
Π.∆. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.  
  
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
  
Έχοντας υπόψη:  

1. 1.      Τις διατάξεις:  
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 και 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθώς και τις διατάξεις των 
παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 
του N. 1474/1984 “Τροποποίηση του ιδρυτικού νόµου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος και άλλες διατάξεις” (Α΄ 128), όπως η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 454/1991 (Α΄166).  
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του N. 2040/1992 “Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις” (Α΄ 
70).  
γ) Του άρθρου 29 Α΄ του N. 1558/1985 “Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα” (Α΄137), 
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του N. 2081/1992 “Ρύθµιση του θεσµού των 
Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του N. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των 
επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και 
άλλες διατάξεις” (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του N. 
2469/1997 “Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών 
και άλλες διατάξεις” (Α΄ 38).  
2. Την αριθµ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών “Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους 
Υφυπουργούς Οικονοµικών” (Β΄ 571).  
3. Την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), που καταχωρίστηκε στα αριθµ. 8/28.5.1999 και 9/18.6.1999 πρακτικά του 
Συµβουλίου αυτού.  
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του διατάγµατος αυτού δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
5. Την αριθµ. 327/2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του 
Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ  
Άρθρο 1  
Πεδίο εφαρµογής  
1. Στις διατάξεις του διατάγµατος αυτού υπάγονται όλοι οι γεωτεχνικοί της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του N. 1474/1984 (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι), 
πτυχιούχοι των στις διατάξεις αυτές οριζοµένων Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, που είναι τακτικά µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως η περίπτωση α~ της 
παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 454/1991.  
2. Το επάγγελµα του γεωτεχνικού εξασκείται κατ' αποκλειστικότητα από τους 
γεωτεχνικούς της προηγούµενης παραγράφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του διατάγµατος 
αυτού (παράγραφος 1 του άρθρου 21 του N. 2040/1992).  
  
Άρθρο 2  
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος δελτίο ταυτότητος  



1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος γεωτεχνικού καθεµιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, 
δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, απαιτείται άδεια που χορηγείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος 
αυτού, η άδεια είναι απαραίτητη για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του 
τακτικού µέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του N. 1474/1984.  
Η άδεια απαιτείται και για το διορισµό ή την πρόσληψη, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
σε θέση του δηµόσιου τοµέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Π.∆. 194/1988 (Α΄84) και το άρθρο 1 του Π.∆. 172/1992 
(Α΄81).  
  
(Σηµείωση : Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 117/01, ΦΚΕ-106 Α' ορίζεται ότι : 
"1. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 344/2000 “Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού” (ΦΕΚ Α’ 297) αρχίζει 
από την 30.6.2002.  
2. Η προβλεπόµενη στην παρ.6 του άρθρου 2 του Π.∆. 344/2000 προθεσµία, 
παρατείνεται µέχρι την 30η Ιουνίου 2002").  
  
2. Η άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού χορηγείται και ανανεώνεται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου.  
Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών υπέρ 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ατελώς, µέχρι το τέλος του µηνός 
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ισχύς κάθε άδειας, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 
χορήγησής της, λήγει, αυτοδικαίως, την τελευταία ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου του 
επόµενου της χορήγησής της έτους, εφόσον δεν ανανεωθεί εµπρόθεσµα.  
Για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους κτηνιάτρους υπηκόους κρατών 
µελών της Ε.Ε., για τους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 498/1989 
“Αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων 
των Κρατών-µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και µέτρα για τη διευκόλυνση 
άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και του δικαιώµατος της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ, 
78/1027/ΕΟΚ και 81/1057/ΕΟΚ ως και τους Νόµους αριθ. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) 
και 1572/1985 (ΦΕΚ 193/Α/1985) µε τους οποίους κυρώθηκαν οι πράξεις προσχώρησης 
της Ελλάδος ως και της Ισπανίας και Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες” (Α 213), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 455/1991 “Τροποποίηση και 
συµπλήρωση του Π.∆. 498/1989 (Α 213), σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 89/594/ΕΟΚ 
και 90/658/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όσον αφορά τους κτηνιάτρους” (Α 166), οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση στους κτηνιάτρους αυτούς 
της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα και της άδειας ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των 
άρθρων 5 και 7 του Π.∆. 498/1989, οφείλουν χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιούν 
επίσηµα αντίγραφα των αδειών αυτών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., µε βάση τις άδειες 
αυτές, υποχρεούται να χορηγήσει αµέσως τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος στους 
εν λόγω κτηνιάτρους, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό κατά την εκτέλεση του κτηνιατρικού 
επαγγέλµατος έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων, µελών του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που έχουν την ελληνική υπηκοότητα και ασκούν το κτηνιατρικό επάγγελµα.  
3. Η χορήγηση της άδειας είναι υποχρεωτική για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον 
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η άδεια χορηγείται εντός δύο (2) µηνών από την 
κατάθεση της αίτησης του ενδιαφεροµένου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Με αιτιολογηµένη απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η άδεια ανακαλείται σε κάθε περίπτωση απώλειας της 



ιδιότητας του τακτικού µέλους του Επιµελητηρίου. Με εξαίρεση την περίπτωση της 
παραίτησης από την ιδιότητα του τακτικού µέλους, ο κάτοχος της άδειας γεωτεχνικός, 
πριν από την ανάκλησή της, καλείται µε έγγραφο του Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που επιδίδεται µε αποδεικτικό, να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του µέσα 
σε τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.  
4. Τα τακτικά µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εφοδιάζονται µε δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται από 
το Επιµελητήριο, µε το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτών ως γεωτεχνικών, η 
ειδικότητά τους κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του άρθρου 4 του N. 1474/1984 καθώς 
και η άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
Το δελτίο ταυτότητας ανανεώνεται το αργότερο µέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.  
  
5. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζεται ο ακριβής τύπος 
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και του δελτίου ταυτότητας των τακτικών µελών καθώς 
και του δελτίου ταυτότητας των οµότιµων και επίτιµων µελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
6. Οι γεωτεχνικοί που, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού, έχουν την ιδιότητα 
του τακτικού µέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οφείλουν, για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής, να 
υποβάλουν, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του 
διατάγµατος, τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.  
  
(Σηµείωση : Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 117/01, ΦΚΕ-106 Α' ορίζεται ότι : 
"1. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 344/2000 “Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού” (ΦΕΚ Α’ 297) αρχίζει 
από την 30.6.2002.  
2. Η προβλεπόµενη στην παρ.6 του άρθρου 2 του Π.∆. 344/2000 προθεσµία, 
παρατείνεται µέχρι την 30η Ιουνίου 2002").  
  
  
Άρθρο 3  
Απασχόληση γεωτεχνικών στο δηµόσιο τοµέα  
Η απασχόληση γεωτεχνικών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, 
διέπεται από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε 
φορά γι' αυτούς ισχύουν.  
  
Άρθρο 4  
Άσκηση επαγγέλµατος στον ιδιωτικό τοµέα  
1. Ως άσκηση του επαγγέλµατος γεωτεχνικού στον ιδιωτικό τοµέα, νοείται η απασχόληση 
των γεωτεχνικών στον τοµέα αυτό µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η 
απασχόλησή τους ως ελεύθερων επαγγελµατιών και η αυτοαπασχόλησή τους.  
2. Αντικείµενα της άσκησης του επαγγέλµατος κατά την προηγούµενη παράγραφο, είναι 
ιδίως τα ακόλουθα:  
α) Η σύνταξη µελετών και η επίβλεψη της εκτέλεσής τους.  
β) Η εκτέλεση έργων.  
γ) Η σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης και γνωµοδότησης.  
δ) Η παροχή συµβουλών εµπειρογνώµονα.  
ε) Η διενέργεια ερευνών.  
στ) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  
ζ) Η διενέργεια εκτιµήσεων.  
η) Η εκπροσώπηση φυσικών ή νοµικών προσώπων και η παράσταση για λογαριασµό 
των προσώπων αυτών, για υποθέσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, ενώπιον των αρχών 
και ιδίως των γεωργικών, δασοπονικών, κτηνιατρικών, κτηνοτροφικών, γεωλογικών και 



αλιευτικών υπηρεσιών, σε κάθε επιχείρηση πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής, 
καθώς και σε κάθε επιχείρηση ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκµετάλλευσης και προστασίας 
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.  
3. Οι υπηρεσίες και επιχειρήσεις της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται να 
αποδέχονται τις υπηρεσίες των γεωτεχνικών, όπως αυτές περιγράφονται στην ίδια 
παράγραφο.  
  
Άρθρο 5  
Γενικές ρυθµίσεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα  
1. Οι γεωτεχνικοί, ασκούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατά τους στα πλαίσια του κύκλου της 
ειδίκευσής τους, όπως προβλέπονται στο διάταγµα αυτό και στις διατάξεις που κάθε 
φορά ισχύουν και έχουν δικαίωµα:  
α) Να εργάζονται ως υπεύθυνοι σε αντικείµενα αντίστοιχα της επιστηµονικής ειδικότητάς 
τους, στον ιδιωτικό τοµέα και στο δηµόσιο τοµέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά.  
β) Να ιδρύουν και να λειτουργούν επιστηµονικά εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου 
ανάλογα µε το αντικείµενο της ειδικότητάς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά 
ισχύουν.  
γ) Να αποκτούν άδεια λειτουργίας καταστήµατος εµπορίας φαρµάκων, υλικών και 
συσκευών που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.  
2. Οι γεωτεχνικοί είναι οι µόνοι αρµόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρµάκων που αφορούν 
αντικείµενα της ειδικότητάς τους, µπορεί να εξελίσσονται σε όλη την κλίµακα της 
διοικητικής, επιστηµονικής και τεχνικής ιεραρχίας σε αντίστοιχες µε την ειδικότητά τους 
επιχειρήσεις, να απασχολούνται αυτοδύναµα ή ως µέλη οµάδων µε τη µελέτη, έρευνα και 
εφαρµογή θεµάτων της ειδικότητάς τους, να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά 
ισχύουν, και να παρίστανται ως επιστηµονικοί σύµβουλοι κατά την εκδίκαση διαφορών 
και εξέταση υποθέσεων ενώπιον διοικητικών οργάνων που αφορούν αντικείµενα της 
ειδικότητάς τους.  
  
Άρθρο 6  
Μητρώο απασχόλησης  
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί ειδικό µητρώο απασχόλησης των µελών του κατά κλάδο, στο οποίο 
αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µε βάση 
υπεύθυνη δήλωσή τους, που περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία της άσκησης του 
επαγγέλµατός τους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η δήλωση υποβάλλεται µία φορά 
κάθε έτος για την ανανέωση του δελτίου ταυτότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 2 του διατάγµατος αυτού.  
  
Άρθρο 7  
Επίλυση αµφισβητήσεων  
1. Στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνιστάται πενταµελής επιτροπή επίλυσης αµφισβητήσεων που 
συγκροτείται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.  
2. Έργο της επιτροπής είναι η επίλυση κάθε αναφυόµενης αµφισβήτησης των ορίων της 
καθύλην επαγγελµατικής δραστηριότητας µεταξύ των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως τα 
όρια αυτά καθορίζονται µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού.  
3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής της παραγράφου 1, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους και σε µία µόνο συνεδρίασή του:  
α) Επιλέγει, µε κλήρωση, από τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πέντε µέλη, 
ένα από κάθε κλάδο, τα οποία αποτελούν τα πέντε τακτικά µέλη της επιτροπής.  



