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Δπαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε απνθνίησλ 
 
ηε 14

ε
 ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΔ) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 2009 εγθξίζεθε ην ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ. 
Σν θείκελν ηνπ ρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο έρεη σο εμήο:  
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
 
Έρνληαο ππφςε :  
 
1. Σηο δηαηάμεηο :  

α) Σσλ άξζξσλ 50 παξ.3 θαη 6 παξ.6 ηνπ Ν. 1268/82 «Γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ», φπσο ε ηειεπηαία δηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ.1 ηνπ Ν. 
1404/83 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ», αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
15 παξ.2 α ηνπ Ν. 2640/98 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν. 3027/2002.  

     β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ.21 θαη 22 ηνπ Ν. 2327/95 (Α 156).  
     γ) Σνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν.1558/85 φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.  
2. Σε γλψκε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (ζπλεδξία αξ. 100/25-       
    3-2007)  
3. Σν Π.Γ. αξηζκ. 96/98 (ΦΔΚ/21-4-98 η. Α') «Ίδξπζε Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ»  
4. Σε γλψκε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (ζπλεδξίαζε αξ....)  
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ.  
6. Σηο ππ' αξ. ......... γλσκνδνηήζεηο ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο.  
7. Σελ αλάγθε θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηπρηνχρσλ Πεξηβαιινληνιφγσλ Γηαρεηξηζηψλ 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, πξφζβαζεο ζε 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο.      
 
Άξζξν 1  
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ κε βάζε ηηο γεληθέο θαη 
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δχλαληαη λα 
απαζρνινχληαη, αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο άιιεο εηδηθφηεηαο, ζε φιν ην θάζκα ηνπ 
γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.  
 
Άξζξν 2  
1. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 
σο εθ ηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεο ηνπ είλαη απφ ηα πιένλ δπλακηθά, θαη δηαξθψο δηεπξπλφκελα θαη 
εμειηζζφκελα θαη αζθείηαη επαγγεικαηηθά κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε, θαζψο θαη κε ηε κνξθή 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκβνπιψλ θαη γλσκαηεχζεσλ.  
2.    Ο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά 
ζε αληηθείκελα ζπλαθή πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε ζρέζε κε ηηο 
παξακέηξνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, κε γλψκνλα ηεο αεηθνξηθή ρξήζε ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο βηψζηκεο 
αλάπηπμεο.  
   
Άξζξν 3  
Ζ επαγγεικαηηθή παξνπζία ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 
αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:  
Α) ηελ εθπαίδεπζε, ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε αληηθείκελν 
δηδαζθαιίαο ηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, θαζψο θαη ζπλαθή αληηθείκελα.  
Β) ηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε Έξεπλα θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ επξχηεξν 
ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη, είηε έρεη ακηγψο ζεσξεηηθή-επηζηεκνληθή 
θαηεχζπλζε, κε ζπλδεφκελε κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο, είηε πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή εθαξκνγή, θαη 
δηεμάγεηαη κε πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, 
ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα θαη εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ή ζε ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε αξκφδηεο 
δηεπζχλζεηο, ππνδηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα εζληθψλ, επξσπατθψλ ή δηεζλψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θαη 
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ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  
Γ) ην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα, κε αληηθείκελα, φπσο:  
 1) Σελ θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε, ραξηνγξάθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο σο 
εζληθνχ πινχηνπ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  
 2) Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο ζρεδίσλ θαη ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ:  

- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο  
- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ 
- ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο σο πεξηβαιινληηθνί 
ειεγθηέο, φζνλ αθνξά ζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπζηεκάησλ νηθνινγηθνχ ειέγρνπ  
- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επηπηψζεσλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε πεξηβαιινληηθνχο ξππαληέο  
- ζηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 θαζψο θαη κνπζείσλ θπζηθήο ηζηνξίαο, δσνινγηθψλ θαη βνηαληθψλ 
θήπσλ  
- ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ πάξθσλ, πγξνηφπσλ, πνηακψλ, ιηκλψλ, νξεηλψλ 
θαη εκηνξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ θαη θάζε άιινπ πδαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ  
- ζηε ζχληαμε θαη εθπφλεζε Δζληθψλ ρεδίσλ δξάζεο γηα απεηινχκελα είδε ρισξίδαο, παλίδαο θαη 
νηθνηφπσλ  

 3) Σε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο  
- Χο ζηειέρε δηαρείξηζεο:  
- ζην ζρεδηαζκφ, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ,  
- ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  
- ζηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε (monitoring) θαη ηεο επηηπρίαο εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 
κέηξσλ.  
- Χο Δπφπηεο Πεξηβάιινληνο ζην Γεκφζην ηνκέα: (Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ 
Σνκέα, Ν.Π.Η.Γ. (επνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ο.Σ.Α. φισλ 
ησλ βαζκίδσλ)  
- Χο Τπεχζπλνη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο / Πνιηηηθήο ζε Γεκφζηνπο ή Ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο 
ζηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

  
Άξζξν 4  
1) Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ αλαιακβάλνπλ:  

- Τινπνίεζε Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηεξηαθή ρξήζε, κε 
αληηθείκελν ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
- Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο 
θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνπ εκπίπηνπλ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη εθπφλεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ.  
- ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο. 
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε θακπάληεο, 
ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ (CDROM, VIDEO, 
θ.ιπ.). Τπνζηήξημε Πξνγξακκάησλ πκπιεξσκαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εκηλαξίσλ Καηάξηηζεο.  
- Σε ζηειέρσζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο θαη Δλεξγεηαθήο 
Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ Τπεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ.  
- Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο Γηπισκαηίαο / Γηεζλείο ρέζεηο - (ζπλεξγαζίεο φισλ ησλ εζλψλ - 
Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - θχζεο - 
πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο).  

 2) πκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κε άιινπο, θαηά λφκν ππεχζπλνπο επηζηήκνλεο, γηα:  
- Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηξαηεγηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ 
ηελ εθπφλεζε δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, ή Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Νφκν 716/77, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 256/1998 θαη θάζε κειινληηθή ζρεηηθή δηάηαμε ή λφκν.  
- Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69269 
/538/1990 (Β 078) θαη θάζε κειινληηθή ηξνπνπνίεζε.  
- Μειέηεο Πξνζηαζίαο, Απνθαηάζηαζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο  
- Μειέηεο έξγσλ Γηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα  

 
Άξζξν 5  
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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