Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ.
Μ.Δ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ

ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΘΔΜΑ:
«ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΑΝΑΤΣΑΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ»
ΥΔΣΗΚΑ:
1.
Πφξηζκα Μ.Δ. Δπαγγεικαηηθψλ ζεκάησλ ΣΔΔ/ΣΚΜ «Δηδηθφηεηεο Μεραληθψλ θαη
Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα», Μάηνο 2006
2.
Δηζήγεζε πξνο Γ.Δ. Σ.Δ.Δ. γηα «Ίδξπζε απφ ην Σ.Δ.Δ. θνξέα πηζηνπνίεζεο ηερληθψλ
επαγγεικάησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ο Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ
3.
Πφξηζκα Μ.Δ Δπαγγεικαηηθψλ ζεκάησλ ΣΔΔ/ΣΚΜ «Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη
Δπηβιεπφλησλ Μεραληθψλ», Οθηψβξηνο 2011
4.
Ν. 4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α/14.2.2012), ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ (πεξί λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελσλ
επαγγεικάησλ . Μεραληθνί θαη θαηνρπξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο)
5.
Γλσκνδφηεζε Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 34/2014 (ΦΔΚ 176 Β/30.1.2014)

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
Γηάλλεο Γεκνγηάλλεο, Π.Μ., πληνληζηήο Ο.Δ.
Γεξάζηκνο Κακπίηζεο, Μ.Μ.
Γεκήηξεο Κνπζθνπξίδεο, Η.Μ.
Διέλε Μεληεζίδνπ, Π.Μ.
Αληηγφλε Μπιψζε, Α.Μ.
Μάξζα Οπδνπλίδνπ, Υ.Μ.
Γηάλλεο Παππάο, Α.-Σ.Μ.

Α.

ΔΗΑΓΧΓΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ

Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ ζηελ Διιάδα είλαη
απαξραησκέλν, ειιηπέο, πνιχπινθν θαη ρσξίο εγγπήζεηο αζθάιεηαο δηθαίνπ, δεδνκέλνπ ηδίσο
φηη θελά λφκνπ ξπζκίδνληαη κέζσ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, ελψ παξαηεξείηαη θαη κεγάιε
απφθιηζε κεηαμχ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηα δεκφζηα έξγα θαη εθείλνπ πνπ
ξπζκίδεη ηα ηδησηηθά έξγα.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπνηνο εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ., απνθηά ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Μεραληθνχ, ζηελ θαηεγνξία ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ ηνκέα. Η ηδηφηεηα απηή ηνπ
παξέρεη αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Σα πξνβιήκαηα κε ην ππάξρνλ Μεηξψν έρνπλ
πξνθχςεη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηαηί πνιιά κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. απνθηνχλ επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, ρσξίο λα έρνπλ επαξθέο επηζηεκνληθφ επίπεδν.
Οη βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ., ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, είλαη:
α) Πνιηηηθνί Μεραληθνί, β) Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί, γ) Μεραλνιφγνη Μεραληθνί, δ) Ηιεθηξνιφγνη
Μεραληθνί, ε) Αγξνλφκνη-Σνπνγξάθνη Μεραληθνί, ζη) Υεκηθνί Μεραληθνί, δ) Μεραληθνί
Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγνί, ε) Ναππεγνί Μεραληθνί θαη ζ) Ηιεθηξνληθνί Μεραληθνί.
Δπίζεο, ζήκεξα, ππάξρνπλ πνιιά πνιπηερλεία θαη πνιπηερληθέο ζρνιέο παλεπηζηεκίσλ, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
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θαη πηπρία ζε πιήζνο λέσλ (ζχγρξνλσλ) εηδηθνηήησλ κεραληθψλ ή/θαη κεραληθήο, νη νπνίεο δελ
αληηζηνηρνχλ ζηηο σο άλσ θχξηεο εηδηθφηεηεο εγγξαθήο ζην Σ.Δ.Δ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη
ζηελ Διιάδα, πιένλ, ππάξρνπλ δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, Μεραληθνί Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ
Πφξσλ, Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Μεραληθνί ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη
πζηεκάησλ, Μεραληθνί Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Μεραληθνί Σειεπηθνηλσληψλ θ.η.ι.
Απηφ έρεη σο επαθφινπζν:
α.

β.

