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Συνάδελφοι,
Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων σας στέλνουμε ένα εκτενές ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις
εξελίξεις που υπάρχουν σε θέματα τα οποία απασχολούν τους γεωλόγους μελετητές και τις ενέργειες του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας. Στόχος του ΔΣ είναι η
περιοδική (αρχικά σε τρίμηνη βάση) ενημέρωση των μελών του ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ., τόσο για θέματα άμεσης
προτεραιότητας, όσο και για έκτακτα ζητήματα που ανακύπτουν.
Επιγραμματικά, τα θέματα που έχουν απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν γίνει παρεμβάσεις το
προηγούμενο διάστημα (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016) είναι:
-

Θέματα τα οποία αφορούν την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια των
μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και τον έλεγχο και έγκριση αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

-

Η διαμόρφωση των θέσεων του Συνδέσμου για το νέο νόμο 4412/2016 και η αντιστοίχιση – ερμηνεία των
κωδικών CPV στο παράρτημα του 4412/2016.

-

Η προώθηση του θεσμού των Επιθεωρητών Υδροληψιών, για τις γεωτρήσεις και όχι μόνο.

-

Η κατάργηση της εισφοράς 2% επί της αμοιβής στο ΓΕΩΤΕΕ.

-

Η χορήγηση βοηθήματος ανεργίας σε αυτοαπασχολουμένους που διακόπτουν την άσκηση επαγγέλματος.

-

Η ιδιωτικοποίηση του νερού.

-

Θέματα γεωλόγων εκπαιδευτικών και παιδείας γενικότερα.

-

Οι επανειλημμένες τακτικές αποκλεισμού των Γεωλόγων μελετητών από έργα της Περιφέρειας Κρήτης.

-

Απευθείας αναθέσεις μελετών με τον χαρακτηρισμό “Ερευνητικό Πρόγραμμα” σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

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.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δράσεις του Συνδέσμου κατά το διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος
2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστολές που απεστάλησαν, μπορείτε να βρείτε και στην
ιστοσελίδα του ΣΥΝΓΕΜΕ (syngeme.gr).

