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Θέμα: «Ένταξη Γεωτεχνικών στο υπό διαμόρφωση Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών» 

 

 Όπως πιθανόν να γνωρίζετε με την ψήφιση του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/21-

09-2011) και συγκεκριμένα στο άρθρο 20 παρ. 18, προβλέπεται ότι με προεδρικό 

διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής θα δημιουργηθεί Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών στο οποίο θα καθορίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου. Η ιδιότητα του 

Περιβαλλοντικού ελεγκτή θα χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ και ο 

ελεγκτής θα προβαίνει στους απαιτούμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις των υποκείμενων 

σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων. 

 Όπως επίσης γνωρίζετε στο Π.Δ. 344/2000 καθορίζονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των Γεωτεχνικών μέρος των οποίων είναι και οι δραστηριότητες που έχουν 

σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του Περιβάλλοντος, 

καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται σε αυτό. Αναλόγως και της 

ειδικότητας του κάθε Γεωτεχνικού καθορίζονται δε και τα περιβαλλοντικά αντικείμενα με τα 

οποία μπορεί αυτός να ασχοληθεί. Άλλα και στην καθημερινή του εργασιακή πρακτική ο 

Γεωτεχνικός είναι ο θεματοφύλακας της αειφορικής διαχείρισης και προστασίας του 

Περιβάλλοντος, της τήρησης της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της παροχής 

συμβουλών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την προστασία του Περιβάλλοντος. 

 Για αυτούς τους λόγους λοιπόν είναι προφανής η αναγκαιότητα και ζητάμε από το 

Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προβεί σε όλες τις ενέργειες που αυτό κρίνει απαραίτητες, ώστε να 

περιληφθούν και οι Γεωτεχνικοί στο υπό διαμόρφωση Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών 

του ΥΠΕΚΑ. Η θεσμοθέτηση αυτού του Μητρώου έχει καθυστερήσει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του εν λόγω νόμου και σύμφωνα με την πληροφόρηση που 

είχαμε, αυτή η καθυστέρηση είναι προϊόν και των ζυμώσεων που γίνονται σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων στο εν λόγω 
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μητρώο. Για αυτό το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με το κύρος του ως επίσημου συμβούλου της 

πολιτείας και την Πανελλαδική του εμβέλεια θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος το 

συντομότερο δυνατόν ώστε να μην βρεθεί ο Γεωτεχνικός κλάδος προ τετελεσμένων 

αποφάσεων και χαθεί ένα εργασιακό αντικείμενο το οποίο άλλωστε το δικαιούται.    
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