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Αξιότιµοι κύριοι,
Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι θεσµοθετηµένος
σύµβουλος της πολιτείας σε θέµατα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας του
περιβάλλοντος (άρθρο 2 του Ν. 1474/84). Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι οι επιστήµονες
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των κλάδων γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων,
γεωλόγων και ιχθυολόγων. Η περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του Παραρτήµατος
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι οι νοµοί Αττικής, Βοιωτίας,
Εύβοιας και Φωκίδας.
Με την ιδιότητά µας αυτή θεωρούµε σκόπιµο να παρέµβουµε στην παρούσα
χρονική στιγµή που επιχειρείται η αναδιοργάνωση των νοσοκοµείων της χώρας και η
σύνταξη των νέων οργανογραµµάτων. Πολλά νοσοκοµεία κατέχουν και διαχειρίζονται
αξιόλογες εκτάσεις πρασίνου που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο τους, οι
οποίες λειτουργούν ως σηµαντικοί πνεύµονες πρασίνου, ιδιαίτερα στις αστικές
περιοχές, ενώ σε αρκετές από αυτές φύονται και παραγωγικά φυτά.
Προτείνουµε να λάβετε υπόψη και να εφαρµόσετε τα εξής:
1. Για την ορθολογική αξιοποίηση, λειτουργία και προστασία των εκτάσεων
είναι απαραίτητη η σύσταση στον οργανισµό των νοσοκοµείων διακριτής
οργανικής µονάδας «∆ιαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης περιβάλλοντος
χώρου» στελεχωµένης µε επιστήµονες γεωτεχνικούς κατά περίπτωση των
κλάδων γεωπόνων ή/και δασολόγων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆
344/2000, όπως αυτές ισχύουν.
2. Η οργανική αυτή µονάδα, για τα νοσοκοµεία των οποίων ο περιβάλλων
χώρος είναι µεγαλύτερος των 100 στρεµµάτων, να λειτουργεί σε επίπεδο
τµήµατος, να είναι στελεχωµένη µε γεωτεχνικούς επιστήµονες και να
προΐσταται Γεωτεχνικός.
3. Για τα νοσοκοµεία που ο περιβάλλων χώρος είναι µικρότερος των 100
στρεµµάτων οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας «∆ιαχείρισης, προστασίας και
ανάπτυξης περιβάλλοντος χώρου» µπορούν να εντάσσονται στην Τεχνική
∆ιεύθυνση / Τεχνικό Τµήµα και να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ειδικότητα του
Γεωτεχνικού να περιλαµβάνεται στη διοίκηση του τµήµατος.
4. Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των Υπηρεσιών των Υγειονοµικών
Περιφερειών (ΥΠΕ), προτείνουµε τη δηµιουργία αντίστοιχων θέσεων
Γεωτεχνικών και Τµηµάτων Περιβάλλοντος για την καλύτερη λειτουργία των
τεχνικών υπηρεσιών τους, τη διαχείριση, συντήρηση, αναβάθµιση των χώρων
πρασίνου των Νοσοκοµείων και Ιδρυµάτων της εποπτείας τους.

