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Προς
κ. Γ. Νηόλιο, Τθσποσργό Δζωηερικών Αποκένηρωζης και Ηλεκηρονικής
Γιακσβέρνηζης

Παρέμβαζη επί ηοσ Προζτεδίοσ Π.Γ/ηος
για ηοσς Οργανιζμούς ηων Περιθερειών
Έρνληαο ππόςε ην πξνζρέδην Π.Γ/ηνο γηα ηνπο Οξγαληζκνύο ησλ Πεξηθεξεηώλ ην
νπνίν δόζεθε γηα δηαβνύιεπζε, σο λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ εθαηνληάδσλ κειώλ καο
αλά ηελ Διιάδα, ζαο θαηαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα ηε δηόξζσζε ησλ
ζθαικάησλ, πνπ πεξηέρεη ην ελ ιόγσ δηάηαγκα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηα θαζήθνληα θαη
ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θιάδνπ καο. Δπηπξόζζεηα ζαο θαηαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα
ηελ θαιύηεξε δηάξζξσζε ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) γηα κηα απνηειεζκαηηθόηεξε
Απνθεληξσκέλε Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε.
Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηα θαζήθνληα, νη αξκνδηόηεηεο θαη ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ θαηαηάζζεηαη ζηνλ
θιάδν ΠΔ Γεωλόγων, έρνπλ σο εμήο:
1. Σην Π.Γ. 344/2000 πεξί «Άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσηερληθνύ» θαη
εηδηθόηεξα ζηα άξζξα 14 θαη 15 νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα
θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ Γεσιόγσλ ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα. Δλ
ζπληνκία ζην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 344/2000 νξίδεηαη όηη νη γεσιόγνη απαζρνινύληαη
ππνρξεσηηθά ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο, ηδησηηθνύο θνξείο, ΟΤΑ, θιπ, πνπ:
α)
θαηαξηίδνπλ
πξνγξάκκαηα
κειεηώλ
θαηαζθεπήο
ζπγθνηλσληαθώλ, θηηξηαθώλ θαη εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ,

θαη

ζπληήξεζεο
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β) αζρνινύληαη κε γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηε ζεκειίσζε ηερληθώλ έξγσλ (δξόκσλ,
θξαγκάησλ, ιηκεληθώλ έξγσλ, ζεξάγγσλ, θιπ),
γ) αζρνινύληαη κε ηηο πδξνγεσινγηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, θαζώο θαη ηελ
αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ,
δ) αζρνινύληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό επίβιεςε θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ
εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ θαη θπζηθώλ πόξσλ,
ε) αζρνινύληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο θαη ηηο κειέηεο απνθαηάζηαζεο
πεξηβάιινληνο,
ζη) αζρνινύληαη κε πάζεο θύζεσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, όπσο θαηνιηζζήζεηο,
πιεκκύξεο, ζεηζκνί, θιπ θαζώο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηνπο,
δ) αζρνινύληαη κε ηνλ αζηηθό θαη πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό πνπ αθνξά ηε
ρσξνζέηεζε πεξηνρώλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε
θαη ελ πεξηιήςεη απαζρνινύληαη κε ηελ επίβιεςε θαη έιεγρν πιήζνπο κειεηώλ θαη
έξγσλ θαη έρνπλ κεγάιν κεξίδην επζύλεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εθπόλεζεο
κειεηώλ, πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο θαη θαηαζθεπήο έξγσλ.

2. Tν ΠΓ 16/14-2-97 (ΦΔΚ-13 Α΄) Γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε
πηπρηνύρσλ ησλ Τκεκάησλ Γεσινγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη
Παηξώλ, θαζνξίδεη επίζεο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γεσιόγσλ.

