
   

 

  
Καβάια, 28-01-2013 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεροθορίες: Ακπειίδες Θεόδφρος 

 
 
Ππορ: 

 
 

   
 
  Κοιν.: 

Αρηζ. Πρφη: 77 
 
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
 
 
 
 
Παραρηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Ητζσοιόγοσς κέιε ηοσ 
Παραρηήκαηος κας 

 
Θέμα: «Τποβοιή εθ λέοσ ηφλ απόυεφλ κας γηα ηελ εηδηθόηεηα ηοσ ητζσοιόγοσ» 

σεη.: Τπ. Αρηζκ. Πρφη.240/12-05-2010 έγγραθο κας. 

 

 Με αθορκή ηελ αποζηοιή από ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κρήηες, ηοσ σπ. αρηζκ πρφη. 170/19-

12-20012 εγγράθοσ ζτεηηθά κε ηης απόυεης ηοσ γηα ηης εγγραθές κειώλ ζηελ εηδηθόηεηα ηοσ 

ητζσοιόγοσ, ηο Παράρηεκα κας, ζας σποβάιεη εθ λέοσ ηης απόυεης ηοσ γηα ηο ζέκα, όπφς 

ζας ηης είτακε δηαησπώζεη αλαισηηθά κε ηο σπ. αρηζκ. πρφη. 240/12-05-2010 έγγραθο κας. 

Ζ κόλε προζζήθε ποσ ζα ζέιακε λα θάλοσκε ζηης παραθάηφ απόυεης κας είλαη όζολ 

αθορά ηοσς καηότοσς αναγνωριζμένων μεηαπηστιακών και διδακηορικών ζποσδών ζηον 

κλάδο ηης Ιτθσολογίας και για ηοσς οποίοσς θα πρέπει να δοθεί η δσναηόηηηα εγγραθής 

ηοσς ζηο Επιμεληηήριο μας με όροσς και προϋποθέζεις ποσ θα καθοριζηούν από ηο 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 Προθεηκέλοσ ιοηπόλ λα επηισζεί ηο πρόβιεκα ποσ σπάρτεη ζηελ αλαγλώρηζε ηες 

εηδηθόηεηας ηοσ Ητζσοιόγοσ από ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηο οποίο δεκηοσργεί έρηδες ζηολ 

Γεφηετληθό θιάδο, αιιά θαη λα εληζτσζεί ποηθηιοηρόπφς ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ.(ζεζκηθά, 

ζηειετηαθά θ.α.), παραθαιούκε λα ιάβεηε σπόυε ζας ηης απόυεης ποσ ζας σποβάιοσκε 

ζσλεκκέλα. 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 

 

Αθοιοσζεί ηο σπ. αρηζκ. πρφη. 240/12-05-2010 έγγραθο κας. 
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Καβάια,  12-05-2010 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

------------------------------ 
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 
E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεροθορίες: Ακπειίδες Θεόδφρος 
                       Γηαλλόγιοσ Παληειής 

 
 
Ππορ: 

 
  Κοιν.: 
 

Αρηζ. Πρφη:  240 
 
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ 
 
-Παραρηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Ητζσοιόγοσς κέιε ηοσ 
παραρηήκαηος 

 

 
ΘΔΜΑ: «Καηάθεζη απότευν για ζηηήμαηα ηυν Ισθςολόγυν» 

σεη.: Τπ. αρηζκ. Πρφη. 1608/14-04-2010 έγγραθο ζας. 

 

ε απάληεζε ηοσ αλφηέρφ ζτεηηθού κε ηο οποίο κας δεηάηε λα θαηαζέζοσκε ηης 

απόυεης ηοσ Παραρηήκαηος κας γηα  δεηήκαηα ηφλ ητζσοιόγφλ, θαη εηδηθόηερα ασηά ηφλ 

πηστηούτφλ Βηοιόγφλ –Ητζσοιόγφλ,  ηο  Παράρηεκα κας κεηά από ζσλεδρίαζε ηες Γ.Δ. 

ζηης 11/5/2010 ζηελ έδρα ηοσ παραρηήκαηός κας έτοληας σπόυε ηα παραθάηφ: 

1.  ύκθφλα κε ηολ εηήζηο αποιογηζκό-προηάζεης ηοσ ΑΔΠ ηοσ έηοσς 2006, όπφς ασηός 

δεκοζηεύηεθε ζηο αληίζηοητο ΦΔΚ, «η ζςνάθεια ηος ηίηλος δεν εξαπηάηαι από ηη 

ζσολή πος ηον εκδίδει (δηλαδή ηο όνομα) αλλά από ηη ζσέζη ηος με ηο γνυζηικό 

ανηικείμενο».  

