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2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παράρτηµα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Παραρτήµατα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. κ. Μιχάλη Αναστασιάδη

ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή γεωτεχνικών ειδικοτήτων σε δηµόσιες υπηρεσίες και επιτροπές»
ΣΧΕΤ.:
Σας ενηµερώνουµε πως σε συνέχεια ηλεκτρονικής επιστολής την οποία απέστειλε
συνάδελφος στο Παράρτηµά µας προκύπτουν τα παρακάτω:
1. Στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπηρετεί σε οργανική θέση αυτής
µόνο µια συνάδελφος γεωπόνος την στιγµή που πάνω από το 80% της κατανάλωσης
νερού στην χώρα µας αφορά αγροτική χρήση. Για τον λόγο αυτό και αφού ερευνηθεί
ο οργανισµός λειτουργίας της παραπάνω υπηρεσίας παρακαλούµε για την παρέµβασή
σας µε σκοπό την ένταξη σε αυτόν τον οργανισµό γεωτεχνικών ειδικοτήτων ή την
απόσπαση παρόµοιων ειδικοτήτων, µε δεδοµένο µάλιστα ότι την περίοδο αυτή
οριστικοποιούνται τα σχέδια διαχείρισης υδάτων για τις διάφορες λεκάνες απορροής
της χώρας
2. Την εξέταση και παρέµβαση εκ µέρους σας προς την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων σε
σχέση µε προκήρυξη για κάλυψη θέσης ειδικού συνεργάτη (δηµοσίευση 17-10-2012)
µε την προϋπόθεση αυτός να είναι υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας αποκλειστικά
πολυτεχνικής σχολής όταν οι γεωπονικές σχολές και τα γεωλογικά τµήµατα έχουν
αξιόλογες παρόµοιες ειδικεύσεις που είναι άδικο να αποκλείονται εκ προοιµίου από
τέτοιες διαδικασίες. Τουλάχιστον θα πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί στην αρµόδια
γραµµατεία ώστε να µην υπάρξει παρόµοια µεταχείριση στο µέλλον

3. Με δεδοµένη την ψήφιση από την προηγούµενη βουλή του νέου οικοδοµικού
κανονισµού (Ν. 4067) αναµένεται η κατάρτιση οδηγών εφαρµογής αυτού, για τον
λόγο αυτό έχει συγκροτηθεί µε την Α.Π. οικ. 1680/10-08-2012 Απόφαση του Γεν.
Γραµµατέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών
Οδηγιών Εφαρµογής του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. Επειδή ο κανονισµός αυτός
αναφέρεται µεταξύ άλλων σε κοπή δένδρων εντός αστικού ιστού, σε ανόρυξη
υδρογεωτρήσεων αλλά και σε υποχρεωτικές φυτεύσεις ακαλύπτων χώρων θα πρέπει
να εξεταστεί το ενδεχόµενο παρέµβασης ώστε στις επιτροπές να συµµετέχουν και
γεωτεχνικοί επιστήµονες
4. Τέλος είναι χρήσιµο να ερευνηθεί το θέµα της στελέχωσης του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας µε γεωτεχνικές
ειδικότητες αφού ο εν λόγω οργανισµός είναι αρµόδιος µεταξύ άλλων για τον
καθορισµό των ελευθέρων χώρων, χώρων πρασίνου και εν γένει κοινόχρηστων χώρων
στην Αττική και αυτή την στιγµή δεν απασχολεί κανέναν γεωτεχνικό επιστήµονα,
ιδιαίτερα γεωπόνο ή δασολόγο

Συνηµµένα
Η από 17-10-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικό συνεργάτη στην Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων

Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
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