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Οι Προοπτικές της Γεωλογίας σε ένα Περιβάλλον 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Επαγγελματικές Προοπτικές στην Ελλάδα

Prospects of Geology in a Sustainably Developed Word
Professional Perspectives in Greece



Σκοπός της συζήτησης (Round Table): 

Η ανάδειξη του ρόλου του Γεωλόγου στο
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ειδικά σήμερα που
ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης:

➢ βιώνει τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και

➢ η ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης.

H οριστικοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για:

➢ την ανάδειξη της προοπτικής του επαγγέλματος Γεωλόγου.

➢ την εδραίωση του Γεωλόγου στην κοινωνία.



• στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

• στην ανεύρεση, εκμετάλλευση και διαχείριση ενεργειακών 
πηγών (στερεά καύσιμα, υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, γεωθερμικά 
πεδία) τα οποία συμβάλλουν θετικά στο ΑΕΠ κάθε χώρας.

• στην έρευνα, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και 
ιδιαίτερα των υπόγειων υδάτων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας 
για την ανθρώπινη ύπαρξη.

• στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών 
(συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ορυκτών, κρίσιμων και 
πολύτιμων μετάλλων & λίθων καθώς και των σπάνιων γαιών που 
αποτελούν τη βάση της σύγχρονης τεχνολογίας). 

• στην εκπαίδευση με σκοπό την εξοικείωση με τη μελέτη της Γης και την 
ανάδειξη της σημασίας της γεωλογίας ως επιστημονικού πεδίου.

Η επιστημονική εμπλοκή του Γεωλόγου είναι απαραίτητη: 



• στον ασφαλή σχεδιασμό τεχνικών έργων (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά, λιμενικά έργα, κτιριακά κ.ά.) καθώς η Γεωλογική Μελέτη, σε 
κάθε διακεκριμένο στάδιο μελέτης του έργου (Αναγνωριστική, 
Προμελέτη, Οριστική), συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό των 
γεωλογικά προβληματικών περιοχών για την κατασκευή και 
λειτουργία τους.

• στον πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς σκοπός της Γεωλογικής
Μελέτης είναι ο καθορισμός της Γεωλογικής Καταλληλότητας για
την διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς
κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις
και δραστηριότητες.

• Στην προστασία του περιβάλλοντος (πρόβλεψη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, υγειονομική διαχείριση ρύπων, αποκαταστάσεις,
απορρυπάνσεις κ.α.).

Η επιστημονική εμπλοκή του Γεωλόγου είναι απαραίτητη: 



• Συμμετοχή στο σχεδιασμό Νόμων και Διατάξεων – Πολιτική παρέμβαση.

• Αισθητή παρουσία σε επίπεδο διοίκησης.

• Εξωστρέφεια του επαγγέλματος στην κοινωνία – Πίεση από την Κοινή 
γνώμη.

• Κοινές δράσεις των Γεωλογικών Φορέων με σκοπό την απόκτηση 
Γεωλογικής συνείδησης.

• Συνέργεια όλης της Γεωλογικής Κοινότητας.

• Δράσεις Κοινωνικής και Πολιτικής εξωστρέφειας και μόνιμης 
επικοινωνίας με την Πολιτεία. 

• Εκπαίδευση - Παιδεία

Δράσεις & Παρεμβάσεις: 



Thank you for your attention

Website: www.geologist.gr

mail addresses: info@geologist.gr

Facebook: Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων – SEG                                                    

Instagram: agg.greekgeologists Twitter: @GeologistsGreek                                                     

LinkedIn:info@geologist.gr

http://www.geologist.gr/
mailto:info@geologist.gr
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Τοποθέτηση Προέδρου της ΕΓΕ Δρ. Αθανάσιου Γκανά 

Κατά το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις στις γεωεπιστήμες συνοψίζονται ως εξής:  

• υπάρχει συνεχής ανάπτυξη υποδομών για γεωεπιστήμες και δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(π.χ. EPOS, EMSO κλπ.),  

• παρατηρείται συνεχής ζήτηση για ανοικτά δεδομένα, νέες υπολογιστικές υποδομές και 
προώθηση αντίστοιχων πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• εφαρμόζονται νέες τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (οπτικές ίνες, αλγόριθμοι 
μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης) 

• αναβαθμίζεται ο ρόλος του άνθρακα – λιγνίτες και νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου λόγω της 
ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία 

• υπάρχει πίεση για περισσότερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λήψη μέτρων πρόληψης έναντι φυσικών καταστροφών (π.χ. 
Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα) 

• προβλέπεται αυξητική τάση για εξόρυξη και προμήθεια κρισίμων μετάλλων (π.χ. νικέλιο, 
κοβάλτιο, χαλκός, λίθιο κλπ.). 

