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Υπαγωγή Γεωλόγων Μελετητών στους Εγγυοδοτικούς Μηχανισμούς του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως εξετάσετε την
δυνατότητα υπαγωγής στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των γεωλόγων μελετητών.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία οι γεωλόγοι μελετητές περί τους 600, οι οποίοι
σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 εκπονούν τις κάτωθι κατηγορίες μελετών δημόσιων τεχνικών
έργων:
- κατ. 20 Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες
- κατ. 21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
- κατ. 27 Περιβαλλοντικές μελέτες
λειτουργώντας, είτε ως ανεξάρτητοι μελετητές, είτε διαθέτοντας το πτυχίο τους στο δυναμικό
μελετητικών γραφείων αποτελώντας έναν από τους πιο δυναμικούς μελετητικούς κλάδους.
Ωστόσο, οι γεωλόγοι μελετητές δεν μπορούν να υπαχθούν στο εγγυοδοτικό καθεστώς του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε αντίθεση με τους γεωλόγους εργολήπτες (ως πρώην ασφαλισμένοι στον τομέα
ΤΣΜΕΔΕ του πρώην ΕΤΑΑ). Οι διαμορφούμενες συνθήκες, έχουν πολλάκις δημιουργήσει
προβλήματα τόσο σε συμπράξεις μελετητών όσο και σε μελετητικά γραφεία, προκαλώντας
δυσλειτουργίες σε μεγάλη μερίδα της μελετητικής κοινότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω και επισημαίνοντας πως στην παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4214/Β’/2016) προβλέπεται ότι ως μέλη του Ταμείου καθίστανται, μεταξύ
άλλων και
«πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών,
επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων
ή άλλες συναφείς υπηρεσίες»,

1

παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα υπαγωγής στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., των γεωλόγων
μελετητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπόνησης και επίβλεψης μελετών,
όπως επίσης και στην παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στην διάθεσή σας για
οιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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