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Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

Θέμα: « Ζητήματα ορθής εφαρμογής του Π.Δ. 95/2017» 

 

Μετά χαράς πληροφορηθήκαμε την υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του 

Π.Δ. 95/2017 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 344/2000. Σύμφωνα με 

αυτό καθίσταται με Π.Δ. πλέον, υποχρεωτική η υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης 

του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την άσκηση του 

Γεωτεχνικού επαγγέλματος των ειδικοτήτων, γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, 

ιχθυολόγου και κτηνιάτρου. Ενώ ταυτόχρονα θεσπίζεται και το μητρώο απασχόλησης 

γεωτεχνικών που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Συνεπώς, 

οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά την χρησιμοποίηση του πτυχίου 

των ανωτέρω ειδικοτήτων, απαιτεί και την ύπαρξη αναγγελίας άσκησης του γεωτεχνικού 

επαγγέλματος, καθώς και τη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης των 

γεωτεχνικού επαγγέλματος που χορηγεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Σήμερα όμως σε πολλές γεωτεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες δεν ζητείται ούτε 

απαιτείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση τους η ύπαρξη της αναγγελίας 

άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, καθώς και η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων άσκησης των γεωτεχνικού επαγγέλματος που χορηγεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Τέτοια 

παραδείγματα μπορούμε να συναντήσουμε στις περιπτώσεις του υπεύθυνου επιστήμονα 

στα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, στην ιδιότητα του συνταγογράφου γεωργικών 

φαρμάκων, στην ιδιότητα του καθηγητή γεωτεχνικών ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ καθώς και σε άλλες 

περιπτώσεις. 

Συνεπώς, η υπογραφή του εν λόγω Π.Δ. 95/2017 θωρακίζει το Γεωτεχνικό επάγγελμα 

και αποτελεί μια ευκαιρία για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000. Για αυτό η Δ.Ε. του παραρτήματος μας 

πιστεύει ότι, τόσο το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κεντρικά, όσο και τα παραρτήματα κατά τόπους, θα 

πρέπει να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις και ενέργειες που θα αφορούν την εφαρμογή του 

Π.Δ. 95/2017. Κυριότερο όπλο αυτών των παρεμβάσεων και ενεργειών θα είναι η 

υποχρεωτικότητα της ύπαρξης αναγγελίας άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, καθώς 

και η ύπαρξη της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης των 

γεωτεχνικού επαγγέλματος που χορηγεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προκειμένου κάποιος να ασκήσει το 

Γεωτεχνικό Επάγγελμα. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.    

   

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


