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Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μέλη του παραρτήματος

Κύριοι Δήμαρχοι / μέλη των δημοτικών συμβουλίων

με αφορμή την αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης του Ειδικού Συνδυασμένου 

Προγράμματος Απασχόλησης 20.000 ανέργων στους Ο.Τ.Α.  και  τα Νομικά 

τους Πρόσωπα και μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου συνεργασίας 

που συνυπέγραψαν αφενός η Υπουργός Απασχόλησης και ο Πρόεδρος του 

Ο.Α.Ε.Δ. και αφετέρου ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., το οποίο και καθορίζει το 

πλαίσιο  συνεργασίας  των  δύο  πλευρών  κατά  την  εφαρμογή  του  εν  λόγω 

Προγράμματος το παράρτημα μας θέλει να σας επισημάνει τα παρακάτω:

1) Το  Eπιμελητήριο  μας  εκπροσωπεί  καταξιωμένους  Γεωτεχνικούς 

Επιστήμονες  Πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  των  ειδικοτήτων 

Γεωπονίας, Δασολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωλογίας και Ιχθυολογίας.

2) Οι ανωτέρω είναι  οι  κατεξοχήν επιστήμονες οι  οποίοι  προάγουν την 

πρωτογενή παραγωγική διαδικασία με χειροπιαστά παραδείγματα τόσο 

για την περιοχή σας όσο και για την χώρα γενικότερα.

3) Μέσα στα επιστημονικά μας αντικείμενα περιλαμβάνονται και θέματα 

που αφορούν την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, μελέτη 

και επίβλεψη έργων (υδραυλικών, αγροτικών, δασικών κ.α.), ασφάλεια 

τροφίμων  (καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος),  εκπαίδευση 

αγροτικού πληθυσμού, εξωραϊσμός εξωτερικών χώρων, μεταποιητική 

δραστηριότητα, προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων σε εκθέσεις 

κ.α.

4) Την  εμπλοκή  των  δήμων  σε  θέματα  που  αφορούν  την  αγροτική 

παραγωγική  διαδικασία  (μητρώο  αγροτών,  ΕΛΓΑ,  ΠΣΕΑ, 
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προγράμματα  Ε.Ε.  κ.α.),  θέματα  τα  οποία  αντιμετωπίζονται  και 

υποστηρίζονται από Γεωτεχνικούς.

5) Το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των δημοτών είναι κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες  η  ασχολούνται  έμμεσα  με  την  αγροτική  οικονομία  και 

επομένως  χρειάζονται  την  Γεωτεχνική  επιστημονική  υποστήριξη  την 

οποία αναζητούν και στους Δήμους ( για προγράμματα, επιδοτήσεις, 

συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.) 

6) Και τέλος, το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί Γεωτεχνικοί που πληρούν 

του  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  για  να  ενταχθούν  μέσω  του 

συγκεκριμένου προγράμματος στο προσωπικό του δήμου σας.

 

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,  έχει  ήδη  προχωρήσει  στην 

κατανομή των πρώτων 15.000 θέσεων στους διάφορους δήμους και μάλιστα 

ενόψει των αποφάσεων κατανομής των ειδικοτήτων των θέσεων που επιθυμεί 

να καλύψει κάθε Ο.Τ.Α. και Νομικό του Πρόσωπο και της μετέπειτα δήλωσης 

των θέσεων αυτών στον Ο.Α.Ε.Δ.,  παρακαλούμε, αφού αξιολογήσετε τις 
ιδιαιτερότητες του Δήμου ή της κάθε  υπηρεσίας σας, να προβείτε στην 
ένταξη και των απαραίτητων Γεωτεχνικών (κατά περίπτωση γεωπόνων, 
δασολόγων, κτηνίατρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων) στο προσωπικό σας 
μέσω του ανωτέρω προγράμματος .

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας

*Με  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί  σε  όλα  τα  μέλη  των  δημοτικών 

συμβουλίων
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