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ΘΕΜΑ: “Σχετικά με την διατύπωση απόψεων του ΣΕΓ για το Σχέδιο Εγκυκλίου:
«Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση
Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών κατηγορίας 20 του Μητρώου Μελετών
Δημοσίων Έργων, οι οποίες εκπονούνται για την υποστήριξη και
τεκμηρίωση μελετών για Οικιστική Χρήση και Δόμηση και εν γένει μελετών
Πολεοδομικού Σχεδιασμού όλων των επιπέδων»"
ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 318/10-6-2019 έγγραφό του Σ.Ε.Γ.
(β) Το από 6-6-2019 έγγραφο των ΣYΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.
(γ) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΠΟΛΣ/20706/508/06-03-2019 έγγραφο του ΥΠΕΝ
Με το παρόν, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την έκδοση του (α) σχετικού εγγράφου σας προς
την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, στο οποίο καταχρηστικά εμφανίζεστε
ως εκπρόσωποι όλων των γεωλόγων της χώρας και συμφωνείτε «επί της αρχής και επί του
περιεχομένου» με το (γ) σχετικό, αγνοώντας προκλητικά την άποψη του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και
του ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ., τα μέλη των οποίων θα κληθούν να εφαρμόσουν τις σχετικές οδηγίες.
Υπενθυμίζεται, πως αμέσως μετά την κοινοποίηση του (γ) σχετικού στις 13 Μαρτίου,
λειτουργώντας καταστατικά και αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα του θέματος,
ανταποκριθήκαμε άμεσα στο κάλεσμα της ΠΑΣΥΓΕΔΗ με σκοπό την εξέταση του
περιεχόμενου του Σχεδίου Εγκυκλίου, στην οποία πρόσκληση το ΔΣ του ΣΕΓ επέδειξε
πρωτοφανή αδιαφορία ή/και προσχεδιασμένη αποχή από τις συλλογικές διαδικασίες, όπως
εύκολα θα διαπιστώσει κανείς από την χρονική εξέλιξη των γεγονότων.
Ως συνέπεια της παρελκυστικής στάσης του ΣΕΓ (ο οποίος συνέχισε να αρνείται έως και τις
14 Μαΐου οποιαδήποτε συζήτηση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους συλλόγους) οι δυο σύλλογοι
(ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ και ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ) συνέστησαν κοινή επιτροπή, μελέτησαν διεξοδικά το θέμα
και διαπίστωσαν ότι το Σχέδιο Εγκυκλίου δεν πρέπει να προχωρήσει ως έχει, αλλά χρήζει
αναμόρφωσης. Συμφωνήθηκε επίσης, πριν την αναμόρφωση του Σχεδίου, να ζητηθεί η
έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για μία ελάχιστη δέσμη θεμάτων που ταλανίζουν τόσο
τους μελετητές, όσο και τους συναδέλφους που καλούνται να εγκρίνουν Μελέτες
Γεωλογικής Καταλληλότητας. Αποτέλεσμα της κοινής δράσης των δύο συλλόγων ήταν
σύνταξη και αποστολή του (β) σχετικού, με το οποίο ζητείται από το ΥΠΕΝ να μην
προχωρήσει, προς το παρόν, στην υπογραφή της Εγκυκλίου, αλλά πρώτα να συσταθεί μία
Επιτροπή του ΥΠΕΝ που θα εξετάσει τα θέματα που περιέχονται στο Σχέδιο και θα το
προσαρμόσει, όπου χρειάζεται, με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατόπιν της αποστολής του κοινού εγγράφου των ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ και ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ προς την
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και της κοινοποίησής του στον Σ.Ε.Γ., ο
ΣΕΓ έσπευσε να συμφωνήσει με το προτεινόμενο σχέδιο, αναφέροντας μάλιστα ότι
«εκπροσωπεί το σύνολο των γεωλόγων της χώρας σε όλους τους τομείς της
επαγγελματικής δραστηριότητας»! Με αυτόν τον τρόπο ο Σ.Ε.Γ. αγνοεί επιδεικτικά τους δύο
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επαγγελματικούς συλλόγους, δημιουργώντας αντιπαλότητες στον κλάδο, σε μια κρίσιμη
καμπή όπου βρίσκεται αντιμέτωπος με την πλέον βίαιη επίθεση στα επαγγελματικά του
δικαιώματα.
Η πρόσφατη δράση του Σ.Ε.Γ. με τις μονομερείς ενέργειες προβολής, τις αυτοαναφορικές
εκδόσεις δελτίων τύπου και της ελάχιστης (κατόπιν πιέσεως) οικονομικής συμμετοχής του,
σε μια κοινή δράση που ο κλάδος απαντά στην μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων
δεκαετιών αποτελούν κινήσεις σαφώς διασπαστικές, οι οποίες διαρρηγνύουν κάθε
προσπάθεια σε μια αναγκαία ενωτική δράση. Η εκπροσώπηση «του συνόλου των
γεωλόγων της χώρας» δεν πρέπει μόνο να δηλώνεται σε ανακοινώσεις, αλλά να είναι απτό
αποτέλεσμα συνδυασμένων ενεργειών οι οποίες να εκφράζουν το σύνολο των γεωλόγων
της χώρας και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Το έλλειμμα εκπροσώπησης του μελετητικού
κλάδου από τον Σ.Ε.Γ., ήταν άλλωστε και ένας λόγος ίδρυσης του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. από μία
μικρή ομάδα συναδέλφων αρχικά.
Συνάδελφοι του ΔΣ του Σ.Ε.Γ., δεδομένων όλων των παραπάνω ενεργειών, βρισκόμαστε
στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε πως ο Σ.Ε.Γ. έχει προσανατολισθεί, αντιθέτως με
τον καταστατικό του στόχο (άρθρο 3) της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των συναδελφικών
δεσμών των γεωλόγων, σε μια προσπάθεια επιβολής και καπελώματος επί των καθ ύλην
αρμόδιων επί του θέματος συλλόγων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ. & ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), λειτουργώντας
αυτονομημένος και με βάση τη δική του ατζέντα, δίχως καμία διάθεση συνεργασίας.
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΝΓΕΜΕ εκπροσωπώντας τα μέλη του τα οποία έχουν έννομο
συμφέρον, θα εξαντλήσει όλα τα μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μελών του, αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων διασπαστικών
πρακτικών, οι οποίες μόνο σύγχυση προκαλούν.
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