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Έδρες τους

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας υποβάλλουμε τις προτάσεις του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς επί του 1ου
Σχεδίου του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» 2014-2020.
Η πρώτη ενότητα του κειμένου των προτάσεων περιλαμβάνει γενικές
παρατηρήσεις επί του 1ου Σχεδίου του ΕΠ, ενώ στη δεύτερη ενότητα
περιλαμβάνονται οι κατά ειδικό στόχο παρατηρήσεις.
Α. Γενικές Παρατηρήσεις
Ένας από τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας που κατά
γενική ομολογία συμβάλλει στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής
κρίσης είναι και ο γεωργικός τομέας, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στο υπό
διαβούλευση 1ο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 20142020, όπου στη σελ. 14 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
«Ο στρατηγικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του νέου Ε.Π., θα λαμβάνουν υπόψη τους κλάδους, στους οποίους, σύμφωνα
με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, θα δοθεί
προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική
μεγέθυνση και να συνδράμουν στην αύξηση της απασχόλησης (τουρισμός και
πολιτισμός, γεωργία, μεταποίηση και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις).
Ειδικότερα, ο αγροδιατροφικός τομέας (γεωργία – αλιεία - τρόφιμα) θα συμβάλλει
μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής σε ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη δημιουργία θετικού εμπορικού
ισοζυγίου, κυρίως μέσω αύξησης των εξαγωγών καθώς και στη δημιουργία
διατροφικής
επάρκειας
και
ασφάλειας,
προάγοντας
παράλληλα
την
επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές και παράκτιες
αλιευτικές περιοχές»

Εν τούτοις μόνο στον ειδικό στόχο 8.1(ii) «Αύξηση του αριθμού των ανέργων που
συμμετέχουν σε πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης, ιδίως σε τομείς αιχμής»
αναφέρετε στους ενδεικτικούς δικαιούχους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.).
Β. Ειδικές Παρατηρήσεις
1.

Ειδικός στόχος 8.4 (ii): Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην απασχόληση και την εξέλιξη της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας
•
Στους βασικούς ωφελούμενους (ομάδες – στόχος) της δράσης
«Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις
επιχειρήσεις» προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι αγρότισσες, ιδιαίτερα
γιατί η ελληνική περιφέρεια στερείται υποδομών (παιδικοί σταθμοί, κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.) που βοηθούν την αγρότισσα στην
απασχόληση και την εξέλιξή της.
•
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους της δράσης.
2. Ειδικός στόχος 10.1 (iii): Αύξηση των εκπαιδευτικών που αξιοποιούν τις
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
•
Στους βασικούς ωφελούμενους να προστεθούν και οι εκπαιδευτικοί των
σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) και των ΙΕΚ, καθόσον και αυτοί
χρειάζονται συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.
•
Στους δικαιούχους να προστεθεί και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα άλλα υπουργεία που διαθέτουν ΣΕΚ.
3. Ειδικός Στόχος 10.3 (i): Αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων (core
competences) του ενήλικου πληθυσμού (16-66+ ετών)
•
Στους βασικούς ωφελούμενους να προστεθεί και ο αγροτικός
πληθυσμός από 18-65 ετών, καθόσον είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση
και επιμόρφωση λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στον
αγροτικό τομέα.
•
Στους δικαιούχους να προστεθούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθώς και τα Κέντρα «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ).
4. Ειδικός στόχος 10.3 (iii): Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διασύνδεση
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης .
•
Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη του θεσμικού
πλαισίου του Πράσινου Πιστοποιητικού, καθώς αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την κατοχύρωση του γεωργικού επαγγέλματος, η οποία θα
πρέπει να συνοδεύεται με πρακτικά πλεονεκτήματα για τον κάτοχό της.
•
Στους βασικούς ωφελούμενους να προστεθεί και ο αγροτικός
πληθυσμός.
•
Στους δικαιούχους να συμπεριληφθεί το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα Επιμελητήρια.
5. Ειδικοί στόχοι 10.4. (i): Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μαθητεία, ΣΕΚ, ΙΕΚ) και
10.4.
(ii):
Ανάπτυξη
οριζοντίων
δεξιοτήτων
και
βασικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων στους απόφοιτους ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ)
•
Στους δικαιούχους να συμπεριληφθεί το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς διαθέτει ΣΕΚ (πρώην ΕΠΑΣ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος
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