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ΑΘΗΝΑ 11-01-18

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΔΕΥΑ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ / Βουλευτά
Η «Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)» είναι ΝΠΔΔ (Ν1804/88), το οποίο ιδρύθηκε το 1928,
εκπροσωπεί περισσότερους απο 15.000 Επιστήμονες – Χημικούς και αποτελεί μεταξύ
άλλων σύμβουλο του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης.

Απευθυνόμαστε σε σας με αφορμή το άρθρο 348-παράγραφος 4 του
προσχέδιου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που δόθηκε στην
δημοσιότητα και βρίσκεται σήμερα υπο συζήτηση στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.
Στο προαναφερόμενο άρθρο και συγκεκριμένα στην παράγραφο β), στην οποία
ορίζονται τα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία στοιχειοθετούν το δικαίωμα
ανάληψης της θέσης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), δεν αναφέρεται το πτυχίο του Χημικού.
Επισημαίνουμε ότι σήμερα υπάρχουν αρκετοί πτυχιούχοι χημικοί που εργάζονται
στις ΔΕΥΑ, κάποιοι μάλιστα περισσότερο από είκοσι χρόνια, με μεγάλη εμπειρία και
γνώσεις, διαθέτουν δε όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα.
Ορισμένοι κατέχουν ήδη την θέση του Γενικού Διευθυντή, την οποία μετά την
ψήφιση του νόμου δεν θα μπορούν πλέον να κατέχουν ακόμη και αν έχουν
περισσότερα προσόντα από συνυποψηφίους τους, απλά επειδή η ειδικότητα του
Χημκού δεν συμπεριλαμβάνεται στις ειδικότητες που καταχρηστικά και
περιοριστικά αναφέρει ο νόμος.
Συγκεκριμένα:

Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 348 Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
4. Το άρθρο 6 του νόμου 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενικός Διευθυντής
1.
Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής.
2.
Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει:
Α) να πληροί τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 του νόμου 4369/2016 (Α’ 33 ) όπως εκάστοτε ισχύει ή, σε περίπτωση που δεν
απασχολείται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να έχει τουλάχιστον υπηρεσία
πέντε (5) ετών στον τομέα υδάτων.
Β) να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Οικονομολόγου, Τοπογράφου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου.

Οφείλουμε να επισημάνουμε δύο κομβικά σημεία σε ότι αφορά σε αυτή την
διάταξη:
1. Δεν στοιχειοθετείται επιστημονικά ο αποκλεισμός των Χημικών, καθώς τόσο η
ασφαλής χρήση και η ποιότητα του νερού, όσο και τα θέματα αποβλήτων και
λυμάτων άπτονται του επιστημονικού τους αντικειμένου.
2. Η διάταξη έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία περί απασχόλησης χημικών στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Ν3518/1928 και ΠΔ 07-02-1934), όπου
δηλώνεται ότι υποχρεούνται να προσλαμβάνουν χημικούς που διευθύνουν τις
χημικές εργασίες και είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα («δια την υπεύθυνον
εποπτείαν και τεχνικήν διεύθυνσιν των χημικών εργασιών της εταιρείας. Ο εν
λόγω χημικός διευθύνει τας χημικάς εργασίας της επιχειρήσεως ευθυνόμενος
δια παν ατύχημα εκ των εργασιών τούτων, θέτον εν κινδύνω την ζωήν ή την
υγείαν του εργαζομένου προσωπικού, των περιοίκων ή του κοινωνικού
συνόλου, λόγω κακής ή αντιεπιστημονικής χρήσεως αποθηκεύσεως,
παρασκευής ή επεξεργασίας των χημικών υλών»).
3. Η διάταξη αυτή σε αντίθεση με την γενική αρχή των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, αποτελεί μια ιδιότυπη
προσπάθεια περιορισμού των ειδικοτήτων που έχουν τη δυνατότητα
διεκδίκησης της θεσης του Γενικού Διευθυντή, αντικαθιστώντας μάλιστα την
πολύ γενικότερη διάταξη:
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Β) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως
Αρθρον 6 (όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 3 άρθρου 6 Ν. 2307/95)
4. Γενικός Διευθυντής της Επιχειρήσεως
1. Των υπηρεσιών της επιχειρήσεως προΐσταται Γενικός Διευθυντής, όστις δέον να
τυγχάνει πτυχιούχος ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τους λόγους που προαναφέρονται σας παρακαλούμε θερμά να προβείτε σε
συμπλήρωση των ειδικοτήτων που έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης
Γενικού Διευθυντή με το πτυχίο του Χημικού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εκτίμηση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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