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
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. Η
επιστολή συντάχθηκε έπειτα από συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΝΓΕΜΕ με την κα Ειρήνη Κλαμπατσέα,
Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στην οποία μεταφέρθηκαν και οι θέσεις
του Συνδέσμου για το θέμα.
Για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια, προτάθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου που θα
περιλαμβάνει τις αναγκαίες διευκρινήσεις, δεδομένου ότι με την μέχρι σήμερα ερμηνεία και εφαρμογή της Υ.Α,
έχουν διαπιστωθεί τα εξής προβλήματα:
α. Η ΜΓΚ εξετάζει το σύνολο των προτεινόμενων για πολεοδόμηση περιοχών. Στην εφαρμογή αυτή σε
αρκετές περιπτώσεις προκύπτουν μεγάλες εκτάσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στην προεκτίμηση της
αμοιβής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές συγκρούσεις.
β. Ο γεωλόγος της σύμπραξης καλείται σε πολλές περιπτώσεις να λύσει το πρόβλημα εκπονώντας πρόσθετα
μη σύννομα αντικείμενα χωρίς αμοιβή. Σε άλλες περιπτώσεις λόγω της έλλειψης κυρίως χρημάτων
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διακόπτεται η εκπόνηση του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το αντικείμενο πολυδιασπάται και
ανατίθενται με απευθείας ανάθεση με ελάχιστες αμοιβές μη σύννομα, αφού αποκρύπτεται η πραγματική
αμοιβή.
γ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή ερμηνεύει αυθαίρετα, ότι στο συμβατικό αντικείμενο του
εντάσσονται όλες οι προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές, επιβάλλοντας στους γεωλόγους με ειδική
πρόσκληση την επιπλέον εκπόνηση του όποιου αντικειμένου (ακόμα και εκείνων που θα προκύψουν από
την διαβούλευση και το ΣΥΠΟΘΑ) και τους "αφήνει το δικαίωμα" να προσφύγουν στα δικαστήρια,
προκειμένου να διεκδικήσουν την αμοιβή τους.
Κατά την άποψη του ΣΥΝΓΕΜΕ τα εδάφια της Υ.Α. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902 Β/2007) που χρειάζονται
διευκρίνιση, είναι:
1. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, ως οριστική Γεωλογική Μελέτη, εκπονείται παράλληλα με το Β
στάδιο των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ:
1α. σε όλες τις προτεινόμενες επεκτάσεις και στους νέους προτεινόμενους οικιστικούς και μη υποδοχείς,
1β. στους οριοθετημένους οικισμούς που δεν έχει εκπονηθεί στην έκτασή τους ΜΓΚ, μόνο στις επιμέρους
περιοχές, στις οποίες από την Α Φάση - Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, έχουν
διαπιστωθεί δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες ή ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, τέτοιες ώστε να
προκαλέσουν καταστροφικά γεωλογικά φαινόμενα (αστοχία πρανών, κατολισθήσεις, καταπτώσεις
εδαφικών μαζών, ερπυσμούς εδαφών, καθιζήσεις, διογκώσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών, υψηλή
υδροφορία).
2. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, δύναται να επεκταθεί και στις λοιπές προς πολεοδόμηση περιοχές,
στις οποίες δεν έχουν εντοπισθεί προβλήματα, εφόσον το επιθυμεί ο Κύριος του Έργου και παράλληλα ως
ποσότητες έχουν προεκτιμηθεί στο φάκελο του Έργου.
3. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, μπορεί να εκπονηθεί και τμηματικά. Αρχικά εκπονείται στις
ποσότητες που αναφέρονται στο φάκελο του Έργου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει η Μελέτη
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στην συνέχεια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και πριν τις τελικές
κατευθύνσεις του ΣΥΠΟΘΑ, εκπονείται και το όποιο συμπληρωματικό αντικείμενο προκύπτει.
4. Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας
α. για τις εκτάσεις εντός Σχεδίου Πόλης και για τα γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή,
ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.),
β. για τα ενεργά ρήγματα
προκειμένου να διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους
προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, σε περιπτώσεις που από το Α Στάδιο
έχουν εντοπισθεί ανάλογα προβλήματα, προτείνει την εκπόνηση συγκεκριμένων απαιτούμενων μελετών
και ερευνών για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Οι προτάσεις αυτές ενσωματώνονται στην Απόφαση
Θεσμοθέτησης του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
ΙΙ. Προβλήματα Εγκρίσεων Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας
Όπως είναι εδώ και καιρό γνωστό, στα πλαίσια υποβοήθησης των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο και
την έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, ψηφίσθηκε ο Ν.4315/2014, με τον οποίο, ανατίθεται ο
έλεγχος Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (και) σε γεωλόγους - υπαλλήλους των Περιφερειών, μέσα από
έναν κατάλογο υπαλλήλων γεωλόγων.
Από την εφαρμογή του εν λόγω νομικού πλαισίου, προκύπτουν νομικές παρατυπίες στις διαδικασίες
ανάθεσης ελέγχου γεωλογικών μελετών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σε γεωλόγους των Περιφερειών,
τις οποίες έχουν επισημάνει και υπηρεσιακοί παράγοντες (Γραμμ. Χωρικού Σχεδιασμού, υπάλληλοι
Περιφερειών κλπ), ενώ σχετικά πρόσφατα υπήρξε και διαμαρτυρία της «Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών» σχετικά με «αναρμοδιότητα» των γεωλόγων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να ελέγχουν
μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας.
Ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. έχει τονίσει σε όλες συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίες αφορούσαν το θέμα,
την αδυναμία των υποστελεχωμένων κρατικών μηχανισμών να ανταπεξέλθουν, εξαιτίας του όγκου της
εργασίας που απαιτείται. Πάγια θέση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. είναι η στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών με ικανό
προσωπικό, καθώς το πρόβλημα δε λύνεται με βιαστικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες προσκρούουν σε
βασικά νομοθετήματα (βλ. Καλλικράτης).
Εναλλακτικά και κατανοώντας την υπάρχουσα κατάσταση, έχουν προταθεί από τον ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. οι κάτωθι
λύσεις:
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-

