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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πελαγία Σωτηριάδου 

Σταμάτης Κωστάκης 
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ΠΡΟΣ 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων 
Γεν. Γραμματεία ∆ημοσίων Έργων 
∆/νση Μητρώου και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 
Ιπποκράτους 196-198 
114 71 - Αθήνα 
Fax: 2106411904 
 
 
Κοινοποίηση 
1) Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων 
α) Γραφείο Υπουργού 
κ. Κ. Χατζηδάκη 

β) Γραφείο Αν. Υπουργού 
κ. Σ. Καλογιάννη 

γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα ∆ημοσίων 
Έργων 
κ. Σ. Σιμόπουλου 

3) Περιφερειακά Παραρτήματα 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
4) Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών 
Ελλάδας  
5) Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της ισχύος μελετητικών 

πτυχίων κατηγορίας 21 που κατέχουν 
Γεωλόγοι μελετητές» 

 
 
Με αφορμή τα διαλαμβανόμενα στην, κοινοποιηθείσα και σε εμάς, υπ’ αριθ. 253/12-4-

2013 επιστολή του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), αναφορικά με 

την από 10-12-2013 γνωμοδότηση της Γ.Ε.Μ. για μη ανανέωση της ισχύος των μελετητικών 

πτυχίων κατηγορίας 21 «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες», που κατέχουν Γεωλόγοι 

μελετητές, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Εκφράζουμε, εξαρχής, την αντίθεσή μας στη συγκεκριμένη, πέρα από κάθε 

επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, απόπειρα ακύρωσης μιας 

πολυετούς διοικητικής διαδικασίας και αναίρεσης/ανατροπής των έννομων 

αποτελεσμάτων αυτής.  
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 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μητρώου Μελετητών, 

στοιχεία, οι Γεωλόγοι που διαθέτουν ατομικό πτυχίο μελετητή κατηγορίας 21, 

ανέρχονται στους 268 (30% επί του συνόλου των μελετητών της εν λόγω 

κατηγορίας), εκ των οποίων, μάλιστα, οι 40 κατέχουν πτυχίο της ανώτερης (Γ’) 

Τάξης. Είναι περισσότερο από προφανές ότι η τυχόν υιοθέτηση από τη ∆ιοίκηση της 

εν λόγω γνωμοδότησης, αφενός δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης και 

αφετέρου θα θίξει αδικαιολόγητα και ανεπανόρθωτα την επιστημονική, επαγγελματική 

και οικονομική υπόσταση όχι μόνο των συγκεκριμένων αλλά και όλων των Γεωλόγων 

Μελετητών, καθώς και των υπολοίπων Γεωλόγων, μελών του Επιμελητηρίου μας. 

 Είναι επίσης προφανές ότι η μέχρι σήμερα εγγραφή των Γεωλόγων στην κατηγορία 21 

του Μητρώου Μελετητών και η μετέπειτα ανανέωση ή προαγωγή των αντίστοιχων 

πτυχίων, βασίζονται τόσο στο επιστημονικό/γνωστικό αντικείμενο όσο και 

στα θεσμοθετημένα επαγγελματικά τους δικαιώματα. 

 Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται και η δυνατότητα των Γεωλόγων να 

εκπονούν και να υπογράφουν πάσης φύσεως γεωτεχνικές μελέτες και 

έρευνες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. γ, ε, στ, ι, ια) και 

15 (παρ. 2λα, 2λβ, 2λγ, 2λδ, 2λε) του Π.∆. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του 

γεωτεχνικού». 

 Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα εγγραφής των Γεωλόγων στην 

κατηγορία 21 του Μητρώου Μελετητών, τεκμηριώνεται με την υπ’ αριθ. 625/2001 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία άλλωστε και 

αποδέχτηκε, με απόφασή του, ο τότε Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

Με βάση τα παραπάνω, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την απόρριψη της εν λόγω γνωμοδότησης, 

ως απαράδεκτης και νομικά αστήρικτης, την άμεση ανανέωση των μελετητικών πτυχίων των 

εν λόγω μελών μας, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση τόσο των ανανεώσεων και 

προαγωγών των πτυχίων των υπολοίπων Γεωλόγων μελετητών αυτής της κατηγορίας, όσο 

και νέων εγγραφών Γεωλόγων στην κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες»του 

Μητρώου Μελετητών. 

Πέραν τούτου και προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

επανέρχεται επί του αιτήματός του, το οποίο τέθηκε υπόψη σας με το υπ’ αριθ. 159/15-1-

2013 έγγραφό μας, ζητώντας την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και την 

πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου του στη Γ.Ε.Μ.. Την εκπροσώπηση αυτή θεωρούμε 

αναγκαία τόσο λόγω του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως συμβούλου της πολιτείας, 

μεταξύ άλλων, και στις περιπτώσεις μελετών που αναφέρονται σε θέματα γεωπονικά, 

δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά, ιχθυοπονικά και γεωλογικά (παρ. 2γ του άρθρου 2 του 

Ν. 1474/1984), όσο και από το γεγονός ότι οι γεωτεχνικοί, μέλη του, αναλόγως του 
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επιστημονικού αντικειμένου τους, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου μελετητή 

διαφόρων κατηγοριών [Γεωπόνοι (22, 23, 25, 27), ∆ασολόγοι (24, 25, 27), Γεωλόγοι (20, 21, 

27), Κτηνίατροι (26, 27) και Ιχθυολόγοι (26, 27)] και συνεπώς αποτελούν ένα σημαντικό 

τμήμα του επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπόνησης 

μελετών δημοσίων έργων. 

Αναμένοντας τις δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

 

Σπυρίδων Μάμαλης 

 


