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ΘΕΜΑ: ‘’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ’’ 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 
Με αφορμή διαμαρτυρίες - αιτήματα συναδέλφων Μηχανικών Περιβάλλοντος μελών του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, κρίνομε απαραίτητο και επιτακτικό να σας επισημάνομε τα ακόλουθα: 
Με το Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190 Α’/12.08.1998): ‘’Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 
(Α’ 116) «Περί κατηγοριών μελετών»’’, προστέθηκε η κατηγορία 27 με τίτλο ‘’Περιβαλλοντικές 
Μελέτες’’.  
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 256/1998, το αντικείμενο της κατηγορίας 27 
περιλαμβάνει: 
α) τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και  

δραστηριοτήτων.  
β)    τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.  
γ)  τις μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας, 

αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης).  

δ) τις μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών  (π.χ. 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους). 

 
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 68265/2.10.2000 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: 
‘’Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 265/1998 : Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 
(Α’ 116) «περί κατηγοριών μελετών»’’, προβλέπεται ρητά  ότι στην Κατηγορία 27 με τίτλο 
‘’Περιβαλλοντικές Μελέτες’’ περιλαμβάνονται όχι μόνον οι Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Δημόσια Έργα αλλά και οι ΜΠΕ για Ιδιωτικά Έργα και 
Δραστηριότητες. Επιπρόσθετα στην ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι «…εφεξής τα διάφορα 
είδη περιβαλλοντικών μελετών δεν είναι δυνατό να καταρτίζονται από επιστήμονες 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και λοιπών επιστημονικών εφοδίων, αλλά αντιθέτως, τίθενται σύνολο 
επιστημονικών προϋποθέσεων και προσόντων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των 
Μελετητών ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών».  
Η τεκμηρίωση της προαναφερθείσας Εγκυκλίου χαρακτηρίζεται εύλογη όσον αφορά τις 
διάφορες ειδικότητες Μηχανικών που εκπονούν Περιβαλλοντικές Μελέτες, αλλά έρχεται σε 
σύγκρουση όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επιστημονική κατάρτιση των 
Μηχανικών Περιβάλλοντος. 
Βάσει της Εγκυκλίου, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τα 
αντίστοιχα Τμήματα Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο: ‘’Περιβαλλοντικές Μελέτες’’, δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
της εξειδίκευσής τους, στο πλαίσιο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος στον Ιδιωτικό Τομέα 
πριν την παρέλευση τετραετίας από την κτήση διπλώματος. 
 



Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, επισημαίνομε τα εξής: 
 Το επιστημονικό πεδίο γνώσεων των Μηχανικών Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πλήρως 

την κατηγορία 27 ‘’Περιβαλλοντικές Μελέτες’’, ενώ ταυτόχρονα δικαίωμα εκπόνησης 
Περιβαλλοντικών Μελετών παρέχεται στο σύνολο των Μηχανικών και όχι μόνο 

 Η επαγγελματική κατοχύρωση των Μηχανικών Περιβάλλοντος περιορίζεται έως τώρα στις 
κατηγορίες μελετών 27 και 13 

 Η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα για τα πρώτα τέσσερα έτη 
από την κτήση πτυχίου, δεν ισχύει για καμία από τις βασικές ειδικότητες Μηχανικών 

 Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, όπως όλοι οι Μηχανικοί 
μέλη του ΤΕΕ, έχουν την υποχρέωση να αποδίδουν εισφορές υπέρ ΤΕΕ και υπέρ 
ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε επαγγελματική 
δραστηριότητα που θα τους έδινε την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς σε 
αυτές τις εισφοροδοτικές υποχρεώσεις    

 Με την εφαρμογή της ανωτέρω Εγκυκλίου: 
• Περιορίζεται δραστικά η επιλογή της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος των 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
• Επηρεάζονται αρνητικά οι συνθήκες ανταγωνισμού στις Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Ιδιωτικών Έργων και Δραστηριοτήτων, προκρίνοντας ουσιαστικά τους ήδη 
δραστηριοποιημένους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επαγγελματίες. 

 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, συμμεριζόμενο τις ανησυχίες και τα αιτήματα των μελών του 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, ζητά όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση 
διόρθωση της αρ. πρωτ. οικ. 68265/2.10.2000 Εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ και την άρση της 
νομοθετικής στρέβλωσης. 
 
         
                      Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου  
        
                          Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη   
                          Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.- M.Sc.   
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