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ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία κατά της αριθ. 90043/2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την οποία θεσπίζεται η υποχρεωτική εγγραφή των Γεωλόγων Μελετητών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).
Σχετ. : Υ.Α. 90043/10.8.21 με θέμα: «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.)
κ. Υπουργέ,
με την Υ.Α. 90043/10.8.21 με θέμα: «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 (Β’ 4486) υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6054/2021), καθορίσθηκε η υποχρεωτική εγγραφή των Γεωλόγων μελετητών,
όπως και των λοιπών επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ (έως την 1η Απριλίου 2022). Η σχετική ρύθμιση προβλέπει την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ. για δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποσκοπεί αποκλειστικά στη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου
των προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το μητρώο αυτό πρόκειται να αξιοποιηθεί, αποκλειστικά, ως εργαλείο συγκέντρωσης κρίσιμης πληροφορίας που είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης επαγγελματικών
κλάδων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως αυτή
της τρέχουσας κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.
Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 της απόφασης προβλέπεται ότι «μη εμπορικές
δραστηριότητες θεωρούνται ιδίως αυτές που έχουν κυρίαρχα επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης αγαθών, καθώς
και όσες λαμβάνουν χώρα σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα στο πλαίσιο της αγοράς και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων που τις ασκούν». Επιπροσθέτως από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 της οικείας απόφασης προβλέπεται ότι «τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα»: α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η. και
β) δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα
τέλη που αφορούν σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική.
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις εύλογα προκύπτει ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
το επάγγελμα του Γεωλόγου Μελετητή ασκούν μη εμπορική οικονομική δραστηριότητα
αφού η δραστηριότητα αυτή έχει κυρίαρχο επιστημονικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, με με1

γάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως η εκπόνηση Γεωλογικών - Υδρογεωλογικών & Γεωφυσικών Μελετών σύμφωνα με την Υ.Α. 90043/10.8.21 (ΦΕΚ B’ 4066/06.09.2021) κατατάχθηκε ως εμπορική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι της εν λόγω
ΥΑ.
Όπως όμως είναι γνωστό, οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι) και συνεπώς οι Γεωλόγοι Μελετητές ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού»
και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, η ουσιαστική
και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του οποίου αποτελεί βασικό στόχο του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) όπου υποχρεωτικά εγγράφονται οι Γεωλόγοι Μελετητές διατηρεί αναλυτικό πλήρως ενημερωμένο Μητρώο μελών το οποίο μπορεί
να αξιοποιηθεί, ως εργαλείο συγκέντρωσης της κρίσιμης πληροφορίας που είναι απαραίτητη
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Επισημαίνουμε επίσης πως με τη δημιουργία νέου μητρώου, παραβιάζονται τα
άρθρα 5 και 25 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς δεν τηρείται η αρχή της
ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της
αναλογικότητας, αλλά αντίθετα επιβάλλεται περαιτέρω επεξεργασία μη συμβατή με τον σκοπό της αρχικής επεξεργασίας.
Εν κατακλείδι το επάγγελμα του Γεωλόγου Μελετητή ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις
του Π.Δ. 344/2000, που υπερισχύει γενικών ρυθμίσεων και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί
να αντιμετωπίζεται ως εμπορική οικονομική δραστηριότητα, αφού η δραστηριότητα αυτή έχει
κυρίαρχο επιστημονικό χαρακτήρα.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) διαμαρτύρεται με την παρούσα
επιστολή, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή των μελών του στο Γ.Ε.ΜΗ. και ζητά την εξαίρεση των μελών του, από την επιπλέον επιβάρυνσή
τους, με οποιουδήποτε είδους τέλους.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
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