μετάταξη (προσωρινά) γεωλόγων από οργανισμούς και Ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πχ
ΙΓΜΕ) στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες Χωρικού Σχεδιασμού

-

δημιουργία ενός μητρώου ελεγκτών γεωλόγων από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών

-

σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Περιφερειών για να αρθεί το νομικό αδιέξοδο

Σε κάθε περίπτωση, πάντως ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. παρακολουθεί το θέμα και θα βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις
έτσι ώστε να αρθεί το αδιέξοδο, προς όφελος όχι μόνο των μελών του αλλά του συνόλου της γεωλογικής
κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας.

Νόμος 4412/2016 για την Εκπόνηση Μελετών
Ο ΣΥΝΓΕΜΕ στα πλαίσια της αλλαγής νομοθεσίας μελετών βρίσκεται στην φάση διαμόρφωσης κειμένου
θέσεων για το νέο νόμο 4412/2016 μέσω της σύστασης Ομάδας εργασίας αντιστοίχισης κωδικών CPV στο
παράρτημα του 4412/2016.

«Επιθεωρητές Υδροληψιών» Ένας νέος Θεσμός
Στα πλαίσια του ΔΣ του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. συστάθηκε τριμελής ομάδα εργασίας για την επεξεργασία πρότασης
προς το ΥΠΕΝ, η οποία αφορά το θεσμό του «Επιθεωρητή Υδροληψιών». Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην
αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών και γενικότερα του κρατικού τομέα από όγκο δουλειάς και άσκοπες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και την καθιέρωση του κατάλληλου επιστήμονα (γεωλόγου) σε όλη την γκάμα
των ενεργειών που απαιτούνται για την ανόρυξη και λειτουργία των υπόγειων υδρομαστευτικών έργων
(αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη).

Βοήθημα Ανεργίας σε Αυτοαπασχολουμένους
Έχοντας μελετήσει τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος ανεργίας σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένους Γεωλόγους, 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. Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, συντηρεί μία κοινωνική
αδικία δεκαετιών η οποία σχεδόν θεωρεί τον αυτοαπασχολούμενο μεγάλο – επιχειρηματία, αφαιρώντας από
αυτόν δικαιώματα στην κοινωνική πρόνοια, στα οποία έχει πρόσβαση η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού
της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την παροχή του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες
που κλείνουν τα βιβλία τους (εφόσον έχουν εκπληρώσει μία σειρά από υποχρεώσεις), γίνεται για μικρότερο
χρονικό διάστημα από το αντίστοιχο των μισθωτών.

Εισφορά 2% επί της αμοιβής στο ΓΕΩΤΕΕ
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.
Θυμίζουμε ότι η αντίστοιχη κράτηση του ΤΕΕ καταργήθηκε ως φόρος υπέρ τρίτων με την ψήφιση του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Όμως δεν καταργήθηκε μόνο η κράτηση η οποία αφορούσε ιδιωτικά έργα
αλλά και μελέτες δημοσίου, όπου η κράτηση γινόταν από την αμοιβή του μελετητή. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργήθηκαν συνθήκες άδικης μεταχείρισης και αθέμιτου ανταγωνισμού στις τάξεις των μελετητών.
Οι κινήσεις μας σε αυτό το θέμα, βρίσκονται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο, καθώς δε έχει γίνει ακόμα
ξεκάθαρο ποια δημόσια δομή (υπουργείο γραμματεία κλπ) είναι αρμόδια για την επίλυση του θέματος.

