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Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

 
Θέμα: «Έληαμε Γεσηερληθψλ ζην ππφ δηακφξθσζε Μεηξψν Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ» 

 

 Όπσο πηζαλφλ λα γλσξίδεηε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209/21-

09-2011) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 20 παξ. 18, πξνβιέπεηαη φηη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ζα δεκηνπξγεζεί Μεηξψν Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ 

Πεξηβαιινληηθνχ ειεγθηή ζα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ν 

ειεγθηήο ζα πξνβαίλεη ζηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ππνθείκελσλ 

ζε επηζεψξεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Όπσο επίζεο γλσξίδεηε ζην Π.Γ. 344/2000 θαζνξίδνληαη ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ Γεσηερληθψλ κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη ζε απηφ. Αλαιφγσο θαη ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ θάζε Γεσηερληθνχ θαζνξίδνληαη δε θαη ηα πεξηβαιινληηθά αληηθείκελα κε ηα 

νπνία κπνξεί απηφο λα αζρνιεζεί. Άιια θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζηαθή πξαθηηθή ν 

Γεσηερληθφο είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ηεο ηήξεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ινηπφλ είλαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα θαη δεηάκε απφ ην 

Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απηφ θξίλεη απαξαίηεηεο, ψζηε λα 

πεξηιεθζνχλ θαη νη Γεσηερληθνί ζην ππφ δηακφξθσζε Μεηξψν Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ 

ηνπ ΤΠΔΚΑ. Ζ ζεζκνζέηεζε απηνχ ηνπ Μεηξψνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

είρακε, απηή ε θαζπζηέξεζε είλαη πξντφλ θαη ησλ δπκψζεσλ πνπ γίλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ ζην ελ ιφγσ 
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κεηξψν. Γηα απηφ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ην θχξνο ηνπ σο επίζεκνπ ζπκβνχινπ ηεο 

πνιηηείαο θαη ηελ Παλειιαδηθή ηνπ εκβέιεηα ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ψζηε λα κελ βξεζεί ν Γεσηερληθφο θιάδνο πξν ηεηειεζκέλσλ 

απνθάζεσλ θαη ραζεί έλα εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν άιισζηε ην δηθαηνχηαη.    
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