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ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγων στις Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων της
χώρας»
ΣΧΕΤ.:
1. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 107410/19236/2012 απόφασή σας (Φ.Ε.Κ. 3561/Β/2012)
2. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 13015/1756/2013 (Δ/νσης Διοίκησης) έγγραφό σας

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε την σοβαρότατη
έλλειψη, την οποία προφανώς λόγω άγνοιας, περιλαμβάνει η 1η σχετική απόφασή
σας. Συγκεκριμένα παρά τον έλεγχο νομιμότητας εκ μέρους σας στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυμαίων Αχαΐας δεν εντοπίστηκε η έλλειψη
πρόβλεψης θέσης Π.Ε. Γεωτεχνικών / Γεωλόγων στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου αυτού. Η παράλειψη αυτή αποτελεί παράβαση
του Π.Δ. 344/2000 (Φ.Ε.Κ. 297/Β/2000) με βάση τα άρθρα 14 και 15 (περ. (αα) της
παρ. 4ζ) των οποίων είναι υποχρεωτική η απασχόληση γεωλόγου για Δ.Ε.Υ.Α. οι
οποίες εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων. Με τον τρόπο αυτό
ο έλεγχος νομιμότητας στον οποίο προβήκατε καθίσταται ελλιπής. Η ανωτέρω
απόφαση μάλιστα λαμβάνεται σε μια περιοχή στην οποία λειτουργεί πανεπιστημιακό
γεωλογικό τμήμα και υπάρχει πλήθος αποφοίτων επιστημόνων του τμήματος αυτού
στην περιοχή αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο. Επιπλέον η απόφαση αυτή
λαμβάνεται σε μια περιοχή με σοβαρότατα προβλήματα υποβάθμισης της ποιότητας

των υπογείων υδάτων αλλά και των απαιτουμένων ποσοτήτων για την κάλυψη των
κάθε είδους αναγκών της περιοχής.
Θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή δεν ενέχει καμία σκοπιμότητα, παρακαλούμε όπως
γνωρίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες σας, την ύπαρξη της διάταξης του Π.Δ. 344/2000
όπως επίσης και στους Δήμους της περιοχής ευθύνης σας προκειμένου να μην
υπάρξει επανάληψη της παράλειψης αυτής στο μέλλον.
Το Παράρτημά μας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την αποτροπή παρόμοιων παραλείψεων σε οργανισμούς και άλλων
Δ.Ε.Υ.Α. στο μέλλον και ζητά την παρέμβασή σας προς τον Δήμο Δυμαίων Αχαΐας
προκειμένου με νέα απόφαση να αποκαταστήσει την νομιμότητα περιλαμβάνοντας
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και τον κλάδο Π.Ε.
Γεωτεχνικών / Γεωλόγων.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος

