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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Έδρες τους

Σε απάντηση του αρ. 1608/14-4-2010 εγγράφου σας σχετικά με τις προτάσεις
του Παραρτήματος για ζητήματα των ιχθυολόγων, σας κάνουμε γνωστό ότι η Δ.Ε.
συζήτησε διεξοδικά το θέμα στην αρ. 5/10-5-2010 συνεδρίασή της και αφού έλαβε
υπόψη την πρόταση που κατέθεσε η Πενταμελής Επιτροπή Ιχθυολόγων, κατέληξε
ομόφωνα στα ακόλουθα:
Είναι απαραίτητο όλοι οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων να έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς το απαραίτητο πλαίσιο ύλης σε προπτυχιακό επίπεδο,
που θα καλύπτει με επάρκεια τις απαιτούμενες γνώσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος του Ιχθυολόγου, προκειμένου να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο ως Ιχθυολόγοι με βάση μόνο το πτυχίο τους. Ο καθορισμός του
πλαισίου αυτού προτείνεται να γίνει από την Επιτροπή που έχει συστήσει το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το θέμα των Ιχθυολόγων, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα
σπουδών και τις απόψεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας που
πραγματοποιούν σπουδές σχετικές με την Ιχθυολογία. Παρά το γεγονός ότι οι
πρυτάνεις των Πανεπιστημίων είναι υπεύθυνοι (βάσει του ισχύοντος νόμου για
διορισμό στο Δημόσιο) για την έκδοση βεβαίωσης (ταυτόσημου) ότι το πτυχίο
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο
του Ιχθυολόγου, η ΔΕ θεωρεί σκόπιμο να καθορισθεί μία απαραίτητη διδακτέα ύλη
σχετική με την Ιχθυολογία-Υδροβιολογία. Επίσης, προτείνει η ανωτέρω επιτροπή να
διερευνήσει τι ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα προσόντα που
απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου ή σχετικού τίτλου, και
να ερωτηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, όπως ΣΑΕΙ, κ.α.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε σχέση με την εγγραφή των πτυχιούχων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων στον κλάδο ιχθυολόγων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνουμε:
1. Τροποποίηση του Ν. 1474/84 (Άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο β) ως εξής:
Α. Μέλη του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. ως Ιχθυολόγοι μπορεί να είναι:

1) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων:
- Βιολογίας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν/μιο Πατρών, Παν Κρήτης),
- Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Παν/μιο Ιωαννίνων),
- Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
(Παν/μιο Θεσσαλίας),
- Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
(Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών),
- Επιστημών της Θάλασσας
(Παν/μιο Αιγαίου),
- τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με την Ιχθυολογία,
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της
αλλοδαπής με επιπλέον βεβαίωση του οικείου Τμήματος ότι το πτυχίο ή
δίπλωμα στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το
γνωστικό αντικείμενο του Ιχθυολόγου.
2) Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων των A.E.I. της ημεδαπής ή
ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής. με επιπλέον
μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Υδροβιολογίας. Η ειδίκευση
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών (μεταπτυχιακός τίτλος) ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή σε ισότιμα της
αλλοδαπής.
3) Oι πτυχιούχοι των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και οι
πτυχιούχοι ισότιμων σχολών της αλλοδαπής που υπηρετούν στο δημόσιο
ή τα ΝΠΔΔ. μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου και απασχολούνται
στους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και υδάτινων οικοσυστημάτων.
Β. Σε κάθε πτυχιούχο χορηγείται μόνο μία άδεια άσκησης του επαγγέλματος
μεταξύ των ήδη υπαρχόντων κλάδων. Όσοι έχουν ήδη δύο άδειες θα πρέπει
να επιλέξουν εντός ενός έτους από την έναρξη του παρόντος Νόμου μία από
τις δύο άδειες.
2. Να ελεγχθούν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3. Να εφαρμόζεται ο Ν. 1474/84 μέχρι την τροποποίησή του.
Απαραίτητος είναι ακόμη και ο επανακαθορισμός των προσόντων διορισμού των
ιχθυολόγων σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, για αυτό και προτείνουμε την
τροποποίηση του Π.Δ/τος 50/2001 (άρθρο 7 παρ. γ) όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το Π.Δ. 347/03 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό
ορίζεται :
1. Πτυχίο ή δίπλωμα
- Βιολογίας,
-

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,

-

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

-

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
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-

Επιστήμης - Επιστημών της Θάλασσας

-

Των ισότιμων και αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που τυχόν
δημιουργηθούν

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
και επί πλέον βεβαίωση του οικείου Τμήματος για σπουδές που καλύπτουν με
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του Ιχθυολόγου.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα των ανωτέρω Τμημάτων και επί πλέον μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών σε θέματα υδροβιολογίας.
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα άμεσης
αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, για αυτό και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να
παρέμβει άμεσα και δυναμικά στο Υπ. Εσωτερικών για την τροποποίηση του
προσοντολογίου και συγχρόνως να υποβάλλει πρόταση στο ΥΠ.Α.Α.Τ. για την
τροποποίηση του Ν. 1474/84 .

Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ν. Αντωνίου
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