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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επανέναρξη της εκπροσώπησης των γεωτεχνικών
στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.)

Μετά από επανειλημμένες, γραπτές και προφορικές, παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), επιτεύχθηκε η εκ νέου
συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.).

Υπενθυμίζεται  ότι  με  το  άρθρο  39  του  Ν.  3316/2005  (ΦΕΚ  42/Α/2005),  είχε
απαληφθεί  η  συμμετοχή  εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  από τη  σύνθεση της  Γνωμοδοτικής
Επιτροπή  Μητρώου,  η  οποία  συστάθηκε  με  τον  εν  λόγω  νόμο  σε  αντικατάσταση  της
Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Μελετών  που  λειτουργούσε  μέχρι  τότε.  Η  εν  λόγω  παράλειψη
θεωρήθηκε από το Επιμελητήριο τελείως αδικαιολόγητη και λανθασμένη, δεδομένου ότι οι
γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι και ιχθυολόγοι), λόγω επιστημονικής
και επαγγελματικής συνάφειας, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πτυχία Μελετητή για τις
περισσότερες από τις υπάρχουσες κατηγορίες μελετών. Σε μερικές μάλιστα από αυτές, όπως
π.χ. οι κατηγορίες 20 «Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές»,
23  «Μελέτες  Γεωργικές  (Γεωργοοικονοµικές  -  Γεωργοτεχνικές  Εγγείων  Βελτιώσεων,
Γεωργοκτηνοτροφικού  Προγραμματισμού,  Γεωργοκτηνοτροφικών  Εκμεταλλεύσεων)»,  24
«Μελέτες  Δασικές  (Διαχείριση  δασών  και  ορεινών  βοσκοτόπων,  δασοτεχνική  διευθέτηση
ορεινών  λεκανών  χειμάρρων,  αναδασώσεων,  δασικών  οδών  και  δασικών  μεταφορικών
εγκαταστάσεων)  και  εκτέλεση εργασιών  κατάρτισης  των δασικών  χαρτών»,  26 «Μελέτες
Αλιευτικές», αποτελούν τους αποκλειστικούς κατόχους των αντίστοιχων Πτυχίων Μελετών (ή
την συντριπτική πλειοψηφία αυτών).

Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους,  το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε πριν τον Ν.
3316/2005 προέβλεπε ρητά  τη  συμμετοχή  εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  στη  Γνωμοδοτική
Επιτροπή Μελετών, η οποία είχε σαν αντικείμενο τον έλεγχο χορήγησης των μελετητικών
πτυχίων. Η συμμετοχή αυτή θεωρήθηκε (αλλά και ήταν) πλήρως επιβεβλημένη,  τόσο για
λόγους επιστημονικής  και  επαγγελματικής  δεοντολογίας,  όσο και  για  την εξασφάλιση της
δυνατότητας της Επιτροπής να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο της.
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Με βάση τα παραπάνω, το Επιμελητήριο προχώρησε σε επανειλημμένες, γραπτές και
προφορικές παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο αρμόδιων υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο πολιτικής
ηγεσίας, και πέτυχε την εκ νέου συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη σύνθεση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, όπως προβλέπουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 108
του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

Το πλήρες κείμενο του Ν. 4199/2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20131018_FEK-2013_A_0216-N.4199.pdf