3. Τν πξνζσπηθό πνπ αλήθεη ζηνλ θιάδν ΠΔ Γεσιόγσλ, είλαη ηετνικό
προζωπικό (ππάξρεη πιήζνο εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ ην
επηβεβαηώλνπλ), ζηελετώνει όλες ηις Σετνικές Τπηρεζίες ηης Υώρας θαη ηα κέιε
ηνπ νξίδνληαη σο κέιε επηηξνπώλ αλάζεζεο επίβιεςεο θαη παξαιαβήο κειεηώλ θαη
έξγσλ. Δλδεηθηηθά ζαο παξαπέκπνπκε ζηνπο θάησζη λόκνπο:
α) ην Ν.3316/2005 (ΦΔΚ 42Α/2005) πεξί «Αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ», όπνπ νξίδεηαη όηη
νη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο επίβιεςεο κειεηώλ θαη έξγσλ νξίδνπλ σο κέιε επηηξνπώλ
αλάζεζεο θαη επίβιεςεο απηώλ θαηόρνπο ηίηινπ ζπνπδώλ Α.Δ.Η. Παλ/κηνπ πνπ έρνπλ
ηελ ηερληθή δπλαηόηεηα λα επηβιέςνπλ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Καη’ επέθηαζε ζηηο
γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο, γεσθπζηθέο, γεσηερληθέο θαη ζε πνιιέο πεξηβαιινληηθέο
θαη δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ κειέηεο, νξίδεηαη λα ηηο επηβιέπνπλ, ειέγρνπλ θαη
εγθξίλνπλ ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσιόγσλ.
β) Ννκνζεζία, πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε Πηπρίσλ Μειεηεηνύ θαη Καηαζθεπαζηώλ
Γεκνζίσλ έξγσλ, πνπ απνλέκεη ην ΥΠΟΜΔΓΗ (Ν.716/77, Π.Γ 541/78(A118), Π.Γ
799/78 θ.α) θαη ηζρύεη.


Ζ θαηεγνξία 20 είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Γεσιόγσλ



Ζ θαηεγνξία 21 αθνξά ηνπο Γεσιόγνπο θαη Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο .
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Ζ θαηεγνξία 27 είλαη θνηλή κε πνιηηηθνύο κεραληθνύο, κεραληθνύο
.Μεηαιιείσλ, Φεκηθνύο Μεραληθνύο θαη άιινπο.

Όζνλ αθνξά ζηνπο γεσιόγνπο Δ.Γ.Δ (εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ) δηθαηνύληαη
εξγνιεπηηθά πηπρία ΜΔΔΠ & ΜΔΚ από ην ΥΠΟΜΔΓΗ/ΓΓΓΔ/Γ15 γηα έξγα ζεξάγγσλ
θαη γεσηξήζεσλ όπσο θαη νη Μεραληθνί Μεηαιιείσλ.
γ) ην Ν.3669/2008 πεξί «Κύξσζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ», όπνπ νξίδεηαη όηη ε αλάζεζε, έιεγρνο, παξαθνινύζεζε θαη
επίβιεςε ησλ έξγσλ γίλεηαη από ηερληθνύο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε
δπλαηόηεηα. Καη’ επέθηαζε ζηα ππόγεηα (δηάλνημε ζεξάγγσλ) θαη γεσηερληθά έξγα
(εηδηθέο ζεκειηώζεηο), θαζώο θαη ζηα πδξαπιηθά (θξάγκαηα θαη ιηκλνδεμακελέο) θαη
έξγα πδξνγεσηξήζεσλ νξίδνληαη ζηηο επηηξνπέο επίβιεςεο, ειέγρνπ θαη παξαιαβήο,
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσιόγσλ.
δ) ην Μεηαιιεπηηθό Νόκν 274/1976, ην Λαηνκηθό Νόκν 669/1977 θαη ην Λαηνκηθό
Κώδηθα, όπνπ αλαθέξεηαη ξεηά όηη νη κειέηεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ εθκεηαιιεύζεσλ
ππνγξάθνληαη από γεσιόγνπο θαη κεραληθνύο κεηαιιείσλ θαη ν ξόινο ησλ γεσιόγσλ
σο εηδηθώλ ηερληθώλ επηζηεκόλσλ καδί κε ηνπο Μεραληθνύο Μεηαιιείσλ είλαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ νξπθηώλ πόξσλ.
ε) ην Ν.3199/2003 «πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ», ηελ νδεγία
ΔΚ/60/ΔΚ θαη ηηο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζε εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, όπνπ
πξνβιέπεηαη κε ζαθήλεηα ν εθηειεζηηθόο θαη δηαρεηξηζηηθόο ξόινο ησλ γεσιόγσλ ζηελ
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη
Πεξηθέξεηαο.
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί όηη οι Γεωλόγοι αλήθνπλ κελ ζην Γεσηερληθό
Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΤ.Δ.Δ.), ζην δεκόζην δε αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε
Τερληθά Έξγα θαη απαηηείηαη ε σπαγωγή ηοσς ζηο ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ.

