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Συνάδελφοι,
Οδεύοντας προς την προβλεπόμενη από το καταστατικό μας κορυφαία συλλογική διαδικασία της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται σε ένα εντεινόμενο ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον λιτότητας,
και υπό το βάρος της λήψης, νέων επώδυνων μέτρων, ο κλάδος μας καλείται, ως οργανικό τμήμα της
επιστημονικής κοινότητας, να μην ακολουθήσει παθητικά το επιβαλλόμενο πεπρωμένο, αλλά να αντιδράσει
και να αγωνιστεί όχι μόνο για την ύπαρξή του αλλά και για τη δυνατότητα και να έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο
στα νέα δεδομένα.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα θέματα που έχουν απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν γίνει
παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα (Ιούλιος 2016 - Μάιος 2017) είναι:
-

Εκπόνηση και Έλεγχος Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ)

-

Νόμος 4412/2016, (CPV, προδιαγραφές μελετών, θέσεις επί εγκυκλίων)

-

Παρεμβάσεις για τα νερά - Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ).

-

Αναθέσεις μελετών σε ΑΕΙ - Αποκλεισμός Γεωλόγων από μελέτες.

-

Μελετητικά Πτυχία - Εισφορά 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ - Βοήθημα Ανεργίας - Ασφαλιστικό

-

Συνεργασία με κλαδικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς – Κοινωνική Δράση

Παράλληλα υπάρχουν μία σειρά ακόμα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Συνδέσμου και την
καλύτερη δυνατή παρέμβαση του για την υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων των γεωλόγων μελετητών.
Ήδη στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των Γεωλόγων στο Δ.Σ. του
ΓΕΩΤΕΕ, με σκοπό τον άμεσο συντονισμό των δράσεων μας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα, οι δράσεις του Συνδέσμου κατά το διάστημα Ιούλιος 2016-Μάιος
2017 τα οποία και θα συζητηθούν στη προσεχή Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2017, στις 18:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤΕΕ, Διδότου 26, 4ος όροφος, Αθήνα.

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ)
Σε ότι αφορά την εκπόνηση ΜΓΚ στα πλαίσια χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών, οι παρεμβάσεις του
ΣΥΝΓΕΜΕ κινήθηκαν σε τρεις άξονες ως κάτωθι:
Ι. Προβλήματα Εκπόνησης: Με την 319/3-8-2016 επιστολή μας προς την Γενική Γραμματέα Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημάνθηκαν
θέματα που έχουν προκύψει από την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια
εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στη συνέχεια, υπήρξε εκ’ νέου συνάντηση με την κα Γεν. Γραμμ., η
οποία είχε θετική διάθεση για την υιοθέτηση των θέσεων του Συνδέσμου, τόσο μέσω της έκδοσης σχετικής
εγκυκλίου, όσο και ενσωμάτωσης στις υπό διαμόρφωση προδιαγραφές των ΤΧΣ.
ΙΙ. Προβλήματα Εγκρίσεων Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας: Μετά την ψήφιση του Ν.4315/2014,
προέκυψαν νομικές παρατυπίες στις διαδικασίες ανάθεσης ελέγχου γεωλογικών μελετών, ενώ υπήρξε και
διαμαρτυρία της «Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών» σχετικά με «αναρμοδιότητα» των
γεωλόγων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να ελέγχουν μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας. Ως
ΣΥΝΓΕΜΕ τονίσαμε την αδυναμία των υποστελεχωμένων κρατικών μηχανισμών να ανταπεξέλθουν,
εξαιτίας του όγκου της εργασίας που απαιτείται. Εναλλακτικά όμως και κατανοώντας την υπάρχουσα
κατάσταση, έχουν προταθεί από τον ΣΥΝΓΕΜΕ λύσεις (μετάταξη, ελεγκτές γεωλόγοι από το χώρο των
ελεύθερων επαγγελματιών, σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Περιφερειών) για να αρθεί το
αδιέξοδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση υπήρξε συνεργασία και με τους υπόλοιπους κλαδικούς συλλόγους
(Σ.Ε.Γ., ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ) με τους οποίους υπήρξαν τόσο συγκλίσεις όσο και αποκλίσεις, στην προσέγγιση
του ζητήματος. Τελικά δε θα καταργηθεί η επίμαχη παράγραφος (αρθρ. 5 παρ. 5) του Ν. 4315/2014, θα
συνεχιστεί ο έλεγχος μελετών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και θα υπάρξουν σχετικές οδηγίες
ελέγχου από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης / Τμήμα Α’.
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ΙΙΙ Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ): Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης, επεξεργάστηκε
σχετικό Π.Δ. προδιαγραφών εκπόνησης Μελετών ΤΧΣ, το οποίο εντάσσεται στα προαπαιτούμενα της
αξιολόγησης. Ο Σύνδεσμος έγκαιρα υπέβαλε τις προτάσεις του με σχετικό άτυπο έγγραφο, από τις οποίες
υιοθετήθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις στο νέο Π.Δ. (πχ. καθορισμός περιοχών Β Φάσης, μη διάκριση Β1
και Β2 φάσης για τα γεωλογικά).

