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ΘΕΜΑ:

Ενεργοποίηση δικαιώματος χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
επαγγελματικού αυτοκινήτου (Φ.Ι.Χ.) σε Γεωλόγους που ασκούν
επάγγελμα παροχής υπηρεσιών

Σχετ.:

1) το με αριθμό πρωτοκόλου Α1/220444/2822/1-9-1999 έγγραφο του
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
2) το με αριθμό πρωτοκόλου Α1/46256/4770/17-5-2013 έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών - Μεταφορών &
Δικτύων.

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), αρμόδιο κλαδικό
συλλογικό όργανο των Γεωλόγων που ασκούν το επάγγελμα του Μελετητή Δημοσίων
Έργων σύμφωνα με το Ν3316/2005, με την παρούσα επιστολή θέλει να θέσει ένα
ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τα μέλη του, αλλά επιπλέον και το σύνολο των
συναδέλφων Γεωλόγων του ιδιωτικού τομέα.
Συγκεκριμένα, με βάση το με αριθμό Α1/220444/2822/1-9-1999 έγγραφο του
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, χορηγήθηκε δυνατότητα άδειας κυκλοφορίας
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς (Φυσικά Πρόσωπα).
Στη συνέχεια, σε εφαρμογή της εγκυκλίου Α1/220444/2822/1-9-1999, με το με αριθμό
Α1/46256/4770/17-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων, διευκρινίστηκε ότι τα αναφερόμενα στην
Α1/220444/2822/1-9-1999 εγκύκλιο, ισχύουν και για τους Δασολόγους του ιδιωτικού
τομέα που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με αναλύσεις εδάφους, πετρωμάτων και
φυτικού υλικού ή/και διενέργειας τοπογραφικών μετρήσεων.
Το επάγγελμα του Γεωλόγου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Προεδρικό
Διάταγμα ΠΔ 344/29-12-2000 (ΦΕΚ 297 Α’) «Άσκηση του επαγγέλματος του
γεωτεχνικού», Κεφάλαιο Ε΄, άρθρα 14 και 15, όπου περιγράφονται οι επαγγελματικές
δραστηριότητες, όπως και η υποχρεωτική απασχόληση των Γεωλόγων.
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Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι η άσκηση του επαγγέλματος του
Γεωλόγου του ιδιωτικού τομέα απαιτεί:


την τακτική μετακίνηση, σε δυσπρόσιτες περιοχές, συχνά διαμέσου δύσβατων
αγροτικών ή δασικών οδών, προκειμένου να γίνει η γεωλογική αναγνώριση και η
χαρτογράφηση της περιοχής μελέτης,



την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και τη λήψη εδαφικών και βραχωδών
δειγμάτων, τα οποία, για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους σε εργαστήρια
εδαφομηχανικής - βραχομηχανικής με σκοπό την εκτέλεση εργαστηριακών
δοκιμών, τοποθετούνται σε ογκώδη ξύλινα κιβώτια,



τις δειγματοληψίες γεωυλικών (εδαφικών, πετρωμάτων, ύδατος, κλπ) με σκοπό
την διενέργεια αναλύσεων,



τη μεταφορά με τα οχήματα όλου του εξοπλισμού ο οποίος, εκτός από ογκώδης,
περιλαμβάνει πληθώρα οργάνων (GPS, σταθμήμετρα, γεωφυσικό εξοπλισμό,
γεννήτριες, δειγματολήπτες διάφορων τύπων πχ Auger, κιβώτια δειγματοληψίας,
κ.α.),

με την παρούσα επιστολή, στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης με παρεμφερείς
επιστημονικούς κλάδους, ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε αν τα αναφερόμενα στην
Α1/220444/2822/1-9-1999 εγκύκλιο, ισχύουν και για τους Γεωλόγους (Φυσικά
Πρόσωπα) που ασκούν επάγγελμα παροχής υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος
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Ο Γραμματέας
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