β) Με δεύτερη κλήρωση, από τα µέλη που επιλέχτηκαν στην προηγούµενη περίπτωση α΄, 
επιλέγει τον πρόεδρο, τον Α΄αντιπρόεδρο και το Β΄αντιπρόεδρο της επιτροπής.  
γ) Επιλέγει, από τα λοιπά τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα τέσσερα 
αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, ένα από κάθε κλάδο, πλην του κλάδου των 
ιχθυολόγων. Τα µέλη αυτά αναπληρώνουν αντιστοίχως τα τακτικά µέλη του ιδίου κλάδου.  
δ) Με τρίτη κλήρωση, από τα λοιπά έξι τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επιλέγει 
το πέµπτο αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής.  
Το Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωτέρω διαδικασίας υποβάλλεται στον 
Υπουργό Γεωργίας το αργότερο µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου κάθε έτους και αποτελεί 
εισήγηση του Συµβουλίου αυτού για τον ορισµό των µελών της επιτροπής, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.  
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας:  
α) Του προέδρου, της επιτροπής προεδρεύει ο Α΄αντιπρόεδρος και συµµετέχει ως µέλος 
ο αναπληρωτής του προέδρου.  
β) Του προέδρου και του Α΄αντιπροέδρου, της επιτροπής προεδρεύει ο Β΄αντιπρόεδρος 
και συµµετέχουν ως µέλη αντίστοιχα οι αναπληρωτές του προέδρου και Α΄αντιπροέδρου.  
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που ορίζεται, µε τον 
αναπληρωτή του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου.  
Ως εισηγητής ορίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, τακτικό µέλος αυτής του 
αντίστοιχου κλάδου, σε επαγγελµατική δραστηριότητα του οποίου αναφέρεται η κάθε 
φορά αναφυόµενη αµφισβήτηση.  
4. Η θητεία των µελών της επιτροπής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 
31η ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους. Τα µέλη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
ύστερα από την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της προηγούµενης 
παραγράφου, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στον Υπουργό Γεωργίας, µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου 
κάθε έτους, το πρακτικό της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 
προηγούµενης παραγράφου, τα µέλη της επιτροπής ορίζονται από τον Υπουργό µεταξύ 
των τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του διατάγµατος αυτού, µε απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας ορίζονται οι προθεσµίες της παραγράφου 3 για τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την υποβολή του πρακτικού του Συµβουλίου αυτού στον 
Υπουργό Γεωργίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου 
της προηγούµενης παραγράφου.  
6. Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο εντός εξήντα ηµερών από την 
υποβολή σ' αυτή της σχετικής αίτησης επίλυσης της αµφισβήτησης από τον 
ενδιαφερόµενο γεωτεχνικό καθώς και από κάθε θιγόµενο από τη συγκεκριµένη 
αµφισβήτηση τρίτο. Η αίτηση περιλαµβάνει απαραίτητα τα πραγµατικά περιστατικά της 
συγκεκριµένης αµφισβήτησης, καθώς και τα στοιχεία των εµπλεκοµένων σ' αυτή 
γεωτεχνικών ή τρίτων, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Η επιτροπή, µε έγγραφό της, που επιδίδεται µε αποδεικτικό, καλεί κάθε γεωτεχνικό, του 
οποίου ο αιτών αµφισβητεί το δικαίωµα να ασκήσει ορισµένη επαγγελµατική 
δραστηριότητα, καθώς και κάθε θιγόµενο από τη συγκεκριµένη αµφισβήτηση τρίτο, να 
υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός δεκαπέντε ηµερών από την επίδοση της 
σχετικής πρόσκλησης.  
8. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία µέλη αυτής, 
µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αυτού ο Α΄ή 
Β΄αντιπρόεδρος κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 και αποφασίζει µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου.  



9. Η επιτροπή υποχρεούται να επιλύσει την αµφισβήτηση µε πλήρως αιτιολογηµένη 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, κοινοποιείται, µε αποδεικτικό επίδοσης, στα πρόσωπα της παραγράφου 7 του 
άρθρου αυτού και είναι υποχρεωτική για όλους.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  
  
Άρθρο 8  
Επαγγελµατικές δραστηριότητες  
Οι γεωπόνοι ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:  
α) Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή και µικτής παραγωγής, σε 
γεωργικές βιοµηχανίες, τράπεζες, εταιρίες παραγωγής, κατασκευής, διακίνησης και 
εµπορίας γεωργικών εφοδίων, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς καθώς και σε λοιπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
β) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της 
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση ζηµιών, εφόσον 
αυτές έχουν σχέση µε το γνωστικό τους αντικείµενο.  
γ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αξιοποίηση, βελτίωση και διαχείριση των 
βοσκοτόπων, σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες.  
δ) Σε δραστηριότητες γενικά φυτικής ή ζωικής παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και το 
στάδιο µεταποίησης και εµπορίας.  
ε) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες, που αφορούν τη γεωργία 
και τη διαµόρφωση του τοπίου.  
  
στ) Στη βελτίωση, αξιολόγηση, πιστοποίηση, παραγωγή και διακίνηση σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού.  
ζ) Στην ίδρυση, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης 
φυτικού υλικού, κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και στην εµπορία των 
προϊόντων αυτών.  
η) Σε βιοτεχνολογικές εφαρµογές στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργικές βιοµηχανίες.  
θ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιοµηχανική κατεργασία, ποιοτικό και 
τεχνολογικό έλεγχο, διατήρηση, διακίνηση και διαφήµιση των φυτικών και ζωικών 
προϊόντων, καθώς και στο φυτοϋγειονοµικό έλεγχο προϊόντων φυτικής προέλευσης 
αυτούσιων ή µεταποιηµένων.  
ι) Στον προγραµµατισµό και στον έλεγχο των αποτελεσµάτων της τεχνητής 
σπερµατέγχυσης.  
ια) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εµπορίας, διάθεση, διαφήµιση 
και ενηµέρωση των αγροτών για τα φυτοφάρµακα και άλλα προϊόντα βιολογικής 
καταπολέµησης, εκτός εκείνων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.  
ιβ) Στη συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο της εφαρµογής 
της.  
ιγ) Στην παραγωγή, εµπορία και διάθεση λιπασµάτων, φυτοορµονικών σκευασµάτων και 
προϊόντων ολοκληρωµένης θρέψης που έχουν σχέση µε τη φυτική παραγωγή, καθώς και 
γεωργοκτηνοτροφικών µηχανηµάτων, εργαλείων, συστηµάτων άρδευσης και σκευών.  
ιδ) Στην τεχνολογία και τον εξοπλισµό των αρδεύσεων, στραγγίσεων και εξειδικευµένων 
εγγείων βελτιώσεων.  
ιε) Στις γεωργικές κατασκευές και γεωργικούς εξοπλισµούς.  



ιστ) Στην τεχνολογία της ορθολογικής αξιοποίησης, προστασίας, βελτίωσης και 
συντήρησης του εδάφους, του ύδατος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για 
γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.  
ιζ) Στη βιοµηχανική παραγωγή, εµπορία και διακίνηση των ζωοτροφών, των πρόσθετων 
σε αυτές υλών καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο και τυποποίηση αυτών.  
ιη) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής γεωργικών και 
κτηνοτροφικών νωπών ή µεταποιηµένων προϊόντων.  
ιθ) Στη διενέργεια συγκεντρώσεων γεωργικών προϊόντων.  
κ) Σε δραστηριότητες εργαστηρίων G.L.P. (Good Laboratories Practice) και σαν 
υπεύθυνοι οµάδων G.E.P. (Good Efficiency Practice).  
κα) Σε δραστηριότητες παραγωγής βιοµάζας, µεταποίησης, επεξεργασίας και παραγωγής 
βιοκαυσίµων.  
κβ) Σε δραστηριότητες ολοκληρωµένης διαχείρισης προϊόντων.  
κγ) Στη διενέργεια εργασιών χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης 
φυτονόσων, καθώς και εργασιών καταστροφών βλαβερών ζώων, απεντοµώσεων και 
απολυµάνσεων χώρων και µέσων µεταφοράς µε όλες τις µεθόδους, περιλαµβανοµένης 
και εκείνης του καπνισµού.  
κδ) Στον έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και φαρµακευτικών 
ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, εκτός των κτηνιατρικών φαρµακευτικών ουσιών.  
κε) Στο βιολογικό, τοξικολογικό και χηµικό έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
κστ) Στη διενέργεια κάθε εργασίας που γίνεται για την ασφάλιση της γεωργικής 
παραγωγής.  
κζ) Στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση του εδάφους, των εδαφικών συστηµάτων και της 
βλάστησης γεωργικών εδαφών.  
κη) Στη σύνταξη και υπογραφή αγροτικών κτηµατολογικών και εδαφολογικών χαρτών 
µαζί µε άλλους σχετικούς επιστήµονες.  
κθ) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών για τη δηµιουργία ή επέκταση και εκσυγχρονισµό 
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.  
λ) Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που αφορούν στο 
γνωστικό τους αντικείµενο.  
λα) Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιµοποίηση γενετικών 
πόρων.  
  
λβ) Στο σχεδιασµό, εφαρµογή, έλεγχο και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης.  
λγ) Στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση προέγκρισης, χωροθέτησης, άδειας 
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.  
λδ) Στην αγροτική πληροφορική µαζί µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες.  
λε) Στην κατασκευή προγραµµάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των 
γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, µαζί µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες.  
λστ) Στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου, στην κατάρτιση και εφαρµογή αναπτυξιακών 
προγραµµάτων καθώς και στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικών, 
ολοκληρωµένης διαχείρισης, ονοµασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και 
ειδικών προϊόντων.  
λζ) Στη δηµιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, 
δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής 
και φυτοτεχνικής διαµόρφωσης αστικού και περιαστικού πρασίνου.  
λη) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθµια τριτοβάθµια), οργανισµούς και ιδρύµατα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, οργανισµούς ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, εταιρίες 



τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, οργανισµούς και εταιρίες κτηµατογράφησης, 
καθώς και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) όλων των βαθµίδων.  
λθ) Στη µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία ανθοκοµικών επιχειρήσεων κοπτόµενων 
ανθέων καθώς και στη διαφήµιση, προώθηση και εξαγωγή των προϊόντων αυτών.  
µ) Στη διαχείριση και προστασία των υγροβιότοπων, καθώς και κάθε άλλου 
προστατευόµενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήµατος που έχει σχέση µε το γνωστικό 
τους αντικείµενο.  
µα) Στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρµογή αγροτουριστικών προγραµµάτων και την εν 
γένει προώθηση του αγροτουρισµού.  
µβ) Στο σχεδιασµό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικού 
τεχνολογικού ελέγχου τροφίµων.  
µγ) Στις επιχειρήσεις τροφίµων για θέµατα µελέτης, εφαρµογής και πιστοποίησης 
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP.  
µδ) Στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων στις απαιτήσεις των 
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.  
µε) Στην παρακολούθηση (monitoring) της γεωργικής παραγωγής καθόλη τη διάρκεια της 
γεωργικής περιόδου, στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις 
γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών 
διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας.  
µζ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών.  
  
Άρθρο 9  
Υποχρεωτική απασχόληση  
1. Η απασχόληση, µε αµοιβή, γεωπόνου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση 
έργου ή συµβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή και συνδυασµένης µορφής.  
β) Σε κάθε φύσης γεωργοκτηνοτροφικές βιοµηχανίες, βιοµηχανίες τροφίµων και 
ψυκτικούς χώρους µεγάλης δυναµικότητας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  
γ) Στην ΠΑΣΕΓΕΣ και σε όλες τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνεταιριστικές 
οργανώσεις, καθώς και σε πρωτοβάθµιες εφόσον η δραστηριότητά τους αναφέρεται σε 
περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει την υποχρεωτική απασχόληση γεωπόνων, σε 
γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες και σε 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις.  
δ) Σε οµάδες παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική 
νοµοθεσία και εφαρµόζουν επιχειρησιακά προγράµµατα.  
ε) Στην ίδρυση, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης 
φυτικού υλικού και κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού.  
στ) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής, κατασκευής 
και εµπορίας κάθε φύσης φυτοφαρµάκων και προϊόντων βιολογικής καταπολέµησης, 
λιπασµάτων ως και εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής και εµπορίας κάθε φύσης 
φυτικού ή ζωικού πολλαπλασιαστικού ή φυτωριακού υλικού καθώς και σε ερευνητικές 
εργασίες, πειραµατικές και αποδεικτικές εφαρµογές.  
ζ) Σε εργαστήρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή στις επιχειρήσεις που διαπιστεύουν ή 
έχουν διαπιστεύσει εργαστήρια G.L.P.  
η) Στις οµάδες G.E.P. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καθώς και σε οµάδες ή επιχειρήσεις 
σαν υπεύθυνοι των οµάδων G.E.P.  



θ) Στις οµάδες, επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν σκοπό την παραγωγή 
προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  
ι) Σε οργανισµούς και εταιρίες βιοτεχνολογικών εφαρµογών στη γεωργία, κτηνοτροφία και 
γεωργικές βιοµηχανίες.  
ια) Στις οµάδες, επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν σκοπό την παραγωγή 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  
ιβ) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, επιχειρήσεις 
θερµοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών.  
ιγ) Σε γεωργικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που χρησιµοποιούν ήπιες µορφές 
ενέργειας ή τεχνητά υποστρώµατα.  
ιδ) Σε µονάδες παραγωγής βιοµάζας, µεταποίησης, επεξεργασίας, παραγωγής και 
αξιοποίησης βιοκαυσίµων.  
ιε) Σε φορείς, εταιρίες και νοµικά πρόσωπα που εκτελούν κοινοτικά ή εθνικά 
προγράµµατα, κοινοτικές ή εθνικές πρωτοβουλίες, των οποίων το αντικείµενο έχει σχέση 
µε τη γεωργία, κτηνοτροφία, ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, καθώς και 
µε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.  
ιστ) Στη διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών που έχουν αντικειµενικό σκοπό την εκτίµηση 
ζηµιών στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο 
µηχανολογικό εξοπλισµό γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, στο φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο, εκτός των πραγµατογνωµοσυνών που έχουν ως αντικείµενο την υγιεινή 
κατάσταση των ζώων και τη διαπίστωση της αιτιολογίας του θανάτου αυτών, στη 
διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών σε θέµατα αλλοίωσης και ακαταλληλότητας 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή 
διατροφή ζώων, εκτός αλλοιώσεων υγειονοµικής φύσεως προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
στη διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών που αφορούν πιστοποίηση της καταλληλότητας ή 
µη του κάθε φύσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και της πιστοποίησης της 
καταλληλότητας ή µη των εκτρεφοµένων για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών και φυλών 
παραγωγικών ζώων, αρρένων ή θηλέων.  
ιζ) Σε εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες για κάθε απαλλοτρίωση γεωργικών εκτάσεων, 
εγκαταστάσεων και δικαστικών διανοµών αυτών.  
ιη) Στη διενέργεια εκτιµήσεων για βλάβες και καταστροφές χλοοταπήτων, χώρων 
πρασίνου και δενδροστοιχιών.  
ιθ) Σε συνεταιριστικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης µιγµάτων 
ζωοτροφών, φυραµάτων, συµπληρωµάτων και ισορροπιστών.  
κ) Σε δειγµατοληψίες για την καταλληλότητα των ουσιών της προηγούµενης περίπτωσης.  
  
