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ΘΕΜΑ:

Διαμαρτυρία κατά της τακτικής αποκλεισμού των Γεωλόγων
μελετητών από έργα της Περιφέρειας Κρήτης

Σχετ.1:

«Συμπλήρωση επικαιροποίησης μελετών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας
Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου»

Σχετ.2:

«Αρδευτικό δίκτυο Φράγματος Πλακιώτισσας Ηρακλείου Κρήτης »

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σε
σχέση με τις πρακτικές αποκλεισμού Γεωλόγων μελετητών από προσφάτως
προκηρυχθείσες μελέτες της Περιφέρειας Κρήτης.
Σημειώνουμε ότι οι γεωλογικές μελέτες στο ελληνικό χώρο καθιερώθηκαν, εξ ανάγκης
και λόγω της εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων. Μέχρι το 1977, για τη γεωλογική
κατάσταση των έργων, η εκτίμηση βασίζονταν σε γενικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την
εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. Την πρακτική αυτή που εφαρμοζόταν πριν το
1977, φαίνεται να επαναφέρει σήμερα αναχρονιστικά, η αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας Κρήτης.
Συγκεκριμένα στις μελέτες του θέματος (σχετ. 1 & 2) δεν έχει συμπεριληφθεί, όπως
προβλέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες και διατάξεις, πτυχίο κατηγορίας 20
(Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) στα απαιτούμενα για
την εκπόνηση των ως άνω Μελετών πτυχία.
Επιπροσθέτως, αν και στην μελέτη του σχετ.1, η συμμετοχή Γεωλόγου κατόχου
μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές
Μελέτες και Έρευνες) με εμπειρία σε γεωλογικές μελέτες αποκατάστασης
κατολισθήσεων, μεγαλύτερης των 20 ετών θεωρείται απαραίτητη ως εξειδικευμένο
προσωπικό στην ομάδα υπηρεσιών του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς και μάλιστα
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αυξημένων απαιτήσεων, παρανόμως και αυτή την περίπτωση, δεν συμπεριλαμβάνεται
το πτυχίο κατηγορίας 20 στο συμπράττον διαγωνιζόμενο σχήμα.
Για την περίπτωση του Αρδευτικού δικτύου Φράγματος Πλακιώτισσας (σχετ.2), σε
σχέση με το περιεχόμενο των γεωλογικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από το
Υπουργείο Γεωργίας (Μελετητής Σ. Αρανίτης), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
- η περιοχή εκτός της λεκάνης κατάκλυσης δεν έχει μελετηθεί γεωλογικά
ειδικότερα από τεχνικογεωλογική άποψη.

και

- η πρόδρομη γεωλογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής, αναφέρεται αποκλειστικά
στην καταλληλότητα της επιλογής της θέσης του φράγματος και όχι στα συνοδά έργα
δικτύων κ.λ.π.
Εξάλλου στα 30 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την μελέτη του φράγματος της
Πλακιώτισσας, μέχρι σήμερα, η ελληνική και διεθνής εμπειρία έχει επιβάλλει πρόσθετες
μελέτες, όχι μόνο γεωλογικού και υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος. Οι σχετικά
πρόσφατες μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πχ. Φράγμα Πλατύ
Ρεθύμνης) και ΥΠΟΜΕΔΙ (φράγμα Τσικνιά, Πείρου-Παράπειρου), αποδεικνύουν την
μέριμνα της Πολιτείας για ασφαλή πρακτική που αρνείται να ακολουθεί η Υπηρεσία της
Περιφέρειας Κρήτης.
Είναι πραγματικά απορίας άξιον, πως ενώ τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης
είχε προκηρύξει και αναθέσει μελέτες παρόμοιας φύσης με την συμμετοχή γεωλόγου
(καταπτώσεις στον Κουρταλιώτη, Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στην
επαρχιακή οδό 1, τμήμα Μυριοκέφαλα κ.α.), τώρα φαίνεται να απορρίπτει την ορθή
τακτική και να επιλέγει μία αναχρονιστική διαδικασία που θα την ζημιώσει
μακροπρόθεσμα.
Η εκπόνηση όμως της γεωλογικής μελέτης έχει κριθεί απαραίτητη από τις αρμόδιες
αρχές της χώρας για κάθε είδους γραμμικό έργο, απουσία δε αυτής θεωρείται μη
σύννομη και η αναθέτουσα αρχή θεωρείται υπόλογη έναντι οιασδήποτε απώλειας σε
ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες. Βασικός στόχος των γεωλογικών μελετών σε γραμμικά
έργα (οδοί, σιδηροδρομικά έργα, κανάλια, διώρυγες κλπ) είναι η περιγραφή των
γεωλογικών συνθηκών κατά μήκος της διαδρομής του έργου και ο εντοπισμός των
προβληματικών θέσεων οι οποίες δύναται να προκαλέσουν αστοχία (καθιζήσεις,
κατολισθήσεις κλπ), αντικείμενο το οποίο δε δύναται να καλυφθεί από τις γεωτεχνικές
έρευνες και μελέτες, λόγω του σημειακού χαρακτήρα τους.
Μέσα αυτά τα πλαίσια, έχουν θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία και οι
προδιαγραφές εκπόνησης γεωλογικών μελετών για γραμμικά έργα. Οι Γεωλογικές
Έρευνες και Μελέτες που εκπονούνται για γραμμικά έργα, προσαρμόζονται στα
οριζόμενα στις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
•
Υ.Α. με αριθ. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2003 περί «Έγκρισης Οδηγιών Μελετών
Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) – Τεύχος 11, Γεωλογικών – Γεωτεχνικών".
•
Υ.Α. με αριθ. 6019/ΦΕΚ 29Β/11-02-1986 περί «Έγκρισης των Προδιαγραφών
Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών» (Ε 104-85).
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Όλες δε οι εργασίες που απαιτούνται για την εκπόνηση οιασδήποτε γεωλογικής
μελέτης, αναφέρονται στην ΥΑ Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.
ΔΜΕΟ/α/ο/1257 -09.08.2005 (ΦΕΚ 1162Β΄/05), βάση της οποίας υλοποιείται και η
προεκτίμηση της αμοιβής τους, η αλληλουχία τους δε σε σχέση με τις υπόλοιπες
κατηγορίες μελετών καθορίζεται από το Ν. 3316/2005 και τις συνοδές αυτού
εγκυκλίους.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην χώρα μας έχουν κατ’ επανάληψη προκηρυχθεί και
υλοποιηθεί αποτελεσματικά αντίστοιχες μελέτες, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει
σύνθετα προβλήματα ασταθειών ή/και τεχνικών έργων σε σεισμογενείς περιοχές με την
πρόσκληση όλων των απαιτούμενων κατηγοριών μελετών στα συμπράττοντα
μελετητικά σχήματα.
Επομένως προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα η απόφαση
της Υπηρεσίας σας, για την απαξίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
με την προώθηση ‘’νέων’’ αδιαφανών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω και για την εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου,
την τήρηση του νόμου, την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και των
Γεωλόγων μελετητών γενικότερα, καθώς και για την διασφάλιση της ορθής εκπόνησης
της μελέτης ζητούμε με την παρούσα ε π ι σ τ ο λ ή :
την ακύρωση των προκηρύξεων του θέματος και την ορθή επανάληψή τους
με την συμμετοχή των απαιτούμενων από τη νομοθεσία πτυχίων
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, έχοντας έννομο συμφέρον, θα εξαντλήσει
όλα τα νόμιμα μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μελών του, αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων πρακτικών / αναθέσεων.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΩΤΕΕ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ
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