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Οπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο 

 

Θέμα: «Τπνρξεσηηθή ππνγξαθή από Γαζνιόγν Μειεηεηή ζε κειέηεο έξγσλ πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο» 

 

Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο, 

κε ρώξν επζύλεο ηηο Π.Δ. Γξάκαο Καβάιαο εξξώλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

θαη ηεξώληαο πηζηά ηόζν ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1474/1984 (ΦΔΚ Α’ 128/07-09-1984) όζν θαη 

ηνπ Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΚ Α’ 297/29-12-2000) πεξί ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

Γεσηερληθνύ, ζέιεη λα ζαο επηζεκάλεη έλα ζέκα πνπ έρεη πξνθύςεη θαη πξέπεη λα 

δηεπζεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκόηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξεζήθακε από κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο καο όηη 

θαηαηίζεληαη κειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνύλ έξγα ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο 

ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη ππνγξαθή Γαζνιόγσλ Μειεηεηώλ - κειώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σν 

γεγνλόο απηό αληίθεηηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζώο ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ.1 

εδ. 1β ηνπ Π.Γ. 344/2000 πεξί «Τπνρξεσηηθήο Απαζρόιεζεο Γαζνιόγσλ» θαζνξίδεηαη 

ζαθώο όηη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ή 

ζπκβνύινπ είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο κειέηεο καδί κε άιινπο ζπλαξκόδηνπο επηζηήκνλεο, 

γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ησλ Α’ θαη Β΄ 

θαηεγνξηώλ ησλ άξ.4 θαη 5 ηεο ΚΤΑ 69269/5837/24-10-90 (Β’/678) θαζώο θαη ζηηο 

κειέηεο θαηεγνξίαο 27 ηνπ αξζ.1 Π.Γ 256/1998 (Α’/190).  

Να ζεκεησζεί όηη Γαζνιόγνη Μειεηεηέο είλαη νη θάηνρνη Μειεηεηηθνύ Πηπρίνπ πνπ 

εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ 

θαη Γηθηύσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.716/1977 όπνπ ζην άξζξν 3 παξ. 2 δ) 

νξίδεηαη ζαθώο όηη: « ηελ ηδηόηεηα ηνπ κειεηεηνύ δεν δύλαηαη λα απνθηήζνπλ:….. δ) νη 

θάηνρνη πηπρίνπ εξγνιήπηνπ δεκνζίσλ έξγσλ θαη νη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ παξέρνληεο 
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ηαο ππεξεζίαο ησλ εηο απηνύο,…». Καηά ζπλέπεηα καδί κε ηελ θαηαηηζέκελε κειέηε 

πξέπεη λα δεηείηαη θαη ην κειεηεηηθό πηπρίν, ελώ ζε θακία πεξίπησζε δε δύλαηαη λα 

ζεσξεζνύλ σο κειεηεηέο νη Γαζνιόγνη Δξγνιήπηεο. 

Δμάιινπ απηό αλαθέξεηαη επαθξηβώο θαη ζην ππ’αξηζκ. 22369/18/5/2012 έγγξαθν 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο- Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνηηθώλ 

Τπνζέζεσλ θαηόπηλ ηνπ Τπ’ αξηζκ 2611/15-3-2011 εξσηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ 

εξξώλ, ην νπνίν αλαθέξεη ζαθώο, όηη ε Τπνγξαθή Γαζνιόγνπ Μειεηεηή ζε ΜΠΔ είλαη 

ππνρξεσηηθή ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ζπλαξκόδησλ 

επηζηεκόλσλ γηα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

πλεπώο, εθόζνλ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία ζαο αλάινγεο κειέηεο ρσξίο ηελ 

ππνγξαθή δαζνιόγνπ κειεηεηή, απηέο ζηεξνύληαη λνκηκόηεηαο θαη πξέπεη λα 

επηζηξέθνληαη άκεζα σο απαξάδεθηεο θαζόζνλ δελ είλαη αξκνδίσο ζπληαρζείζεο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο από κέξνπο ζαο άκεζεο ελέξγεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ 

δεηήκαηνο πνπ ζίγεη έληνλα ηνλ θιάδν ησλ Γαζνιόγσλ κειεηεηώλ θαη επηθπιαζζόκαζηε 

παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηνο πξνο εμαζθάιηζε πξσηίζησο ηεο λνκηκόηεηαο θαη ελ 

ζπλερεία ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαθύιαμεο ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζηγνκέλσλ κειιώλ καο θαη ησλ αλαινγνύλησλ πόξσλ ππέξ ηνπ επηκειεηεξίνπ καο. 

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Πίνακας Διανομής 

Κοιν: 

1) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

Γεκεηξίνπ Σζεηηλέ 1, Σ.Κ. 69100 Κνκνηελή 

2) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Ναπαξίλνπ 28 - Γεκ. Καξανιή, Σ.Κ.  54628  - Θεζζαινλίθε 

3) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ 

ρεδηαζκνύ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

3ν ρικ. Κνκνηελήο – Αιεμαλδξνύπνιεο, Σ.Κ. 69100 – Κνκνηελή 

4) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ 

ρεδηαζκνύ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Σάθε Οηθνλνκίδε 1, Σ.Κ.  54655 -  Θεζζαινλίθε 

5) Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Μνλαζηεξίνπ 12, Σ.Κ. 54629 – Θεζ/ληθε 

6) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Γξάκαο 

1ε Ηνπιίνπ, 66100 Γξάκα 

7) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Καβάιαο 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 20 65110 Καβάια 

8) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. εξξώλ 

 Μεξαξρίαο 36, Σ.Κ. 62110 – έξξεο, Γηνηθεηήξην 

9) Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

10) Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

11) Μέιε ηνπ παξαξηήκαηνο καο 

12) ΠΔΓΓΤ 

 

 


