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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο Γεσηερληθώλ ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινύο 

εξγαζίαο». 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984 ΦΔΚ Α΄ 

128/7-9-1984) ζηελ πεξηνρή καο. Μέιε ηνπ είλαη όινη νη Γεσηερληθνί Δπηζηήκνλεο 

ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Κηεληαηξηθήο, Γεσινγίαο θαη Ηρζπνινγίαο-

Βηνινγίαο ζηηο Π.Δ. Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ. Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη 

ππεξεηώληαο ηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο ζηα αληηθείκελα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1474/1984 ζέινπκε λα ζέζνπκε ππόςε ζαο ηηο δπλαηόηεηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ Γεσηερληθνύ Πξνζσπηθνύ ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο». 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, έρεη πξνθεξπρζεί ην πξόγξακκα "Κνηλσθειήο Δξγαζία" 

κε ζέζεηο απαζρόιεζεο γηα αλέξγνπο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ζε 

όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο. Σα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ζα έρνπλ 

ηνπηθό ραξαθηήξα θαη ελδεηθηηθά (ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε) πεξηιακβάλνπλ: 

1. έπγα κοινυθελούρ σαπακηήπα και θπονηίδαρ, όπυρ π.σ. διαμόπθυζη 

και θπονηίδα πάπκυν και λοιπών έπγυν ππαζίνος, αναδάζυζηρ. 

2. δαζοπποζηαζία και θύλαξη πεπιοσών ςτηλού θςζικού κάλοςρ, 

καθαπιόηηηα παπαλίυν πεπιοσών, καθαπιζμούρ και μικπέρ 

ανηιπλημμςπικέρ παπεμβάζειρ πεμάηυν θιπ. 

3. ππεξεζίεο θξνληίδαο, κέξηκλαο ειηθησκέλσλ, ΑκεΑ θαη παηδηώλ θιπ. 
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4. θνηλσληθέο δξάζεηο, όπσο θνηλσληθά παληνπσιεία, ζπιινγή θαη δηάζεζε 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ξνπρηζκνύ 

5. δξάζεηο γηα παηδηά θαη λένπο, εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο θαη 

παηδηά, νδηθή αζθάιεηα καζεηώλ, ζίηηζε ζε νινήκεξα ζρνιεία θησρώλ 

πεξηνρώλ 

6. δπάζειρ διαηήπηζηρ ηηρ θςζικήρ και πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ θ.α. 

Από ηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο 

όηη ηα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε κεγάιν βαζκό Γεσηερληθήο θύζεσο 

(Γεσπνληθά, Γαζνινγηθά, Γεσινγηθά θ.α.) όπσο άιισζηε νξίδνληαη ηα Γεσηερληθά 

αληηθείκελα θαη από ην Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΚ Α’ 297/29-12-2000) «πεξί άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνύ». 

Πέξαλ απηώλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηελ Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθ. & Θξάθεο όπνπ 

μεθίλεζε ήδε πηινηηθά ην πξόγξακκα έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη πιεζώξα ζέζεσλ Γεσηερληθώλ ζηα παξαθάησ 

Γεσηερληθά αληηθείκελα (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε  κόλν ηελ Π.Δ. Γξάκαο): 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζηηο Εσναλζξσπνλόζνπο (θαηαπνιέκεζε 

θπκαηίσζεο, βξνπθέισζεο θαη κειηηαίνπ ππξεηνύ αηγνπξνβάησλ). 

 Πξνζηαζία βηνπνηθηιόηεηαο – Δπαηζζεηνπνίεζε αγξνηώλ – Έιεγρνο 

αζζελεηώλ (θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ). 

 Καηαπνιέκεζε επηβιαβώλ εληόκσλ (θνπλνππηώλ, ζθληπώλ θ.ι.π.). 

 Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία Πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ ΠΔ Γξάκαο. 

Δπηζήκαλζε πεξηνρώλ πνπ απεηινύληαη, αλάδεημε απεηιώλ. 

 Πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ (κάξκαξν, μύιν, αγξνηηθά πξντόληα 

Π.Ο.Π.). 

 Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο. 

 Άιια αληηθείκελα επξύηεξνπ Γεσηερληθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη 

άιισλ ηνκέσλ. 

Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε νηθνλνκία ηεο Π.Δ. εξξώλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηό ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (γεσξγία, θηελνηξνθία, δάζε, νξπθηό αιηεπηηθό θαη πδάηηλν πινύην,  

θ.α.) θαζώο θαη ζηνλ εμαξηώκελν από ηνλ Πξσηνγελή, Γεπηεξνγελή θαη Σξηηνγελή 

ηνκέα (Γεσξγηθέο Βηνκεραλίεο, κεηαπνίεζε, αγξνηνηνπξηζκόο θ.α.)  ηεο νηθνλνκίαο. 

Θεσξνύκε όηη είλαη αλαγθαία ε πξόζιεςε Γεσηερληθώλ εηδηθνηήησλ (Γεσπόλσλ, 



   

Γαζνιόγσλ, Κηεληάηξσλ, Γεσιόγσλ θαη Ηρζπνιόγσλ) γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πέξαλ απηνύ, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Π.Δ. εξξώλ, όπσο είλαη: α) 

νη Εσναλζξσπνλόζνη ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ Βνπιγαξία, β) ε Πξνζηαζία ησλ 

Γαζώλ θαη ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο γ) ηα πξνβιήκαηα Δκπνξίαο θαη Γηάζεζεο ησλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ, δ) ε Καηαπνιέκεζε ησλ Κνπλνππηώλ, ε) ε πληήξεζε ησλ 

έξγσλ Πξαζίλνπ, ζη) ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη πνιιά άιια, κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ κόλν κε ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ Γεσηερληθώλ. Ηδηαίηεξα 

κάιηζηα κεηά ηε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε «λόκνο Καιιηθξάηε» πνπ κεηαβηβάζηεθαλ 

ζηνπο δήκνπο πιεζώξα Γεσηερληθώλ αξκνδηνηήησλ ρσξίο λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν 

Γεσηερληθό πξνζσπηθό. Ζ ιύζε όκσο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο 

εξγαζίαο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ είλαη πξνζσξηλή θαη δελ δίλεη κόληκεο ιύζεηο 

ηόζν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο όζν θαη ζηνπο σθεινύκελνπο από απηά. Γηα απηό θαη ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ κνληκόηεξεο ιύζεηο. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο δεηάκε λα ζπκπεξηιάβεηε θαη ηηο Γεσηερληθέο 

εηδηθόηεηεο ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινύο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή 

ζαο. Παξακέλνπκε δε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία, 

δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.       

      

 
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