Αποκλεισμός Γεωλόγων Μελετητών από Έργα της Περιφέρειας Κρήτης
Με την 324/14-11-2016 επιστολή του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. προς 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.
Πιο συγκεκριμένα, με κοινή επιστολή των μελών του ΔΣ κατατέθηκε στις 30-8-2016 εμπρόθεσμη ένσταση
κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης "Αρδευτικό δίκτυο Φράγματος
Πλακιώτισσας Ηρακλείου Κρήτης". Από την προκήρυξη απουσίαζε το μελετητικό αντικείμενο κατηγορίας 20
παρά το γεγονός ότι σε ανάλογες μελέτες έχει κριθεί αναγκαία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων η συμμετοχή γεωλόγου.
Η ένσταση απορρίφθηκε με το με αρ.πρωτ. 173269/14-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
πρόσχημα την ύπαρξη παλαιότερων γεωλογικών μελετών. Στην διαμαρτυρία μας για τον αποκλεισμό των
γεωλόγων μελετητών επισημάναμε στην Περιφέρεια Κρήτης πως στην περίπτωση του Αρδευτικού δικτύου
3

Φράγματος Πλακιώτισσας, σε σχέση με το περιεχόμενο των γεωλογικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από
το Υπουργείο Γεωργίας (Μελετητής Σ. Αρανίτης), η περιοχή εκτός της λεκάνης κατάκλυσης δεν έχει μελετηθεί
γεωλογικά και ειδικότερα από τεχνικογεωλογική άποψη και επιπροσθέτως η πρόδρομη γεωλογική μελέτη της
ευρύτερης περιοχής, αναφέρεται αποκλειστικά στην καταλληλότητα της επιλογής της θέσης του φράγματος και
όχι στα συνοδά έργα δικτύων.
Επίσης, με κοινή επιστολή των μελών του ΔΣ κατατέθηκε στις 23-8-2016 εμπρόθεσμη ένσταση κατά της
προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης "Συμπλήρωση επικαιροποίησης μελετών
στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου", διότι δεν
συμπεριλαμβανόταν το πτυχίο κατηγορίας 20 στο συμπράττον διαγωνιζόμενο σχήμα, παρότι στην ομάδα
υπηρεσιών του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς θεωρείται απαραίτητη ως εξειδικευμένο προσωπικό 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.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Κρήτης με το με αρ.πρωτ. 182518/26-9-2016 αναβλήθηκε η
κατάθεση προσφορών που έληγε στις 27-9-2016 μέχρι νεοτέρας.

Αναθέσεις Μελετών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (ως ερευνητικό έργο)
Ι. Ανάθεση της μελέτης " Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και της
26ης Αυγούστου στη Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία
και την πρόληψη φυσικών καταστροφών» στο ΕΚΠΑ.
Με την 323/19-10-2016 επιστολή του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. προς τον Δήμο Χίου καταστήσαμε σαφές ότι το υπό
ανάθεση αντικείμενο με τίτλο: «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016
και της 26ης Αυγούστου στη Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική
προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών» αποτελεί ξεκάθαρα αντικείμενο μελέτης και όχι
ερευνητικό πρόγραμμα. Ζητήσαμε την διακοπή των ενεργειών σύναψης σύμβασης και επιφυλαχθήκαμε
παντός νομίμου δικαιώματος μας. Όπως ενημερωθήκαμε οι ενέργειες ανάθεσης σταμάτησαν.
Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης τελικά ακυρώθηκε κατά τη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου
από τον αρμόδιο επίτροπο
ΙΙ. Ανάθεση της μελέτης «Ερευνητικό έργο για την επικαιροποίηση σχεδίου αξιοποίησης υδατικού δυναμικού
λεκάνης Ταυρωνίτη», ως ερευνητικό πρόγραμμα στο ΕΜΠ.
Με την 317/20-7-2016 επιστολή του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. προς την Περιφέρεια Κρήτης ζητήσαμε την μη έγκριση της
Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΜΠ ως μη σύννομη, δεδομένου ότι τα απαιτούμενα παραδοτέα
αντιστοιχούν σε παραδοτέα μελέτης, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του τιμολόγιου των προεκτιμώμενων
αμοιβών - Υ.Α αριθμ. πρωτ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 - που διέπει τον Ν. 3316/2005, αφού
αποτελούν μελέτη εξειδίκευσης και σχεδιασμού έργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο
Λεκανών Απορροής Κρήτης.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της ως άνω μελέτης στο ΕΜΠ, δεν
είναι νόμιμη, διότι δε συντρέχουν εν προκειμένω οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 (“Διαδικασία ανάθεσης με
διαπραγματεύσεις”) του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 42/τ. Α’/22.02.2005 – Διορθ. σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ.
85/τ. Α΄/07.04.2005) προϋποθέσεις της απευθείας ανάθεσης.
ΙΙΙ. Ένσταση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την απ’ ευθείας ανάθεση σε μέλος ΔΕΠ της μελέτης «Μελέτη διερεύνησης
των επικρατουσών συνθηκών ευστάθειας της περιοχής Μεσοχώρας, των επιπτώσεων από την πλήρωση
της λεκάνης του φράγματος Μεσοχώρας και πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης και
λειτουργίας»
Με την 320/10-8-2016 επιστολή του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως για την απευθείας ανάθεση υπό μορφή παροχής υπηρεσιών καθαρά μελετητικού
αντικειμένου στον Δρ Πολιτικό Μηχανικό Αιμίλιο Κωμοδρόμο, Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζητήσαμε την ακύρωση της σύμβασης και επιφυλαχθήκαμε παντός νομίμου
δικαιώματος μας.
VI. Παρέμβαση του ΣΥΝΓΕΜΕ για την απ’ ευθείας ανάθεση της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της
διενέργειας γεωφυσικών διασκοπήσεων στον αρχαιολογικό χώρο του πεδίου μάχης Πλαταιών, στο
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνών.
Με την 325/6-12-2016 επιστολή του ΣΥΝΓΕΜΕ προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
διαμαρτυρηθήκαμε για την απευθείας ανάθεση υπό μορφή παροχής υπηρεσιών της διενέργειας γεωφυσικών
διασκοπήσεων στον αρχαιολογικό χώρο του πεδίου μάχης Πλαταιών, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
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του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνών. Ζητήσαμε αφενός μεν την ακύρωση της σύμβασης
επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας, αφετέρου δε ζητήσαμε ενημέρωση εγγράφως για τις
τρέχουσες συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και
Ερευνητικών Ινστιτούτων σχετικά με γεωλογικό, υδρογεωλογικό και γεωφυσικό αντικείμενο.