2. ηελ απόθαζε ηοσ ηΔ 411/2008  δηεσθρηλίδεηαη όηη «ο νομοθέηης θέληζε ηην εσθύνη για 

ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων ΠΜΣ να αναλάβοσν ηα ημήμαηα εκείνα ηων ΑΕΙ ποσ 

καλύπηοσν ηο γνωζηικό ανηικείμενο μίας επιζηήμης και τορηγούν πηστίο μεηά από 

επιηστή περάηωζη προπηστιακών ζποσδών ζηο ανηικείμενο ποσ θεραπεύοσν.» 

3.  ύκθφλα κε ηε παπ. 3 ηοσ άπθπος 1 ηοσ Ν. 3685/2008 περί ηοσ ζεζκηθού πιαηζίοσ γηα 

ηης κεηαπηστηαθές ζποσδές ο λοκοζέηες ρεηά αλαθέρεη όηη: 

 «…ηα ΠΜΣ οργανώνονηαι μόνο ζε Τμήμαηα ζηα οποία παρέτονηαι προπηστιακές 

ζποσδές και αναθέρονηαι ζηις ίδιες ή ζε ζσναθείς ειδικόηηηες με ηα γνωζηικά 

ανηικείμενα ηοσ οικείοσ Τμήμαηος.»  

4.  Ζ ζσληαγκαηηθά θαηοτσρφκέλε ασηοηέιεηα ηφλ ΑΔΗ, αθελός θαζορίδεη ηο δηθαίφκα ζε 

θάζε ζτοιή λα κπίνει ηην επάπκεια ή όσι ηυν σοπηγούμενυν ηίηλυν ζε θάποηο 

γλφζηηθό αληηθείκελο, αθεηέροσ επηβάιιεη ζηολ λοκοζέηε λα ιακβάλεη σπόυε ηης γλώκες 

όιφλ ηφλ εκπιεθόκελφλ θορέφλ αιιά θαη ΑΔΗ (άρα θαη ηφλ Βηοιογηθώλ Σκεκάηφλ) πρηλ 

ηολ θαζορηζκό ή ηελ ηροποποίεζε ηες λοκοζεζίας. 
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5.   Σο γνυζηικό ανηικείμενο ηηρ Ισθςολογίαρ είναι νομοθεηημένο εληός ηφλ ηκεκάηφλ 

Βιολογίαρ ηφλ Παλ/κίφλ Αζελώλ, Θεζζαιολίθες, Παηρώλ, Κρήηες θαη ηοσ Σκήκαηος 

Βηοιογηθώλ Δθαρκογώλ θαη Σετλοιογηώλ ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Ηφαλλίλφλ, ηα οποία έτοσλ 

προγράκκαηα ζποσδώλ ποσ ζηο κεγαιύηερο κέρος ηοσς ηασηίδοληαη. Μάιηζηα  ηο 

ηειεσηαίο έτεη πλήπη επαγγελμαηικά δικαιώμαηα ποσ περηγράθοληαη κε ζαθήλεηα ζηο 

Π.Γ. 185 ΦΔΚ 247/3-12-2008), όποσ γίλεηαη ζαθής αλαθορά ζτεηηθά κε ηε δσλαηόηεηα 

απαζτόιεζής ηοσς ζηα αληηθείκελα ηες  Ισθςολογίαρ θαη ηοσ Περηβάιιοληος.  

Θεφρεί ιοηπόλ όηη, εθόζολ ηα Παλεπηζηήκηα εθδίδοσλ αποθάζεης περί ηοσ  όηη «ηο 

σοπηγούμενο πηςσίο καλύπηει με πλήπη επάπκεια ηο γνυζηικό ανηικείμενο ηηρ 

Ισθςολογίαρ» δελ κπορούκε λα έτοσκε θαλέλα ιόγο φς Δπηκειεηήρηο λα ηο 

ακθηζβεηήζοσκε. Δπίζες ζεφρούκε όηη πρέπεη λα θαηαηεζεί  πρόηαζε ηροποποίεζες ηοσ 

ΠΓ 347/2003 (προζοληοιόγηο ζηο Γεκόζηο) προθεηκέλοσ λα ισζούλ οη αληηθάζεης ποσ 

προθάιεζε ε εθαρκογή ηοσ ΠΓ 50/2001 (παιαηό προζοληοιόγηο), θαη λα προζαρκοζηεί 

ζηης ρσζκίζεης ηοσ Ν. 1474/84 γηα ηελ εγγραθή ζηο ΓΔΩΣΔΔ θαη ηε τορήγεζε άδεηας 

άζθεζες επαγγέικαηος «ητζσοιόγοσ», όποσ γηα ηοσς πηστηούτοσς Βηοιογίας δελ 

απαηηείηαη θαλέλα πηζηοποηεηηθό (ηίηιος) επηπιέολ εηδίθεσζες. 

Παραθαιούκε γηα ηης ελέργεηες ζας.   

 

 
Γηα ηε Γηοηθούζα Δπηηροπή 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γελ. Γρακκαηέας 

 

 Γεκήηρηος  φηερηάδες  Υρήζηος Λαγούδας 

 


