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Υπόψη: Γενικού Διευθυντή ΙΓΜΕ, κου Τσαγκά Δημήτριου

ΘΕΜΑ:

Επικινδυνότητα από Γεωλογικούς κινδύνους του έργου αποκατάστασης
ΧΑΔΑ Σχιστού στη Θέση Λακκώματα - Επιστολή διαμαρτυρίας

Σχετ:

(α) ΙΓΜΕ αρ. πρωτ. 5406/17-12-2018, Πρόταση ανάληψης έργου με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτίμηση της επικινδυνότητας από
γεωλογικούς κινδύνους του έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ Σχιστού στη θέση
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ»
(β) ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. Αρ. Πρωτ. 2175 / 17-01-2019, Επικινδυνότητα από γεωλογικούς
κινδύνους του έργου αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σχιστού θέση Λακκώματα
(γ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΧΩΣ αρ. πρωτ. 1672/76/22-012019, Νέα άδεια αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Λακκώματα Σχιστού
Περάματος, Δήμου Περάματος, Περιφέρειας Αττικής

κε Γενικέ Διευθυντή,
Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη ενασχόληση
του ΙΓΜΕ με κλασικές περιπτώσεις μελετητικών αντικειμένων, είτε βαφτίζοντας τα ερευνητικό
πρόγραμμα, είτε λειτουργώντας καθαρά ως μελετητικό γραφείο. Ως Σύνδεσμος Γεωλόγων
Μελετητών Ελλάδας, θεωρούμε επιβεβλημένο να εκφράσουμε με την παρούσα την αντίθεσή
μας σε αυτού του είδους τις πρακτικές, καθώς και την πρόθεσή μας να προασπίσουμε τα
επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας καθώς και την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των συνανθρώπων μας.
Από την επιστολή σας [(α) σχετικό], πληροφορηθήκαμε ότι, έπειτα από αυτοψία του
Διευθυντή Τεχνικής Γεωλογίας του ΙΓΜΕ κ. Ν. Νικολάου στον ΧΑΔΑ Σχιστού στη Θέση
Λακκώματα, μετά από πρόσκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτάθηκε η διενέργεια
ερευνητικού προγράμματος (βλέπε γεωλογική μελέτη, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο β.
σχετικό), το οποίο μάλιστα κοστολογήθηκε - άγνωστο με ποιο τρόπο - στις 8.500,00 ευρώ.
Η πρωτοτυπία μάλιστα της όλης διαδικασίας, προκύπτει από την απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης [(γ) σχετικό], όπου, στη νέα άδεια αποκατάστασης,
συμπεριλαμβάνει στους Όρους και Μέτρα αποκατάστασης τον όρο «η ΠΕΣΥΔΑΠ να συνάψει
σύμβαση έργου με το ΙΓΜΕ», εισάγοντας με το τρόπο αυτό «νέα ήθη και έθιμα».
Η πρακτική αυτή όμως, καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία που αφορά την εκπόνηση
μελετών δημοσίων έργων, καθώς όπως είναι γνωστό, με βάση τον Ν. 4412/16, η εκπόνηση των
Μελετών Δημοσίων Έργων γίνεται από επιστήμονες μελετητές (οικονομικούς φορείς), που είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών Δημοσίων Έργων ή / και είναι πιστοποιημένοι για την
ορθή και σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές εκπόνηση της Μελέτης. Ορίζει δε ποιοι
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μπορούν να έχουν την ιδιότητα του μελετητή, αποκλείοντας όσους έχουν εξαρτημένη σχέση
εργασίας σε αναθέτουσες αρχές.
Η νέα πρακτική αυτή, οδηγεί σε πλήρη στρέβλωση της νομοθεσίας. Εν προκειμένω, μια
Δημόσια Υπηρεσία που εγκρίνει μελέτες και άδειες εκτέλεσης έργου, διαπιστώνει την ανάγκη
εκπόνησης γεωλογικής μελέτης, τη βαφτίζει Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου - ερευνητικό
πρόγραμμα και επιβάλλει στο Φορέα να συνάψει σύμβαση με το ΙΓΜΕ για την εκπόνησή της. Το
ΙΓΜΕ έχει προηγουμένως μετονομάσει την μελέτη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα, προκειμένου να
αποκτήσει η «ανάθεση νομιμότητα». Για παρόμοιες υποθέσεις, υφίστανται πλήθος Αποφάσεων
(Ελ. Συνέδριου, ΣτΕ κλπ), οι οποίες καθορίζουν τι είναι μελέτη, τι παροχή υπηρεσίας και τι
ερευνητικό πρόγραμμα. Το νόμιμο σε κάθε παρόμοια περίπτωση και εφόσον απαιτείται η
εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης, είναι να επιβληθεί στο φορέα να αναθέσει την εκπόνησή της,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης (ανοικτός διαγωνισμός, συνοπτικός κλπ) δίνει τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή να επιλέξει, το βέλτιστο επιστημονικό σχήμα από οικονομοτεχνική
άποψη. Δυστυχώς, αρκετές φορές φορείς του Δημοσίου, ισχυριζόμενοι ότι η διάρκεια των
διαδικασιών των διαγωνισμών και των αναθέσεων των μελετών θα είναι μεγάλη και χρονοβόρα,
προσφεύγουν - με τη συνδρομή βεβαίως των ωφελουμένων κάθε φορά ιδρυμάτων - στην
απευθείας ανάθεση σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα / ινστιτούτα, μεταβαπτίζοντάς τα
κατά καιρούς σε «ερευνητικά προγράμματα».
Είναι φανερό ότι, η σχετική γεωλογική μελέτη στο ΧΑΔΑ Σχιστού αποτελεί κλασική
περίπτωση μελέτης, παρόμοια με πληθώρα σχετικών μελετών οι οποίες ανατίθενται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία για τις αναθέσεις μελετών δημοσίων έργων. Η συγκεκριμένη
περίπτωση δεν έχει καμία σχέση ούτε με την έρευνα ούτε με την εκπαιδευτική διαδικασία και
αποτελεί στην ουσία παράβαση του νόμου, προκαλώντας παράλληλα διαμάχη και αντιπαλότητα
στη γεωλογική επιστημονική κοινότητα.
Σε ότι αφορά τη διάρκεια των εργασιών του διαγωνισμού και της ανάθεσης της Μελέτης,
φοβούμαστε ότι τελικά η επιλεγόμενη διαδικασία της ανάθεσης στο ΙΓΜΕ, θα είναι το ίδιο
χρονοβόρα – αν όχι περισσότερο. Επανειλημμένως έχει αποδειχθεί ότι, οι μελέτες που
«εκπονούνται» από ερευνητικά ή εκπαιδευτικά κέντρα δεν έχουν το απαιτούμενο από τις
προδιαγραφές περιεχόμενο και την τεχνική προσέγγιση των Μελετών Εφαρμογής, ενώ και το
οικονομικό κόστος είναι πολλαπλάσιο της διενέργειας διαγωνισμού, όπου η αμοιβή υποβάλλεται
σε σχετικές εκπτώσεις. Για το λόγο αυτό άλλωστε, υπάρχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,
το οποίο καθορίζει, πως παρόμοιας φύσης μελέτες εκπονούνται ΜΟΝΟ από Επαγγελματίες
Μελετητές.
Ως ΣΥΝΓΕΜΕ, αναγνωρίζουμε τον κομβικό ρόλο του ΙΓΜΕ στο πλαίσιο της ερευνητικής
διαδικασίας και της καταγραφής του βασικού γεωλογικού υποβάθρου. Πάντοτε σταθήκαμε
δίπλα στο ΙΓΜΕ και τους εργαζόμενους σε αυτό, απαιτώντας την ουσιαστική στελέχωση του
Ινστιτούτου με προσωπικό επαρκές για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών φιλολαϊκής
αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη
συνέχιση της κατάστασης αυτής και ως εκ’ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε τις
νόμιμες διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, καθώς με βάση την κείμενη νομοθεσία:
 είναι παράνομη η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης, χωρίς κλήρωση από σχετικά
μητρώα ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
 είναι παράνομη η ανάθεση εκπόνησης μελέτης δημοσίου σε μη οικονομικούς φορείς που δε
διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα


είναι παράνομη η αυθαίρετη εκτίμηση της αμοιβής αντί της προεκτιμώμενης σύμφωνα με τον
Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών (ΦΕΚ Β/2519/20-07-2017).

2

κε Γενικέ Διευθυντή,
Η συνέχιση της λειτουργίας του ΙΓΜΕ ως τεχνικό γραφείο εκπόνησης μελετών θα οδηγήσει
στο μαρασμό και τη μετεξέλιξή του σε ένα μικρό και απαξιωμένο διεκπεραιωτή συμβουλευτικών
δράσεων, αφού προηγουμένως θα έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τον χειμαζόμενο από την κρίση
κλάδο των γεωλόγων μελετητών, με τους οποίους συγχρόνως θα είναι μόνιμα σε ρήξη.
Εντός αυτών των πλαισίων ζητάμε:
 την οικειοθελή απόσυρση του ΙΓΜΕ από τη σχετική μελέτη και από κάθε άλλη μελέτη η οποία
δεν αφορά ξεκάθαρο ερευνητικό έργο
 τον ορισμό συνάντησης μαζί σας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεκινήσει
επιτέλους η συζήτηση περί του εύρους του επιστημονικού αντικειμένου με το οποίο
ασχολείται το κρατικά επιδοτούμενο ΙΓΜΕ και οι επαγγελματίες γεωλόγοι μελετητές.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε, η παρέμβασή μας αυτή να συντελέσει έτσι ώστε να γίνουν
ευρύτερα κατανοητές οι διαστάσεις του προβλήματος και να προχωρήσετε σε αποφάσεις και
ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκπόνησης μελετών.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη
Μεσογείων 119 11526 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 2131513000, 2131515000, email:
stathakisgs@yahoo.gr, g.stathakis@parliament.gr
τον Αναπληρωτή Υπουργό Περ/ντος & Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο
Μεσογείων 119, 115 26, Τηλ.: 2106969802-4-8, fax : 2106969704 email : yper@ypen.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπ. Κοκκινάκη
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα, Τηλ. 2132035602-603, FAX 2132035700
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
Υπόψη κ. Γουρδομιχάλη
Τηλ. 2104015451, 2104007225, email: pesydap@gmail.com
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γεώργιο Γαβρίλη
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιά ΤΚ 18532, FAX 2132073792, email: ant.peiraios@patt.gov.gr
Δήμο Περάματος, κ. Ιωάννη Λαγουδάκη
Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα ΤΚ 18863, Τηλ. 2132037288-290, FAX 21320371373, email:
dsperamatos@gmail.com, dimperama@yahoo.gr
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, κ. Βρεττάκος
Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι ΤΚ 18756, Τηλ. 2132074606, FAX 2132074601, email:
epikoinonia@keratsinio.gr
Δήμο Αγ. Βαρβάρας, κ. Γ. Καπλάνη
Αριστομένους 8, Αγ. Βαρβάρα ΤΚ 12351, Τηλ. 2132019300
ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΠΑΣΥΓΕΔΗ – ΠΑΝΕΛΗΝΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΣΕΓΜ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, Αθήνα 10675
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ
Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνές Τ.Κ. 13677, Τηλ. 2131337439, FAX
21313347466 email: syndikatoigme@gmail.com
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