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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Το newsletter του ΣΥΝΓΕΜΕ γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης
τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των
Γεωλόγων Μελετητών μελών του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και της πληρέστερης ενημέρωσης τους για τις κυριότερες
δραστηριότητες του Συνδέσμου,
αλλά και για γενικότερα θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος.
Στόχος του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. σε κάθε
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα
αποστέλλεται στα μέλη ανά Τρίμηνο, είναι να παρουσιάζονται οι
δράσεις του Συνδέσμου και να ανα-

κοινώνονται νέα που αφορούν στη
δραστηριότητα του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.,
συνέδρια, επιστημονικές ανακοινώσεις, αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, καθώς και αναθεωρήσεις
της σχετικής νομοθεσίας μελετών.
Το διοικητικό συμβούλιο του
ΣΥΝΓΕΜΕ. παροτρύνει όλα τα μέλη
του, να προωθούν το Newsletter και
σε μελετητές μη μέλη του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. ενημερώνοντας τους,
καθώς και στην αποστολή άρθρων
που
θα
μπορούσαν
να
δημοσιευθούν σε σχέση με το
μελετητικό αντικείμενο.
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Οι εκλογές του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν στις 12 Δεκέμβρη 2021, με
σημαντική αύξηση της προσέλευσης των μελών του, της τάξης του 20%, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό,
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εποχής. Με τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων οι εκλεγέντες υποψήφιοι
προχώρησαν στη σύσταση σε σώμα του ΔΣ του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. Κατόπιν της σχετικής διαδικασίας, το ΔΣ συγκροτήθηκε
σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος: Νίκος Βλαχόπουλος, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σαραντάκος,
Γραμματέας: Μιχάλης Λιονής, Ταμίας: Θανάσης Αθανασιάδης, Μέλη: Μαρία – Χαρά Αλεξιάδου, Ιωάννης Σιολίδης,
Δημήτρης Κονταξής. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ αποφασίσθηκε να γίνονται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, μέσω
τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης. Όποιο μέλος επιθυμεί να συμμετέχει, μπορεί να ενημερώνει εκ των προτέρων στο
email: info@syngeme.gr για την αποστολή σχετικού link.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) με επιστολή του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή των μελών του στο Γ.Ε.ΜΗ.
ζητώντας την εξαίρεση των μελών του, από την επιπλέον επιβάρυνσή τους, με οποιουδήποτε είδους
τέλους.https://drive.google.com/file/d/1rTOpt4AeiUqSvo_pwbvHJCdRFl8T9cgJ/view?usp=sharing. Επιπροσθέτως με
επιστολή προς το ΓΕΩΤΕΕ ζητήθηκε η στήριξη της πρωτοβουλίας του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. μέσω ενεργειών προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με σκοπό την εξαίρεση των γεωλόγων μελετητών και των λοιπών επιστημόνων
μελών του ΓΕΩΤΕΕ, από την υποχρεωτική εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην επιστολή τονίζεται πως το επάγγελμα του
Γεωλόγου Μελετητή ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, που υπερισχύει γενικών ρυθμίσεων και
σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική οικονομική δραστηριότητα, αφού η δραστηριότητα
https://drive.google.com/file/d/1upPKgYαυτή
έχει
κυρίαρχο
επιστημονικό
χαρακτήρα.
Fbmz7SOFw_Nhb1cGHueU680y0/view?usp=sharing.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ
ΤΗΣ ΚΥΑ 146896/2014
Ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. με απαντητική επιστολή του στις 31/01/2022 προς τη Δ/νση Υδάτων Ν. Αιγαίου, σχετικά με το
δικαίωμα σύνταξης Υδρογεωλογικών εκθέσεων των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της ΚΥΑ 146896/2014 από μη μελετητές
γεωλόγους, εξέφρασε την άποψη πως οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται από επιστήμονες οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα
ή μεταπτυχιακό τίτλο γεωλογίας σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000. Στην ίδια επιστολή τονίσθηκε πως είναι επιτακτική