• Ο στόχος της πλήρους ενεργειακής μετάβασης ως το 2050 δεν φαίνεται εφικτός 
 
Οι δράσεις μας ως ελληνική γεωλογική κοινότητα οφείλουν να συμπεριλάβουν τα παρακάτω 
αντικείμενα: 

• ενδυνάμωση των συνδέσεων μας με το εξωτερικό (EFG, EGU, ERIC, EU κλπ.) 

• συμμετοχή στο Horizon μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και αναζήτησης πηγών 
χρηματοδότησης 

• διατήρηση και ανάπτυξη της συνοχής της γεωλογικής κοινότητας 

• διεκδικήσεις από την πολιτεία (μέση εκπαίδευση, προάσπιση και επέκταση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων κλπ.) 

• οργάνωση ημερίδων σε θέματα αιχμής (ενέργεια, κλιματικά κλπ.) 

• οργάνωση ημερίδων σταδιοδρομίας και νέων τεχνολογιών   

• αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και στα μεταπτυχιακά σε κατεύθυνση αντιστοίχισης με τις 
εξελίξεις στην αγορά εργασίες και τις τεχνολογικές εξελίξεις 

• διαβούλευση για εισαγωγή 5ου έτους σε προπτυχιακό επίπεδο σε σχέση με άλλους κλάδους του 
ΓΕΩΤΕΕ 
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Τι είναι και τι επιδιώκει ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

(ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) εκπροσωπεί τους Γεωλόγους

ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας, οι

οποίοι ασκούν το επάγγελμα του «Μελετητή

Δημοσίων Έργων».

Ιδρύθηκε το 1993 και σκοπό έχει να

υπερασπίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα,

καθώς επίσης και να προάγει και να

κατοχυρώνει την Εφαρμοσμένη Γεωλογία στην

έρευνα και στη μελέτη των αναπτυξιακών έργων

της χώρας.



Μητρώο Μελετητών

3 κατηγορίες μελετών

(4 έτη από τη λήψη πτυχίου):

20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και

Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες),

21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες) και

27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Πληροφορίες: https://www.ypex-mele.gr/



Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές Γεωφυσικές 

Μελέτες (κατηγορία 20)

Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες για Τεχνικά Έργα:

Οδικά Έργα & Σιδηροδρομικές Γραμμές, Υδραυλικά

Έργα, γ) Λιμενικά Έργα, Έργα πολιτικών Αερολιμένων.

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια

εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

(Τ.Π.Σ.) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) ή σε

προς Πολεοδόμηση Περιοχές.

Υδρογεωλογικές Μελέτες για την αξιοποίηση προστασία

και εκμετάλλευση υδατικού δυναμικού, κλπ. Γεωφυσικές

έρευνες και μελέτες.



Γεωτεχνικές Μελέτες (κατηγορία 21)

Η εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 21

(Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες), αποτελεί μία

από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των Γεωλόγων

Μελετητών. Το 2002 μετά από πολύχρονους

αγώνες, διεκδικήσεις και δικαστικές διαμάχες

πετύχαμε τη δυνατότητα εγγραφής των

Γεωλόγων Μελετητών στην κατηγορία 21 του

Μητρώου Μελετητών της ΓΕΜ.



Ο Γεωλόγος στο Ελεύθερο Επάγγελμα στον 

τομέα των Μελετών

Ο κλάδος απόκτησε σημαντική

εμπειρία ως προς το ποια είναι

η συμβολή της Εφαρμοσμένης

Γεωλογίας στο Τεχνικό Έργο,

ποια ερωτήματα πρέπει να

απαντά ο Γεωλόγος

Μελετητής στην ομάδα

μελέτης που συμμετέχει και

ειδικά στις άλλες κατηγορίες

μελετητών όπως οδοποιοί,

γεωτεχνικοί, στατικοί,

υδραυλικοί, πολεοδόμοι κλπ.



Ρόλος Νομικού Πλαισίου που διέπει το ελεύθερο 

Επάγγελμα 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
στη θεσμοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών:

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), 
Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες, 
2004

Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών, ΚΠΑΜΥ, 2017

Ελάχιστα Παραδοτέα Μελετών, 2019

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών 
Υδρογεωλογικών Μελετών, 2021

Τεχνικές Προδιαγραφές Πολεοδομικών 
Μελετών (Τ.Π.Σ.-Ε.Π.Σ.), 2007 – 2021



Σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο 

ΠΔ99/2018: Επαγγελματικά δικαιώματα

μηχανικών (αρνητική εξέλιξη).

Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης

Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.).

Εφαρμογή Τεχνικών Προδιαγραφών –

Προκηρύξεις μελετών δίχως Γεωλογική

Μελέτη.

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας

(Θεώρηση – Έγκριση).

