρέμβασης (ΘΠ), των απασχολούμενων στον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας που χρήζουν παρεμβάσεων, θα μπορούσαν ενδεικτικά
να περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

ΘΠ.1 Ποιότητα – Περιβάλλον – Υγιεινή & Ασφάλεια
1.1

Υπεύθυνος εφαρμογής - διατήρησης συνθήκες υγείας και ασφάλειας κατά την
εργασία.

1.2

Υπεύθυνος εφαρμογής συστήματος πρόληψης κατά HACCP.

1.3

Υπεύθυνος προσδιορισμού,
παραγωγή.

1.4

Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την παραγωγική διαδικασία.

1.5

Στέλεχος ανάπτυξης τεχνικών & μεθόδων για την προστασία και διατήρηση του
περιβάλλοντος.

ανάλυσης

και

έλεγχου

κινδύνων

κατά

την

ΘΠ.2 Επιχειρησιακή διαχείριση – Τεχνικό πεδίο
2.1

Υπεύθυνος σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγικής
διαδικασίας.

2.2

Στέλεχος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης.

2.3

Ελεγκτής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

2.4

Νέες τεχνολογίες στον τομέα της μεταποίησης.

2.5

Εφαρμοσμένες μέθοδοι για επίλυση προβλημάτων ποιότητας.

2.6

Διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγή νέων προϊόντων.

ΘΠ.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
3.1

Ανάπτυξη της ικανότητας συμμόρφωσης με το στόχο της εργασίας.
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3.2

Παροχή κινήτρων κατά την εργασία.

3.3

Ηγεσία και παρακίνηση ομάδων εργασίας.

3.4

Ανάληψη πρωτοβουλιών.

3.5

Κανόνες επικοινωνίας & έκφρασης (γραπτής και προφορικής).

3.6

Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων & συναισθημάτων.

3.7

Οργάνωση & διαχείριση χρόνου.

ΘΠ.4 Πληροφορική
4.1

Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής και διαδικτύου.

4.2

Γνώση χειρισμού εργαλείων Office.

4.3

Γνώση χρήσης λογισμικού HACCP.

4.4

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική τραπεζική.

ΘΠ.5 Εμπορία - Marketing
5.1

Υπεύθυνος διαχείρισης αποθεμάτων - αποθήκης.

5.2

Εφαρμοσμένες τεχνικές πώλησης και διαπραγμάτευσης.

5.3

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανάκτησης, αποκατάστασης κ.ά.

5.4

Στέλεχος ανάπτυξης μεθόδων και τεχνικών εξερεύνησης - προσδιορισμού των
τάσεων της αγοράς.

5.5

Εκμάθηση ξένων γλωσσών.

ΘΠ.6 Γεωργία – Κτηνοτροφία - Αγροδιατροφή
6.1

Xρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία - Γεωργία Ακριβείας

6.2

Καλλιέργεια – μεταποίηση - εμπορία αρωματικών φυτών.

6.3

Οίνος – άμπελος.

6.4

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία.

6.5

Βιολογική γεωργία

6.6

Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία.

6.7

Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.

6.8

Αστική Γεωργία και Λαχανόκηποι.

6.9

Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και οι εφαρμογές τους στη γεωργία.

6.10

Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά.
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6.11

Αγροδιατροφικός τομέας και τουριστική ανάπτυξη.

6.12

Προστασία – διατήρηση αποθηκευμένων προϊόντων.

6.13

Τρόφιμα και γαστρονομία ως στοιχεία καινοτόμου τοπικής ανάπτυξης.

6.14

Ειδικός σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (G.I.S).

6.15

Αστικό – περιαστικό πράσινο.

6.16

Βιολογική κτηνοτροφία

6.17

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη κτηνοτροφία - Κτηνοτροφία ακριβείας.

6.18

Μεταποίηση και διατήρηση προϊόντων κρέατος.

6.19

Επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΘΠ.7 Δασοπονία
7.1

Τεχνικός συγκομιδής & επεξεργασίας ξύλου.

7.2

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δασοπροστασία.

7.3

Αστικά - περιαστικά δάση.

7.4

Ειδικός σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (G.I.S)

7.5

Υπεύθυνος συγκομιδής – αξιοποίησης μη ξυλωδών δασικών προϊόντων.

ΘΠ.8 Γεωλογία
8.1

Προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τη Γεωλογία - Η περίπτωση των γεωπάρκων.

ΘΠ.9 Ιχθυοπονία
9.1

Τρόποι αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων.

9.2

Μεταποίηση και διατήρηση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή συνεργασία επί του θέματος.
Με τιμή
Για τη Δ.Ε. ο Πρόεδρος
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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