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Θέκα: Νένο Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ. 

Κχξηε Υπνπξγέ, 

 

Σηελ ζπλάληεζε πνπ είραλ καδί ζαο εθπξφζσπνη ηνπ Γ.Σ. ηνπ ζπιιφγνπ καο ηνλ 

πεξαζκέλν κήλα, ζαο παξνπζίαζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ ΣΔΓ γηα ην ηειηθφ ζρέδην ηνπ λένπ 

ΚΜΛΔ, ηδηαίηεξα δε ζρεηηθά κε ηα ζεκεία εθείλα πνπ ζεσξνχκε φηη αληίθεηληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ γεσιφγσλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 344/29-12-2000. 

Δπίζεο επαλαιάβακε ηηο ζέζεηο πνπ ν Σχιινγνο καο είρε ππνβάιιεη ζην ζηάδην ηεο 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απφ θνηλνχ κε ην ΓΔΩΤΔΔ, επηζεκαίλνληαο φηη θακία απφ ηηο 

ζέζεηο απηέο δελ πεξηειήθζε ζην ηειηθφ ζρέδην, επηθαινχκελνη θαη ηελ παξέκβαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Γεσιφγσλ. 

Ο ξφινο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Γεσιφγσλ ζηελ εξεχλα θαη αμηνπνίεζε ησλ νξπθηψλ 

πφξσλ ζηε ρψξα καο δηέπνληαη απφ ηνλ Μεηαιιεπηηθφ θαη Λαηνκηθφ Νφκν, ηνπο Νφκνπο 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ Δπαγγέικαηνο ησλ απνθνίησλ ησλ Γεσινγηθψλ ζρνιψλ ηεο 

ρψξαο θαζψο θαη απφ ην Π.Γ 344/2000 (Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κειψλ ΓΔΩΤΔΔ), 

πνπ κε ηηο επηρεηξνχκελεο κεζνδεχζεηο πξνζπαζνχλ λα αθπξψζνπλ νη ππεξεζίεο ζαο. 

Με ηελ πξνηεηλφκελε θαλνληζηηθή απφθαζε δπζηπρψο επηθξαηνχλ ινγηθέο απνθιεηζκνχ 

πνπ δελ ζπλάδνπλ ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξφνδν. 

Λνγηθέο πεξί θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαηαξξίπηνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο αιιά θαη ηελ πξαθηηθή ζηελ Δπξψπε, φπνπ ζε δχν ρψξεο κε εληειψο 

δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα, Η.Β θαη ΙΤΑΛΙΑ, νη ζπλάδειθνί καο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ππεξεηνχλ, λα δηεπζχλνπλ θαη λα εμειίζζνληαη ζε επηζεσξήζεηο κεηαιιείσλ θαζψο θαη 

ζηελ αλψηαηε δηνηθεηηθή βαζκίδα ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηηηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη Γ/λσλ ζχκβνπινο ηεο BP ππήξμε Γεσιφγνο αιιά θαη ζε πνιιέο 

Πνιπεζληθέο Δμνξπθηηθέο Δηαηξίεο. 
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Γηα λα αλαδείμνπκε ηελ πξσηνθαλή φζν θαη παξσρεκέλε απηή ’’ζπληερληαθή αληίιεςε’’ 

ζηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ηνπ λένπ ΚΜΛΔ, ζαο παξαπέκπνπκε ζηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο νξηζκνχ ησλ γεληθψλ Γ/ληψλ Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

ζηειέρσζε ηεο Υπεξεζίαο, πνπ αθνξά κηα πην πεξίπινθε θαη πνιπζχλζεηε 

πνιπεπηζηεκνληθή ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κξάηνπο, φπνπ ζηελ επηινγή γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο δελ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ζηελ θαηεγνξία πηπρίνπ, ελψ αληίζεηα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ζηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

(ΠΓ 165/ΦΔΚ 137 Α/5-6-2003, Άξζξν 5 παξ.1 θαη 3). 

Προτείνοσμε, πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ λένπ ΚΜΛΔ, λα απνζηαιεί εξψηεκα ζην 

ΝΣΚ ζρεηηθά κε ην «εάλ είλαη ζύκθωλε προς ηο π.δ. 344/2000 ε δηαηύπωζε ηοσ 

άρζροσ 3 παρ.2 ηοσ ζτεδίοσ ΚΜΛΕ, θαη ζσγθεθρηκέλα ε περηορηζηηθή αλαθορά ως προς 

ηε δηελέργεηα ειέγτοσ από ’’δηπι. κεταληθούς Μεηαιιείωλ–Μεηαιιοσργούς κεταληθούς 

ή δηπι. κεταληθούς Ορσθηώλ Πόρωλ ή δηπιωκαηούτοσς κεταληθούς άιιες ηζόηηκες θαη 

αληίζηοητες κε ηης παραπάλω εηδηθόηεηες, όπως ορίδεηαη θάζε θορά από ηο ΤΕΕ θαη ηελ 

θείκελε λοκοζεζία’’ κόλο (δειαδή κε περηιακβαλοκέλωλ πηστηούτωλ Γεωιόγωλ θαη 

επηζηεκόλωλ αληίζηοητες εηδηθόηεηας θαζώς θαη ε κε αλαθορά ζηο ΓΕΩΤΕΕ)». 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ κφλν ζε κεραληθνχο ζην άξζξν 3 

παξ.2 απνθιείεη ηνπο γεσιφγνπο απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ζε φια ηα 

άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, επηζεψξεζεο ή αλάιεςεο 

θαζεθφλησλ ζε ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο κνλάδεο γίλεηαη παξαπνκπή 

ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. 

Σε θάζε πεξίπησζε ν Σχιινγνο καο επηθπιάζζεηαη λα δηεθδηθήζεη ην ζεβαζκφ ζηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ πξνζθεχγνληαο ζηα ειιεληθά θαη επξσπατθά 

δηθαζηήξηα. 

Τέλος Επικαλούμενοι ηελ αθαδεκατθή ζαο ηδηφηεηα ειπίδνπκε φηη δελ ζα ζπλαηλέζεηε 

ζε κηα θαηάθσξε αδηθία ελψ είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο θαη 

ζπλεξγαζία. 

 
Με εθηίκεζε 

Γηα ην Γ/θν Σπκβνχιην 
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