Νόμος 4412/2016
Ο ΣΥΝΓΕΜΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει σε παρεμβάσεις μέσω επαφών και επιστολών, ενώ
βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΣΕΓΜ αλλά και με το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας, όποτε τούτο
καθίσταται εφικτό. Η δραστηριότητα του Συνδέσμου σε αυτό το «μέτωπο» έχει ως κάτωθι:
Ι

Κωδικοί CPV: Συστάθηκε Ομάδας εργασίας αντιστοίχισης των κωδικών CPV στο παράρτημα του
4412/2016 με τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που απαιτούνται. Η εργασία αυτή είναι πολύ δύσκολη,
καθώς οι κωδικοί CPV έχουν εντελώς διαφορετική δομή, από αυτή που έως τώρα επικρατούσε στη χώρα.
Τα πρώτα αποτελέσματα της εργασίας αυτής παραχωρήθηκαν στο ΓΕΩΤΕΕ το οποίο με επιστολή, ζήτησε
την άμεση τροποποίηση του νόμου, παρουσία εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στις αρμόδιες επιτροπές.

ΙΙ Εγκύκλιος για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (ΑΧΠ) (άρθρο 88 Ν. 4412/2016): Στις αρχές του έτους
κοινοποιήθηκε προσχέδιου εγκυκλίου για τις ΑΧΠ, στους εκπροσώπους του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
και στους επαγγελματικούς συλλόγους του τεχνικού κόσμους της χώρας και ζητήθηκε η άποψή τους. Σε
κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ για τη διαμόρφωση κοινής γραμμής αντιμετώπισης,
εκδόθηκε κοινή επιστολή στην οποία χαιρετίζεται η προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου των ΑΧΠ,
πλην όμως θεωρείται ανούσια, αφού η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο στη ρίζα
του και δεν έχει να προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό (κοινή ανακοίνωση των ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ,
ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΜΥΕ – ΔΥΠ).
ΙΙΙ Προδιαγραφές Μελετών: Σύμφωνα με πληροφορίες το ΥΠΟΜΕ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την
αναμόρφωση του συνόλου των προδιαγραφών μελετών. Μετά από συνεννοήσεις, θα υπάρχει
εκπρόσωπος του ΣΥΝΓΕΜΕ στις αρμόδιες επιτροπές. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει συνεχής και άμεση
ενημέρωση γύρω από το διαμορφούμενο κλίμα και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για την
προστασία των δικαιωμάτων του κλάδου.

