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Θέμα: «Ελεκέξωζε ζύκθωλα κε ην Π.Δ. 344/2000 ζρεηηθά κε ηελ ζύληαμε κειέηεο 

θωηνεξκελείαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ραξαθηεξηζκόο ηνπο από Δαζνιόγν» 

 

Με αθνξκή ηελ αλάξηεζε ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ ζε πεξηνρέο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ηελ 

ππό εμέιημε δηαδηθαζία ππνβνιήο αληηξξήζεωλ επ’ απηώλ, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε απηή 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ην Παξάξηεκα καο θξίλεη όηη είλαη ρξένο ηνπ λα ζαο ελεκεξώζεη γηα 

ηα παξαθάηω πνπ ηζρύνπλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/29-12-

2000) πεξί ηεο «Άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γεωηερληθνύ». 

 Τν Παξάξηεκα καο ζεωξεί όηη γηα λα έρεη έλλνηα ε αληίξξεζε επί ηνπ δαζηθνύ ράξηε 

είλαη ε αλαγθαία ε επηινγή δαζνιόγνπ ωο ηερληθνύ ζπκβνύινπ ζηελ θαηάζεζε αληίξξεζεο 

θαηά ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ. Όκωο απηό είλαη αλαθαίξεην δηθαίωκα ηνπ θάζε εληζηάκελνπ 

θαηά ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ πνιίηε. Εθόζνλ είλαη αλαγθαίν ζηελ αληίξξεζε επί ηωλ 

δαζηθώλ ραξηώλ λα θαηαηεζεί θαη θωηνεξκελεία θαηά πεξίπηωζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό 

ηεο έθηαζεο ζύκθωλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία, ηόηε ην επάγγεικα ηνπ δαζνιόγνπ είλαη 

ην θαζ’ ύιελ αξκόδην ζύκθωλα κε ην Π.Δ. 344/2000 γηα λα ζπληάμεη απηή ηε κειέηε 

θωηνεξκελείαο. 

Σπγθεθξηκέλα ζύκθωλα κε ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα 344/2000 νξίδνληαη ηα παξαθάηω: 

 Σην άξζξν 10 παξάγξαθνο ηζη) αλαθέξεη όηη νη δαζνιόγνη αζθνύλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο «ζηη ζύνηαξη ηων δαζικών σαπηών, 

ζύνηαξη μελεηών θωηοεπμηνείαρ και ηηλεπιζκόπηζηρ, καθώρ και ζηη 

σπηζιμοποίηζη γεωγπαθικών ζςζηημάηων πληποθοπιών (GIS) για ηον 

σαπακηηπιζμό διασείπιζη και αξιοποίηζη εκηάζεων δαζικού ενδιαθέπονηορ για 

επιζηημονικούρ, διοικηηικούρ, δικαζηικούρ, κλιμαηολογικούρ, ή άλλοςρ ζκοπούρ.»  

 Σην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ Π.Δ. γηα ηελ ππνρξεωηηθή απαζρόιεζε ηνπ Δαζνιόγνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Παξάγξαθν 3) α) θαη 3) β) γγ) «Η απαζσόληζη 
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δαζολόγος με αμοιβή, είναι ςποσπεωηική : α) Σηη ζύνηαξη μελεηών για όλα 

ηα ανηικείμενα πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 10 και ζηιρ παπαγπάθοςρ 1 και 

2 ηος άπθπος 11. β) Σηην ζύνηαξη εκθέζεων για ηα παπακάηω θέμαηα……  γγ) 

Αναγνώπιζη κςπιόηηηαρ επί δάζοςρ και δαζικήρ έκηαζηρ και σαπακηηπιζμόρ 

μιαρ έκηαζηρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ δαζικήρ νομοθεζίαρ.»  

Από ηα παξαπάλω ινηπόλ ηεθκαίξεηαη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα, όηη κόλν νη 

Δαζνιόγνη επηζηήκνλεο κέιε ηνπ Επηκειεηεξίνπ καο, κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ κειέηε 

θωηνεξκελείαο εθηάζεωλ δαζηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη λα πξνρωξήζνπλ ζην ραξαθηεξηζκό 

ηεο έθηαζεο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, γηα θηεκαηνινγηθνύο ή 

άιινπο ζθνπνύο. Γηα απηό ην ιόγν θξίλνπκε ρξένο καο λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά, 

έηζη ώζηε ηα Σεκεία Υπνζηήξημεο Αλάξηεζεο ηνπ Δαζηθνύ Φάξηε (Σ.Υ.Α.Δ.Φ.) θαη νη 

Επηηξνπέο Εμέηαζεο Αληηξξήζεωλ (ΕΠ.Ε.Α.) νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο απηώλ ηωλ 

αληηξξήζεωλ επί ηνπ δαζηθνύ ράξηε λα θάλνπλ δεθηέο ηηο θωηνεξκελείεο θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκό απηώλ ηωλ εθηάζεωλ κόλν αλ απηέο πξνέξρνληαη από επηζηήκνλα 

Δαζνιόγν.   
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