ΚΥΑ Τιμολόγησης Νερού & Ιδιωτικοποίηση
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 (χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο) ενώ
δηλώθηκε και η αντίθεση του Συνδέσμου στην σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. Στην συγκεκριμένη
συνέντευξη τύπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο σχεδόν των γεωλογικών συλλόγων, εκπρόσωποι
επαγγελματικών συλλόγων που συνδέονται άμεσα με το νερό, αλλά και συλλογικότητες πολιτών που
αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση του νερού.
Γνώμη μας είναι ότι η σχετική ΚΥΑ αφορά το τελευταίο βήμα για την τιμολόγηση και ιδιωτικοποίηση των
υδάτινων πόρων της χώρας, η οποία ξεκίνησε με την Οδηγία 2000/60 και έχει ως βασικό στόχο την
καταλήστευση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών και το χαράτσωμα του αγροτικού κόσμου. Με βασικό
σκεπτικό «ο χρήστης πληρώνει», δεν προστατεύει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αφού στην ουσία επιτρέπει σε
όποιον έχει τα απαραίτητα κεφάλαια να καταναλώνει νερό κατά το δοκούν, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου
(βλ. κόστος πόρου στη σχετική ΚΥΑ). Σαν επαγγελματικός Σύνδεσμος τα μέλη του οποίου ασχολούνται
ενεργά με τη διαχείριση του νερού, είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή της ΚΥΑ τόσο ως γενικό σκεπτικό, όσο
και ως τα επί μέρους άρθρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ο όρος «χρηματοοικονομικό κόστος» όπου στην ουσία οι
χρήστες καλούνται μεταξύ άλλων να πληρώσουν στον πάροχο (ιδιώτη;) και για υφιστάμενες εγκαταστάσεις·
εγκαταστάσεις δηλαδή, οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί από το υστέρημα του Ελληνικού λαού δίνονται ως
προίκα στον υποψήφιο πάροχο.
Οι θέσεις του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. εδώ και χρόνια σχετικά με τη διαχείριση του νερού είναι παγιωμένες εδώ και
χρόνια και έχουν εκφραστεί σε σχετικές επιστολές με βασικό άξονα τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας νερού για όσους το χρειάζονται και η διαχείριση του κοινωνικού πόρου που λέγεται νερό με
σεβασμό στη περιβαλλοντική διάσταση και προς όφελος του λαού. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ένας
νέος κεντρικός σχεδιασμός διαχείρισης, ο οποίος θα βασίζεται στα συλλογικά δίκτυα, καθώς και σε ένα νέο
μοντέλο ανάπτυξης μέσω αλλαγής της αγροτικής πολιτικής.
Σχετικές ανακοινώσεις για το θέμα έχουν εκδώσει τόσο το Σωματείο Εργαζομένων ΙΓΜΕ, όσο και ο ΣΕΓ, οι
οποίες κινούνται στο ίδιο πνεύμα.

Θέματα Παιδείας
Ο ΣΥΝΓΕΜΕ συμμετείχε 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.
Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο πόρισμα της «επιτροπής Λιάκου» το οποίο διαμορφώθηκε τον περασμένο
Σεπτέμβρη, καθώς μετατρέπει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα Γολγοθά για τους μαθητές με απώτερο
στόχο την απόκτηση ενός «Εθνικού Απολυτηρίου» και την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση με
υποκειμενικά κριτήρια. Θέση μας είναι ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι δομή εκπαίδευσης και μορφωτικής
ανάπτυξης και όχι κάτεργο όπου οι μαθητές θα γίνονται βαθμοθήρες, με απώτερο στόχο την εισαγωγή σε
πανεπιστημιακές σχολές, μέσω των οποίων θα ενταχθούν με τη σειρά τους στις στρατιές των πτυχιούχων
ανέργων.
Τέθηκε επίσης το θέμα της ενοποίησης στο Γυμνάσιο των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, γεωλογία,
βιολογία) σε ένα μάθημα, κατ’ αντιστοιχία του μαθήματος science που υπάρχει σε εκπαιδευτικά συστήματα
άλλων χωρών, με τραγικές συνέπειες στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών και στην ικανότητά τους να
προσεγγίζουν την αντικειμενική πραγματικότητα. Ως ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. εκφράσαμε την αντίθεσή μας στη
συγκεκριμένη πρακτική καθώς σε πρώτο επίπεδο τη θεωρούμε οπισθοδρομική (η διάκριση των επιστημών
αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπου ήδη από το 19ο αι.), ενώ σε δεύτερο επίπεδο θεωρούμε ότι αποτελεί το
προοίμιο της δημιουργίας «γενικών επιστημόνων», της εξαφάνισης του τίτλου του γεωλόγου και της διακριτής
παρουσίας της επιστήμης της γεωλογίας την οποία αγαπάμε και υπηρετούμε ως επαγγελματίες. Είναι
προφανές ότι οι στόχοι της ενοποίησης είναι καθαρά δημοσιονομικοί (λόγω «κόφτη»), αποσκοπούν στην
εξοικονόμηση προσωπικού, στερούμενοι βάσιμης επιστημονικής αιτιολόγησης.
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Συνάντηση με ΝΔ
Έπειτα από αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, αντιπροσωπεία του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. συναντήθηκε με τον βουλευτή
της ΝΔ, Γιώργο Γεωργαντά (υπεύθυνος του τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης) και τον Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Κωστόπουλο. Εν
συντομία τέθηκαν τα εξής θέματα:
-

