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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕΓ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  της  23/7/13 ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΓΕΩΛΟΓΩΝ . 

 
 
Σε συνέχεια της προφορικής μας τοποθέτησης, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης που 

οργανώσατε, υποβάλλουμε στη συνέχεια τις επιμέρους παρατηρήσεις μας στους πίνακες που μας 
διανεμήθηκαν στη διαδικασία. 

 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 
Στον πίνακα πρέπει να προστεθεί: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

13) Γεωλόγος 

Εκπόνηση γεωλογικών και 
υδρογεωλογικών μελετών και ερευνών. 
Εκπόνηση μελετών γεωλογικής 
καταλληλότητας για ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, 
επεκτάσεις.  
Εκπόνηση μελετών διαχείρισης υδατικών 
πόρων στον τομέα, που αφορά στην μελέτη 
και αξιοποίηση των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων. 
Εκπόνηση μελετών διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας λεκανών απορροής στον τομέα 
που αφορά στην επίδραση των 
γεωλογικών, γεωμορφολογικών 
παραγόντων και στην επίδραση των 
υπόγειων νερών 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 
Σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000, οι Γεωλόγοι έχουν το δικαίωμα της μελέτης και επίβλεψης ορυχείων 
και λατομείων, οπότε η εργασία αυτή δεν αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των Μηχ. Μεταλλείων 
και Μεταλλουργών, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του πίνακα. 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Σήμερα οι πτυχιούχοι Γεωλόγοι μπορούν να εγγράφονται, μετά την παρέλευση 4 χρόνων από την 
λήψη του πτυχίου τους, στις κατηγορίες 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Έρευνες και 
Μελέτες), στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες) και στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 
Στον πίνακα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20) Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές, 
Γεωφυσικές Μελέτες και 
έρευνες  

  

Γεωλόγος 

  

Πετραιολόγος Μηχανικός 

Γεωφυσικός (Msc Γεωφυσικής) 

Γεωτεχνικός Μηχανικός 

Υδρογεωλόγος - Γεωλόγος - Γεωφυσικός 
Μηχανικός 

Φυσιογνώστης - Ωκεανογράφος 

Μηχανικός Μεταλλευτικής έρευνας και γεωλογίας 

21) Γεωτεχνικές Μελέτες 
και έρευνες 

  

Πολιτικός Μηχανικός 

  

Πετραιολόγος Μηχανικός 

Γεωλόγος Μηχανικός 

Γεωτεχνικός Μηχανικός 

Υδρογεωλόγος - Γεωλόγος - Γεωφυσικός 
Μηχανικός 

Πολιτικός Μηχανικός με κατεύθυνση στις 
μεταφορές 

Μηχανικός Μεταλλευτικής έρευνας και γεωλογίας 

Εδαφομηχανικός και Σεισμολόγος μηχανικός 

Μηχανικός σχεδιασμού μεταφορών 

 
 

Για την κατηγορία 20. 
Το γνωστικό αντικείμενο των μελετών της κατηγορίας 20 καλύπτεται μόνο από τα Προγράμματα 
Σπουδών των Γεωλογικών Τμημάτων των ΑΕΙ. 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και την πρακτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι Γεωλόγοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα της σύνταξης και υπογραφής 
Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών – Γεωφυσικών  Αντικειμένων.  
Επιπλέον πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι ειδικότητες του Φυσιογνώστη και του Μηχανικού 
Μεταλλευτικής έρευνας και γεωλογίας δεν υπάρχουν.  
Η ειδικότητα του Γεωτεχνικού Μηχανικού αποτελεί εξειδίκευση και όχι βασικό πτυχίο και δεν 
μπορεί να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο των γεωλογικών μελετών. 
 
Για την κατηγορία 21. 
Στην κατηγορία αυτή πρέπει να αναφερθούν οι πτυχιούχοι Γεωλόγοι. Οι Γεωλόγοι Μηχανικοί 
αναφέρονται στη συνέχεια. 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των Γεωλογικών Τμημάτων, οι Γεωλόγοι 
αποκτούν πλήρως τις βάσεις για να ανταποκριθούν σε γεωτεχνικά θέματα. 
Σήμερα σχεδόν το 50% των Γεωλόγων Μελετητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελετητών 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 21. Επιπλέον πλήθος Γεωλόγων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα (ΚΕΔΕ, ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, ΕΥΔΕ/ΟΑΠ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΡΓΑ 
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ΟΣΕ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ κλπ), σήμερα, επιβλέπουν και ελέγχουν γεωτεχνικές έρευνες 
και μελέτες. 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και την πρακτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι Γεωλόγοι έχουν το δικαίωμα της σύνταξης και υπογραφής Γεωτεχνικών Αντικειμένων.  

 
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Για τα δικαιώματα εργοληπτών θεωρούμε ότι οι γεωλόγοι εργολήπτες, εκτός από τα έργα 
γεωτρήσεων και σηράγγων πρέπει να έχουν το δικαίωμα και στα έργα αποκάλυψης μεταλλείων, 
από κοινού με τους Μηχανικούς Μεταλλείων (όπως και για τις άλλες δύο κατηγορίες). Και στις 
τρεις αυτές κατηγορίες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων.  
Άλλωστε,  με βάση το νέο Κώδικα Λατομικών Μεταλλευτικών Εργασιών, οι γεωλόγοι υπογράφουν 
μαζί με τους Μηχανικούς Μεταλλείων τα τμήματα των τεχνικών εκθέσεων που αφορούν τις 
ερευνητικές εργασίες επιφανειακών και υπόγειων Μεταλλείων (ΦΕΚ Β 1227/2011) 

 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Στον σχετικό πίνακα  στο σημείο 3). Χειρισμός Μηχανημάτων Τεχνικού Έργου, θεωρούμε ότι οι 
γεωλόγοι πρέπει να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες έργων γεωτρήσεων, σηράγγων και 
αποκάλυψης μεταλλείων ως υπεύθυνοι χειρισμού γεωτρυπάνων και άλλων συναφών 
μηχανημάτων. Άλλωστε οι γεωλόγοι δικαιούνται να είναι εργολήπτες για τις κατηγορίες αυτών των 
έργων. 

 Επίσης θεωρούμε ότι οι γεωλόγοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν υπεύθυνοι σε 
εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών φραγμάτων, αντλιοστασίων υπόγειου νερού και μονάδων 
εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας (στο τμήμα της λειτουργίας των γεωτρήσεων) από κοινού 
με τις ειδικότητες των υδραυλικών μηχανικών, γεωφυσικών, μηχανικών μεταλλείων και μηχανικών 
ορυκτών πόρων. 

      
Τα ανωτέρω δικαιώματα απορρέουν από το ΠΔ 344/2000, από το ΠΔ 38/2010 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) και από τα 
προγράμματα σπουδών των γεωλογικών τμημάτων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. 
 
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ΣΕΓ αναγνωρίζει ως γεωλόγους και τους εγγράφει ως  μέλη του: τους 
πτυχιούχους γεωλόγους, τους φυσιογνώστες που εργάζονται ως γεωλόγοι και τους πτυχιούχους 
γεωφυσικούς (συνημμένο απόσπασμα καταστατικού). 

 
 

Με εκτίμηση 

Για το Δ/κο Συμβούλιο 

 

 

 Ο Πρόεδρος   

 

 

 

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                   Αντώνης Αγγελόπουλος                                                     Ευάγγελος Σπυρίδωνος 

 



 4 

Συνημμένα:   Απόσπασμα καταστατικού ΣΕΓ 