Θεσμοθέτηση Τεχνικών προδιαγραφών

(μελέτες οριοθέτησης υδατορεμάτων,κλπ).



Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων 

Μελετητών Ελλάδας δημιούργησε 

ένα Νewsletter στο πλαίσιο της 

πληρέστερης ενημέρωσης των 

μελών του για τις κυριότερες 

δραστηριότητες του Συνδέσμου, 

αλλά και για γενικότερα θέματα 

γεωλογίας.

website: www.syngeme.gr

Instagram:

www.instagram.com 

/syngeme93

email: info@syngeme.gr

Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

Hellenic Association of Consulting Geologists

www.syngeme.gr

http://www.syngeme.gr/


Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

Hellenic Association of Consulting Geologists

www.syngeme.gr

Μοναδική προϋπόθεση για την επιβίωση και τη

μελλοντική καταξίωση του κλάδου, αποτελεί η

γεωλογική κοινότητα ενωμένη να προασπιστεί

την επιστήμη μας, τα επαγγελματικά μας

δικαιώματα, τον ορυκτό πλούτο της πατρίδας

μας, αλλά και τον κοινωνικό μας ρόλο.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.) 

Οι Προοπτικζσ τθσ Γεωλογίασ ςε ζνα Περιβάλλον
Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ - Επαγγελματικζσ 

Προοπτικζσ ςτθν Ελλάδα. 

Ο Δθμόςιοσ Τομζασ

16ο Διεκνζσ Γεωλογικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρείασ

Δρ. Νίκοσ Σιδθρόπουλοσ 
Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν

Πρόεδροσ Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.



Ποφ είναι αναγκαίοι οι Γεωλόγοι ςτον 
Ελλθνικό Δθμόςιο Τομζα

• Υπουργεία:
• Υποδομϊν και Μεταφορϊν
• Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
• Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
• Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 
• Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων
• Εκνικισ Άμυνασ 
• Υγείασ
• Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
• Κλιματικισ Κρίςθσ και Πολιτικισ Προςταςίασ 

• ΝΠΔΔ – Οργανιςμοί του Δθμοςίου



Ποφ είναι αναγκαίοι οι Γεωλόγοι ςτον 
Ελλθνικό Δθμόςιο Τομζα

• Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ: 
• Διευκφνςεισ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ
• Διευκφνςεισ Υδάτων
• Διευκφνςεισ Τεχνικοφ Ελζγχου
• Διευκφνςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ

• Περιφζρειεσ:
• Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ και Περιφερειακϊν Ενοτιτων 
• Διευκφνςεισ Περιβάλλοντοσ Περιφζρειασ και Περιφερειακϊν Ενοτιτων 
• Διευκφνςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ 

• Διμοι: 
• Τμιματα Πολιτικισ Προςταςίασ & Προςταςίασ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ 
• Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν



Ο Ελλθνικόσ Δθμόςιοσ Τομζασ και οι 
Γεωλόγοι – Στατιςτικά ςτοιχεία

• Τακτικό Προςωπικό ςτο Δθμόςιο Τομζα: 567.161*

• Γεωλόγοι: περίπου 383 (0,07%)**

• Ενεργά μζλθ του Συλλόγου μασ: 122

*  Στοιχεία Υπ. Εςωτερικϊν

**Στοιχεία ΓΕΩΤ.Ε.Ε.



Ο Ελλθνικόσ Δθμόςιοσ Τομζασ και οι Γεωλόγοι

Σθμερινι κατάςταςθ:

• πολφ μεγάλεσ ελλείψεισ ςε πτυχιοφχουσ Γεωλόγουσ ςε πολλζσ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ

• ετερο-απαςχόλθςθ πτυχιοφχων Γεωλόγων
• αποκλειςμόσ Γεωλόγων από κζςεισ ευκφνθσ
• εκτζλεςθ γεωλογικοφ αντικειμζνου από μθ Γεωλόγουσ (ειδικά μετά 

το ΠΔ99/2018 για τα δικαιϊματα των μθχανικϊν)
• «απαλοιφι» γεωλογικοφ αντικειμζνου ςε διακθρφξεισ μελετϊν και 

