1
16/11/2020

Τεύχος 10

Ενημέρωση Δραστηριοτήτων
Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας /
Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Παράρτημα
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
24, ΠΑΤΡΑ 26221,

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΗΛ.: 2610 222377,
2610 621346

Το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετέχει σε διακρατικό πρόγραμμα
Erasmus κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 http://geoteepel.gr ,

Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο «Next Generation Training on Intelligent
Greenhouses» (NEGHTRA) με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών και 20 εταίρους από διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη του νεοεκλεγέντα Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστου Μπούρα
στα γραφεία του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Πάτρα. Τον Πρύτανη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος
κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος και ο Ταμίας κ.
Γεώργιος Αγγελόπουλος. Η επίσκεψη αυτή
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς
προγραμματισμένων επαφών του Πρύτανη
με τους φορείς της περιοχής σε μια προσπάθεια ουσιαστικής προσέγγισης της κοινωνίας
και της αγοράς μέσα από ένα πρίσμα εξωστρέφειας και συνεργειών.
Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το
Πανεπιστήμιο Πατρών, στις προκλήσεις που αυτό καλείται να ανταποκριθεί ενώ έκανε
ειδική αναφορά στα γεωτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και πώς αυτά θα
μπορούσαν να αναβαθμιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επισημάνθηκε η μεγάλη σημασία τόσο του αγροδιατροφικού τομέα και της γεωργικής έρευνας για την περιοχή όσο και της προώθησης και επέκτασης της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο φορέων. Το
Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δήλωσε ότι θα καταθέσει τις απόψεις του για
τη βελτίωση των υφιστάμενων Γεωτεχνικών Τμημάτων και θα είναι αρωγός στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για την ανάδειξη και βελτίωση της γεωτεχνικής εκπαίδευσης καθώς και της σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας.

 ΦΑΞ: 2610 222377,

 info@geoteepel.gr ;
geotepel@otenet.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την κατάρτιση και την πιστοποίηση εργαζομένων πραγματοποιήθηκε
στην Πάτρα, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μ ιχαλακοπούλου 58.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και μια
σύντομη τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα κατάρτισης και
πιστοποίησης εργαζομένων:
Το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 20142020»
Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865
εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 Εξ
αποστάσεως
κατάρτιση (elearning) διάρκειας 120
ωρών (28
ώρες
σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη)
 Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (5 € μικτά

ανά ώρα κατάρτισης)
Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024
Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:
Α) Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες
σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και
Β) Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης, υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων με
120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
Αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν
την ιδιότητα του εργαζόμενου (ανεξαρτήτως ειδικότητας) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής
σε μία μόνο Περιφέρεια.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί (με περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων) τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπουν οι αρμόδιες αρχές.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.
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Αίτημα Παραρτήματος Πελοποννήσου για προσθήκη μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Π.Δ. 33/2011 στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής παρέμβασης του Παραρτήματος προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:

Με αφορμή την έκδοση της υπ’ αριθμ. 113018-26-10-2020/26-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε ότι στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Εθνικό
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, έχουν
μόνο τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επειδή τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στον Αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνουν και
επενδύσεις που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το περιβάλλον, θεωρούμε ότι μάλλον εκ παραδρομής, δεν περιλαμβάνονται στην εν
λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για το λόγο αυτό,
αιτούμαστε την άμεση παρέμβαση σας προς το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να τροποποιηθεί η Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την προσθήκη και των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Η αντίδραση του Επιμελητηρίου ήταν άμεση. Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Με επιστολή του προς τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να διασφαλιστεί η συνέχιση της δυνατότητας εγγραφής των γεωτεχνικών στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) που έχουν
συσταθεί για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/2011.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
από τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. 113018/26-10-2020 και 113025/26-10-2020 Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και στο Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), αντίστοιχα, με ιδιαίτερη έκπληξη και έντονο προβληματισμό διαπιστώσαμε ότι,
παντελώς άδικα και αδικαιολόγητα, οι γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι, Ιχθυολόγοι), μέλη του Επιμελητήριου μας, στερούνται τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής.






Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί
ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου κ.α., αλλά και ως
φορέας έκφρασης και δράσης των πλέον από 35.000 γεωτεχνικών της χώρας οφείλει να επισημάνει ότι:
Με βάση την επιστημονική τους εξειδίκευση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/
Α’) επαγγελματικά τους δικαιώματα, πολλοί γεωτεχνικοί διαθέτουν πολυετή ενασχόληση και σημαντική
εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων ή Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, άλλωστε, αρκετά από τα μέλη του Επιμελητηρίου μας στελεχώνουν ήδη τα αντίστοιχα υφιστάμενα Μητρώα (ΕΜΠΑ – ΕΜΠΕ) που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/2011.

Ο ενδεχόμενος αποκλεισμός των γεωτεχνικών από τα ως άνω Μητρώα, πέρα από αδικαιολόγητος, δημιουργεί κινδύνους όσον αφορά τον άρτιο έλεγχο και την αξιολόγηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα αποτελεί υποβάθμιση της σημασίας της επιστημονικής συμβολής των μελών
μας στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.
Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την άμεση θεραπεία της ως άνω παράλειψης, η οποία πιστεύουμε ότι έγινε εκ
παραδρομής, παρακαλούμε για τη δική σας μέριμνα έτσι ώστε να τροποποιηθούν οι εν λόγω Προσκλήσεις, με την
προσθήκη της δυνατότητας εγγραφής των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διαθέτουν Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος και την προσθήκη των πτυχίων γεωτεχνικής κατεύθυνσης,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της δυνατότητας συμμετοχής των μελών μας στη διαδικασία
στελέχωσης τόσο του Εθνικού Μητρώων Πιστοποιημένων Αξιολογητών, όσο και του Εθνικού Μητρώων
Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Π.Δ. 33/2011.
Αναμένοντας τις άμεσες, λόγω του επείγοντος του θέματος, περαιτέρω ενέργειές σας, παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.
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Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θανάσης Πετρόπουλος εξηγεί στην "Πολιτεία" και
στον Αχιλλέα Ροδίτη γιατί ο πρωτογενής τομέας κρύβει αναρίθμητες ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν διέξοδο
στην τοπική και εθνική οικονομία.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»:

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
Τεύχος 10
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θανάσης Πετρόπουλος διατυπώνει στην "Πολιτεία" την πρόταση του Παραρτήματος για ίδρυση Σχολής για τη Γεωργική Εκπαίδευση (στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα) μετα-λυκειακού επιπέδου στην
Αχαΐα.