Παρεμβάσεις για τα νερά - Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
Οι παρεμβάσεις στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων τον τελευταίο χρόνο ήταν συχνές, τόσο ως ΣΥΝΓΕΜΕ όσο
και σε συνεργασία με τον ΣΕΓ. Σε γενικές γραμμές τα θέματα που θίχτηκαν έχουν ως ακολούθως:
Ι. Προδιαγραφές των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών: Σχέδιο των Τεχνικών Προδιαγραφών των «Ειδικών»
Υδρογεωλογικών Μελετών κατατέθηκε στην Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ εντός του Ιουλίου του 2015 όπου και
παρουσιάστηκε από μέλη της επιτροπής, εγκρίθηκε, τέθηκε σε διαβούλευση έως την 4/9/2015 και στη
συνέχεια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΓΥ. Οι Διευθύνσεις υδάτων όμως, προέβαλλαν κωλύματα
νομιμότητας και αρνήθηκαν την εφαρμογή τους. Το θέμα συζητήθηκε σε κοινές παρεμβάσεις με τον ΣΕΓ,
τόσο στο Ειδικό Γραμματέα όσο και στον αρμόδιο υπουργό (κος Φάμελλος). Ως προσωρινή λύση
επιλέχθηκε η έκδοση των προδιαγραφών υπό μορφή εφαρμοστικής εγκυκλίου.
ΙΙ. Μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων: Μετά την έκδοση του Ν. 4258/14, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων
επεξεργάστηκε σχέδιο ΚΥΑ προκειμένου να καθορισθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του περιεχομένου του
Φακέλου Οριοθέτησης, σε εφαρμογή της παρ. 5 του Άρθρου 2 του Νόμου 4258/2014. Ο Σύνδεσμος, με
επαφές, επιστολές και συναντήσεις στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, είχε αποσπάσει τη δέσμευση του
Ειδικού Γραμματέα για τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση των Τεχνικών Προδιαγραφών των γεωλογικών
μελετών. Αρχικά το ζήτημα είχε «παγώσει» και στη συνέχεια εκδόθηκε το ΦΕΚ 428Β/15.2.17, όπου δεν
υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του ΣΥΝΓΕΜΕ, με αποτέλεσμα την απουσία του γεωλογικού αντικειμένου από
το περιεχόμενο του φακέλου. Ο Σύνδεσμος κινήθηκε τελικά, προς την αλλαγή του σχετικού νόμου
(4258/14), ώστε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, να είναι επιβεβλημένη η γεωλογική μελέτη ως διακριτό
αντικείμενο. Προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια κοινής συνάντησης με το ΣΕΓ και τον κ. Φάμελλο,
τέθηκε εκ’ νέου τι θέμα, ενώ ακολούθησε συνάντηση με σύμβουλο του κου Φάμελλου.
ΙΙΙ. Επιθεωρητές Υδροληψιών: Συντάχθηκε σχετικό υπόμνημα και σχέδιο ΚΥΑ, τα οποία κατατέθηκαν στον κο
Ειδικό Γραμματέα. Η αρχική απόκριση ήταν θετική, στη συνέχεια όμως πληροφορηθήκαμε ότι
απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΥΝΓΕΜΕ, χωρίς όμως επίσημη απάντηση προς τον Σύνδεσμο. Το θέμα
τέθηκε εκ’ νέου σε σύμβουλο του κου Φάμελλου, με τον οποίο συμφωνήθηκε η επαναφορά του θέματος σε
επίπεδο Υπουργού και με τη συνδρομή του ΓΕΩΤΕΕ, ως θεσμικού φορέα.
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Αναθέσεις μελετών σε ΑΕΙ - Αποκλεισμός Γεωλόγων από μελέτες.
Το προηγούμενο διάστημα ο Σύνδεσμος δραστηριοποιήθηκε έντονα για την αντιμετώπιση της ανάθεσης
μελετών που, αν και διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3316/05, εντούτοις με το χαρακτηρισμό
“Ερευνητικά Προγράμματα”, ανατίθενται παράτυπα από δημόσιους φορείς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας.
Για το ζήτημα αυτό, όσες τέτοιες περιπτώσεις παράτυπων και μη σύννομων αναθέσεων υπέπεσαν στην
αντίληψη του Δ.Σ. ή και μελών του Συνδέσμου, αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιων καταγγελιών μέσω
σχετικών επιστολών, τόσο στους αρμόδιους φορείς, Συλλόγους και Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΓΜ), όσο
και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Χίου, όπου ακυρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης, η
περίπτωση της λεκάνης Ταυρωνίτη, που ανατέθηκε στο ΕΜΠ, η περίπτωση της Μεσοχώρας η οποία
ανατέθηκε σε καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις διενέργειας γεωφυσικών ερευνών οι οποίες ανατίθενται στο ΑΠΘ (πχ. Ανέγερση
Πανεπιστημιούπολης Δ. Μακεδονίας).
Σε δύο περιπτώσεις προκήρυξης μελετών από την Περιφέρεια Κρήτης, εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκεια
μας σε σχέση με τις πρακτικές αποκλεισμού Γεωλόγων μελετητών από προσφάτως προκηρυχθείσες μελέτες
της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας την ακύρωση των προκηρύξεων αυτών και την ορθή επανάληψή τους με
την συμμετοχή των απαιτούμενων από τη νομοθεσία πτυχίων. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμες ενστάσεις, εκ’ των
οποίων στη μία περίπτωση απορρίφθηκε με πρόσχημα την ύπαρξη παλαιότερων γεωλογικών μελετών, ενώ
στην άλλη περίπτωση αναβλήθηκε η κατάθεση προσφορών.

