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ΠΡΟΣ 

∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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Κ. Χατζηδάκη 

3. Αναπληρωτή Υπουργό 

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. κ. Σ. 

Καλογιάννη 

4. Γεν. Γραµµατέα Υπ. 

ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. κ. Σ. Τσόκα 

5. Γεν. Γραµµατέα ∆.Ε. κ. Σ. 

Σιµόπουλο 

6. Γεν. Γραµµατέα Υπ. ∆οικητικής 

Μεταρρύθµισης κ. ∆. Στεφάνου 

7. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Τµήµα 

Επαγελµατικών Θεµάτων 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις σχετικά µε την πρόταση αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Γ.Γ. 

∆ηµοσίων Έργων του Υπ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.» 

ΣΧΕΤ.:  

 

Με αφορµή την µελέτη αποσπάσµατος της έκθεσης της Επιτροπής ∆οµών του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για την αξιολόγηση δοµών και την πρόταση αναδιοργάνωσης 

των υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε., µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στο Προτεινόµενο Σχέδιο 

Οργανογράµµατος της Γ.Γ.∆.Ε. δεν προβλέπεται (ούτε ενδεικτικώς) η απασχόληση ΠΕ 

Γεωπόνων.  

 

Η παράλειψη αυτή είναι σοβαρή, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε υποβάθµιση της ποιότητας 

των δηµοσίων έργων αλλά και σε µηδενισµό της τεράστιας συµβολής των Γεωτεχνικών και 



συγκεκριµένα των Γεωπόνων στο κοµµάτι των δηµοσίων έργων υποδοµής, οι οποίοι µεταξύ 

άλλων ασχολούνται µε αντικείµενα όπως: 

• Προκήρυξη, επίβλεψη και έγκριση φυτοτεχνικών µελετών, ώστε να διασφαλίζεται 

µεταξύ των άλλων η χρήση κατάλληλου φυτικού υλικού (είδη, ποιοτικά 

χαρακτηριστικά κ.α.) 

• Σύνταξη προϋπολογισµών, τεχνικών εκθέσεων για όλα τα δηµοπρατούµενα έργα και 

Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) για κατασκευές πρασίνου 

• Έλεγχος, διαρκής επίβλεψη της υλοποίησης και συντήρησης των έργων πρασίνου 

• Ενασχόληση µε αποκατάσταση τοπίου και θέµατα περιβάλλοντος της Γ.Γ. ∆ηµοσίων 

Έργων  

• Ενασχόληση µε απαλλοτριώσεις  και επιτάξεις στα νέα έργα, µε τον καθορισµό τιµής 

µονάδας επικείµενων και διευκρινήσεις σχετικά µε τα είδη των καλλιεργειών που 

καταστρέφονται 

• Ενασχόληση µε προβλήµατα κατολισθήσεων στα πρανή και µε υποβολή προτάσεων 

για λύσεις συγκράτησης αυτών 

• Σύνταξη νέων τιµολογίων έργων πρασίνου 

• Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών έργων πρασίνου [πρόγραµµα δράσεων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των δηµόσιων έργων – action plan 

(2
η
 Ο∆Ε) και ΙΟΚ]  

 

Πρέπει να τονιστεί ότι στις υπηρεσίες του Υπουργείου που σχετίζονται µε δηµόσια έργα 

υπηρετούν ήδη επιστήµονες µε ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων, οι οποίοι παρά το σηµαντικό έργο 

που επιτελούν δεν αναφέρονται στο σχέδιο οργανογράµµατος, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 

το ενδεχόµενο ύπαρξης υπηρεσιακών προβληµάτων για αυτούς. Επιπλέον η µη αξιοποίηση 

της πολύτιµης εµπειρίας του ήδη υπάρχοντος γεωτεχνικού προσωπικού της Γενικής 

Γραµµατείας όχι µόνο δε βοηθά στην εξορθολόγηση και αύξηση αποτελεσµατικότητας της 

δηµόσιας διοίκησης –που είναι το ζητούµενο από όλους- αλλά δρα εναντίον αυτής. Η 

παρουσία γεωπόνων τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και στις ∆ΕΣΕ των πρώην 

Περιφερειών είναι µακρόχρονη και αυτονόητη, µε σηµαντική συµβολή στον τοµέα των 

δηµοσίων έργων.  

 

Με δεδοµένο πως σε πολλά µεγάλα αλλά και µικρότερα έργα διαπιστώνεται πως το κοµµάτι 

των εργασιών πρασίνου, παρά την τεράστια περιβαλλοντική του σπουδαιότητα, αποτελεί 

αντικείµενο «εκπτώσεων» προκύπτει η τεράστια συµβολή των Γεωτεχνικών και 

συγκεκριµένα των Γεωπόνων για τον ορθό σχεδιασµό και εκτέλεση αυτών. Επισηµαίνεται δε 

ότι η υποβάθµιση αυτή έρχεται τη στιγµή τα θέµατα περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως 

εξέχοντος σηµαντικά (κάτι που αποδεικνύεται και από τη θέσπιση πλήθους νοµοθετικών 

πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους συνεχείς ελέγχους σε περιβαλλοντικά 

θέµατα). 



 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για την παρέµβαση του Επιµελητηρίου προς το 

αρµόδιο Υπουργείο προκειµένου να προχωρήσει αυτό στην ένταξη των γεωτεχνικών 

ειδικοτήτων και συγκεκριµένα των γεωπόνων στις επιλέξιµες για την στελέχωση της νέας 

υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση απαξιώνεται η συµβολή του επιστηµονικού αυτού 

κλάδου και δηµιουργείται το υπόβαθρο για σοβαρότατη υποβάθµιση του πλαισίου εκτέλεσης 

των δηµοσίων έργων στην χώρα µας. 

 

 

Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή  

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Σ. Λαµπρόπουλος  

 