είηε ηκήκαηα ειιεληθψλ ζρνιψλ κε λέεο εηδηθφηεηεο λα αηηνχληαη ηε κεηνλνκαζία ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα απνλέκνπλ δηπιψκαηα, ηα νπνία ζα αληηζηνηρνχλ ζηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ κεραληθψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Σ.Δ.Δ.,
είηε νη δηπισκαηνχρνη εηδηθνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, λα
εγγξάθνληαη ζην Σ.Δ.Δ. θαη λα απνθηνχλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα πηπρία ηνπο έρνπλ θξηζεί ηζφηηκα απηψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιψλ, αιιά
φρη αληίζηνηρα απηψλ), ρσξίο, φκσο, λα απνθηνχλ ηα πιήξε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο, αιιά κφλν φζα θξηζνχλ φηη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κε βάζε ην
πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, φπσο θξίλεη ε αληίζηνηρε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ
Σ.Δ.Δ.

Καηά ζπλέπεηα, απνθιείεηαη ε απηφκαηε πξφζβαζε ζηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηφρσλ δηπισκάησλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία είηε δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ
λφκν, είηε νη αθαδεκατθνί ηίηινη πνπ απνλέκνπλ δελ θέξνπλ ηνλ ηίηιν πνπ απνλέκνπλ νη
πνιπηερληθέο ζρνιέο ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κεραληθψλ.
Σα αλσηέξσ θαηαδεηθλχνπλ πξνδήισο ηνλ απαξραησκέλν ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ,
θαζψο θαη ηελ αλάγθε ξηδηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ έθδνζε
ελφο λένπ (εληαίνπ) θαη δίθαηνπ λφκνπ, πνπ ζα άξεη ηηο πθηζηάκελεο αληηλνκίεο θαη αζάθεηεο. Ο
λφκνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηηο θνηλέο (θαη, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν θαη αλαινγηθφ, ηηο
απνθιεηζηηθέο) επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη
επίβιεςεο (ηφζν ηδησηηθψλ, φζν θαη δεκφζησλ) έξγσλ, θαη λα πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα
αληηθεηκεληθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε απηψλ, κε βάζε ηελ
νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε επηκέξνπο πηπρέο ηεο
κεραληθήο, ζην πιαίζην ηνπ Π.Γ. 44/2009, ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηνπ Π.Γ. 38/2010
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2006/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005», ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ παξαπέκπεη ζε
κεκνλσκέλνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ελέρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
ππέξ νξηζκέλεο θαηεγνξίαο δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ.
πλαθφινπζα, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαζχζηαζεο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., ψζηε απηφ:

λα πάςεη λα απνηειεί απιά κία θαηαγξαθή εηδηθνηήησλ θαη κειψλ, θαη λα γίλεη έλα
εξγαιείν δηαζθάιηζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ ηνπ,

λα δηαζθαιίδεη ηνλ ξφιν ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ ζηελ παξαγσγή έξγνπ, ζην πιαίζην
ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ,

λα δηαηππψλεη κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξφπν ηηο επηζηεκνληθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ
ηνπ, θαη

λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε δηαθάλεηαο ζην ηξίπηπρν ηερληθφο θφζκνο–πνιηηεία –πνιίηεο.
Η Οκάδα Δξγαζίαο, ζην παξφλ ηεχρνο:
α.

ζπγθέληξσζε, επηθαηξνπνίεζε θαη παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά φια ηα πνξίζκαηα ησλ Οκάδσλ
Δξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ., πνπ ζπληάρζεθαλ ηελ ηειεπηαία 8εηία, θαη αθνξνχλ ζηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κεραληθψλ,
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β.

γ.

ζπγθέληξσζε θαη παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, πνπ
ζεζκνζεηήζεθαλ κε βάζε ηα Μλεκφληα θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ, θαη, ηέινο,
δηακφξθσζε θαη παξνπζηάδεη κία πξφηαζε ζρεηηθή κε κία λέα δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ
θαη απνλνκήο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο κεραληθνχο.

Η πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ
Σκήκαηνο (Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ.), ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ πιιφγσλ ησλ Μεραληθψλ, πξνο
δηαβνχιεπζε επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί θαη λα
πξνσζεζεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ Αληηπξνζσπεία θαη ζηε Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ., κε ζηφρν ηε
δηακφξθσζε ζπλνιηθήο πξφηαζεο θαη ηε δηαβίβαζή ηεο ζην θεληξηθφ Σ.Δ.Δ.
Η δηαβνχιεπζε κε ηνπο πιιφγνπο ζα γίλεη σο εμήο:
Κεθάιαην Β: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε
ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πνξίζκαηα ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ηνπ
Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα (2006) θαη ην Μεηξψν Μεραληθψλ πνπ
πξνβιέπεη ν Ν. 4031/2011 (2013). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη πξφζθαηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ
αθελφο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο επξσπατθέο Οδεγίεο, θαη, αθεηέξνπ,
ζηελ πινπνίεζε ησλ Μλεκνλίσλ.
ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο, νη χιινγνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηπρφλ ειιείςεηο
ηεο θαηαγξαθήο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
Κεθάιαην Γ: Πξφηαζε γηα ην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ.
ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη άμνλεο ηεο πξφηαζεο θαη
αλαπηχζζεηαη ε πξφηαζε γηα ηε λέα δηαδηθαζία απνλνκήο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο, νη χιινγνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ, ηεθκεξησκέλα, ηηο
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε: (α) ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, φπσο
απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη (β) ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα
ηελ εγγξαθή ζην Σ.Δ.Δ. θαη ηελ απνλνκή επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφηαζε δελ ζίγεη ηα πθηζηάκελα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηνπο ππάξρνληεο Μεραληθνχο
ηνπ Σ.Δ.Δ. Η λέα δηαδηθαζία ζα ηζρχεη γηα:
α.

