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Ανηιγραθή από ηο κείμενο ηοσ ζτεδίοσ Προεδρικού Διαηάγμαηος, ηο οποίο είναι 

αναρηημένο ζηη διεύθσνζη: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4217 

 

ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ 

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των 

πτυχιούχων των Σμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Σοπίου, β) Αρχιτεκτονικής 

Σοπίου, γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Τδάτινων Πόρων, δ) Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος της χολής Σεχνολογίας Γεωπονίας των 

Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις: 

α) Σου εδαφίου γ΄ της παρ.2 του άρθρου 25 και της παρ.1 του άρθρου 33 του 

ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄, 

173). 

..... 

..... 

 

Άρθρο 4 

Πτυχιούχοι του Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος 

1. Οι Πτυχιούχοι του Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος της 

χολής Σεχνολογίας Γεωπονίας των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των 

ισότιμων και αντίστοιχων Σμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 

τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση σχετική άδειας άσκησης επαγγέλματος 

από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δύνανται να απασχολούνται ως 

στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους ΟΣΑ και τους εποπτευόμενους από το 

δημόσιο τομείς, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Επίσης, με 
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τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και 

ειδικούς τομείς της Δασοπονίας, όπως η διοίκηση δασικών μονάδων, η διαχείριση, 

εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εκτάσεων. 

2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, 

μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το 

διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει: 

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Σεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν 

σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες 

δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα 

επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα πουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα. 

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Σεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που 

αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια. 

3. Ειδικότερα στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου δύνανται να ασκήσουν τις παρακάτω ενδεικτικές επαγγελματικές 

δραστηριότητες: 

α. Εκπόνηση, εφαρμογή, επίβλεψη δασοπονικών, διαχειριστικών και δασοτεχνικών 

μελετών, όπως: 

1) Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ), μελέτες προστασίας δασών, δασικών 

εκτάσεων και φυσικού περιβάλλοντος. Αντιπυρικές μελέτες. 

2) Διαχειριστικές μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων. 

3) Μελέτες αναδασώσεων, ίδρυσης και λειτουργίας φυτωρίων, εγκατάστασης φυτειών 

κ.α. 

4) Μελέτες βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων. 

5) υμμετοχή σε τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης δασοτεμαχίων (που εμείς ακόμη 

δεν το έχουμε), χαρτογράφησης δασών και δασικών εκτάσεων και εδαφών. 

6) υμμετοχή σε μελέτες δασικής οδοποιίας (δασικών δρόμων, δικτύων, οδοστρωμάτων, 

μικρών τεχνικών έργων κ.ά.). 
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7) Μελέτες διευθέτησης ορεινών λεκανών και χειμάρρων, καθώς και μελέτες μικρών 

φραγμάτων. 

8) Μελέτες φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και 

τεχνικών (βάσεις δεδομένων, GIS). 

9) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων, εγκατάστασης και διαχείρισης αστικού 

και περιαστικού πράσινου κ.ά. 

β. τελέχωση υπηρεσιών, μελετητικών γραφείων, φορέων ανάπτυξης και διαχείρισης 

φυσικών πόρων, μονάδων εκπαίδευσης: 

1) τελέχωση δασικών υπηρεσιών (Δ/νσεων δασών, Δασαρχείων, Δασονομείων). 

2) τελέχωση μελετητικών γραφείων (δασοτεχνικών κ.ά.). 

3) τελέχωση υπηρεσιών ΟΣΑ, Αναπτυξιακών εταιρειών και Υορέων διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών. 

4) τελέχωση Κυνηγετικών υλλόγων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών και επιχειρήσεων θήρας 

& αλιείας. 

5) Προσφορά δασικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης. 

6) τελέχωση άλλων υπηρεσιών με δασικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο. 

γ. τελέχωση μονάδων πρώτης κατεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας δασικών 

προϊόντων: 

1) τελέχωση μονάδων κατεργασίας ξύλου, ρητίνης κ.ά. 

2) τελέχωση επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου, προϊόντων ξύλου και άλλων δασικών 

προϊόντων. 

3) Εμπορία δασικού φυτευτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

4. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται σε όλες τις 

βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. Δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων, με θέματα 

εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους. 
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5. Οι Πτυχιούχοι Δασοπόνοι και Διαχειριστές Υυσικού Περιβάλλοντος των ΣΕΙ, που 

δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, ως μελετητές ή ως εργολήπτες, εγγράφονται 

στα αντίστοιχα μητρώα μελετητών (ΓΕΜ, κατηγορίες 24, 25 και 27), και εργοληπτών 

δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), έργων πρασίνου και φυτοτεχνικών έργων 

(ΜΕΚ, ΜΕΕΠ). 

6. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν την άδεια άσκησης του 

επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 

επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος. 

7. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα, 

που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού αντικειμένου 

των Σμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 5 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

1. Οι Πτυχιούχοι των παρ. 1 των άρθρων 1, 2, 3, και 4 υπόκεινται σε διαδικασία 

πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης 

κοινωνικής ευθύνης τους προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παρ. 2 των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Π.Δ.. 

2. Οι Πτυχιούχοι του Σεχνολογικού Σομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Σμημάτων α) 

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Σοπίου, β) Αρχιτεκτονικής Σοπίου γ) Γεωργικής 

Μηχανολογίας και Τδάτινων Πόρων, και δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού 

Περιβάλλοντος της χολής Σεχνολογίας Γεωπονίας, καθώς και των ισοτίμων και 

αντιστοίχων αυτών, λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από 

επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της 

ειδικότητάς τους στον διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

3. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν 

τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 


