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ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη προσλήψεων πτυχιούχων Γεωλόγων στη Δημόσια Διοίκηση»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019)
σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας
διοίκησης, διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις τακτικού και εποχικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωλόγου που προκηρύσσονται είναι ελάχιστες σε σχέση με τις
πραγματικές πιεστικές ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.
Συγκεκριμένα οι επαγγελματικοί μας σύλλογοι (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ., ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) οι οποίοι εκπροσωπούν
το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων γεωλόγων, έχουν από κοινού
διαπιστώσει πως παρατηρούνται πολύ σοβαρές ελλείψεις σε πτυχιούχους Γεωλόγους σε Υπουργεία,
Οργανισμούς του Δημοσίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Το πρόβλημα
έχει επιδεινωθεί δραματικά λόγω και της συνταξιοδότησης πολλών συναδέλφων, με αποτέλεσμα οι
αντίστοιχες γεωλογικές/γεωτεχνικές υπηρεσίες να παρουσιάζονται σοβαρά υποστελεχωμένες.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
1) Στο Υπουργείο Υγείας, στη Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας & Υγιεινής περιβάλλοντος, δεν υπηρετεί
γεωλόγος ο οποίος είναι απαραίτητος για την έγκριση των υδρογεωτεχνικών μελετών.
2) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας έμεινε κενή
θέση γεωλόγου μετά την αποχώρηση υπαλλήλου οπότε καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης
κάλυψης της θέσης, καθώς και η δημιουργία μιας νέας θέσης ειδικότητας κλάδου γεωλόγου στην
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜΘ για τον έλεγχο, θεώρηση
και την εισήγηση για την έγκριση των γεωλογικών μελετών από την Γενική Διευθύντρια της ΑΔΜΘ.
3) Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών,
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών δεν υπηρετεί Γεωλόγος.
4) Στις Διευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) και Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Τρίπολη) δεν υπηρετεί Γεωλόγος.
Η πολύ σημαντική έλλειψη Γεωλόγων στη Δημόσια Διοίκηση δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα
καθυστερήσεων στο έλεγχο και στην έγκριση των Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών
μελετών με άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή εξέλιξη των έργων στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα
αλλά και στην ομαλή εξέλιξη της εργασίας των αυτοαπασχολούμενων Γεωλόγων μελετητών, μελών

του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.).
Η ανάγκη άμεσης πρόσληψης γεωτεχνικών επιστημόνων (ΠΕ Γεωτεχνικών) με ειδικότητα Γεωλόγου
στις δημόσιες υπηρεσίες είναι πλέον αδήριτη ανάγκη και υπαγορεύεται από μεγάλα εθνικά
συμφέροντα, όσον αφορά στη χωρική, εδαφική, γεωπεριβαλλοντική και περιβαλλοντική βιώσιμη
χωρική ανάπτυξη, στον σχετικό σχεδιασμό και στη δημόσια ασφάλεια ιδιαίτερα σε σχέση με τις
φυσικές καταστροφές (κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ).
Σε μία χώρα με εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο γεωλογικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, η οποία
αποτελεί ολόκληρη ένα εκτεταμένο γεωλογικό εργαστήριο, όπου παρουσιάζονται σχεδόν όλες οι
μορφές των γεωλογικών χαρακτηριστικών, δομών, φαινομένων κλπ., είναι εξαιρετικά παράδοξο το
γεγονός να ελέγχονται και να εγκρίνονται Γεωλογικές μελέτες από άλλες ειδικότητες. Ειδικότερα η
πολυμορφία και η πολυπλοκότητα των γεωλογικών συνθηκών του Ελληνικού Χώρου δεν επιτρέπουν
επικίνδυνες «απλουστεύσεις» στον τρόπο διερεύνησης του γεωλογικού παράγοντα και των
γεωλογικών κινδύνων, δεδομένου ότι η χώρα λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της γεωλογίας
της, πλήττεται συχνά από σεισμούς, κατολισθήσεις, πλημμύρες και άλλα συνοδά προς αυτά, φυσικά
φαινόμενα, τα οποία απειλούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Είναι συνεπώς πολλαπλά τα οφέλη που θα προκύψουν από μία επαρκή γεωλογική/γεωτεχνική
στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με πτυχιούχους Γεωλόγους, τόσο από την αναμενόμενη
αύξηση της απορρόφησης ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων, όσο και από την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών και των οικονομικών τους επιπτώσεων που τόσο δυσάρεστα βιώσαμε τα
τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει πράξη το αυτονόητο δηλαδή η απαιτούμενη γενναία
απόφαση ενίσχυσης των γεωτεχνικών υπηρεσιών με σημαντική επένδυση σε εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό και την άμεση πρόσληψη γεωτεχνικών επιστημόνων (ΠΕ Γεωτεχνικών) με
ειδικότητα Γεωλόγου.
Παρακαλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει το θέμα και παρακαλούμε να προγραμματιστεί
μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό, όπου θα σας εκθέσουμε με αναλυτικότερα
στοιχεία τις απόψεις μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και αναμένουμε την ανταπόκριση σας.

Για τα Δ.Σ.
Νικόλαος Βλαχόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Νικόλαος Σιδηρόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
e-mail: secmin@ypen.gr
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
e-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
e-mail: minister-mailbox@hq.minagric.gr
4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
e-mail: minister.sec@mnec.gr
5. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
e-mail: minister@minedu.gov.gr
6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
e-mail: minister.secretary@mod.mil.gr
7. Υπουργείο Υγείας
e-mail: minister@moh.gov.gr
8. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
e-mail: minoff@culture.gr
9. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
e-mail: minister@civilprotection.gr
10. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
e-mail: cord_ada@attica.gr
11. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
e-mail: sintonistis@apdthest.gov.gr
12. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
e-mail: gg@apdhp-dm.gov.gr
13. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
e-mail: sintonistis@apd-depin.gov.gr
14. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
15. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
e-mail: ggg@apdkritis.gov.gr
16. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
e-mail: syntonistis@damt.gov.gr
17. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
e-mail: periferiarxis@perif-amth.gr; periferiarxis@pamth.gov.gr
18. Περιφέρεια Αττικής
e-mail: gperatt@patt.gov.gr
19. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
e-mail: grafeiotypou@pvaigaiou.gov.gr

20. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr
21. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
e-mail: info@pdm.gov.gr
22. Περιφέρεια Ηπείρου
e-mail: periferiarxis@php.gov.gr
23. Περιφέρεια Θεσσαλίας
e-mail: periferiarxis@pthes.gov.gr
24. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
e-mail: pin@pin.gov.gr
25. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
e-mail: gper@pkm.gov.gr; periferiarxis@pkm.gov.gr
26. Περιφέρεια Κρήτης
e-mail: gram.pkr@crete.gov.gr; arnaoutakis@crete.gov.gr
27. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
e-mail: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
28. Περιφέρεια Πελοποννήσου
e-mail: grammateia@ppel.gov.gr;periferiarxis@ppel.gov.gr
29. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
e-mail: periferiarxis@pste.gov.gr
30. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
e-mail: info@kede.gr
31. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
e-mail: info@geotee.gr
32. Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ)
email: info@geologist.gr

