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Συναδέλφισες και Συνάδελφοι  

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) εκφράζει και εκπροσωπεί το σύνολο των 

Γεωλόγων της χώρας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπως οι εργαζόμενοι στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές και εργολήπτες, οι 

εργαζόμενοι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ερευνητικούς 

οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι άνεργοι και οι ετεροαπασχολούμενοι. 

Το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓ. 

Η Δημοκρατική Συνεργασία Γεωλόγων συμμετέχει στις εκλογές και ζητεί τη στήριξη 

και την εκδήλωση της εμπιστοσύνης των Γεωλόγων της χώρας. Η παράταξή μας 

απευθύνεται και εκφράζει όλους τους Δημοκρατικούς Γεωλόγους ανεξάρτητα από τις 

επιμέρους πολιτικές επιλογές ή κομματικές τοποθετήσεις του καθένα. 

Αυτό που μας ενώνει είναι η ισότιμη συνεργασία για την ανάδειξη του γεωλογικού 

κλάδου, η αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων, ο σεβασμός των δημοκρατικών 

διαδικασιών και η προώθηση των γεωλογικών θεμάτων σε όλους τους τομείς 

επαγγελματικής δραστηριότητας στα πλαίσια της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας 

μας. 

Στις προηγούμενες εκλογές, ο γεωλογικός κόσμος τίμησε την παράταξή μας με ακόμα 

ισχυρότερη πλειοψηφία. Στην ευθύνη αυτή ανταποκριθήκαμε και προσπαθήσαμε να 

συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί, εκτός των άλλων και ως επακόλουθο της δεινής 

οικονομικής κρίσης την οποία βίωσε η χώρα μας. Σε αυτά τα προβλήματα την τελευταία 

διετία προστέθηκαν και οι δυσκολίες από την πανδημία του νέου κορονωϊού (covid19). 

Στα πλαίσια αυτά, ο ΣΕΓ είχε τον κύριο και καθοδηγητικό ρόλο στις κινητοποιήσεις και 

διεκδικητικές παρεμβάσεις του κλάδου με ενωτικό χαρακτήρα και αλληλέγγυα με τους 

άλλους επιμέρους κλαδικούς και επιστημονικούς συλλόγους των Γεωλόγων. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ο ΣΕΓ και οι γεωλόγοι της ώρας ήταν η 

προσπάθεια υφαρπαγής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωλόγων από κλάδους 

μηχανικών, μέσω της δημοσίευσης του ΠΔ 99/2018 που ρυθμίζει τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των μηχανικών. Στην πρόκληση αυτή ο ΣΕΓ πρωτοστάτησε, σε συνεργασία με 

το ΓΕΩΤΕΕ, τους άλλους γεωλογικούς συλλόγους και τα πανεπιστημιακά τμήματα 

γεωλογίας στον αγώνα για την προάσπιση και διαφύλαξη των επαγγελματικών μας 



δικαιωμάτων. Δυστυχώς το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή μας για ακύρωση των σχετικών 

διατάξεων του ΠΔ99 επικαλούμενο τυπικούς λόγους, χωρίς ποτέ να μπει στην ουσία των 

επιχειρημάτων μας.  

Οι προσπάθειες μας να αποτρέψουμε αρνητικές εξελίξεις για τα επαγγελματικά μας 

δικαιώματα πρέπει να ενταθούν την επόμενη περίοδο με σκοπό την ανατροπή των 

ρυθμίσεων που εισήγαγε το ΠΔ99/2018.  

Η δραστηριότητα του ΣΕΓ αναπτύχθηκε σε όλους τους χώρους με άμεσο ή έμμεσο 

γεωλογικό ενδιαφέρον όπως φαίνεται στη συνέχεια όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

βασικοί τομείς δράσης : 

 Προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με παρεμβάσεις 

σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση με το 

ευρύτερο γεωλογικό αντικείμενο. Παράδειγμα αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή του 

ΣΕΓ για την προετοιμασία των προδιαγραφών ειδικών υδρογεωλογικών μελετών από 

την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 

 Συνεχής δραστηριοποίηση, από κοινού με την Ε.Γ.Ε. και τα γεωλογικά τμήματα των 

ΑΕΙ για την επαναφορά του μαθήματος της Γεωλογίας στο πρόγραμμα της μέσης 

εκπαίδευσης. 

 Συνεχείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

των συναδέλφων γεωλόγων εκπαιδευτικών, κάτι που διασφάλισε αλλά και αύξησε 

τους διορισμούς αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών γεωλόγων στη μέση 

εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. 

 Παρεμβάσεις με θετικό αποτέλεσμα σχετικά με θέματα έρευνας και αξιοποίησης των 

υδρογονανθράκων και των γεωθερμικών πεδίων της χώρας. Έμφαση στην 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ανάδειξη των επιδράσεων στην Εθνική αλλά και στις 

τοπικές οικονομίες. 

 Διοργάνωση και διεξαγωγή με μεγάλη επιτυχία του ημερίδων για το ρόλο του 

γεωλόγου στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην Πάτρα και στην 

Αθήνα, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα γεωλογικά τμήματα. 

 Συνεργασία με τα Γεωλογικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσ/νίκης και 

Πάτρας για θέματα γεωλογικής εκπαίδευσης και για την ενημέρωση των νέων 

συναδέλφων σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας με ενημερωτικό και χρηστικό ρόλο σχετικά με την 

ευρεία κλίμακα των γεωλογικών θεμάτων. 

