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Κύριε Υπουργέ,
Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που έχει ως σκοπό τη διεύρυνση και προώθηση της
επιστηµονικής γνώσης στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας, αλιείας
και της διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων, προστασίας και σεβασµού του
περιβάλλοντος.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λαµβάνοντας υπόψη πάντοτε τον παράγοντα «περιβάλλον», το
σεβασµό και την προστασία του, αποτελεί το νοµοθετικό σύµβουλο της πολιτείας σε
θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου και όχι µόνο.
Με πρωτοβουλία δική του ή των αρµοδίων αρχών γνωµοδοτεί για κάθε
νοµοσχέδιο, προεδρικό διάταγµα και γενικό µέτρο που έχει σχέση µε: τη γεωργική,
δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική παραγωγή τους φυσικού πόρους και ειδικότερα τους
εδαφικούς, δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους πόρους της χώρας, τη
γεωτεχνική παιδεία και έρευνα, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αποκατάστασή του τις εδαφικές και υπεδαφικές συνθήκες θεµελίωσης και
κατασκευής των διαφόρων τεχνικών έργων κ.λ.π..
Παρέχει τη συνδροµή του για την ∆ηµόσια υγεία σε θέµατα τροφίµων,
διαχείρισης παρασίτων και επιβλαβών για την υγεία εντόµων κ.ά, την άρτια
κατάρτιση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων και µελετών που
αναφέρονται σε θέµατα γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά,
ιχθυοπονικά και γεωλογικά.
Συνεργάζεται, για να πετύχει τους στόχους του και µε άλλα Επιµελητήρια ή
Ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διοργανώνει ή συµµετέχει σε συνέδρια µε
θέµατα κύρια αναπτυξιακά και περιβαλλοντολογικά. Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι
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πλήρες µέλος της CEDIA (Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωτεχνικών), ενός οργανισµού που
έχει ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διαµέσου της
συνεργασίας των µελών του στους τοµείς των πληροφοριών, της διαρκούς
εκπαίδευσης και της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση των γενικών
και ειδικών συµφερόντων των µελών του στις συναλλαγές τους µε τα διάφορα
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισµών.
Στα πλαίσια του Π.∆. 344/2001 Κεφ. Β, άρθρα 8, 9 και σύµφωνα µε την
ανάγκη αναµόρφωσης του οργανισµού των Νοσοκοµείων, θα θέλαµε να προτείνουµε
τη σύσταση Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό και τη λιτή διαχείριση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
των νοσοκοµείων.
Οι αρµοδιότητες αυτής της υπηρεσίας θα προάγουν το επίπεδο των
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας µε την συνεισφορά τους στη βελτίωση των
συνθηκών περίθαλψης και αφορούν:
- Προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού
περιβάλλοντος των νοσοκοµείων καθώς και αποκατάστασης ζηµιών, που
έχουν σχέση µε το γνωστικό τους αντικείµενο.
- Εργασίες χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης
φυτονόσων, καθώς και εργασίες καταστροφών βλαβερών ζώων,
απεντοµώσεων, µυοκτονιών και απολυµάνσεων χώρων και µέσων
µεταφοράς µε όλες τις µεθόδους στις κλινικές και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Τεχνολογικό και ποιοτικό έλεγχο, διατήρηση, φυτικών και ζωικών προϊόντων,
καθώς και το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο προϊόντων φυτικής προέλευσης
αυτούσιων ή µεταποιηµένων.
- Έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και
φαρµακευτικών ουσιών σε προϊόντα και περιβάλλον και συνταγογράφηση
γεωργικών φαρµάκων.
- ∆ιαχείριση φυτικών προϊόντων και οργάνωση φυτωρίου.
- Σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους
επιστήµονες, µελετών χωροταξικού σχεδιασµού, εδαφολογικών µελετών,
µελετών εξυγίανσης εδαφών, εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικών,
αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπληµµυρικών) , πράσινων κτηρίων,
καθώς και τη συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.
- Σύνταξη και υπογραφή µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης χώρων
πρασίνου, υπαίθριων χώρων αναψυχής,
καθώς και την κατασκευή
διαχείριση και συντήρηση των έργων αυτών.
- Φροντίδα για την πυροπροστασία του περιβάλλοντος χώρου και ιδιαίτερα του
δάσους µε στόχο την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών και συµµετοχή στην
διαχείριση κρίσεων
- Ορθή διαχείριση των δασικών εκτάσεων και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
µε εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων άρδευσης και οικονοµία φυσικών πόρων
για αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
- Έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και ορθή διαχείριση αυτών
- Φροντίδα για την αποµάκρυνση αδέσποτων ζώων (σκύλων, γάτων κ.ά) σε
συνεργασία µε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
- Σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία µε Ανώτερα και Ανώτατα
Ιδρύµατα, Επιµελητήρια και άλλους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
- Παραγωγή γεωργικών προϊόντων βιολογικής και βιοδυναµικής καλλιέργειας
µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οικονοµική ωφέλεια.
- Σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες προβαίνει σε
Υγειονοµικούς ελέγχους εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
νοσοκοµείου, δειγµατολειψίες τροφίµων, νερού, για χηµικό και µικροβιολογικό
φορτίο, καθώς και υπολειµµατικότητας χηµικών σκευασµάτων.
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Συµµετοχή σε διαχείριση απορριµµάτων και εφαρµογή προγραµµάτων
ανακύκλωσης απορριµµάτων αστικού τύπου

Για την προστασία - διαχείριση και ανάπτυξη του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος των νοσοκοµείων, µε σύγχρονους µεθόδους που αποσκοπούν στην
ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στα πλαίσια λιτής διαχείριση των νοσηλευτικών
µονάδων και προστασία της ∆ηµόσιας υγείας είναι
αναγκαία η διοικητική
αναβάθµιση των µελών, που εργάζονται στο Νοσοκοµείο σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης
ή Τµήµατος, που θα ανήκει στη ∆ιοικητική ∆ιεύθυνση.
Για Νοσοκοµεία µε έκταση περιβάλλοντος χώρου µικρότερη των 200
στρεµµάτων να δηµιουργηθεί Τµήµα «Περιβαλοντολογικού σχεδιασµού και
εφαρµογών» και για µεγαλύτερη των 200 στρεµµάτων να δηµιουργηθεί
Υποδιεύθυνση περιβάλλοντος µε δύο Τµήµατα, ως ακολούθως:
α) Περιβαλοντολογικού σχεδιασµού µε αντικείµενα:
- Μελέτη, κατασκευή χώρων πρασίνου
- Σχεδιασµό, διαµόρφωση χώρων παραµονής και ψυχαγωγίας.
- Μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος για ορθή
διαχείριση υπογείων υδάτων και νερού ποτίσµατος.
- Σχεδιασµό και οργάνωση πυροπροστασίας περιβάλλοντος και
δασοπυρόσβεσης.
- Σχεδιασµό, επίβλεψη και εκτέλεση προγραµµάτων κοινωνικού και
θεραπευτικού χαρακτήρα.
- Συνεργασία µε άλλους φορείς (Υπουργεία, Πανεπιστήµια,
Επιµελητήρια κ.ά) για υλοποίηση προγραµµάτων και διαχείρισης
του περιβάλλοντος
β) Περιβαντολογικών εφαρµογών µε αντικείµενα:
- Οργάνωση φυτωρίου, αναπαραγωγή φυτών και καλλωπισµό
εσωτερικών χώρων. Καλλιέργεια και παραγωγή φρούτων και
λαχανικών µε σύγχρονες µεθόδους βιολογικής και βιοδυναµικής
καλλιέργειας.
- Προστασία και διαχείριση της δασικής έκτασης µε στόχο την
αειφόρο ανάπτυξή του.
- Συντήρηση χώρων πρασίνου και διαχείριση φυτοφαρµάκων,
λιπασµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων.
- Συντήρηση αρδευτικού συστήµατος, δεξαµενών και συστήµατος
πυρόσβεσης περιβάλλοντος χώρου.
- Αποψίλωση, κλαδεύσεις, καθαρισµοί και φροντίδα περιβάλλοντος
χώρου.
- Φροντίδα γεωργικών µηχανηµάτων.
- Εκπαίδευση, απασχόληση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρόνιες
παθήσεις.
- Φροντίδα απεντοµώσεων και µυοκτονιών µε εξειδικευµένο
προσωπικό .
- Τεχνολογικό και ποιοτικό έλεγχο, διατήρηση, φυτικών και ζωικών
προϊόντων, καθώς και το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο προϊόντων
φυτικής προέλευσης αυτούσιων ή µεταποιηµένων.
- Έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και
φαρµακευτικών ουσιών σε προϊόντα και περιβάλλον.
Στις αναφερόµενες
οργανικές µονάδες θα προΐσταται απαραίτητα
Γεωτεχνικός του κλάδου ΠΕ (µε βαθµό α΄).
Στα πλαίσια της αναµόρφωσης των Υπηρεσιών των ΥΠΕ, προτείνουµε τη
δηµιουργία αντίστοιχων θέσεων Γεωτεχνικών και Τµηµάτων Περιβάλλοντος για
την καλύτερη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών τους, τη διαχείριση,
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συντήρηση, αναβάθµιση των χώρων πρασίνου των Νοσοκοµείων και Ιδρυµάτων
της εποπτείας τους.
Με τιµή,
Για τη ∆.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ∆ιοικητή 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
κ. Άρη Μουσιώνη
Ζαχάρωφ 3, 115 23 Αµπελόκηποι
2) ∆ιοικητή 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
κα Χριστίνα Παπανικολάου
Θηβών 46 48, 185 43 Πειραιάς
3) ∆ιοικητή 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
κ. Πέτρο Τοµάρα
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
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