Μελετητικά Πτυχία - Εισφορά 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ - Βοήθημα Ανεργίας - Ασφαλιστικό
Το Δεκέμβρη του 2016, υπήρξε θέμα με την αναβάθμιση μελετητικού πτυχίου συναδέλφου, στην κατηγορία
21. Το ζήτημα κοινοποιήθηκε στον ΣΥΝΓΕΜΕ από τον εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ στη ΓΕΜ. Τελικά, οι
αντιρρήσεις άρθηκαν και δεσμεύτηκε αρχικά να συνεχίσει το υφιστάμενο καθεστώς στην χορήγηση και
αναβάθμιση των μελετητικών πτυχίων.
Έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις, με σκοπό την προώθηση τροπολογίας που θα καταργεί την εισφορά 2% επί
της αμοιβής των μελετών στο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., όπως ακριβώς έγινε και με την αντίστοιχη κράτηση του ΤΕΕ. Σε
αυτή τη περίοδο έχει ήδη κατατεθεί το αίτημα συνάντησης στην κα Παπανάτσιου, η οποία είναι υπεύθυνη για
το θέμα. Λόγω όμως της δύσκολης περιόδου της αξιολόγησης, προβάλλεται το κώλυμα του φόρτου εργασίας.
Ως ΣΥΝΓΕΜΕ επιμένουμε και υπάρχει μία αρχική δέσμευση για συνάντηση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιουνίου.
Ο ΣΥΝΓΕΜΕ, με την 322/5-10-2016 επιστολή του προς το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητά την άρση των αυστηρών όρων που εξαιρούν μεγάλο αριθμό δικαιούχων (λόγω
εισοδηματικών κριτηρίων) έτσι ώστε το βοήθημα ανεργίας να δίνεται τελικά σε ένα μικρό αριθμό Ελευθέρων
Επαγγελματιών. Δεν έχουμε πάρει έως τώρα κάποια απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ έχει ήδη
προωθηθεί η επιστολή στο ΓΕΩΤΕΕ, έτσι ώστε να γίνει επαναφορά του θέματος μέσω επιμελητηρίου.
Στο μέτωπο του Ασφαλιστικού, συμμετέχουμε στην προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ κατά του νέου ασφαλιστικού
νόμου. Στη σχετική επιστολή δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε την επιστροφή σε ένα εξίσου άδικο ασφαλιστικό
σύστημα, η ανατροπή όμως του επίμαχου νόμου αποτελεί την απαρχή μίας πορείας για την καθιέρωση ενός
δίκαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος.

Συνεργασία με κλαδικούς και επιστημονικούς – Κοινωνική Δράση
Τους τελευταίους δέκα μήνες συνεχίστηκε η συνεργασία με τους υπόλοιπους κλαδικούς φορείς – συλλόγους,
σε πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου.
Επιγραμματικά, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
-

Συμμετοχή σε κοινή συνεδρίαση με ΠΑΣΥΓΕΔΗ και ΣΕΓ, η οποία επικεντρώθηκε σε τρέχοντα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο (νέο οργανόγραμμα ΥΠΟΜΕ, έγκριση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας,
παρεμβάσεις για τα νερά)

-

Συμμετοχή σε κοινές παρεμβάσεις με τον ΣΕΓ σε ΕΓΥ και Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ κο Φάμελλο, οι
οποίες αφορούσαν την ψήφιση σε ΦΕΚ των Προδιαγραφών των Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών και τις
προδιαγραφές οριοθέτησης υδατορευμάτων.

-

Αποστολή κοινής επιστολής διαμαρτυρίας με ΣΕΓ και ΠΑΣΥΓΕΔΗ, σε Πρωθυπουργό και Υπουργό
ΥΠΟΜΕ, η οποία αφορούσε την απαξίωση και τον υποσκελισμό των γεωλόγων στο νέο οργανόγραμμα
του ΥΠΕΝ.
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-

Συμμετοχή σε σύσκεψη συντονισμού των γεωλογικών φορέων που συγκάλεσε ο ΣΕΓ με θέμα τον
αποκλεισμό των γεωλόγων εκπαιδευτικών από τις προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας δηλώνοντας την
συμπαράσταση του στις όποιες κινητοποιήσεις αποφασισθούν από το συντονιστικό. Στην συγκεκριμένη
σύσκεψη εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο πόρισμα της «επιτροπής Λιάκου» και στην ενοποίηση των
φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, γεωλογία, βιολογία) σε ένα μάθημα.