4. Οη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ησλ ΠΔ Γεσιόγσλ, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα
θαη ηνπο ηζρύνληεο νξγαληζκνύο ησλ Υπνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ ζηελνύ θαη
επξύηεξνπ Γεκόζηνπ ηνκέα, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αλάιεςεο ζέζεσλ επζύλεο ζε
Υπεξεζίεο, πνπ αζρνινύληαη θαηεμνρήλ κε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, έξγα θαη
κειέηεο, πνπ αθνξνύλ ζηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο ρώξαο, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξπθηώλ πόξσλ, πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θ.α. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηηο ππάξρνπζεο Πεξηθέξεηεο, ζηηο
Γ/λζεηο θαη Τκήκαηα Πεξηβάιινληνο, Υδάησλ, Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, Δξγαζηεξίσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ, Φπζηθώλ Πόξσλ, θ.α. πξνΐζηαληαη γεσιόγνη.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε ηηο εμήο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζην
ππάξρνλ Π.Γ./κα γηα ηνπο Οξγαληζκνύο ησλ Πεξηθεξεηώλ:
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΣΜΗΜΑ Α
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Πξνζζήθε ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσιόγσλ ζηηο ζέζεηο ηετνικού προζωπικού θαη
απαινηθή ηνπ από ηηο ζέζεηο γεσπνληθνύ πξνζσπηθνύ.
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΣΜΗΜΑ Γ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Πξνζζήθε σο πξντζηακέλσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσιόγσλ ζηηο
Υπεξεζίεο:
Γεληθέο Γηεπζύλζεηο
Α) Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο
Β) Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υπνδνκώλ
Γηεπζύλζεηο
Α) Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ
Β) Γηεύζπλζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Γ) Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ
Γ) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ
Δ) Γηεύζπλζε Τερληθώλ Έξγσλ
Τκήκαηα
Α) Τκήκα Σρεδηαζκνύ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο
Β) Τκήκα ηερληθώλ εθαξκνγώλ
Γ) Τκήκα ρνξήγεζεο αδεηώλ, αλάπηπμεο, ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ
Γ) Τκήκα ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ
Δ) Τκήκα πεξηβάιινληνο
ΣΤ) Τκήκα δηαρείξηζεο πδάησλ
Ε) Τκήκαηα ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πεξηβάιινληνο πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ
Ζ) Τκήκα Σπγθνηλσληαθώλ Έξγσλ
Θ) Τκήκα Δξγαζηεξίσλ
Η) Τκήκα Γνκώλ Πεξηβάιινληνο
ΗΑ) Τκήκαηα ηερληθώλ έξγσλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ
ΗΒ) Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
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Δπηπξόζζεηα, ζαο θαηαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα θαιύηεξε δηάξζξσζε ησλ
Υπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υπνδνκώλ θαη Πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010), πξνζζέηνληαο κε παξέλζεζε ζηηο
νξγαληθέο κνλάδεο ηηο ζέζεηο όπνπ, ιόγσ εηδίθεπζεο θαη βάζεη λνκνζεζίαο, κπνξνύλ
λα πξνΐζηαληαη θαη κέιε ηνπ θιάδνπ ησλ ΠΔ Γεσιόγσλ:
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ (ΠΔ ΓΔΩΛΟΓΩΝ)
Α) ΣΟΜΔΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
1) Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ (σο Πξντζηακέλε Αξρή), κε αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ
Πεξηθέξεηα (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Γηνίθεζεο & Πξνγξακκαηηζκνύ Έξγσλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
β. Τκήκα Μειεηώλ Έξγσλ Σπγθνηλσληαθώλ, Ληκεληθώλ, Κηηξηαθώλ & Ζ/Μ (ΠΔ
Γεσιόγσλ)
γ. Τκήκα Μειεηώλ Έξγσλ Υδξαπιηθώλ & Υπνδνκώλ Πεξηβάιινληνο (ΠΔ
Γεσιόγσλ)
δ. Τκήκα Απαιινηξηώζεσλ, Τνπνγξαθήζεσλ θαη Αδεηνδνηήζεσλ
2) Γηεύζπλζε Καηαζθεπώλ θαη Σπληήξεζεο Έξγσλ (σο Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία), κε
αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαθεξύμεσλ Έξγσλ
β. Τκήκα Καηαζθεπώλ Έξγσλ Σπγθνηλσληαθώλ, Ληκεληθώλ, Κηηξηαθώλ & Ζ/Μ
(ΠΔ Γεσιόγσλ)
γ. Τκήκα Καηαζθεπώλ Έξγσλ Υδξαπιηθώλ & Υπνδνκώλ Πεξηβάιινληνο (ΠΔ
Γεσιόγσλ)
δ. Τκήκα Σπληήξεζεο & Απνθαηάζηαζεο Έξγσλ
ε. Τκήκα Σήκαλζεο, Σεκαηνδόηεζεο, Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη Γηαρείξηζεο Υιηθνύ
3) Γηεύζπλζε Δξγαζηεξίνπ, κε αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Καλνληζκώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
β. Τκήκα αλαιύζεσλ πνηόηεηαο πδάησλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
4) Γηεύζπλζε Υπνδνκώλ Π.Δ. (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Μειεηώλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
β. Τκήκα Καηαζθεπώλ θαη Σπληήξεζεο (ΠΔ Γεσιόγσλ)
Β) ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
1) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ, κε αξκνδηόηεηα ζε όιε
ηελ Πεξηθέξεηα (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Πεξηβάιινληνο (ΠΔ Γεσιόγσλ)
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β. Τκήκα Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
γ. Τκήκα Δθαξκνγήο Πνιηηηθώλ Πεξηβάιινληνο (ΠΔ Γεσιόγσλ)
2) Γηεύζπλζε Υδάησλ, κε αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, νξγάλσζεο & επηθνηλσλίαο (ΠΔ Γεσιόγσλ)
β. Τκήκα παξαθνινύζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
Ζ δηάξζξσζε απηή πξνηείλεηαη κε ην ζθεπηηθό, όηη ζα ηζρύζεη ε δηάξζξσζε ηεο
Γ/λζεο Υδάησλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα ΠΓ γηα ηνπο Οξγαληζκνύο ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο.
3) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Π.Δ. (ΠΔ Γεσιόγσλ)
α. Τκήκα Πεξηβάιινληνο (ΠΔ Γεσιόγσλ)
β. Τκήκα Υδάησλ (ΠΔ Γεσιόγσλ)
Οη αξκνδηόηεηεο ησλ παξαπάλσ Γ/λζεσλ θαη Τκεκάησλ είλαη νη πξνβιεπόκελεο ζην Ν.
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010), όπσο απηέο κεηαθέξνληαη από ηηο ζεκεξηλέο Τερληθέο
Υπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε

Αθήνα, 24-9-2010
Για ηο Γ.. ηοσ .Δ.Γ

Για ηο Γ.. ηοσ ΠΑ.Τ.ΓΔ.ΓΗ.

Για ηο Γ.. ηοσ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ.

O Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΑΝΣΩΝΗ
ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΠΑΓΑΚΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΗ ΑΡΓΤΡΙΟΤ

6974067813

6978117807

6977088644

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ
1.
2.
3.
4.
5.

θα Μπεξγειέ, Γ.Γ. Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θ. Σηεθάλνπ, Γ. Γ. Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ΟΣΥΝΑΔ
ΔΝΑΔ
ΓΔΩΤΔΔ
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