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∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 
ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις μελετών σε ∆άση και ∆ασικές εκτάσεις» 

 

       Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ο 

θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς τομέα και προστασίας 

του Περιβάλλοντος (Ν.1474/1984), έχοντας στις τάξεις του έμπειρους Γεωτεχνικούς 

Επιστήμονες και ιδιαίτερα τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος που αντικείμενο τους αποτελεί η προστασία και η αξιοποίηση του δασικού 

πλούτου της χώρα μας, θέλει να σας θέσει ένα σημαντικό θέμα. 

 Με αφορμή τη διαπίστωση από το παράρτημα μας ότι, διάφοροι ΟΤΑ και Π.Ε. 

προβαίνουν, στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα από 

μελετητές που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα 

παρακάτω. 

       Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η εν λόγω πρακτική εγείρει, σαφώς, ζητήματα νομιμότητας 

και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, αφού αγνοεί επιδεικτικά τις διατάξεις της κείμενης, 

περί μελετών δημοσίων έργων και ειδικών δασοτεχνικών έργων, νομοθεσίας και έχει ως 

αποτέλεσμα την κακοδιαχείριση των χρημάτων των πολιτών, δεδομένου ότι, με τον τρόπο 

αυτό, εκπονούνται μελέτες αμφιβόλου ποιότητας από μελετητές που δεν διαθέτουν το 

αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο.  

       Για αυτό σας επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1) Σύμφωνα με το Π.∆. 541/1978, τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας, αλλά και με το 

άρθρο 2 του Ν. 3316/2005, οι μελέτες δημοσίων έργων που εκπονούνται σε εκτάσεις 

δασικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και αφορούν: 

 Την ανάδειξη, διατήρηση και αναβάθμιση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (χλωρίδα, πανίδα) με παρεμβάσεις ήπιου 

χαρακτήρα, οι οποίες αναδεικνύουν τις τοποθεσίες και συμβάλλον στην προστασία 



   

τους (προστασία από πυρκαγιά, προσβασιμότητα, προστασία από αποψιλώσεις, 

τόνωση βλάστησης, προστασία του εδάφους από διαβρώσεις κλπ). 

 Τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

 Την κατασκευή οικίσκων ή περίπτερων περιβαλλοντικής ενημέρωσης κτλ.  

 Τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου με την ικανοποίηση 

σημαντικών αναγκών υπαίθριας δασικής αναψυχής τους  

 Την ανάδειξη τοπίων για δημιουργία διεξόδου εκτόνωσης και αναψυχής των 

κατοίκων μιας περιοχής 

 Τη βελτίωση, χαρτογράφηση και σήμανση ορειβατικών - περιπατητικών μονοπατιών 

 Την αξιοποίηση, ανάδειξη και δημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών 

μονοπατιών 

 Τις σημειακές παρεμβάσεις ανάδειξης περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων, ιστορικών 

και αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π.  

 Τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων σε δάση και δασικές εκτάσεις. 

 Την αποκατάσταση-αναβάθμιση εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής.  

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις όσον αφορά τη σύνταξη της απαιτούμενης για την 

υλοποίηση μελέτη τους ανήκουν στην κατηγορία αρ. 24 «Μελέτες ∆ασικές». 

2) ∆ικαίωμα σύνταξης και υπογραφής των εν λόγω μελετών έχουν οι μελετητές (και τα 

γραφεία μελετών) που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και διαθέτουν 

πτυχίο της αντίστοιχης κατηγορίας. 

3) Οι εγγεγραμμένοι στην κατηγορία 24 μελετητές είναι μόνο ∆ασολόγοι, μέλη του 

Επιμελητηρίου μας, οι οποίοι και διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό-γνωστικό 

υπόβαθρο που ορίζει ο νόμος. Σημειώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 

344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού», η συμμετοχή των ∆ασολόγων στην 

εκπόνηση και επίβλεψη των μελετών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι υποχρεωτική. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 13 

παρ. 1.ζ) του Ν. 1474/1984 είναι υποχρεωτική η καταβολή για τα μέλη μας του 2% επί της 

αμοιβής των μελών μας για τέτοιες μελέτες.  

4) Η διαδικασία της ανάθεσης δασικών μελετών σε τρίτους μη ∆ασολόγους, είναι μη 

νόμιμη και στερεί από τα μέλη μας τη δυνατότητα να ασκήσουν ελεύθερα ένα 

θεσμοθετημένο και αναφαίρετο επαγγελματικό τους δικαίωμα. 

5) Για την αποφυγή στο μέλλον αντίστοιχων ζητημάτων, που είναι βέβαιο ότι θα 

δημιουργήσουν προβλήματα  είτε κατά τον έλεγχο νομιμότητας είτε κατά την πληρωμή της 

εκάστοτε σύμβασης, θεωρούμε ότι οι Ο.Τ.Α. και οι Π.Ε. οφείλουν να αξιοποιήσουν τους 



   

δασολόγους των υπηρεσιών τους, τόσο στο στάδιο της ανάθεσης των μελετών όσο και ως 

μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των έργων. 

6) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αποφάσισε στην 

2η/7-2-2013 συνεδρίαση του, ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα παρεμβαίνει εφ εξής χρησιμοποιώντας 

κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις 

της νομοθεσίας που αφορά τις ανωτέρω μελέτες και καταστρατηγούνται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των μελών του. 

 Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
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