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Θέκα: «Αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο απφ ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηελ δηφξζσζε ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζην Δζληθφ Κεηξψν 

Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηψλ» 

 

Θχξηε Πξφεδξε / Αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

Πιεξνθνξεζήθακε απφ ζπλαδέιθνπο ηελ αδηθία πνπ ππάξρεη ζηε δεκνζίεπζε απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζην Δζληθφ Κεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηψλ (ΔΚΠΔ) ηνπ 

Π.Γ. 33/2011 γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Ζ πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχηεθε 

κε αξ. πξση. 83835/5-8-2016 (ΑΓΑ:666Π4653Ο7-Τ19) κε παξαιείςεηο πνπ αδηθνχλ 

θαηάθσξα ηφζν ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φζν θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Γεσηερληθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, ην ΔΚΠΔ απνηειεί ζεζκηθφ 

φξγαλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ 

εληζρπφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνπο πξνγελέζηεξνπο αιιά θαη ζην λέν αλαπηπμηαθφ λφκν 4399/2016. Απφ 

ην αλσηέξσ Κεηξψν επηιέγνληαη ειεγθηέο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ επελδχζεσλ (θαζεζηψηα εληζρχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

επελδχζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηα ηξφθηκα) ηνπ Λφκνπ 4399/2016, θαζψο θαη 

ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνχκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 

θαη είλαη εληαίν γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο εθαξκνγήο απηνχ. Έξγν απηψλ ησλ ειεγθηψλ ηνπ 

ΔΚΠΔ είλαη ν έιεγρνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο 

λφκνπο θαη εηδηθφηεξα ε πηζηνπνίεζε ηνπ πινπνηεζέληνο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θνξέα ηεο εθάζηνηε 

επέλδπζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπο λφκνπ θαη ηεο νξζήο εθπιήξσζεο εθ κέξνπο ηνπ ησλ 
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πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. Οη έιεγρνη δηεμάγνληαη απφ ηα 

Όξγαλα Διέγρνπ Δπελδχζεσλ κε ζχλζεζε πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην. 

Όκσο, ζην θεθάιαην 2 ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο κε ηίηιν «Όξνη, πξνυπνζέζεηο θαη 

απαηηνχκελα πξνζφληα εγγξαθήο ζην ΔΚΠΔ», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη δηθαίσκα 

ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ κφλν ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ελεξγά κέιε ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) ή ελεξγά κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

(Ο.Δ.Δ.) ρσξίο πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Γίλεηαη δε θαη κηα αφξηζηε θαη γεληθφινγε 

αλαθνξά γηα θαηφρνπο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ/ΑΣΔΗ) κε αλαθνξά κφλν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθπαίδεπζεο (Οηθνλνκηθήο, Σερλνινγηθήο θαη Θεηηθήο Θαηεχζπλζεο), 

φπνπ θαηεγνξηνπνηεί ηνπο Γεσπφλνπο θαη ηνπο Βηνιφγνπο ζηελ Θεηηθή θαηεχζπλζε, 

αθήλνληαο έηζη αξθεηέο αζάθεηεο θαη δπλαηφηεηεο παξεξκελείαο αθνχ δελ αλαθέξεη ξεηά 

αλ απηνί ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζα πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπο ή 

ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ Ο.Δ.Δ. φπσο αλαθέξεη ε πξφζθιεζε ξεηά παξαπάλσ. Δπίζεο δελ γίλεηαη 

θακία αλαθνξά γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ΔΚΠΔ θαη ησλ ππφινηπσλ Γεσηερληθψλ εηδηθνηήησλ 

(Γαζνιφγνη, Θηελίαηξνη, Γεσιφγνη, Ηρζπνιφγνη) ηα αληηθείκελα ειέγρνπ ησλ νπνίσλ 

εκπίπηνπλ ζηα ππαγφκελα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ειέγρνπλ νη ειεγθηέο ηνπ ΔΚΠΔ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο παξαιείςεηο ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο είλαη θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 8-17 ηνπ Π.Γ. 344/2000 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηα νπνία 

θαηνρπξψλνληαη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε φισλ 

ησλ Γεσηερληθψλ (Γεσπφλσλ, Γαζνιφγσλ, Θηεληάηξσλ, Γεσιφγσλ, Ηρζπνιφγσλ) ζηα 

αληίζηνηρα αληηθείκελα. Δχθνια πξνθχπηεη απφ απηά ηα άξζξα ε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε ησλ Γεσηερληθψλ ζηνπο αλάινγνπο 

ηνκείο ζε Δζληθά ή Θνηλνηηθά Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα φπσο είλαη θαη ν Αλαπηπμηαθφο 

λφκνο θαη ζηα αληηθείκελα, δξαζηεξηφηεηεο θαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη θαη 

επηρνξεγνχληαη απφ απηφλ. Γηα παξάδεηγκα δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ε ζπκκεηνρή ηεο 

εηδηθφηεηα ηνπ Γαζνιφγνπ ζην κεηξψν ΔΚΠΔ θαη ζπλεπψο ζηα Όξγαλα Διέγρνπ φπνπ ζα 

αζρνιείηαη π.ρ. κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο επέλδπζεο φζνλ αθνξά ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη 

Γαζηθή Λνκνζεζία, ή ηνπ Θηεληάηξνπ π.ρ. γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε επελδπηηθά ζρέδηα κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ή θαη ησλ ηρζπνιφγσλ ζηνλ έιεγρν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία θαη ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ππάγνληαη ζηνλ επελδπηηθφ λφκν 

(άξζξν 7 ηνπ Λ. 4399/2016). 
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Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φπσο είλαη γλσζηφ απνηειεί ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ζχκβνπιν ηεο πνιηηείαο 

ζε Γεσηερληθά ζέκαηα (άξζξν 2 ηνπ Λ. 1474/1984) θαη ζπγθεθξηκέλα «παξέρεη ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ γηα ηελ άξηηα θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ….» (άξζξν 2 παξ. 2 γ) ελψ παξάιιεια «Πξναζπίδεη ηα επηζηεκνληθά, 

επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ γεσηερληθψλ….» 

(άξζξν 2 παξ. 2 ε). Δπεηδή ινηπφλ ηα δεηήκαηα ποσ προθύπηοσλ από ηης 

παραιείυεης ηες ελ ιόγφ Πρόζθιεζες Εθδήιφζες Ελδηαθέροληος είλαη ζοβαρά 

θαη αθορούλ ηοσς ζσλαδέιθοσς Γεφηετληθούς όιες ηες Χώρας θαη ηο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. 

γεληθόηερα, γηα ασηό θαη απεσζσλόκαζηε ζε εζάς προθεηκέλοσ λα προβείηε ζε 

όιες ηης απαραίηεηες ελέργεηες ζηα αρκόδηα σποσργεία ώζηε λα δηορζφζεί ε ελ 

ιόγφ πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος ζηο ορζό, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο 

Γεσηερληθνχο ζχκθσλα θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 344/2000 θαη ζηνλ ηδξπηηθφ 

λφκν 1474/1984 ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

Γλσξίδνληαο ινηπφλ ηελ επαηζζεζία ζαο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο παξαθαινχκε γηα ηηο 

ελέξγεηεο ζαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 