την προάσπιση του γεωλογικού αντικειμένου από ειδικότητες που έχουν άγνοια της επιστήμης της γεωλογίας. Η
εκτέλεση των ιδιωτικών υδρογεωτρήσεων είναι από τα λίγα τεχνικά έργα που εξακολουθούν να μελετώνται και να
κατασκευάζονται στην Ελλάδα ουσιαστικά χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές. Επισημάνθηκε και πάλι η πάγια θέση του
ΣΥΝΓΕΜΕ πως η ορθή επιστημονική προσέγγιση οιοδήποτε επιστημονικού θέματος, περνά δια μέσω της
θεσμοθέτησης τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ποιότητα για την εκπόνηση
των Υδρογεωλογικών εκθέσεων των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της ΚΥΑ 146896/2014, καλώντας τη Γενική Διεύθυνση
Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ/νσεις Υδάτων των Αποκ. Διοικήσεων, να καθορίσουν σαφώς
μέσω προδιαγραφών, τις ελάχιστες απαιτήσεις και το περιεχόμενο των Υδρογεωλογικών εκθέσεων.
https://drive.google.com/file/d/1aMddmmsK13AhrWwwUgU0w7yHkJlUwibo/view?usp=sharing
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) με επιστολή του στις 10/02/2022 προς το Γεν. Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ζήτησε συνάντηση προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τα προβλήματα
που εντοπίζονται στη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών (Διευθύνσεις Υδάτων, ΟΤΑ Α΄ή Β΄
βαθμού) και τις επιπτώσεις που έχει αυτό το πρόβλημα στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ – ΠΗΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΔ
ΚΡΗΤΗΣ
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) με απαντητική επιστολή του στις 10/02/2022 προς τη
Δ/νση Υδάτων Κρήτης διατύπωσε αναλυτικά τις προτάσεις του σε σχέση με το Προσχέδιο απόφασης που αφορά στα
περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν τη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων –
πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, με στόχο την
προστασία και την διατήρηση του υδατικού δυναμικού του ΥΔ Κρήτης https://drive.google.com/file/d/1UUnrtnqwCs1yeCRjZrfnAf1Z9_xeGML/view?usp=sharing.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ε.Π.Σ.
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20-1-2022
«Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.)». https://drive.google.com/file/d/14iEt5EE9-voKi54YIavh1LJCnQiFN6h/view?usp=sharing.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΦΕΚ 841/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει» (Β΄ 2471)» https://drive.google.com/file/d/1WLyLUa1CYS5no8py792wdlJcKsccS8cp/view?usp=sharing.
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Κ.Υ.Α. 34887/07-02-2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ EΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΦΕΚ 557/Β/10.02.2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 34887/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω
των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς».
https://drive.google.com/file/d/1sKCRE4kABns4L_u3JSwY9GY5H8g9bBgK/view?usp=sharing

Κ.Υ.Α. 34817/07-02-2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΦΕΚ 556/Β/10.02.2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 34817/7-2-2021 «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων
έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς».
https://drive.google.com/file/d/1alNSmOu_rxLmHuYgYpI4lRDCgmGkgFsD/view?usp=sharing

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου και η Επιτροπή Υδρογεωλογίας, της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, διοργανώνουν το 12ο στη σειρά Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία,
μεταξύ 20 και 22 Μαρτίου 2022, με έμφαση το υπόγειο νερό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
https://www.hydrogeologyconference2022.com.cy/#

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.:
Α' ΤΑΞΗ € 5, Β' ΤΑΞΗ € 10, Γ' ΤΑΞΗ € 15
Λογ/σμός ΣΥΝΓΕΜE : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
GR8101101680000016888255300
(Όνομ. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ)
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
Αίτηση εγγραφής:
https://www.syngeme.gr/images/files/eggrafe
s/aitisi_eggrafis/AitisiEggrafis_SYNGEME.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να στέλνετε το αποδεικτικό
κατάθεσης με email στο info@syngeme.gr