τεχνικϊν ζργων
• εκχϊρθςθ κρίςιμων αρμοδιοτιτων του Δθμόςιου Τομζα ςε 

πιςτοποιθμζνουσ ιδιϊτεσ
• ζλλειψθ απαραίτθτων πόρων για τθ ςωςτι λειτουργία των 

υπθρεςιϊν



Ο Ελλθνικόσ Δθμόςιοσ Τομζασ και οι Γεωλόγοι
Σθμερινι κατάςταςθ – πώσ αντιμετωπίηεται:
1. Ζγγραφεσ παρεμβάςεισ ανάδειξθσ του κζματοσ τθσ ζλλειψθσ πτυχιοφχων
Γεωλόγων προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Παρεμβάςεισ ςτον προγραμματιςμό
προςλιψεων των φορζων.
2. Ζγγραφεσ παρεμβάςεισ για τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ και για τουσ
Οργανιςμοφσ Υπουργείων, Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, Περιφερειϊν και Διμων,
ϊςτε να διαςφαλίηεται το επιςτθμονικό αντικείμενο και οι κζςεισ ευκφνθσ των
Γεωλόγων.
3. Παρεμβάςεισ για τθν άμεςθ τροποποίθςθ του ΠΔ99/2018 για τα δικαιϊματα των
μθχανικϊν με απαλοιφι των ςθμείων που κίγουν τα κατοχυρωμζνα επαγγελματικά
δικαιϊματα των Γεωλόγων.
4. Παρεμβάςεισ μζςω τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ ςτα ςχζδια νόμου που
περιλαμβάνουν διατάξεισ για Γεωλόγουσ, τα επαγγελματικά τουσ δικαιϊματα και το
γεωλογικό αντικείμενο. Παρεμβάςεισ και ςτισ ςυηθτιςεισ ςτισ επιτροπζσ τθσ Βουλισ
(εφόςον ςυηθτοφνται).
5.Παρεμβάςεισ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που κίγεται το γεωλογικό αντικείμενο από
πράξεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (εγκφκλιοι, διαγωνιςμοί ςυμβάςεων κλπ)
6.Παρεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ αδικιϊν εισ βάροσ των πτυχιοφχων Γεωλόγων
που υπθρετοφν ςτο δθμόςιο (αποκλειςμόσ από κζςεισ ευκφνθσ, χοριγθςθ του
επιδόματοσ 6ο/οο που λαμβάνουν όλοι οι μθχανικοί, εκτόσ ζδρασ κ.λ.π)

Πυροςβεςτικοφ χαρακτιρα παρεμβάςεισ. Σε πολλζσ περιπτώςεισ χωρίσ 
επιτυχία.



Συμπεράςματα για τουσ Γεωλόγουσ 
ςτθν Ελλάδα

1. Σταδιακι απαξίωςθ/υποβάκμιςθ των Γεωλόγων, των
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και του γεωλογικοφ αντικειμζνου.
2. Ζντονοσ και ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ με άλλουσ κλάδουσ.
3. Η απαςχόλθςθ των πτυχιοφχων Γεωλόγων ςτον Δθμόςιο Τομζα
φκίνει ραγδαία (μαηικζσ ςυνταξιοδοτιςεισ, απουςία προςλιψεων).
4. Οι ιδιϊτεσ Γεωλόγοι αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα από τθν
«απαλοιφι» του Γεωλογικοφ αντικειμζνου ςε μελζτεσ και ζργα.
5. Απαραίτθτθ θ ζνταξθ των ιδιωτϊν Γεωλόγων ςε μθτρϊα
πιςτοποιθμζνων επιβλεπόντων/αξιολογθτϊν κλπ



Προτάςεισ προσ ςυηιτθςθ:
1. Γεωλόγοι ςτουσ κεςμοφσ λιψθσ αποφάςεων:

• Lobbying (γιατί οι ςπουδαιότερεσ και κριςιμότερεσ αποφάςεισ λαμβάνονται
εξωκεςμικά).
• Διαρκισ διεκδίκθςθ ςυμμετοχισ του ΓΕΩΤΕΕ και των Γεωλογικϊν Συλλόγων ςε
επιτροπζσ διαμόρφωςθσ πολιτικϊν, ςε νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ, ςε επιτροπζσ
εξειδίκευςθσ μζτρων κλπ όπωσ ακριβϊσ ςυμμετζχει το ΤΕΕ και οι κλαδικοί του
Σφλλογοι.

2. Διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ για τθ Γεωλογία και τθν ςυμβολι τθσ ςτθν αςφάλεια
και υγεία των πολιτϊν και ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ με τθ χριςθ καλϊν και κακϊν
πρακτικϊν.
3. Αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των Γεωλογικϊν
Τμθμάτων. Πενταετείσ ςπουδζσ ςτα Γεωλογικά Τμιματα (κατά αντιςτοιχία με τα Τμιματα
Μθχανικϊν και Γεωτεχνικϊν, Integrated Master). Κατευκφνςεισ, νζα μακιματα,
μεταπτυχιακά.
4. Δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ για πτυχιοφχουσ Γεωλόγουσ μζςω νζων δομϊν του
Δθμοςίου.
5. Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ για τθν επεξεργαςία ειδικϊν κεμάτων και τθν ςφνταξθ
προτάςεων ςτο πλαίςιο των επαγγελματικϊν προοπτικϊν των Γεωλόγων ςτθν Ελλάδα.
6. Κινθτοποίθςθ, κοινι δράςθ και ςυνεργαςία όλων των Γεωλόγων από όποια κζςθ
κατζχουν.


