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ΘΕΜΑ: «Αναθέζειρ μελεηών ζε Δάζη και Δαζικέρ εκηάζειρ»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο ηνκέα θαη πξνζηαζίαο
ηνπ Πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984), έρνληαο ζηηο ηάμεηο ηνπ έκπεηξνπο Γεσηερληθνύο
Δπηζηήκνλεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο απόθνηηνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο πνπ αληηθείκελν ηνπο απνηειεί ε πξνζηαζία θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνύ
πινύηνπ ηεο ρώξα καο, ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα ζεκαληηθό ζέκα.
Με αθνξκή ηε δηαπίζησζε από ην παξάξηεκα καο όηη, δηάθνξνη ΟΣΑ θαη Π.Δ.
πξνβαίλνπλ, ζηελ αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο κειεηώλ ζε εθηάζεηο κε δαζηθό ραξαθηήξα από
κειεηεηέο πνπ δελ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα, ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηα
παξαθάησ.
Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζεσξεί όηη ε ελ ιόγσ πξαθηηθή εγείξεη, ζαθώο, δεηήκαηα λνκηκόηεηαο
θαη δηαθάλεηαο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, αθνύ αγλνεί επηδεηθηηθά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο,
πεξί κειεηώλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ειδικών δαζοηεσνικών έπγων, λνκνζεζίαο θαη έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ πνιηηώλ, δεδνκέλνπ όηη, κε ηνλ ηξόπν
απηό, εθπνλνύληαη κειέηεο ακθηβόινπ πνηόηεηαο από κειεηεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην
αληίζηνηρν επηζηεκνληθό ππόβαζξν.
Γηα απηό ζαο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα:
1) ύκθσλα κε ην Π.Γ. 541/1978, ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο Ννκνζεζίαο, αιιά θαη κε ην
άξζξν 2 ηνπ Ν. 3316/2005, νη κειέηεο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ εθπνλνύληαη ζε εθηάζεηο
δαζηθνύ ραξαθηήξα, αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο, θαη αθνξνύλ:
 Σελ αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο θαη
πεξηβαιινληηθνύ

ελδηαθέξνληνο

(ρισξίδα,

παλίδα)

κε

παξεκβάζεηο

ήπηνπ

ραξαθηήξα, νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ ηηο ηνπνζεζίεο θαη ζπκβάιινλ ζηελ πξνζηαζία

ηνπο (πξνζηαζία από ππξθαγηά, πξνζβαζηκόηεηα, πξνζηαζία από απνςηιώζεηο,
ηόλσζε βιάζηεζεο, πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο από δηαβξώζεηο θιπ).
 Σε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθώλ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.
 Σελ θαηαζθεπή νηθίζθσλ ή πεξίπηεξσλ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θηι.
 Σε βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζε
ζεκαληηθώλ αλαγθώλ ππαίζξηαο δαζηθήο αλαςπρήο ηνπο
 Σελ αλάδεημε ηνπίσλ γηα δεκηνπξγία δηεμόδνπ εθηόλσζεο θαη αλαςπρήο ησλ
θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο
 Σε βειηίσζε, ραξηνγξάθεζε θαη ζήκαλζε νξεηβαηηθώλ - πεξηπαηεηηθώλ κνλνπαηηώλ
 Σελ αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθώλ θαη νξεηβαηηθώλ
κνλνπαηηώλ
 Σηο ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο αλάδεημεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζπειαίσλ, ηζηνξηθώλ
θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θ.ι.π.
 Σε δηακόξθσζε ειεύζεξσλ ρώξσλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο.
 Σελ απνθαηάζηαζε-αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δαζηθήο αλαςπρήο.
Όλερ οι ανωηέπω παπεμβάζειρ όζον αθοπά ηη ζύνηαξη ηηρ απαιηούμενηρ για ηην
ςλοποίηζη μελέηη ηοςρ ανήκοςν ζηην καηηγοπία απ. 24 «Μελέηερ Δαζικέρ».
2) Γηθαίσκα ζύληαμεο θαη ππνγξαθήο ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ έρνπλ νη κειεηεηέο (θαη ηα
γξαθεία κειεηώλ) πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη δηαζέηνπλ
πηπρίν ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο.
3) Οη εγγεγξακκέλνη ζηελ θαηεγνξία 24 κειεηεηέο είλαη μόνο Δαζολόγοι, κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ καο, νη νπνίνη θαη δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν επηζηεκνληθό-γλσζηηθό
ππόβαζξν πνπ νξίδεη ν λόκνο. εκεηώλνπκε επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
344/2000 «Άζθεζε επαγγέικαηνο γεσηερληθνύ», ε ζπκκεηνρή ησλ Γαζνιόγσλ ζηελ
εθπόλεζε θαη επίβιεςε ησλ κειεηώλ ζε εθηάζεηο δαζηθνύ ραξαθηήξα, αλεμάξηεηα ηνπ
ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Δπηπξόζζεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 13
παξ. 1.δ) ηνπ Ν. 1474/1984 είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή γηα ηα κέιε καο ηνπ 2% επί ηεο
ακνηβήο ησλ κειώλ καο γηα ηέηνηεο κειέηεο.
4) Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο δαζηθώλ κειεηώλ ζε ηξίηνπο κε Γαζνιόγνπο, είλαη κε
λόκηκε θαη ζηεξεί από ηα κέιε καο ηε δπλαηόηεηα λα αζθήζνπλ ειεύζεξα έλα
ζεζκνζεηεκέλν θαη αλαθαίξεην επαγγεικαηηθό ηνπο δηθαίσκα.
5) Γηα ηελ απνθπγή ζην κέιινλ αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ, πνπ είλαη βέβαην όηη ζα
δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα είηε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο είηε θαηά ηελ πιεξσκή ηεο
εθάζηνηε ζύκβαζεο, ζεσξνύκε όηη νη Ο.Σ.Α. θαη νη Π.Δ. νθείινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο

δαζνιόγνπο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ηόζν ζην ζηάδην ηεο αλάζεζεο ησλ κειεηώλ όζν θαη σο
κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Δπηηξνπώλ Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ έξγσλ.
6) Σέινο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ απνθάζηζε ζηελ
2ε/7-2-2013 ζπλεδξίαζε ηνπ, όηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα παξεκβαίλεη εθ εμήο ρξεζηκνπνηώληαο
θάζε πξόζθνξν κέζν, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεη όηη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηηο αλσηέξσ κειέηεο θαη θαηαζηξαηεγνύληαη ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας
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