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«Σταθμός Επιβατών Λιμένα Σούδας - Ενδιάμεση Φάση»

ΘΕΜΑ:

Ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

Με την παρούσα καταθέτουμε ένσταση κατά της Προκήρυξης της Διεύθυνσης
Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του Σύνθετου
Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης Υλοποίησης με θέμα τον
«Σταθμό Επιβατών Λιμένα Σούδας - Ενδιάμεση Φάση» για τους παρακάτω λόγους:
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Προκήρυξης στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής για
την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης θεμελιώσεως έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του
Ν.4412/2016 και ειδικότερα:


Πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ, για την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης
θεμελιώσεως.



Διευκρινίζεται ότι για την γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεως μπορούν ακόμη να
γίνουν δεκτοί και γεωτεχνικοί μηχανικοί και μεταλλειολόγοι μηχανικοί. Δεν
θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων μηχανικών ή
γεωλόγων ή απόφοιτων ΤΕΙ.

Προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στην μελετητική κοινότητα των Γεωλόγων η απόφαση
της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να
αποκλείσει την συμμετοχή μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και των Γεωλόγων Μελετητών
κατόχων μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες).
Προκαλεί επίσης πραγματικά απορία, η προσπάθεια αποκλεισμού των Γεωλόγων
Μελετητών κατόχων μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και
Μελέτες), δεδομένου ότι:
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Η εγγραφή ενός επαγγελματία στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΟΜΕΔΙ,
προκειμένου να έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, γίνεται
μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ).



Μετά την ισχύ του ΠΔ 344/2000 και την θετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ
(46/6/Ερ.4823/01/11/2001), οι Γεωλόγοι δικαιούνται την εγγραφή τους στην
κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες).



Από επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο σύνολο των
μελετητών με πτυχίο της κατηγορίας 21, σχεδόν το 33% είναι Γεωλόγοι.



Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από συμβάσεις
δημοσίων έργων και υπηρεσιών συμβούλου, εγκριτικές αποφάσεις, πιστοποιητικά
εμπειρίας, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ προκύπτουν τα παρακάτω
συμπεράσματα :


Πλήθος γεωτεχνικών ερευνών και μελετών έχουν ανατεθεί σε Γεωλόγους για
διάφορα τεχνικά έργα όπως οδικά έργα, υδραυλικά έργα, κτιριακά έργα, έργα
ΧΥΤΑ, έργα αεροδρομίων κλπ, τα οποία έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και δίδονται οι πιστοποιήσεις της
καλής εκτέλεσής τους.



Η πιστοποίηση της ενασχόλησης των Γεωλόγων σε θέματα γεωτεχνικού
αντικειμένου, όπως γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, έλεγχος γεωτεχνικών
μελετών, επίβλεψη, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτρήσεων, γεωτεχνική
παρακολούθηση σηράγγων κλπ συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων
Έργων Υποδομής της χώρας, έχει γίνει αποκλειστικά από Μηχανικούς του
Δημόσιου (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, κλπ)
και του Ιδιωτικού τομέα (Κατασκευαστικές εταιρείες, Μελετητές κλπ).

Από τα ανωτέρω στοιχεία καθίσταται σαφές πως η μη συμμετοχή των Γεωλόγων
Μελετητών σε μελέτες της κατηγορίας 21, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ίσης
μεταχείρισης μεταξύ ίδιων επαγγελματιών.
Συνεπώς για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επαγγελματική
κατοχύρωση των συναδέλφων με την απαίτηση προάσπισης της ισχύος των ΠΔ
16/1997 και ΠΔ 344/2000, που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων Γεωλογίας, αλλά και για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης
μελετών, την τήρηση του νόμου, την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων
και των Γεωλόγων μελετητών γενικότερα, καθώς και για την διασφάλιση της ορθής
εκπόνησης της μελέτης ζητούμε με την παρούσα έ ν σ τ α σ η:
την ακύρωση της προκήρυξης,
την ορθή επανάληψή της Προκήρυξης του Διαγωνισμού
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, έχοντας έννομο συμφέρον, θα εξαντλήσει
όλα τα νόμιμα μέσα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μελών του, αλλά και να αποτρέψει την συνέχιση αντίστοιχων πρακτικών / αναθέσεων.
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Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΣΕΓΜ
Μακεδόνων 2, 115 21, Αθήνα
2. ΓΕΩΤΕΕ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
3. ΣΕΓ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
4. ΠΑΣΥΓΕΔΗ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
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