-

Εκφράσαμε σε συνέντευξη τύπου που οργανώθηκε από το συνδικάτο εργαζομένων του ΙΓΜΕ, τη
συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ, οι οποίοι εδώ και μήνες παραμένουν απλήρωτοι.
Επίσης σε ημερίδα που οργανώθηκε από το συνδικάτο εργαζομένων του ΙΓΜΕ, με θέμα το ρόλο του ΙΓΜΕ
στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, τονίσαμε το ρόλο του ΙΓΜΕ στο συγκεκριμένο τομέα
και καλέσαμε τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν το ΙΓΜΕ τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε
προσωπικό.

Σε επίπεδο συμμετοχής σε εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος, αποστείλαμε χαιρετισμό στην ημερίδα
της ΕΕΤΓ με αντικείμενο «Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας. Έρευνα- Υποδομές - Έργα
ανάπτυξης».
Εκπρόσωποι του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. συμμετείχαν την 21/9/16 σε συνέντευξη τύπου στην οποία κάλεσε το Σωματείο
Εργαζομένων ΙΓΜΕ με θέμα: «Η ΚΥΑ της τιμολόγησης του νερού οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του, ο ρόλος του
ΙΓΜΕ και των φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση του», στην οποία εκφράστηκε η απογοήτευση του
Συνδέσμου για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίσθηκε η επίμαχη ΚΥΑ. Οι θέσεις του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. σχετικά με τη
διαχείριση του νερού είναι παγιωμένες εδώ και χρόνια και έχουν σαν βασικό άξονα τη διασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας νερού για όσους το χρειάζονται. Η διαχείριση του κοινωνικού πόρου που λέγεται
νερό πρέπει να γίνεται με σεβασμό στη περιβαλλοντική διάσταση και προς όφελος του λαού, με κεντρικό
σχεδιασμό διαχείρισης.

Γενική Συνέλευση
Στην προσεχή σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης στις 30 του Μάη, θα καθορισθούν οι προγραμματικοί άξονες
για τη δράση του Συνδέσμου τον επόμενο χρόνο, οι οποίοι ενδεικτικά θα είναι οι εξής:
-

Διεκδίκηση της θέσης και του ρόλου μας στην τεχνική κοινότητα, μέσω της ενεργής συμμετοχής μας σε
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του ΥΠΟΜΕ για τις προδιαγραφές μελετών.

-

Αντιμετώπιση των θεσμικών προβλημάτων που έχουν προκύψει με την κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής
και την απελευθέρωση του ποσοστού έκπτωσης στις μελέτες που προκηρύσσονται.

-

Στενή παρακολούθηση του ζητήματος των Μελετητικών Πτυχίων Γεωλόγων στην Κατηγορία 21 και άμεση
ενημέρωση από τα μέλη μας στην περίπτωση που αντιλαμβάνονται την παραμικρή παρατυπία, είτε
μεροληπτική διαχείριση σε βάρος συναδέλφων.

-

Αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας , ψηφίσματος για την εξαίρεση των μελετητών από την υποχρέωση
απόκτησης POS και συντονισμός των ενεργειών με άλλους επιστημονικούς κλάδους (ΤΕΕ). Παράλληλα
διερευνώνται οι δυνατότητες χρήσης εφαρμογής σε κινητό, η οποία απομειώνει το κόστος απόκτησης και
χρήσης.

-

Κινήσεις προς παροχή της δυνατότητας για τους γεωλόγους, έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το
ΤΜΕΔΕ, μετά τις νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό.

-

Συνέχιση των προσπαθειών για την κατάργηση των κρατήσεων 2% στις αμοιβές μελετών υπέρ ΓΕΩΤΕΕ
καθώς και για την κατάργηση του αντιτίμου για την έκδοση βεβαιώσεων από το ΓΕΩΤΕΕ.

Τέλος, τονίζεται η σημασία της παρουσίας όλων των μελών στις συλλογικές διαδικασίες του ΣΥΝΓΕΜΕ και
ειδικά στις Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες – Τακτικές ή Έκτακτες – αποτελούν το κορυφαίο συλλογικό όργανο.

Σας περιμένουμε την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ΓΕΩΤΕΕ, Διδότου 26, 4ος όροφος, Αθήνα, ώστε να αποφασίσουμε όλοι μαζί για
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και το μέλλον των γεωλόγων μελετητών.
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