κα) Στη διενέργεια δειγµατοληψιών για τον έλεγχο της σύνθεσης των γεωργικών 
φαρµάκων και λιπασµάτων και υπογραφή των αντίστοιχων εκθέσεων.  
κβ) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης, διαχείρισης, διανοµής και 
εµπορίας νωπών ή αποθηκευµένων ή συντηρηµένων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων 
και υποπροϊόντων αυτών, µεγάλης δυναµικότητας, κατά την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου αυτού.  
κγ) Στο σχεδιασµό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικού και 
τεχνολογικού ελέγχου τροφίµων.  
κδ) Σε γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφίµων για τη µελέτη, 
εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP.  
κε) Σε συνιστώµενες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 
3 του άρθρου αυτού, γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις.  
κστ) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, µελισσοκοµικές και 
σηροτροφικές επιχειρήσεις.  



κζ) Στην κατασκευή προγραµµάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των 
γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, µαζί µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες.  
κη) Στη σύνταξη αγροτικών κτηµατολογίων και χαρτών εδαφολογικών, βλάστησης 
γεωργικών εδαφών και υδατικών πόρων.  
κθ) Στην κατάρτιση και διαχείριση του Εθνικού Κτηµατολογίου σε ό,τι αφορά εκτάσεις του 
αγροτικού χώρου (οριοθέτηση αγροτικών εκτάσεων, χρήση γης, αξιολόγηση εδαφών).  
λ) Στις αγοραπωλησίες για την εκτίµηση µεγάλων ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης 
ποιµνίων, σµηνών, πτηνών και λοιπών ζώων εκτρεφόµενων για παραγωγικούς σκοπούς, 
εφόσον η αγορά πραγµατοποιείται µε δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά προγράµµατα.  
λα) Στην προµήθεια γεωργικού µηχανολογικού εξοπλισµού και στην κατασκευή 
γεωργικών εγκαταστάσεων, εφόσον η προµήθεια ή κατασκευή πραγµατοποιείται µε 
δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά προγράµµατα.  
λβ) Στα κέντρα γενετικής βελτίωσης των ζώων, καθώς και στα κέντρα σπερµατοληψίας, 
επεξεργασίας και διακίνησης του σπέρµατος των αρρένων ζώων αναπαραγωγής.  
λγ) Σε γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις, και ιππορφοβεία εκτροφής ίππων καθαρόαιµων 
φυλών.  
λδ) Σε διαγωνισµούς όσον αφορά τη φυτοτεχνική διαµόρφωση πρασίνου και 
φυτοκαλύψεων.  
λε) Στο σχεδιασµό και εφαρµογή ιδιωτικών και δηµοτικών χώρων πρασίνου, που 
χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, Οργανισµούς, Ο.Τ.Α. και ιδιώτες.  
λστ) Σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς πιστοποίησης προϊόντων φυτικής ή ζωικής 
παραγωγής.  
λζ) Στα εδαφολογικά και φυτοπαθολογικά εργαστήρια.  
λη) Σε απολυµάνσεις εδάφους ή υποστρωµάτων καλλιέργειας που διενεργούνται από 
επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα.  
λθ) Στους oργανισµούς κοινής ωφέλειας για θέµατα σχετικά µε τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες του άρθρου 8.  
µ) Στο πρόγραµµα συµπλήρωσης των δηλώσεων στα πλαίσια του Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣ∆Ε).  
µα) Σε έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε γεωργικές εκτάσεις, ανεξάρτητα από 
την επιφάνεια και το φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης.  
µβ) Σε µελέτες εγκατάστασης και διαγωνισµούς για την εκτέλεση έργων πρασίνου, που 
κατασκευάζονται από το δηµόσιο, δήµους, κοινότητες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες, αθλητικά σωµατεία και ιδιώτες, καθώς και στην επίβλεψη 
εκτέλεσης των έργων αυτών.  
µγ) Στη σύνταξη και αξιολόγηση συνθετικών χαρτών δηµόσιου οικονοµικού συµφέροντος 
(χάρτες χρήσης γης).  
  
µδ) Σε τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 
επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.  
µε) Σε οργανισµούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για θέµατα σχετικά µε τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες του άρθρου 8.  
µστ) Σε γενικούς και τοπικούς οργανισµούς εγγείων βελτιώσεων και διαχείρισης υδατικών 
πόρων.  
µζ) Στις οµάδες έργου των συµβούλων διαχείρισης αξιολόγησης επιχειρησιακών 
προγραµµάτων, των οποίων το αντικείµενο έχει σχέση µε τη γεωργία, κτηνοτροφία, 
ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, τουριστική ανάπτυξη του αγροτικού 



χώρου, περιβαλλοντική διαχείριση αγροοικοσυστηµάτων, καθώς και µε την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη.  
2. Η απασχόληση, µε αµοιβή, γεωπόνου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις 
µελετών και εκτέλεσης έργων:  
α) Στη µελέτη, οργάνωση και πραγµατοποίηση κατασκευαστικών αναπτυξιακών έργων 
εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών και τουριστικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα 
διαχείρισης, ανάπτυξης, αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης πρασίνου εντός και 
εκτός των πόλεων, στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών συγκοινωνιακών έργων, 
ανενεργών χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων καθώς και στη σύνταξη µελετών 
και εφαρµογή των αρδευτικών και αποστραγγιστικών τους δικτύων.  
β) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες, 
µελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης γεωργικής γης (αρδευτικών, 
αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπληµµυρικών, αγροτικής οδοποιίας, 
υδροταµιευτήρων αρδευτικού νερού), καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση 
και διαχείριση των έργων αυτών.  
γ) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών άρδευσης και αποστράγγισης καλλιεργούµενων 
γαιών και χώρων πρασίνου, καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και 
διαχείριση των έργων αυτών.  
δ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες, 
µελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που αφορούν στο γεωργικό τοµέα καθώς και στην 
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.  
ε) Στη σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, επέκταση, µετεγκατάσταση, εκσυγχρονισµό και 
λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 
επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης και συντήρησης γεωργοκτηνοτροφικών 
προϊόντων, ψυκτικών χώρων και χειρισµού των αποβλήτων αυτών των έργων, καθώς και 
στην κατάρτιση, υπογραφή ή συνυπογραφή, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους 
επιστήµονες, των αντίστοιχων σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των 
αναφερόµενων µονάδων και τον εξοπλισµό αυτών. στ) Στη σύνταξη και υπογραφή 
µελετών διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, επεξεργασία, διάθεση) γεωργικών και 
κτηνοτροφικών µονάδων καθώς και στην παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής των 
µελετών αυτών κατά τη φάση της κατασκευής των αναγκαίων εγκαταστάσεων και της 
καλής λειτουργίας αυτών.  
ζ) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης 
σύγχρονων γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.  
η) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών διαχείρισης βοσκοτόπων όλων των κατηγοριών 
καθώς και στον υπολογισµό της βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης ενός βοσκοτόπου.  
θ) Στη µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία βοτανικών και ζωολογικών κήπων, ενυδρείων 
πάρκων και στη µελέτη βιοτόπων.  
ι) Στις µελέτες σύνταξης προγραµµάτων µεγιστοποίησης του γεωργικού εισοδήµατος και 
της ορθολογιστικότερης εκµετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής, αύξησης της 
παραγωγικότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής (επιχειρησιακά σχέδια 
γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων).  
  
ια) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών χωροταξικού σχεδιασµού κτιρίων, νέων οικισµών και πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων ή επέκτασης οικισµών, όσον αφορά τις ζώνες αστικού και περιαστικού 
πρασίνου και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος.  
ιβ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
κάθε προέγκρισης χωροθέτησης και µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά 



τη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας στο γεωργικό χώρο (συγκοινωνιακά έργα, 
βιοµηχανία, τουρισµός).  
ιγ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών χωροταξικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού (γενικού ή ειδικού).  
ιδ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
κάθε φύσης κοινωνικών και οικονοµικών µελετών που αφορούν τον αγροτικό τοµέα και 
την ανάπτυξη της υπαίθρου.  
ιε) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών περιβαλλοντικής διαχείρισης αγροοικοσυστηµάτων, φυσικών πόρων, φυσικού 
χώρου και αγροτικού τοπίου.  
ιστ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών οικοανάπτυξης, οικοτουρισµού και επέκτασης οικιστικών περιοχών.  
ιζ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
αναπτυξιακών µελετών, µελετών ανάπτυξης της υπαίθρου, µελετών τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και µελετών τουριστικής ανάπτυξης του αγροτικού 
χώρου.  
ιη) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
κάθε φύσης εδαφολογικών µελετών, µελετών εξυγίανσης ή εµπλουτισµού εδαφών, 
µελετών διαχείρισης εδαφικών πόρων και µελετών αφαλατώσεων.  
ιθ) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης χώρων πρασίνου 
που προκηρύσσονται από το ∆ηµόσιο, δήµους, κοινότητες και ν.π.δ.δ..  
κ) Στη σύνταξη και υπογραφή µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης χώρων πρασίνου στα 
πλαίσια σύνταξης αναπτυξιακών µελετών, µελετών τουριστικής ανάπτυξης και µελετών 
εγκατάστασης αθλοπαιδιών.  
κα) Σε έργα πρασίνου (πάρκα, κήπους, δενδροφυτεύσεις, δενδροστοιχίες 
συγκοινωνιακού δικτύου, χλοοτάπητες, γήπεδα) που κατασκευάζονται από το ∆ηµόσιο, 
δήµους, κοινότητες, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., εταιρίες, αθλητικά σωµατεία και από κάθε άλλο 
φορέα, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση των έργων αυτών.  
κβ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπισης αγροτικών εκτάσεων, καθώς και στη 
χρησιµοποίηση γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων αξιοποίησης εκτάσεων 
γεωργικού ενδιαφέροντος, εδαφικών και υδατικών πόρων, για επιστηµονικούς, 
διοικητικούς, δικαστικούς, κτηµατολογικούς ή άλλους σκοπούς.  
κγ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών αντιµετώπισης της διάβρωσης και της απερήµωσης περιοχών που έχουν σχέση 
µε το γνωστικό τους αντικείµενο.  
κδ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών αξιοποίησης της γεωθερµίας και ήπιων µορφών ενέργειας σε τοµείς που έχουν 
σχέση µε το γνωστικό τους αντικείµενο.  
κε) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου σε τοµείς που έχουν σχέση µε το γνωστικό τους 
αντικείµενο.  
κστ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες 
µελετών και πραγµατογνωµοσυνών καταλληλότητας ποιότητας αρδευτικών υδάτων.  
κζ) Στη σύνταξη και υπογραφή γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών, 
γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, 
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).  
  
3. Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι 
εξής εκµεταλλεύσεις:  



α) Γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής:  
αα) Θερµοκηπιακές καλλιέργειες:  
αα1) Καλλιέργειες εδάφους:  
Λαχανοκοµικά : πάνω από 5 στρέµµατα  
Γαρύφαλα : πάνω από 10 στρέµµατα  
Τριαντάφυλλα : πάνω από 5 στρέµµατα  
Λοιπά : πάνω από 15 στρέµµατα  
αα2) Καλλιέργειες εκτός εδάφους:  
Υδροπονικές καλλιέργειες : πάνω από 2 στρέµµατα  
Φυτά ανθοκοµίας σε γλάστρα : πάνω από 2 στρέµµατα  
Λοιπά : πάνω από 2 στρέµµατα  
ββ) Υπαίθριες καλλιέργειες:  
Κηπευτικά και δενδροκοµικά αµπέλια : για καλλιέργειες πάνω από 100 στρέµµατα  
Ξηρικά φυτά µεγάλης καλλιέργειας : για καλλιέργειες πάνω από 500 στρέµµατα  
Ποτιστικά µεγάλης καλλιέργειας : για καλλιέργειες πάνω από 200 στρέµµατα  
γγ) Καλλιέργειες παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων (βιολογικά, ολοκληρωµένης 
διαχείρισης, προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης).  
Για τις καλλιέργειες της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική 
ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιέργειας.  
β) Γεωργικές εκµεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής:  
αα) Μονάδες εκτροφής µε:  
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής : πάνω από 100 αγελάδες  
Αγελάδες κρεατοπαραγωγής : πάνω από 150 αγελάδες  
Μόσχοι πάχυνσης ανά εκτροφή : πάνω από 150 µόσχοι  
Αιγοπρόβατα σταβλισµένα εντατικής διατροφής : πάνω από 300 αιγοπρόβατα  
Αιγοπρόβατα : πάνω από 1.500 αιγοπρόβατα  
Χοιροµητέρες : πάνω από 150 χοιροµητέρες  
Ορνίθια κρεατοπαραγωγής ανά εκτροφή : πάνω από 50.000 ορνίθια  
Όρνιθες αβγοπαραγωγής : πάνω από 50.000 όρνιθες  
Όρνιθες αναπαραγωγής : πάνω από 30.000 όρνιθες  
ββ) Μονάδες εκτροφής για παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων και µονάδες 
διατήρησης σπάνιων εγχώριων φυλών:  
Για τις µονάδες της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική 
εφόσον η δυναµικότητα των αντίστοιχων µονάδων είναι ίση µε το πενήντα τοις εκατό 
(50%) της δυναµικότητας των συµβατικών µονάδων του προηγούµενου εδαφίου αα΄.  
γ) Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες της µιας καλλιέργειες και εκτροφές των 
προηγούµενων α΄ και β΄ κατηγοριών:  
Στις εκµεταλλεύσεις της κατηγορίας αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική 
εφόσον το άθροισµα των ποσοστών κάθε καλλιέργειας και εκτροφής είναι µεγαλύτερο 
από την ακέραια µονάδα. Τα ποσοστά υπολογίζονται µε το πηλίκο της διαιρέσεως του 
αριθµού των στρεµµάτων και εκτρεφοµένων ζώων των υφισταµένων στη συγκεκριµένη 
εκµετάλλευση καλλιεργειών και εκτροφών προς τα καθοριζόµενα αντίστοιχα µεγέθη των 
καλλιεργειών και εκτροφών των προηγούµενων α΄ και β΄ κατηγοριών, µε τον ακόλουθο 
τύπο:  
α1 + α2 +....+ αν + γ1 + γ2 +....+ γν >1  
β1   β2        βν   δ1   δ2        δν 
όπου: α1, α2 .............. αν = αριθµός στρεµµάτων υφισταµένων καλλιεργειών  
β1, β2 ........................ βν = αριθµός στρεµµάτων καλλιεργειών της κατηγορίας α΄ 
γ1, γ2 ........................ γν = αριθµός εκτρεφόµενων ζώων υφισταµένων εκτροφών  



δ1,δ2 ................ ......... δν = αριθµός εκτρεφόµενων ζώων των εκτροφών της κατηγορίας 
β΄ 
  
δ) Μελισσοκοµικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις:  
Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική, 
εφόσον η επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από οκτακόσια (800) µελισσοσµήνη ή 
διακόσια (200) κουτιά µεταξόσπορο.  
  
4. Ως µεγάλης δυναµικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, νοούνται:  
α) Οι κάθε φύσης γεωργοκτηνοτροφικές βιοµηχανίες, βιοµηχανίες τροφίµων και ψυκτικοί 
χώροι που απασχολούν προσωπικό πάνω από είκοσι (20) υπαλλήλους.  
β) Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης, διαχείρισης, διανοµής και 
εµπορίας νωπών ή αποθηκευµένων ή συντηρηµένων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων 
και υποπροϊόντων αυτών, που απασχολούν προσωπικό πάνω από είκοσι (20) 
υπαλλήλους.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ  
  
Άρθρο 10  
Επαγγελµατικές δραστηριότητες  
Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:  
α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται 
από τη δασική νοµοθεσία.  
β) Στη θήρα, θηραµατική οικονοµία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων 
ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ηµιορεινά ύδατα, 
εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των 
άγριων ζώων και ιχθύων.  
γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ηµιορεινών 
βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.  
δ) Στις δασικές µεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της 
ποιότητας και εµπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.  
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της 
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζηµιών που 
προκαλούνται σ' αυτό.  
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος 
και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειµάρρων και χειµαρρωδών ρευµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης του χιονιού.  
ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει 
δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εµπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην 
παραγωγή και εµπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών 
ειδών.  
η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών -δασικών σκοπών, σε 
φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθµισης πρασίνου εντός και 
εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών (δρόµοι, 
σιδηροδροµικές γραµµές), φυσικών σχηµατισµών (ποταµών, χειµάρρων) και των 
αρδευτικών δικτύων αυτών.  



θ) Σε δασικές εκµεταλλεύσεις, βιοµηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης 
προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράµµατα, καθώς και σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που έχουν σχέση µε το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.  
ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εµπορίας και διάθεσης 
φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, δασικών µηχανηµάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρµάκων για καταπολέµηση εντόµων σε 
δασικά είδη δένδρων και θάµνων.  
ια) Στη δηµιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, 
δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής 
και φυτοτεχνικής διαµόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.  
ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά 
είδη σε ορεινές, ηµιορεινές και πεδινές περιοχές.  
ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυµών, των υγροβιότοπων και κάθε 
άλλου προστατευόµενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήµατος, καθώς και στην τουριστική ή 
άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.  
ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εµπορία αρωµατικών φυτών και των προϊόντων 
αυτών, καθώς και καρπών του δάσους (αγριοφράουλες, βατόµουρα).  
ιε) Στην κατάρτιση, εφαρµογή και έλεγχο αναπτυξιακών µελετών και προγραµµάτων 
νοµών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση 
µελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιοµηχανίες παραγωγής, 
κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και 
στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.  
ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη µελετών φωτοερµηνείας και 
τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιµοποίηση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
(GIS) για το χαρακτηρισµό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος 
για επιστηµονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηµατολογικούς ή άλλους σκοπούς.  
ιζ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθµια τριτοβάθµια), σε οργανισµούς έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση µε χερσαία φυσικά 
οικοσυστήµατα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισµούς και εταιρίες κτηµατογράφησης, καθώς και σε 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθµίδων.  
  
Άρθρο 11  
Υποχρεωτική απασχόληση  
1. Η απασχόληση, µε αµοιβή, δασολόγου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση 
έργου ή συµβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού, δασικές εκµεταλλεύσεις 
και σε κάθε φύσης βιοµηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης δασικών 
προϊόντων.  
β) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής δασικών προϊόντων, 
εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής και εµπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού και 
εµφυτευτικού υλικού και φυτοφαρµάκων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού.  
γ) Στις συγκεντρώσεις δασικών προϊόντων που ενεργούνται από το κράτος, 
συνεταιριστικές οργανώσεις, οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτες.  
δ) Στη διενέργεια εκτιµήσεων και πραγµατογνωµοσυνών για κάθε φύσης ζηµίες δασικού 
ενδιαφέροντος για την καταλληλότητα σπόρων και κάθε φύσης δασικού 
πολλαπλασιαστικού και εµφυτευτικού υλικού, καθώς και στις βλάβες καταστροφές 
δενδροστοιχιών, δασικών και καλλωπιστικών ειδών και ξύλινων δαπέδων αθλητικών 
χώρων.  



ε) Στη διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών για κάθε φύσης δασικές εκτάσεις και 
εγκαταστάσεις και σε δικαστικές διανοµές αυτών, καθώς και πραγµατογνωµοσυνών εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων για φυτά απαγορευµένα για λόγους προστασίας της 
δηµόσιας υγείας.  
στ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού 
ελέγχου, πιστοποίησης και εµπορίας δασικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου που 
προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
αυτού.  
  
ζ) Στη σύνταξη µελετών διαχείρισης βοσκοτόπων δηµοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων, 
επιχειρήσεων, ιχθυοκαλλιεργειών ορεινών και ηµιορεινών ρευµάτων.  
η) Στις συνιστώµενες από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες δασοπονικές εταιρίες, 
καθώς και στις εταιρίες, ενώσεις και οργανισµούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων των 
δασικών συνεταιρισµών, εφόσον το αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους εµπίπτει στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.  
θ) Στη σύνταξη µελετών και σχεδίων για την ίδρυση και εγκατάσταση από το κράτος, 
δήµους, κοινότητες, οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες ή άλλους φορείς, 
πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, γηπέδων και εν γένει πρασίνου του οδικού 
δικτύου.  
ι) Σε µελέτη µε την οποία προβλέπονται επεµβάσεις µέσα σε δάσος ή δασική έκταση, 
φυτοτεχνική διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου ή εγκατάστασης εντός ή εκτός 
των πόλεων, επιπτώσεις και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και 
παραχώρηση ή αλλαγή χρήσης δηµόσιας δασικής εν γένει έκτασης.  
ια) Στις µελέτες και στην εκτέλεση έργων αναδασώσεων, δασικών οδών ή δασικού οδικού 
δικτύου και δασικών µεταφορών, αντιπυρικής προστασίας, ίδρυσης και λειτουργίας 
ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραµάτων, χώρων δασικής 
αναψυχής, ίδρυσης δασικών φυτωρίων και καταφυγίων άγριων ζώων ή θηραµάτων.  
ιβ) Στις µελέτες, µαζί µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες, για εγκατάσταση µέσα σε 
δάση ή δασικές εκτάσεις έργων ή δραστηριοτήτων των Α΄και Β΄κατηγοριών των άρθρων 
4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/24.10.1990 (Β/ 678) καθώς και στις 
µελέτες της κατηγορίας 27 του άρθρου 1 του Π.∆.. 256/1998 (Α΄190).  
ιγ) Στις αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες τουριστικής ανάπτυξης, µελέτης camping και 
χιονοδροµικών κέντρων, µελέτες χάραξης πεζοπορικών οικολογικών µονοπατιών και 
ανάδειξης θέσεων θέας και αθλοπαιδιών καθώς και σε µελέτες οικοανάπτυξης και 
ανάπτυξης αγροτουρισµού, για περιοχές µε δάση ή δασικές εκτάσεις.  
ιδ) Στις χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες και µελέτες επέκτασης οικιστικών περιοχών, 
εφόσον έχουν σχέση µε το γνωστικό τους αντικείµενο.  
ιε) Σε αξιόλογες επιχειρήσεις φυτωρίων παραγωγής δασικών ή καλλωπιστικών φυτών, 
σπόρων, βολβών ή άλλου είδους δασικού υλικού, εφόσον το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων τους εµπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.  
ιστ) Στους οργανισµούς κοινής ωφέλειας για κάθε φύσης θέµατα δασικού ενδιαφέροντος.  
ιζ) Σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δευτεροβάθµιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης), στα οποία 
διδάσκονται δασοπονικά αντικείµενα ή αντικείµενα σχετικά µε χερσαία φυσικά 
οικοσυστήµατα, µε δασικά προϊόντα, ξύλο και προϊόντα ξύλου, σε οργανισµούς έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε ερευνητικά ιδρύµατα και εταιρίες, σε οργανισµούς 
ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, που έχουν σχέση µε χερσαία φυσικά οικοσυστήµατα 
και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς 
και σε οργανισµούς και εταιρίες κτηµατογράφησης.  
ιη) Σε εταιρίες σύνταξης µελετών σκοπιµότητας για ίδρυση, επέκταση, βελτίωση, καθώς 
και επιστηµονική και τεχνολογική στήριξη των κάθε φύσης βιοµηχανιών παραγωγής, 



τυποποίησης, συντήρησης, βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης των δασικών 
προϊόντων.  
2. Η συµµετοχή δασολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων:  
α) Στην εκτέλεση δασικών έργων σε δάση που ανήκουν ή διακατέχονται από ν.π.δ.δ. ή 
δηµόσιες επιχειρήσεις.  
  
β) Στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, φυτοκοµικών εργασιών, αναδασώσεων, ορεινών 
υδρονοµικών, αναψυχής, προστασίας και άλλων έργων, που εκτελούνται µέσα σε δάση 
και δασικές εκτάσεις.  
γ) Στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε δάση και δασικές 
εκτάσεις, ανεξαρτήτως επιφάνειας και φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης.  
3. Η απασχόληση δασολόγου, µε αµοιβή, είναι υποχρεωτική:  
α) Στη σύνταξη µελετών για όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.  
β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέµατα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας:  
αα) Εκχέρσωση δασικής έκτασης.  
ββ) Κατάτµηση δασικής ιδιοκτησίας.  
γγ) Αναγνώριση κυριότητας επί δάσους και δασικής έκτασης και χαρακτηρισµός µιας 
έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.  
δδ) Εξαγορά µεριδίων του δηµοσίου ή εξώδικη διανοµή που αφορούν δάση και δασικές 
εκτάσεις.  
εε) Τροποποιήσεις εγκεκριµένης διαχειριστικής έκθεσης δασών.  
στστ) Χορήγηση από δηµόσια φυτώρια σε ιδιώτες αριθµού δασικών δενδρυλλίων ή 
θάµνων καλλωπιστικών.  
ζζ) Χορήγηση επιδότησης του κράτους για εκτέλεση, αγορά κάθε φύσης εξοπλισµού και 
παροχής υπηρεσιών σε δασικές εργασίες, δασοτεχνικά έργα και επιχειρήσεις 
παραγωγής, επεξεργασίας , µεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, 
πιστοποίησης, διαχείρισης και εµπορίας δασικών προϊόντων, ξύλου και προϊόντων ξύλου.   
ηη) Ανάθεση της δασοτεχνικής επίβλεψης και καθοδήγησης εφαρµογής διαχειριστικής 
έκθεσης ή εκτέλεσης έργου από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
ιδιοκτήτες ή διακατόχους δασών που διαχειρίζονται µε βάση εγκεκριµένες διαχειριστικές 
εκθέσεις ή δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται µε βάση εγκεκριµένες µελέτες.  
θθ) Αναγνώριση ιδιοκτησίας αγρού που δασώθηκε, χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας ή 
παραχωρητήριο από το δηµόσιο και αλλαγή της χρήσης δασικής γης, σύµφωνα µε τη 
δασική νοµοθεσία.  
4. α) Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται 
οι δασικές εκµεταλλεύσεις άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) στρεµµάτων, οι οποίες για την 
παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών αξιοποιούν εκτάσεις των φυσικών χερσαίων 
οικοσυστηµάτων και δασικών φυτειών.  
β) Ως µονάδες µεταποίησης δασικών προϊόντων, πρώτης επεξεργασίας, συντήρησης και 
βελτίωσης ξύλου, χάρτου και λοιπών δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των 
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι µονάδες µε µεταποιητική 
ικανότητα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών µέτρων (µ3) ετησίως.  
γ) Ως επιχειρήσεις αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής και εµπορίας δασικών 
προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού, οι επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν δασικά προϊόντα άνω των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) κυβικών µέτρων (µ3) ετησίως.  
δ) Υποχρεούνται να απασχολούν δασολόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, και οι εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης 



εφόσον το γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο δραστηριοποιούνται ή απευθύνονται 
καλύπτεται σε ποσοστό µεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%) από δάση και δασικές 
εκτάσεις.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
  
 Άρθρο 12  
Επαγγελµατικές δραστηριότητες  
Οι κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:  
α) Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις ζωικής ή µικτής παραγωγής, σε γεωργοκτηνοτροφικές και 
κτηνοτροφικές βιοµηχανίες, τράπεζες, εταιρίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
β) Στην πρόληψη και καταπολέµηση των οιασδήποτε αιτιολογίας νοσηµάτων των 
θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών υδροβίων, ωφελίµων 
εντόµων, καθώς και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όλων των ανωτέρω ειδών.  
γ) Στην ίδρυση και λειτουργία, κατ' αποκλειστικότητα, ιατρείων, κλινικών και 
ενδιαιτηµάτων, µικρών και µεγάλων ζώων, αγρίων ζώων και πτηνών, κτηνιατρικών 
µικροβιολογικών, βιοχηµικών, παθολογοανατοµικών και ιστολογικών εργαστηρίων.  
δ) Κατ' αποκλειστικότητα σε κτηνιατρικές πράξεις, επεµβάσεις, κτηνιατροδικαστικές 
εκθέσεις, πιστοποιήσεις θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και στην έκδοση 
κτηνιατρικών γνωµατεύσεων και βεβαιώσεων.  
ε) Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίµων ζωικής προέλευσης.  
στ) Στο σχεδιασµό και εφαρµογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίµων στα 
κρίσιµα σηµεία ελέγχου, των βιοµηχανιών παραγωγής, επεξεργασίας, µεταποίησης και 
τυποποίησης τροφίµων ζωικής προέλευσης.  
ζ) Στον προγραµµατισµό, έλεγχο και εκτέλεση της τεχνητής σπερµατέγχυσης.  
η) Κατ' αποκλειστικότητα στην εφαρµογή, εκτέλεση και έλεγχο της µετεµφύτευσης 
γονιµοποιηµένων ωαρίων στα θηλαστικά ζώα.  
θ) Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, εµπορία και διάθεση των κτηνιατρικών 
φαρµάκων, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων ουσιών για κτηνιατρική 
χρήση.  
ι) Στη χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής, που είναι απαραίτητη για την εµπορία, διάθεση 
και χρήση των προϊόντων της προηγούµενης περίπτωσης.  
ια) Στην ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών φαρµακαποθηκών και φαρµακείων.  
ιβ) Στην παραγωγή, εµπορία, διάθεση, έλεγχο και τυποποίηση των ζωοτροφών, 
συµπυκνωµάτων, προσθετικών και των κτηνοτροφικών µηχανηµάτων, εργαλείων και 
σκευών.  
ιγ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων.  
ιδ) Σε δραστηριότητες ζωικής φύσης και των προϊόντων της.  
ιε) Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, εθνικούς δρυµούς, σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους 
αντικείµενο, υδροβιότοπους και εκτροφεία θηραµάτων.  
ιστ) Στην παραγωγή, επιλογή και εµπορία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.  
ιζ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιοµηχανική επεξεργασία ζωικών και 
αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών, δευτερογενών, στον ποιοτικό, τεχνολογικό και 
υγειονοµικό έλεγχο αυτών καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση και διαφήµιση αυτών.  
ιη) Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών, 
ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και εµπορίας ζωικών 
προϊόντων.  



ιθ) Στη σύνταξη µελετών για τη δηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµό κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης και 
αλιείας.  
κ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της 
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον εµπίπτουν στο γνωστικό τους 
αντικείµενο.  
κα) Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων.  
κβ) Σε συστηµατικές απεντοµώσεις και απολυµάνσεις χώρων και πλοίων.  
κγ) Σε κάθε εργασία που γίνεται για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και της ζωικής 
παραγωγής.  
  
κδ) Με την παροχή γνωµοδοτήσεων σε ινστιτούτα και οργανώσεις καταναλωτών.  
κε) Κατ' αποκλειστικότητα στην ίδρυση µονάδων εκτροφής πειραµατοζώων.  
κστ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας ιχθυογενετικού υλικού και στην παραγωγή, 
τυποποίηση και έλεγχο ιχθυοτροφών.  
κζ) Στην κατασκευή προγραµµάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των 
κτηνοτροφικών µονάδων.  
κη) Στον έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρµακευτικών ουσιών σε 
προϊόντα και στο περιβάλλον.  
κθ) Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που αφορούν 
στο γνωστικό τους αντικείµενο.  
λ) Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιµοποίηση γενετικών 
πόρων.  
λα) Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση 
πιστοποιητικών ολικής ποιότητας.  
λβ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών.  
  
Άρθρο 13  
Υποχρεωτική απασχόληση  
1. Η απασχόληση, µε αµοιβή, κτηνιάτρου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση 
έργου ή συµβούλου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις.  
β) Στις κτηνοτροφικές ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις και ψυκτικούς χώρους ζωικών 
προϊόντων µεγάλου δυναµικού εφόσον το αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους εµπίπτει 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.  
γ) Στις δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις, 
κοινοπραξίες, οµάδες παραγωγών και διεπαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και σε 
αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, οµάδες παραγωγών και 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις αλιευτικής φύσης.  
δ) Στις επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγής, παρασκευής, 
συσκευασίας και εµπορίας κτηνιατρικών φαρµάκων, βιολογικών προϊόντων, βιταµινών, 
συµπληρωµάτων και ιχνοστοιχείων κτηνιατρικής χρήσης και ζωικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού.  
ε) Στην οργάνωση και διεξαγωγή προγραµµάτων πρόληψης ή καταπολέµησης 
νοσηµάτων των θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών, υδροβίων, 
ωφελίµων εντόµων, καθώς και στην παροχή κτηνιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αυτών.  



στ) Σε επιχειρήσεις απολυµάνσεων.  
ζ) Στη διενέργεια εκτιµήσεων και πραγµατογνωµοσυνών για κάθε ζηµία κτηνοτροφικής και 
αλιευτικής παραγωγής, αλλοιώσεων προϊόντων ζωικών ή αλιευτικών προορισµένων για 
τη διατροφή ανθρώπων ή ζώων ή καταλληλότητας ζωικού αναπαραγωγικού και 
πολλαπλασιαστικού υλικού.  
η) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης µιγµάτων ζωοτροφών, 
φυραµάτων, συµπληρωµάτων και ισορροπιστών.  
θ) Στη διενέργεια δειγµατοληψιών για την εξέταση της καταλληλότητας των παραπάνω 
τροφίµων και ζωοτροφών.  
ι) Σε φαρµακοβιοµηχανίες που παράγουν, παρασκευάζουν ή συσκευάζουν κτηνοτροφικά 
φάρµακα ή βιολογικά προϊόντα, καθώς και σε µικροβιολογικά εργαστήρια που εκτελούν 
εξετάσεις για ζώα και ζωοανθρωπονόσους.  
ια) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και µεταποίησης ζωικών και αλιευτικών 
προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών.  
ιβ) Σε βιοµηχανίες προϊόντων γάλακτος.  
ιγ) Στην οργάνωση, έλεγχο και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, 
ιχθυοσκαλών και ψυκτικών χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης ζωικών προϊόντων και 
προϊόντων αλιείας καθώς και άλλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των προϊόντων 
αυτών.  
ιδ) Σε αγοραπωλησίες, εκτιµήσεις µεγάλων ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης, εργασίας, 
ποιµνίων, πτηνών, σµηνών και λοιπών ζώων, εφόσον η αγορά αυτών πραγµατοποιείται 
µε δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα.  
ιε) Σε ιπποδρόµους που λειτουργούν σε οργανωµένη βάση.  
ιστ) Στα κέντρα σπερµατοληψίας, επεξεργασίας σπέρµατος ζώων και τεχνητής 
σπερµατέγχυσης.  
ιζ) Σε οργανωµένους ζωολογικούς κήπους και σε κτηνοτροφικές ή γεωργοκτηνοτροφικές 
εκθέσεις.  
ιη) Σε ενδιαιτήµατα και καταφύγια ζώων και ιπποφορβεία.  
ιθ) Σε νοσοκοµεία και κλινικές, φοιτητικές και σπουδαστικές λέσχες και εστίες, 
σωφρονιστικά ιδρύµατα, κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές µονάδες, εφόσον η δυναµικότητά 
τους είναι άνω των χιλίων (1.000) ατόµων.  
κ) Σε εκθέσεις και διαγωνισµούς ζώων συντροφιάς.  
κα) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας ιχθυογενετικού υλικού.  
κβ) Σε φορείς, εταιρίες και νοµικά πρόσωπα που εκτελούν κοινοτικά ή εθνικά 
προγράµµατα και πρωτοβουλίες, των οποίων το αντικείµενο έχει σχέση µε την 
κτηνοτροφία ή πτηνοτροφία εν γένει καθώς και µε τη µελέτη, διαφύλαξη και προστασία 
της άγριας πανίδας.  
κγ) Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιολογικής κτηνοτροφίας.  
κδ) Σε πρωτοβάθµιους κτηνοτροφικούς, πτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισµούς, 
εφόσον η δραστηριότητά τους αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει την 
υποχρεωτική απασχόληση κτηνιάτρων.  
κε) Σε µονάδες εκτροφής ζώων παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων και µονάδες 
διατήρησης σπάνιων εγχώριων φυλών. Στις µονάδες της περίπτωσης αυτής, η 
απασχόληση κτηνιάτρων είναι υποχρεωτική, εφόσον η δυναµικότητά τους είναι ίση µε το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των συµβατικών µονάδων της παραγράφου 3 του άρθρου 
αυτού.  
κστ) Σε σφαγεία, πτηνοσφαγεία και χοιροσφαγεία µε κωδικό Ε.Ε.  
κζ) Σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τεµαχισµού, µεταποίησης και τυποποίησης κρέατος και 
παρασκευής αλλαντικών, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια τροφίµων ζωικής 
προέλευσης, κατάψυξης, επεξεργασίας κατεψυγµένων µε κωδικό Ε.Ε.  



κη) Σε ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες άνω των 500tn παραγόµενου προϊόντος ετησίως.  
κθ) Σε αλυσίδες µεγάλων καταστηµάτων πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
αυτούσιων ή µεταποιηµένων, νωπών ή κατεψυγµένων, εφόσον διαθέτουν ανεξάρτητους 
αποθηκευτικούς ή ψυκτικούς χώρους διανοµής τροφίµων ζωικής προέλευσης και 
απασχολούν στους αποθηκευτικούς ή ψυκτικούς αυτούς χώρους, τουλάχιστον είκοσι (20) 
υπαλλήλους.  
2. Η απασχόληση, µε αµοιβή, κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις 
µελετών:  
α) Στη σύνταξη κτηνοτροφικών µελετών και µελετών κτηνοτροφικού προγραµµατισµού 
για την ίδρυση, εγκατάσταση, εκσυγχρονισµό, επέκταση κτηνοτροφικών και αλιευτικών 
εκµεταλλεύσεων, βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών επεξεργασίας, τυποποίησης και συντήρησης 
ζωικών και αλιευτικών προϊόντων και ψυκτικών χώρων.  
β) Στην κατάρτιση και υπογραφή ή συνυπογραφή σε συνεργασία µε άλλους 
συναρµόδιους επιστήµονες των σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των 
πτηνοκτηνοτροφικών και αλιευτικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού αυτών.  
γ) Στη σύνταξη προγραµµάτων και µελετών για την ορθολογική οργάνωση 
κτηνοτροφικών ή µικτών εκµεταλλεύσεων κατά περιφέρεια ή περιοχή.  
  
3. Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι 
ακόλουθες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις:  
  
α) Πτηνοτροφεία κάθε είδους: Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 50.000 πτηνά.  
β) Χοιροτροφεία: Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 200 χοιροµητέρες.  
γ) Βοοτροφικές µονάδες: Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 100 αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής.  
δ) Βοοτροφικές µονάδες: Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 300 αγελάδες 
κρεατοπαραγωγής.  
ε) Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες: Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 2000 
αιγοπρόβατα.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ  
  
Άρθρο 14  
Επαγγελµατικές δραστηριότητες  
Οι γεωλόγοι ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:  
α) Στη σύνταξη κάθε είδους γεωλογικής µελέτης, στην εκτέλεση και επίβλεψη έργων 
γεωλογικής διερεύνησης, συµπεριλαµβανοµένων και των φωτογεωλογικών και 
τηλεανιχνευτικών ερευνών.  
β) Στην έρευνα, αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ορυκτών, υδατικών και 
ενεργειακών πόρων, καθώς και έργων µεταλλευτικής γεωλογίας.  
γ) Στη σύνταξη γεωλογικών, γεωµορφολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, 
εδαφοτεχνικών, κοιτασµατολογικών, γεωχηµικών, τεκτονικών, νεοτεκτονικών, 
σεισµοτεκτονικών, γεωφυσικών, παλαιογεωγραφικών, εδαφολογικών και 
φωτογεωλογικών µελετών και στη σύνταξη των αντίστοιχων χαρτών.  
δ) Στις κάθε φύσης υποθαλάσσιες και παράκτιες γεωλογικές έρευνες.  
ε) Στις κάθε φύσης γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες και εργασίες θεµελίωσης και 
κατασκευής επιφανειακών και υπόγειων τεχνικών έργων.  



στ) Στον προγραµµατισµό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδοµένων ερευνητικών 
δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων για γεωλογικούς, κοιτασµατολογικούς, υδρογεωλογικούς, 
µεταλλευτικούς, γεωτεχνικούς, εδαφοτεχνικούς, γεωθερµικούς σκοπούς και στην 
αναζήτηση υδρογονανθράκων.  
ζ) Στον προγραµµατισµό, εκτέλεση και επίβλεψη τσιµεντενέσεων σταθεροποίησης και 
στεγανοποίησης.  
η) Στον προγραµµατισµό, εκτέλεση και επίβλεψη υδροµαστευτικών αποστραγγιστικών 
έργων και υδρογεωτρήσεων.  
θ) Στις εργασίες προσδιορισµού των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων εδαφών, βράχων 
και αδρανών υλικών, στον έλεγχο τήρησης και εφαρµογής προδιαγραφών που αφορούν 
τα υλικά κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και στη σύνταξη προδιαγραφών.  
ι) Στις κάθε φύσης γεωτεχνικές εργασίες, έρευνες ή µελέτες που αφορούν το σχεδιασµό, 
πρόληψη και αντιµετώπιση καταστροφικών φαινοµένων, σεισµών, κατολισθήσεων, 
κατακρηµνίσεων, καθιζήσεων, ηφαιστείων και υπερβολικής ανύψωσης της στάθµης των 
υπόγειων και επιφανειακών νερών (πληµµύρες).  
ια) Στις κάθε φύσης γεωλογικές χαρτογραφήσεις κοιτασµατολογικού, τεχνικού, γεωργικού, 
δασικού και γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Στη σύνταξη γεωτεχνικών µελετών, εκτέλεση και 
επίβλεψη έργων γεωτεχνικής διερεύνησης για την κατασκευή οδών, φραγµάτων, 
λιµνοδεξαµενών, υδατοδεξαµενών, γεφυρών, σιδηροδροµικών γραµµών, υπόγειων 
ταµιευτήρων, σηράγγων και στοών και εν γένει εκσκαφών και θεµελιώσεων στο έδαφος 
και υπέδαφος, µε την εκτέλεση γεωτεχνικών και τεχνικογεωλογικών χαρτογραφήσεων 
(επίγειων και υπόγειων), εργαστηριακών και επιτόπιων δοκιµών εδαφοµηχανικής και 
βραχοµηχανικής, γεωφυσικών διασκοπήσεων και εφαρµογών τηλεπισκόπησης.  
  
ιβ) Στη σύνταξη και αξιολόγηση συνθετικών χαρτών δηµόσιου οικονοµικού συµφέροντος 
(χάρτες χρήσης γης) και στην εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
(G.I.S.) για όλες τις παραπάνω κατηγορίες χαρτογραφήσεων.  
ιγ) Στις κάθε φύσης γεωλογικές, γεωχηµικές και γεωφυσικές εργασίες που έχουν σκοπό 
τον εντοπισµό, αξιολόγηση και αξιοποίηση κοιτασµάτων ορυκτών πρώτων υλών, 
γεωθερµικών πεδίων, υδρογονανθράκων και άλλων ενεργειακών πρώτων υλών καθώς 
και στις βιοχηµικές εργασίες και έρευνες.  
ιδ) Στην έρευνα, εκµετάλλευση, αξιοποίηση, επεξεργασία και διακίνηση ορυκτών πρώτων 
υλών για την παραγωγή πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων.  
ιε) Στην έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, τυποποίηση και εµπορία µαρµάρων, 
διακοσµητικών πετρωµάτων και αδρανών υλικών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
σκληρών αδρανών υλικών.  
ιστ) Στη µελέτη των τεχνολογικών παραµέτρων των ορυκτών.  
ιζ) Στον εντοπισµό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό, αξιοποίηση και διαχείριση των 
υδάτινων πόρων.  
ιη) Στην έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση των θερµοµεταλλικών υδάτων για γεωργικές, 
οικιστικές, τουριστικές και βιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις, καθώς και την εµφιάλωση και 
εµπορία των µεταλλικών υδάτων.  
ιθ) Στον έλεγχο της ποιότητας και της δίαιτας, καθώς στην προστασία του υπόγειου 
υδατικού δυναµικού από κάθε µεταβολή των φυσικών, χηµικών και µικροβιολογικών 
ιδιοτήτων του, εξαιτίας ανθρωπογενών επεµβάσεων, καθώς και στη λήψη µέτρων για την 
εξυγίανση και αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων που έχουν υποστεί ρύπανση και 
µόλυνση.  
κ) Στις κάθε φύσης γεωλογικές, στρωµατογραφικές, τεκτονικές, νεοτεκτονικές, 
γεωµορφολογικές, ιζηµατολογικές, γεωφυσικές, γεωχηµικές, ραδιοµετρικές διασκοπήσεις, 
παλαιοντολογικές, ορυκτοδιαγνωστικές, αρχαιοµετρικές µελέτες που αφορούν την 



αρχαιολογική έρευνα, στις κάθε φύσης εργασίες για την αντιµετώπιση καταστροφών που 
προέρχονται από τη διάβρωση, καθώς και στην αναστήλωση µνηµείων.  
κα) Σε κάθε φύσης γεωφυσικές εργασίες, καθώς και στην αξιολόγηση και ερµηνεία των 
γεωφυσικών δεδοµένων.  
κβ) Στις εργασίες καθορισµού της σεισµικότητας και της σεισµικής επικινδυνότητας, 
σύνταξης µικροζωνικών µελετών, σύνταξης νεοτεκτονικών χαρτών και γενικά στον 
αντισεισµικό σχεδιασµό.  
κγ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προστασία, αξιοποίηση, αποκατάσταση 
και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.  
κδ) Στην προστασία των παράκτιων περιοχών και των υγροβιότοπων από τη µεταφορά 
και την απόθεση φερτών υλικών και ιζηµάτων µέσω ποταµών και ρεµάτων.  
κε) Στην έρευνα, εντοπισµό, ανάδειξη, αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία γεωλογικών 
µνηµείων, γεωπάρκων, γεωτόπων, καθώς και περιοχών ιδιαίτερου γεωλογικού και 
γεωµορφολογικού ενδιαφέροντος.  
κστ) Στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό που αφορά την καταλληλότητα των εδαφών 
για ασφαλή δόµηση, τον καθορισµό βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και µεταλλευτικών 
περιοχών, λατοµικών ζωνών και µαρµαροφόρων περιοχών, ζωνών απόληψης 
οικονοµικών πρώτων υλών, χώρων αποθήκευσης καυσίµων, χώρων κατάλληλων για 
απόθεση και αποθήκευση αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και χώρων κατάλληλων 
για κοιµητήρια, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε λατοµικές και µεταλλευτικές 
περιοχές, την προστασία αρχαιολογικών χώρων και τοποθεσιών, φυσικών και 
γεωλογικών µνηµείων και τοπίων ιδιαίτερου κάλλους και γενικά του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και της αισθητικής του τοπίου.  
κζ) Στην γεωλογική, υδρογεωλογική και τεκτονική µελέτη και τουριστική αξιοποίηση των 
σπηλαίων.  
  
κη) Σε µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες για την έρευνα, εντοπισµό, εκµετάλλευση, 
αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε µεταλλευτικό ή λατοµικό χώρο.  
κθ) Στις αποκαλύψεις µεταλλείων, γεωτρήσεων και ερευνών υπεδάφους.  
λ) Στο χωροταξικό σχεδιασµό, στην κατανοµή χρήσης γης, στον καθορισµό οικιστικών 
περιοχών και στη θεµελίωση οικισµών και προστασία τους από φυσικά καταστροφικά 
φαινόµενα.  
λα) Στη σύνταξη και εκτέλεση γεωτουριστικών προγραµµάτων και στην εν γένει ανάπτυξη 
του γεωτουρισµού.  
λβ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθµια τριτοβάθµια), στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης όλων των βαθµίδων, σε οργανισµούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις 
υπηρεσίες της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισµούς ποιοτικού 
ελέγχου ορυκτών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.  
  
Άρθρο 15  
Υποχρεωτική απασχόληση  
1. Η απασχόληση, µε αµοιβή, γεωλόγου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση 
έργου ή συµβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Σε µεταλλευτικές, µεταλλουργικές και λατοµικές επιχειρήσεις, βιοµηχανίες και γενικά σε 
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες που ασχολούνται µε την έρευνα, εξόρυξη, 
επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση και εµπορία ορυκτών και ενεργειακών πρώτων 
υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων τους, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 
αυτού.  



β) Σε όλους τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ΟΤΑ, συνεταιρισµούς και αναπτυξιακούς 
συνδέσµους που προγραµµατίζουν κάθε φύσης βασική και εφαρµοσµένη γεωλογική 
έρευνα.  
γ) Σε µεταλλευτικές και λατοµικές επιχειρήσεις, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 
άρθρου αυτού.  
δ) Σε µονάδες εµφιάλωσης και εµπορίας µεταλλικών υδάτων, κατά τα οριζόµενα στην 
παρ. 4 του άρθρου αυτού.  
ε) Σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ορυκτών 
πρώτων υλών, καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων τους και ειδικότερα στις 
µονάδες παραγωγής τσιµέντου, µαρµάρων και διακοσµητικών πετρωµάτων, 
κεραµοποιίας, υαλουργίας, πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων.  
στ) Στις επιχειρήσεις εξόρυξης ενεργειακών πρώτων υλών και υδρογονανθράκων.  
ζ) Στους φορείς που εκµεταλλεύονται τις λουτροπόλεις.  
η) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την κατάρτιση 
προγραµµάτων µελετών, κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και 
εγγειοβελτιωτικών έργων.  
θ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε γεωερευνητικές εργασίες 
για τη διαπίστωση των εδαφικών και υπεδαφικών συνθηκών για τη θεµελίωση τεχνικών 
έργων (γεωτρήσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις, ερευνητικά φρεάτια ή ορύγµατα, 
δοκιµαστικές σήραγγες).  
ι) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µελέτη, επίβλεψη, 
κατασκευή και συντήρηση των µεγάλων τεχνικών έργων (δρόµων, φραγµάτων και 
ταµιευτήρων ύδατος, γεφυρών και επιχωµάτων, λιµενικών έργων, αεροδροµίων, 
σηράγγων και στοών).  
ια) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό, 
εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδοµένων των κάθε φύσης ερευνητικών ή 
παραγωγικών γεωτρήσεων που εκτελούνται από ή για λογαριασµό δηµόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων, καθώς και στην καλλιέργεια πηγών στα υδροµαστευτικά έργα.  
ιβ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις κάθε φύσης 
υδρογεωλογικές µελέτες και έρευνες που αφορούν τον εντοπισµό, ποσοτικό και ποιοτικό 
προσδιορισµό, αξιοποίηση και διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων (φυσικών, 
µεταλλικών, θερµοµεταλλικών υδάτων), καθώς και τον καθορισµό ζωνών προστασίας για 
την αποτροπή ενδεχόµενης µόλυνσης ρύπανσής τους και αλλοίωσης των αποθεµάτων 
τους.  
ιγ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό, 
µελέτη, επίβλεψη και κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων.  
ιδ) Στους οργανισµούς και επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.  
ιε) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό, 
µελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων αποκάλυψης µεταλλείου.  
ιστ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον καθορισµό θέσεων 
εναπόθεσης αστικών βιοµηχανικών αποβλήτων, αποθήκευσης καυσίµων, κοιµητηρίων, 
σφαγείων, βαφείων, βυρσοδεψίων.  
ιζ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη διενέργεια εκτιµήσεων 
και πραγµατογνωµοσυνών σε κάθε φύσης καταστροφές που είναι συνέπεια 
γεωδυναµικών φαινοµένων ή διαταραχών, όπως κατολισθήσεις, κατακρηµνίσεις, 
καθιζήσεις, σεισµοί, καθώς και στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπισή 
τους.  
ιη) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις περιπτώσεις 
αγοραπωλησίας µεταλλείου, λατοµείου, κοιτάσµατος ή παραχώρησης, για την εκτίµηση 
του ύψους της συναλλαγής.  



ιθ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε περιπτώσεις λήψης 
περιοριστικών µέτρων για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τους κινδύνους 
εξάντλησης και υφαλµύρωσής τους, µε σκοπό την επωφελή χρησιµοποίηση και 
διατήρηση της ποιότητάς τους.  
κ) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον έλεγχο και τις 
διαδικασίες παραχώρησης, µίσθωσης µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων.  
κα) Σε φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον έλεγχο 
οικονοµοτεχνικών µελετών για την ίδρυση, επέκταση, ανανέωση αδειών µεταλλευτικών ή 
λατοµικών επιχειρήσεων και στις αντίστοιχες µελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  
κβ) Στα µουσεία φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοντολογίας, στις εκθέσεις ορυκτών 
και πετρωµάτων, καθώς και στα γεωπάρκα.  
2. Η απασχόληση, µε αµοιβή γεωλόγου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις 
σύνταξης µελετών:  
α) Γεωλογικές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε είδους µελετών 
υποθαλάσσιας γεωλογίας.  
β) Υδρογεωλογικές µελέτες.  
γ) Γεωφυσικές µελέτες.  
δ) Κοιτασµατολογικές µελέτες για εντοπισµό και αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών στην 
ξηρά, υφαλοκρηπίδα και το θαλάσσιο βυθό.  
ε) Οικονοµοτεχνικές µελέτες κοιτασµάτων.  
στ) Πετρογραφικές ορυκτολογικές µελέτες πετρωµάτων, ορυκτών και µεταλλευµάτων.  
ζ) Μελέτες καθορισµού φυσικοχηµικών ιδιοτήτων ορυκτών πρώτων υλών.  
η) Οικονοµοτεχνικές µελέτες εκµετάλλευσης λατοµείου ή µεταλλείου.  
θ) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος που 
προκαλούνται από την κατασκευή τεχνικών έργων, µεταλλευτικές και λατοµικές 
δραστηριότητες και την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων.  
ι) Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης φυσικών και γεωλογικών µνηµείων, γεωλογικών 
γεωµορφολογικών σχηµατισµών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και 
γεωτουριστικές µελέτες.  
ια) Μελέτες καθορισµού λατοµικών ζωνών και µαρµαροφόρων περιοχών.  
ιβ) Μελέτες καθορισµού θέσεων λήψης βιοµηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών και 
αµµοληψίας.  
ιγ) Μελέτες καθορισµού ζωνών προστασίας σηµείων υδροληψίας.  
ιδ) Μελέτες αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.  
ιε) Μελέτες προσδιορισµού ζωνών εµπλουτισµού υπόγειων υδάτων από επιφανειακά.  
  
ιστ) Μελέτες διευθέτησης κοιτών ποταµών και χειµάρρων.  
ιζ) Μελέτες εντοπισµού αξιολόγησης και αξιοποίησης γεωθερµικών πεδίων καθώς και 
θερµοµεταλλικών υδάτων.  
ιη) Γεωχηµικές υδροχηµικές µελέτες.  
ιθ) Ιζηµατολογικές µελέτες.  
κ) Παλαιοντολογικές και µικροπαλαιοντολογικές µελέτες.  
κα) Παλαιογεωγραφικές µελέτες.  
κβ) Γεωµορφολογικές µελέτες.  
κγ) Τεκτονικές, νεοτεκτονικές και µικροτεκτονικές µελέτες.  
κδ) Μικροζωνικές µελέτες.  
κε) Μελέτες καθορισµού σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας περιοχών.  
κστ) Στρωµατογραφικές µελέτες.  
κζ) Φωτογεωλογικές και τηλεανιχνευτικές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µελετών τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων.  



κη) Μελέτες προσδιορισµού εδαφικών και υπεδαφικών συνθηκών για ασφαλή δόµηση 
(θεµελίωση) τεχνικών έργων και κατασκευών, καθώς και µελέτες φυσικών µηχανικών 
χαρακτηριστικών εδαφικών βραχωδών σχηµατισµών.  
κθ) Μελέτες καθορισµού κατολισθαινουσών περιοχών, οικισµών και λήψης µέτρων για 
την αντιµετώπισή τους. 
λ) Μελέτες προσδιορισµού του βαθµού διάβρωσης εδαφών και αντιµετώπισής τους.  
λα) Γεωλογικές, γεωτεχνικές µελέτες οδοποιίας και µελέτες κατολισθήσεων και ευστάθειας 
πρανών οδικού δικτύου.  
λβ) Γεωλογικές, γεωτεχνικές µελέτες ειδικών τεχνικών έργων (σήραγγες, στοές, γέφυρες, 
επιχώµατα).  
λγ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες αεροδροµίων.  
λδ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες λιµενικών και υποθαλάσσιων έργων.  
λε) Γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες για την κατασκευή φραγµάτων για ενεργειακούς 
και υδρευτικούς αρδευτικούς σκοπούς.  
λστ) Γεωλογικές µελέτες οικιστικών περιοχών (καταλληλότητα περιοχών) καθώς και 
βιοµηχανικών βιοτεχνικών περιοχών.  
λζ) Μελέτες καθορισµού χώρων διάθεσης στερεών και υγρών, αστικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων.  
λη) Μελέτες καθορισµού θέσεων νεκροταφείων, αποθήκευσης καυσίµων, σφαγείων και 
βαφείων.  
λθ) Μελέτες καθορισµού λιπαντικής επιδεκτικότητας περιοχών.  
µ) Μελέτες σύνταξης µαθηµατικών οµοιωµάτων υπόγειων υδροφορέων.  
3. Η απασχόληση γεωλόγου, µε αµοιβή, είναι υποχρεωτική στη σύνταξη εκθέσεων για τα 
παρακάτω θέµατα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις που κάθε φορά 
ισχύουν:  
α) Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών µονάδων, ξενοδοχείων, κάµπινγκ (έκθεση 
αντιµετώπισης υδρευτικών αναγκών).  
β) ∆ηµιουργία νέων οικιστικών µονάδων από οικοδοµικούς συνεταιρισµούς ή για 
παραθεριστική κατοικία (έκθεση γεωλογικής γεωτεχνικής καταλληλότητας).  
γ) Επιδοτήσεις ή δανειοδοτήσεις από το δηµόσιο ή τράπεζες των γεωτρήσεων και 
πηγαδιών.  
δ) Χορήγηση άδειας ανόρυξης υδρογεώτρησης για ύδρευση, άρδευση ή βιοµηχανική 
χρήση.  
ε) Υπαγωγή µεταλλευτικών ή λατοµικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εµπορίας και 
διακίνησης ορυκτών και αδρανών υλικών σε αναπτυξιακούς νόµους.  
στ) Έλεγχος αργούντων και αποθεµατικών ορυχείων.  
ζ) Ίδρυση βιοµηχανικών µονάδων και ζωνών, όσον αφορά την υδροδότηση και τα 
απόβλητα.  
4. Η υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 
2 και 3 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται, βάσει του αντικειµένου και του µεγέθους της 
αντίστοιχης οικονοµικής δραστηριότητας, ως εξής:  
  
α) Μεταλλευτικές επιχειρήσεις:  
Η υποχρέωση απασχόλησης γεωλόγου από τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο 
αντικείµενο τις ορυκτές πρώτες ύλες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.∆. 
210/73 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (Α 277), στηρίζεται στις ανάγκες και στους κανόνες 
της επιστήµης που διέπουν την έρευνα, αξιολόγηση, εξόρυξη και επεξεργασία των 
παραπάνω πρώτων υλών, ως ακολούθως:  
αα) Επιχειρήσεις µε κατοχή άδειας µεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) (περίοδος 3ετής + 1 
έτος):  



Ένας (1) γεωλόγος ανά έτος και ανά ΑΜΕ (Γεωλογική, κοιτασµατολογική, γεωχηµική 
έρευνα, σχεδιασµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση ερευνητικών έργων και 
γεωτρήσεων, αξιολόγηση στοιχείων και υπολογισµού αποθεµάτων).  
ββ) Επιχειρήσεις µε κατοχή οριστικής προσχώρησης (Ο.Π.) ή εκµίσθωσης δηµοσίου 
µεταλλείου (Πολυετής δραστηριότητα):  
Ένας (1) γεωλόγος ανά Ο.Π. (Γεωλογική, κοιτασµατολογική έρευνα σε κλίµακα 
µεταλλείου, σχεδιασµός µετώπων, ευστάθεια πρανών και υπόγειων εκσκαφών, 
δειγµατοληψίες, ποιοτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση στοιχείων και υπολογισµός αποθεµάτων, 
σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας).  
Ένας (1) γεωλόγος ανά Ο.Π. (Χαρτογραφήσεις, δειγµατοληψίες, παρακολούθηση 
γεωτρήσεων κανάβου, γεωχηµική έρευνα, ορυκτολογικές µελέτες, αποθέµατα).  
β) Λατοµικές Επιχειρήσεις:  
αα) Επιχειρήσεις µαρµάρων διακοσµητικών πετρωµάτων:  
Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής ογκοµαρµάρων (λατοµείο) ως 
υπεύθυνος παραγωγής µε αντίστοιχη εποπτεία παρακολούθηση εφαρµογής και 
υπογραφής των δελτίων παραγωγής.  
ββ) Λατοµικές επιχειρήσεις αδρανών υλικών: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα 
παραγωγής µε ηµερήσια παραγωγή 4.000 τόννων ή µε απασχολούµενο προσωπικό 
µεγαλύτερο των 25 ατόµων, ως υπεύθυνος για την ορθολογική εκµετάλλευση, ανάπτυξη, 
προστασία αποκατάσταση του περιβάλλοντος και συνυπογραφή ηµερήσιων δελτίων 
παραγωγής (ηµερήσιος προσδιορισµός ποσοστού παιπάλης, σύµφωνα µε τον κανονισµό 
έτοιµου σκυροδέµατος, µηνιαία ορυκτολογική και γεωχηµική ανάλυση του πετρώµατος 
στο µέτωπο της εξόρυξης, ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών, ποιοτικός έλεγχος 
κοκκοµετρία αντοχές, µηνιαία παρακολούθηση ταχύτητας µετάδοσης των δονήσεων που 
προκαλεί η εξόρυξη).  
γ) Τσιµεντοβιοµηχανία: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής τσιµέντου, ως 
υπεύθυνος για τον προσδιορισµό πρωτογενών υλικών παραγωγής και τη γεωλογική 
τεχνικογεωλογική αναγνώριση περιοχών για πιθανά λατοµεία.  
Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής τσιµέντου για εργαστηριακό ποιοτικό 
έλεγχο των υλικών παραγωγής (κοκκοµετρική ανάλυση, Χ-Ray Diffraction, έλεγχος 
δυναµικού του τύπου του "Boque", προσδιορισµός των φυσικών και µηχανικών τους 
ιδιοτήτων). δ) Κεραµοποιία Υαλουργία: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής 
ειδών κεραµοποιίας υαλουργίας (εντοπισµός κοιτασµάτων, ποιοτικός έλεγχος 
πρωτογενών υλικών, ορυκτολογική σύσταση, φυσικοµηχανικές ιδιότητες, σχεδιασµός 
εξόρυξης, ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών).  
ε) Επιχειρήσεις πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα 
παραγωγής για ορθολογική εκµετάλλευση.  
στ) Επιχειρήσεις εµφιάλωσης φυσικών µεταλλικών νερών:  
Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής, για ορθολογική εκµετάλλευση, έλεγχο 
και προστασία των υπόγειων υδροφορέων από µολύνσεις και ρυπάνσεις, έλεγχο των 
ρυθµιστικών αποθεµάτων.  
ζ) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  
αα) Επιχειρήσεις ύδρευσης: Ένας (1) γεωλόγος, ως υπεύθυνος για το σχεδιασµό, 
εκτέλεση και παρακολούθηση των υδροµαστευτικών έργων, σε επιχειρήσεις ύδρευσης 
που εξυπηρετούν πληθυσµό µεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων.  
ββ) Μονάδες απόθεσης υγειονοµικής ταφής αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων:  
Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα υγειονοµικής ταφής βιοµηχανικών αποβλήτων ή 
µονάδα υγειονοµικής ταφής αστικών αποβλήτων που εξυπηρετεί πάνω από 100.000 
κατοίκους, ως υπεύθυνος για τον έλεγχο και την προστασία των υπόγειων υδροφορέων 
από µόλυνση ή ρύπανση.  



η) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα, 
για ορθολογική εκµετάλλευση του ιαµατικού υδροφορέα, έλεγχο και προστασία των 
υπόγειων υδροφορέων από πηγές µόλυνσης και ρύπανσης, καθώς και έλεγχο 
ρυθµιστικών αποθεµάτων.  
θ) Επιχειρήσεις αξιοποίησης γεωθερµικών πεδίων χαµηλής ενθαλπίας:  
Ένας (1) γεωλόγος για εποπτεία σε κάθε µονάδα αξιοποίησης γεωθερµικού πεδίου 
χαµηλής ενθαλπίας (εφαρµογή µελέτης αξιοποίησης παραγωγής, ορθολογική 
εκµετάλλευση των γεωθερµικών ρευστών, έλεγχο και προστασία των υπόγειων 
υδροφορέων από πηγές µόλυνσης και ρύπανσης, έλεγχο ρυθµιστικών αποθεµάτων).  
ι) Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµικά πεδία:  
Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερης των 
20 MW.  
ια) Μονάδες εξόρυξης στερεών καυσίµων: Ένας (1) τουλάχιστον γεωλόγος σε µονάδες 
εξόρυξης µε ετήσια παραγωγή µεγαλύτερη από 100.000 τόννους, υπεύθυνος για τον 
καθορισµό µετώπων εξόρυξης, ευστάθεια εκσκαφών, ποιοτικό έλεγχο, προστασία και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  
ιβ) Έρευνα εξόρυξη υδρογονανθράκων: Ένας (1) γεωλόγος σε κάθε ερευνητική ή 
παραγωγική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες.  
ιγ) Εργοληπτικές εταιρίες: Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου σε τεχνικά έργα 
(κτιριακά, συγκοινωνιακά, λιµενικά και υδραυλικά, έργα αποκαταστάσεως περιβάλλοντος 
Ε΄ Τάξης και άνω). Αντικείµενο του γεωλόγου είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των 
έργων σε σχέση µε τη συµπεριφορά του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η 
τήρηση των προδιαγραφών, η εφαρµογή της γεωλογικής ή γεωτεχνικής µελέτης και η 
σύνταξη γεωλογικής έκθεσης κατά την πορεία εκτέλεσης των έργων. Ειδικότερα 
απαιτείται απασχόληση ενός τουλάχιστον γεωλόγου ανά θέση εκσκαφής (για θεµελίωση, 
διαµόρφωση τεχνητών πρανών, τοποθέτηση αγωγού), ανά µέτωπο διάνοιξης σήραγγας, 
ανά θέση διάτρησης (για εκτέλεση τσιµεντενέσεων, τοποθέτηση εκρηκτικών, ακύρωσης, 
διάθεση λυµάτων).  
ιδ) Εταιρίες κατασκευής υδροληπτικών έργων: Υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου, ως 
υπεύθυνου για την παρακολούθηση ανόρυξης υδρογεωτρήσεων και πηγαδιών, την 
τήρηση των προδιαγραφών, το σχεδιασµό και παρακολούθηση των δοκιµαστικών 
αντλήσεων και τη σύνταξη γεωλογικής έκθεσης. Είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός 
γεωλόγου για κάθε µηχάνηµα διάτρησης ή αντλητικού συγκροτήµατος.  
5. Στην περίπτωση που κατά τη σύνταξη των µελετών της παραγράφου 2, του άρθρου 
αυτού διακρίνονται διάφορες φάσεις της ίδιας µελέτης (αναγνωριστική, προκαταρκτική, 
προµελέτη, οριστική) η απασχόληση του γεωλόγου είναι υποχρεωτική σε κάθε φάση της 
µελέτης.  
Για τις επί τόπου ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια γεωλογικών γεωτεχνικών µελετών 
απαιτείται η υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου ανά µηχάνηµα διάτρησης 
(δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις), ανά µηχάνηµα ανόρυξης ερευνητικών φρεάτων, 
ορυγµάτων, στοών και ανά µηχάνηµα εκτέλεσης γεωφυσικών διασκοπήσεων.  
Στις χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές, ρυµοτοµικές, µεταλλευτικές και γεωτεχνικές 
µελέτες, καθώς και στις µελέτες συγκοινωνιακών, λιµενικών και υδραυλικών έργων, στις 
οποίες προβλέπεται, ως τµήµα τους, µελέτη, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου αυτού, είναι απαραίτητη η συµµετοχή γεωλόγου στη σύνθεση της οµάδας 
µελέτης.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ  
  



Άρθρο 16  
Επαγγελµατικές δραστηριότητες  
Οι ιχθυολόγοι ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:  
α) Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των αλιευτικών πόρων και των ιχθυοτρόφων 
υδάτων γενικά.  
β) Στην αλιεία και καλλιέργεια ψαριών, µαλακόστρακων, καρκινοειδών και κάθε άλλου 
φυτικού ή ζωικού υδρόβιου οργανισµού µε οικονοµικό ενδιαφέρον.  
γ) Στην ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία ορεινών και ηµιορεινών υδάτων.  
δ) Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταµών, 
λιµνών (φυσικών ή τεχνητών) και ορεινών και ηµιορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε 
άλλου υδάτινου σχηµατισµού µε αλιευτικό ενδιαφέρον.  
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προστασία και διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας στη θάλασσα, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ποτάµια, καθώς και στην 
αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται σ' αυτή.  
στ) Στην ίδρυση και λειτουργία σταθµών παραγωγής γόνου ή γενετικού υλικού ζωικού ή 
φυτικού υδρόβιου οργανισµού µε οικονοµική αξία και την εν γένει εµπορία του υλικού 
αυτού, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία σταθµών εξυγίανσης αλιευτικών προϊόντων.  
ζ) Σε αλιευτικές εκµεταλλεύσεις, αλιευτικές βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες, οργανισµούς, 
τράπεζες, εταιρίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
η) Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, έλεγχο, άσκηση εµπορίας και διάθεση 
ιχθυοτροφών, εργαλείων, µηχανηµάτων και γενικά αλιευτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
υδατοκαλλιεργειών.  
θ) Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών.  
ι) Σε δραστηριότητες που αφορούν ασθένειες και εχθρούς των αλιευµάτων και στη 
διαδικασία αποκατάστασης της υγείας αυτών, εφόσον κατέχουν δίπλωµα 
ιχθυοπαθολόγου, σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαπίστωση της παθογενετικής 
κατάστασης χώρων παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, καθώς και στις διαδικασίες 
αποκατάστασης των χώρων αυτών.  
  
Άρθρο 17  
Υποχρεωτική απασχόληση  
1. Η απασχόληση, µε αµοιβή, ιχθυολόγου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση 
έργου ή συµβούλου είναι υποχρεωτική για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού ή ιχθυογενετικού υλικού.  
β) Στη διενέργεια εκτιµήσεων και πραγµατογνωµοσυνών σε κάθε φύσης αλιευτικές και 
υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, καθώς και σε δικαστικές διανοµές αυτών. Σε ζητήµατα 
ζηµιών, αδειών εισόδου νέων ειδών, ζωντανών υδρόβιων οργανισµών, καθώς και σε 
ζητήµατα ασθενειών ιχθύων, εφόσον κατέχουν δίπλωµα ιχθυοπαθολόγου.  
γ) Στις συνιστώµενες από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες επιχειρήσεις αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών, εφόσον το αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους εµπίπτει στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.  
δ) Στη διαχείριση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.  
ε) Στη σύνταξη αλιευτικών χαρτών, απογραφή αλιευτικών επιχειρήσεων, εκτίµηση 
αποθεµάτων και σε επιτροπές χωροταξικού προγραµµατισµού και αξιοποίησης περιοχών 
µε αλιευτικό και υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον.  
στ) Στις αγοραπωλησίες εγκαταστάσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, εφόσον οι 
πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται µε δάνεια, επιδοτήσεις, εθνικά και κοινοτικά 
προγράµµατα.  
  



ζ) Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, καθώς και εκθέσεων 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.  
η) Σε φορείς διαχείρισης φυσικών ή τεχνητών λιµνών µε αλιευτικό ή υδατοκαλλιεργητικό 
ενδιαφέρον.  
2. Η συµµετοχή ιχθυολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων και 
προγραµµάτων:  
α) Σε διαγωνισµούς για έργα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που κατασκευάζονται από το 
δηµόσιο, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.  
β) Σε διαγωνισµούς για την εκτέλεση προγραµµάτων εµπλουτισµού υδάτινων 
σχηµατισµών.  
γ) Σε έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε υδάτινους σχηµατισµούς και ιχθυοτρόφα 
ύδατα, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και το φορέα που έχει την ευθύνη της 
αποκατάστασης.  
δ) Στη σύνταξη προγραµµάτων για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών 
κατά περιφέρεια ή περιοχή.  
ε) Στη σύνταξη µελετών για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα υδατοκαλλιεργειών, συλλεκτικής αλιείας, εµπορίας και µεταποίησης 
αλιευτικών προϊόντων.  
στ) Για κάθε προέγκριση χωροθέτησης και µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αφορά στη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας στον αλιευτικό χώρο.  
  
3. Η απασχόληση ιχθυολόγου, µε αµοιβή, είναι υποχρεωτική:  
α) Στη σύνταξη µελετών σε όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο.  
β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέµατα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από τις διατάξεις της αλιευτικής νοµοθεσίας:  
αα) Παραχώρηση ή µίσθωση υδάτινης ή χερσαίας δηµόσιας έκτασης, σύµφωνα µε την 
αλιευτική νοµοθεσία.  
ββ) Αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική εκµετάλλευση µη δηµόσιας υδάτινης ή χερσαίας 
έκτασης, σύµφωνα µε την αλιευτική νοµοθεσία. Τα σχέδια για τη λειτουργικότητα των 
εκµεταλλεύσεων αυτών πρέπει να υπογράφονται από ιχθυολόγο σε συνεργασία µε 
άλλους επιστήµονες.  
γγ) Χορήγηση επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων για κατασκευή, αγορά ή εκσυγχρονισµό 
αλιευτικών σκαφών, δηµιουργία, επέκταση µονάδων υδατοκαλλιεργειών, κατασκευή, 
εκσυγχρονισµό και επέκταση µονάδων µεταποίησης, τυποποίησης, συντήρησης και 
εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.  
4. Η υποχρεωτική απασχόληση ιχθυολόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 
1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται, βάσει του αντικειµένου και του µεγέθους της 
αντίστοιχης οικονοµικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:  
α) Σε µονάδες θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, σε κάθε περίπτωση.  
β) Σε εκκολαπτήρια και ιχθυογεννητικούς σταθµούς ευρυάλων ειδών, σε κάθε περίπτωση.  
γ) Σε εντατικές µονάδες χελιών µε παραγωγή µεγαλύτερη των 30 tn.  
δ) Σε µονάδες παραγωγής πέστροφας µε παραγωγή µεγαλύτερη των 50 tn.  
ε) Σε κέντρα αποστολής οστράκων άνω των 1000 tn ανά έτος.  
στ) Σε µονάδες µεταποίησης, επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευτικών προϊόντων µε 
παραγωγή άνω των 5 tn προϊόντος ανά ηµέρα.  
ζ) Σε βιοµηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, µε παραγωγή µεγαλύτερη των 10.000 tn 
ανά έτος.  
η) Σε µονάδες παραγωγής χελιών µε κλειστά κυκλώµατα, σε κάθε περίπτωση.  



θ) Σε εντατικές και ηµιεντατικές καλλιέργειες σε λιµνοθάλασσες, για υδάτινες επιφάνειες 
άνω των 1.000 στρεµµάτων.  
ι) Σε σταθµούς εξυγίανσης οστράκων, σε κάθε περίπτωση.  
ια) Σε σκάφη υπερπόντιας αλιείας, σε κάθε περίπτωση.  
ιβ) Σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή µέχρι 2.000 tn, έναν ιχθυολόγο 
και σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή άνω των 2.000 tn δύο 
ιχθυολόγους.  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.  
  
Άρθρο 18  
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15, η 
απασχόληση, µε αµοιβή, ενός τουλάχιστον γεωτεχνικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
ή σύµβαση έργου ή συµβούλου, είναι υποχρεωτική σε δήµους µε πληθυσµό άνω των 
πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σε εταιρίες, ενώσεις και οργανισµούς υποστήριξης των 
δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., σε Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), στην 
Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ), καθώς και στην Ένωση 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ). Η κρίση για την επιλογή της ειδικότητας 
του γεωτεχνικού, ανήκει στον οικείο φορέα.  
Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού.  
  
Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2000  
 