υφιστάμενα δικαιώματα νερού & θεσμός επιθεωρητών υδροληψίας

-

νομοθετικό πλαίσιο μελετών

-

κρατήσεις ΓΕΩΤΕΕ 2%

-

ασφαλιστικό γεωλόγων

-

έλλειψη προδιαγραφών

Συμφωνήθηκε να αποσταλεί υπόμνημα με τις θέσεις μας σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Επίλογος
Κλείνοντας την ενημέρωσή μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μία επαγγελματική – κλαδική
συλλογικότητα σαν τον ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., δεν μπορεί να λειτουργήσει, μόνο με τις προσπάθειες και τις κινήσεις
επτά συναδέλφων οι οποίοι εκάστοτε απαρτίζουν το ΔΣ. Χρειάζονται οι προσπάθειες και ενέργειες από το
σύνολο των γεωλόγων μελετητών, ακόμα και εκείνων που για τον οιοδήποτε λόγο δεν είναι μέλη του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.. Οι απειλές που δεχόμαστε ως κλάδος είναι πολύπλευρες οδηγώντας σε συρρίκνωση – ή ακόμα
και σε εξαφάνιση του μελετητικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στον γεωλόγο ελεύθερο επαγγελματία.
Απαιτείται η βοήθεια όλων, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα με την πληρωμή των – κατά πολύ μειωμένων συνδρομών, αλλά περισσότερο με την ενεργοποίησή μας στις συλλογικές διαδικασίες του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
(συμμετοχή στις εκλογές, στις Γενικές Συνελεύσεις, σε ομάδες εργασίας κλπ). Σημαντική είναι επίσης και η
επικοινωνία με το ΔΣ για όποιο θέμα κρίνουν τα μέλη σκόπιμο ή για όποια περίπτωση άνισης μεταχείρισης
του κλάδου εντοπίζουν. Είναι μεγάλη η βοήθεια που παρέχουν μέλη μας (και όχι μόνο) τα οποία εντοπίζουν
περιπτώσεις αποκλεισμού του γεωλογικού αντικειμένου ή αναθέσεις σε ερευνητικά ιδρύματα και μας το
αναφέρουν. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων είναι πάντα ανοικτοί είτε μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (info@syngeme.gr) είτε μέσω της φυσικής παρουσίας στα μηνιαία ΔΣ τα οποία διεξάγονται το
νωρίτερο κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.
Η οικονομική μας τακτοποίηση προς το Σύνδεσμο μπορεί να γίνει με κατάθεση στους λογαριασμούς:
-

ALPHA BANK 112002101385173 (Όνομ. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ, ΣΙΜΟΥ)

-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 16888255300 (ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ – ΣΙΜΟΥ).

Οι ετήσιες συνδρομές έχουν αναδιαμορφωθεί ως εξής: Α' ΤΑΞΗ € 5, Β΄ ΤΑΞΗ € 10, Γ΄ ΤΑΞΗ € 15
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποδεικτικό κατάθεσης να αποστέλλεται με fax στο 2130057988 ή (κατά προτίμηση) με mail
στο info@syngeme.gr
το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε σας εύχεται καλές γιορτές και το 2017 να είναι εποικοδομητικό και
προσοδοφόρο τόσο για τον κλάδο όσο και για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας
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