5. Η λειτουργία της οργανικής µονάδας θα στοχεύει στην ολοκληρωµένη
διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος χώρου του
νοσοκοµείου καθώς επίσης και τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας
προκειµένου για καλλωπιστικά φυτά και επιπλέον στην παραγωγή
ασφαλών τροφίµων, σε περίπτωση ύπαρξης παραγωγικών φυτών και θα
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Κατάρτιση µελετών για έργα πρασίνου, προµήθειες, περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, εγκατάστασης αθλοπαιδιών, κ.ά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Επίβλεψη της εκτέλεσής τους και παραλαβή των αντίστοιχων
έργων.
Φροντίδα της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, έλεγχος της
ποιότητας των υπόγειων υδάτων, γεωτρήσεων κ.λ.π., σε συνεργασία µε
άλλους αρµόδιους φορείς, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του
αρδευτικού συστήµατος.
Μέριµνα για την προµήθεια όλων των απαραίτητων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, την διαχείριση αυτών και των λιπασµάτων.
Έγκαιρη και ορθή καταπολέµηση των εµφανιζόµενων εχθρών, ασθενειών
και ζιζανίων.
Επιµέλεια της διενέργειας ελέγχων υπολειµµατικότητας σε προϊόντα και
περιβάλλον.
Εκπόνηση και υπογραφή µελετών, όπως χωροταξικού σχεδιασµού,
εδαφολογικών, εξυγίανσης εδαφών και εγγειοβελτιωτικών έργων
(αρδευτικών, αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπληµµυρικών),
καθώς και τη συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.
Συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση και
επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων επί του σχεδιασµού επέκτασης,
αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου.
Σύνταξη προτάσεων και επίβλεψη της εφαρµογής τους για θέµατα που
αφορούν στην αξιοποίηση των διαθέσιµων χώρων για την ανάπτυξη
αστικών λαχανόκηπων, θεραπευτικών κήπων κλπ.
Συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες στις διαδικασίες δηµιουργίας
πράσινων κτηρίων.
Καταγραφή και τεκµηρίωση των αδυναµιών σε θέµατα περιβάλλοντος.
Συνεργασία µε αντιστοίχου αντικειµένου Υπηρεσίες των ΟΤΑ, του στενού
∆ηµόσιου τοµέα και Φορείς για την από κοινού ρύθµιση περιβαλλοντικών
θεµάτων που απασχολούν την περιοχή του νοσοκοµείου και για την
ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραµµάτων.
Οργάνωση φυτωρίου, αναπαραγωγή φυτών και καλλωπισµό εσωτερικών
χώρων.
Συντήρηση χώρων πρασίνου, προστασία και διαχείριση δασικής έκτασης
µε στόχο την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών.
∆ηµιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, σχεδίαση και συντήρηση
παιδικής χαράς.
Συντήρηση αρδευτικού συστήµατος, λιµνών, δεξαµενών και συστήµατος
πυρόσβεσης περιβάλλοντος χώρου.
Αποψίλωση,
κλαδεύσεις,
καθαρισµούς
και
σχετική
φροντίδα
περιβάλλοντος χώρου.
Προµήθεια, έλεγχο και φροντίδα γεωργικών µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεων
Σχεδίαση και επίβλεψη της εφαρµογής παρασιτοκτονίας (εντοµοκτονίας µυοκτονίας) εντός και εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα Π.Σ.Ε.Α, σχεδιασµός, και
παρακολούθηση της οργάνωσης και ετοιµότητας του νοσοκοµείου στον
επιχειρησιακό σχεδιασµό δασοπυρόσβεσης και αντιµετώπισης ακραίων
καιρικών φαινοµένων και κρίσεων.
Αξιοποίηση προγραµµάτων (Εθνικών ή Κοινοτικών) σχετικών µε τους
χώρους αρµοδιότητάς του.
Αξιοποίηση προγραµµάτων Κοινωφελούς εργασίας και εθελοντών.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες και είµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/και συνεργασία για την κατάρτιση των
οργανισµών των νοσοκοµείων.
Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.

Σταύρος Ζαννόπουλος

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) ∆ιοικητή 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη
Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αµπελόκηποι
2) ∆ιοικητή 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
κ. Ιωάννη Ευδοκιµίδη
Θηβών 46 48, 185 43 Πειραιάς
3) ∆ιοικητή 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
κ. Λάζαρο Μακρή
Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
4) Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα
5) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ∆ΑΦΝΙ
Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι
6) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Ιερά Οδός 343, 124 61 Χαϊδάρι
7) ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών
Βασ. Σοφίας 72-74, 115 28 Αθήνα
8) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής
Σισµανογλείου 1, 151 26 Μαρούσι
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)
2)
3)
4)
5)

Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων
Εργαζόµενους Γεωτεχνικούς σε Νοσοκοµεία
Έδρες τους