 Συμμετοχή με εκπροσώπηση σε όλα τα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και ειδικές 

συνεδρίες με κατάθεση θέσεων σχετικά με το ευρύτερο γεωλογικό αντικείμενο. 

 Σημαντική δραστηριότητα του ΣΕΓ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωλόγων 

(EFG). 

Με την υπεύθυνη στάση μας κατοχυρώσαμε την αξιοπιστία του ΣΕΓ και εντείναμε τις 

προσπάθειές μας για να διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις του κλάδου, ενώ συνεχίζουμε τις 

προσπάθειες σε όσα θέματα δεν έχουμε ακόμη πετύχει ικανοποιητική λύση. 



Υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2018, το απερχόμενο ΔΣ του 

Συλλόγου προχώρησε τις διαδικασίες για την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του 

καταστατικού του Συλλόγου. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες από τους περιορισμούς 

λόγω της πανδημίας, το Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε καταστατική συνέλευση 

διαδικτυακά, με πρωτόγνωρη συμμετοχή περισσότερων από 100 συναδέλφων από όλη 

την Ελλάδα. 

Στη συνέλευση αυτή συζητήθηκε εξαντλητικά άρθρο προς άρθρο το νέο καταστατικό 

και από τη συζήτηση διαμορφώθηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία τα άρθρα του νέου 

καταστατικού.  

Δυστυχώς μια μικρή μειοψηφία μελών του συλλόγου, που εκφράζονται από την 

παράταξη της «Μαχητικής Αντίστασης Γεωλόγων», αφού δεν κατάφερε να διαλύσει τη 

διαδικτυακή γενική συνέλευση και να αποτρέψει την αναθεώρηση του καταστατικού, 

επέλεξε να προσπαθήσει να ακυρώσει τη θέληση των συναδέλφων με δικαστικά μέσα, 

καταθέτοντας αγωγή εναντίον του Συλλόγου και της διαδικασίας της διαδικτυακής 

καταστατικής γενικής συνέλευσης. Οι συνάδελφοι, στο ζήλο τους να υπηρετήσουν τα 

πολιτικά τους οράματα, κατηγορούν όχι μόνο την πλειοψηφία του ΔΣ, αλλά και τις άλλες 

παρατάξεις του ΣΕΓ ότι εξυπηρετούν αντιδραστικούς πολιτικούς σκοπούς για την 

εφαρμογή στο ΣΕΓ νομοθετικού πλαισίου που έτσι κι αλλιώς δεν τον αφορά! 

Συνάδελφοι, η Δημοκρατική Συνεργασία Γεωλόγων έχει εδώ και χρόνια επιτύχει με τη 

στάση της να μην αποτελεί ο ΣΕΓ πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων, αλλά να επιδιώκει 

μέσα από τη σύνθεση απόψεων την καλύτερη δυνατή προάσπιση των δικαιωμάτων του 

κλάδου και τη διεκδίκηση ικανοποίησης των αιτημάτων του κλάδου ανεξάρτητα από την 

κομματικές τοποθετήσεις. Για κάποιους όμως, η κομματική γραμμή υπερτερεί των 

ενδιαφερόντων του κλάδου. 

Η Δημοκρατική Συνεργασία Γεωλόγων καταγγέλλει τη στάση τους, καλεί το γεωλογικό 

κόσμο να καταδικάσει και να απομονώσει αυτές τις αντισυναδελφικές και 

αντιδημοκρατικές ενέργειες και με τη συμμετοχή του στις εκλογές να προστατεύσει τον 

ΣΕΓ από τις συμπεριφορές αυτές, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα και επιπτώσεις 

επιφέρουν. 

Στόχος της παράταξης μας είναι η ανάπτυξη του ενωτικού, αγωνιστικού, 

συντονιστικού και καθοδηγητικού ρόλου του ΣΕΓ στο σύνολο των δραστηριοτήτων των 

Ελλήνων Γεωλόγων. Οι κομματικές και προσωπικές σκοπιμότητες δεν μας αφορούν. Μας 

αφορά και μας ενώνει μόνο η προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των γεωλόγων 

και η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών, ανεξάρτητα από την πολιτική 

τοποθέτηση ή κομματική ένταξη του κάθε ενός από μας. 

Στόχος της παράταξης μας είναι η ανάπτυξη της δράσης του ΣΕΓ, η 

αποτελεσματικότητα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για το καλό του κλάδου και η 

αγωνιστική παρουσία μας σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα 

όπου υπάρχει γεωλογικό αντικείμενο και ενδιαφέρον.  



Ο ΣΕΓ με τη μακρόχρονη αγωνιστική παρουσία του έχει κατοχυρώσει σημαντικές 

κατακτήσεις αλλά έχει και την δυνατότητα για ακόμη περισσότερες διεκδικήσεις. 

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες απαιτείται επαγρύπνηση και ενότητα τόσο για τη 

διαφύλαξη των όσων μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, όσο και για την αποτελεσματική 

διεκδίκηση των πολλών θεμάτων που είναι ακόμη ανοικτά για τον κλάδο μας.  

Συναδέλφισες και Συνάδελφοι  

Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά στις εκλογές της 30ης Απριλίου 2022 και να 

ενισχύσετε την παράταξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ για ένα Σύλλογο 

Ελλήνων Γεωλόγων ενωτικό, αγωνιστικό, διεκδικητικό και ικανό να αντιμετωπίσει με 

συνέπεια και αξιοπιστία τα δύσκολα προβλήματα του κλάδου. 
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