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Θέμα: «Αποκλεισμός των γεωτεχνικών ειδικοτήτων από την επιμόρφωση για
την νομοθεσία των δημοσίων έργων»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 13793/Φ.234.03 της 12-11-2009 έγγραφο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της
πολιτείας σε θέματα τα οποία αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και το
περιβάλλον γενικότερα, ενώ προασπίζεται παράλληλα τα επιστημονικά,
επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων και Ιχθυολόγων) μελών του
(άρθρο 2 του Ν.1474/1984). Στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων του, το
παράρτημα μας θέλει να επισημάνει μερικά θέματα που προκύπτουν από την
λανθασμένη

προκήρυξη

και

διεξαγωγή

ενός

επιμορφωτικού

σας

προγράμματος.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 13793/Φ.234.03/12-112009 έγγραφο του, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
διεξάγει

μέσω

των

Περιφερειακών

Ινστιτούτων

Επιμόρφωσης

το

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ». Στο
ίδιο έγγραφο προσδιορίζεται λανθασμένα ως ομάδα στόχος μόνο οι
υπαλλήλοι ΠΕ και ΤΕ Μηχανικοί για επιμόρφωση και καθορίζεται και ο
σκοπός του προγράμματος.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης αλλά και το σκοπό του
προγράμματος θα πρέπει να περιληφθούν και οι Γεωτεχνικοί δημόσιοι
υπάλληλοι διότι και αυτοί διαχειρίζονται, ελέγχουν, παρακολουθούν την
υλοποίηση Δημόσιων Συμβάσεων Τεχνικών Έργων συμβάλλοντας έτσι με
την υπεύθυνη εργασία τους στην υλοποίηση σκοπών που ταυτίζονται με το
σκοπό του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος που είναι: «η βελτίωση της
παραγωγής των Δημοσίων Έργων, τα οποία καλύπτουν βασικές ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στη βελτίωση ποιότητας ζωής του
πολίτη». Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των ανωτέρω είναι αυτά κατά
τα οποία Γεωπόνοι και Δασολόγοι ασχολούνται με τα έργα πρασίνου, οι
Γεωπόνοι – γεωργικοί μηχανικοί που ασχολούνται με έργα εγγείων
βελτιώσεων (αρδευτικά, αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα), οι
Γεωλόγοι που ασχολούνται με έργα γεωτρήσεων και την

έρευνα

καταλληλότητας του εδάφους και υπεδάφους για την υποδοχή δημοσίων
έργων και οι Δασολόγοι με τα δασοτεχνικά έργα (δασική οδοποιία, διευθέτηση
ορεινών ρεμάτων κ.α.).
Η συμμετοχή αυτή των Γεωτεχνικών στα δημόσια τεχνικά έργα γίνεται
σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Περιφέρειες
Νομαρχίες Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ.). Είναι μάλιστα θεσμοθετημένη σε πληθώρα
νομοθετικών διαταγμάτων με χαρακτηριστικότερο το Π.Δ. 344/2000 περί της
άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού όπου στα άρθρα 3,4 και
8-17 καθορίζονται επακριβώς τα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας και
υποχρεωτικής απασχόλησης των Γεωτεχνικών και στα οποία σαφώς και
περιλαμβάνεται η διαχείριση, ο έλεγχος η παρακολούθηση και η υλοποίηση
συμβάσεων τεχνικών έργων.
Τυχόν εξαίρεση των Γεωτεχνικών από το συγκεκριμένο ή από
παρόμοια επιμορφωτικά προγράμματα δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι
σημαίνει για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ότι η
ποιότητα ζωής του πολίτη δεν αναβαθμίζεται με τη δημιουργία χώρων
πρασίνου, με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και δασοτεχνικών
έργων. Καθώς και ότι οι βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και όχι
μόνο των αγροτικών κοινωνιών, δεν υπηρετούνται από έργα αρδευτικά,
αποστραγγιστικά και άλλα έργα τα οποία υλοποιούνται από Γεωτεχνικούς
επιστήμονες.

Στα

ανωτέρω

λεγόμενα

συνηγορεί

και

η

πληθώρα

παραδειγμάτων από κακοτεχνίες και αστοχίες στα δημόσια έργα λόγω του
αποκλεισμού των γεωτεχνικών ειδικοτήτων από τέτοια φύσεως δημόσια έργα.
Ένα ακόμα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί είναι η αναλογική
συμμετοχή όλων των υπαλλήλων που κατέχουν τις σχετικές ειδικότητες στα
επιμορφωτικά σεμινάρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. χωρίς να γίνεται μεροληπτική επιλογή
ορισμένων μόνο ειδικοτήτων, από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών. Για
να αρθούν τέτοιου είδους αδικίες μόνο η καθιέρωση ποσοστώσεων από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για κάθε ειδικότητα κατά την προκήρυξη των επιμορφωτικών
προγραμμάτων θα λύσει το πρόβλημα.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όντας
επιφορτισμένο με το ύψιστης σημασίας έργο της επιμόρφωσης των Δημοσίων
Υπαλλήλων με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής του πολίτη, θα πρέπει να
διασφαλίσει την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και το υψηλό επίπεδο της
επιμόρφωσης των Δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να συμβάλει και αυτό
από το δικό του τομέα στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης στο
μέτρο της ευθύνης που του αναλογεί. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επιθυμεί
και μπορεί να είναι αρωγός σας σε αυτήν την αξιόλογη προσπάθεια σας.
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