ηνπο Μεραληθνχο, πνπ ζα απνθηήζνπλ δίπισκα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο,

β.

ηνπο Μεραληθνχο (Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι., 3εηνχο θαη 4εηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ, εμσηεξηθνχ
θ.ιπ.), πνπ δελ κπνξνχλ, ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, λα θαηαηαγνχλ άκεζα ζηηο βαζηθέο
εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ., θαη
ηνπο ππάξρνληεο Μεραληθνχο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηήζνπλ πξφζζεηα (ζε ζρέζε κε ηα
πθηζηάκελα ζεζκνζεηεκέλα) επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.

γ.
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Β.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Β.1

Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα θάζε κία απφ ηηο
βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ., θαζψο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε επηθαιχςεηο αληηθεηκέλσλ
θαη άιια πξνβιήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην πφξηζκα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ
Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. «Δηδηθφηεηεο Μεραληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα» (Θεζζαινλίθε,
2006). Σν πφξηζκα, εθηφο απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ηφηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, δηαηππψλεη θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκείσλ
ηξηβήο.

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
Πνιηηηθνί
Μεραληθνί

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΟ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Ν. 4663/1930 (ΦΔΚ 149 Α, 9-5-1930)
Ν. 6422/1934 (ΦΔΚ 412 Α, 28-11-1934),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 50/2003
(ΦΔΚ 50 Α, 3-3-2003)
Β.Γ. ηνπ ΦΔΚ 82 Α, 17-3-1950
Π.Γ. 472/1985 (ΦΔΚ 168 Α, 2-10-1985)
Π.Γ. 252/1988 (ΦΔΚ 106 Α, 1-7-1988)
Π.Γ. 50/2003 (ΦΔΚ 50 Α, 3-3-2003)

Ο βαζηθφο λφκνο πνπ θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ είλαη ν Ν. 4663/1930
(ΦΔΚ 149 Α/9-5-1930) «Πεξί αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλνο θαη Σνπνγξάθνπ»,
ζηνλ νπνίν νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
ηξηψλ απηψλ εηδηθνηήησλ. Η εηδηθφηεηα ηνπ Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ επηθαιχπηεη ηφζν απηή ηνπ Αξρηηέθηνλα, φζν θαη
ηνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 6422/1934 (ΦΔΚ 412 Α, 2811-1934) «Πεξί αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Μεραλνιφγνπ, ηνπ Ηιεθηξνιφγνπ θαη ηνπ Μεραλνιφγνπ
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ, σο θαη ηνπ Ναππεγνχ»,
επηηξέπεηαη ζε δηπισκαηνχρνπο Αλψηαηεο Σερληθήο ζρνιήο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο άιισλ εηδηθνηήησλ, θαη ζπλεπψο θαη
ζηνπο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
φηαλ πξφθεηηαη γηα απιέο κεραλνινγηθέο ή ειεθηξνινγηθέο ή
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρσξίο φκσο ρξήζε
ηνπ ηίηινπ ηνπ Μεραλνιφγνπ, Ηιεθηξνιφγνπ, ΜεραλνιφγνπΗιεθηξνιφγνπ ή Ναππεγνχ Μεραληθνχ.
Σν ίδην δηθαίσκα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα θαη ζην Β.Γ.
ηνπ ΦΔΚ 82 Α/17-3-1950 «Πεξί δηαηξέζεσο, θαηαηάμεσο θαη
απνγξαθήο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξί
αδεηψλ εθπνλήζεσο κειεηψλ κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, επηβιέςεσο εθηειέζεσο θαη επηβιέςεσο ηεο
ιεηηνπξγίαο απηψλ», φπνπ απνζαθελίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο
απιήο κεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο.

Δγθχθιηνο 51502/1967 Γξαθείνπ
Πνιενδνκίαο Αζελψλ
Δγθχθιηνο 26903/46/71
Έγγξαθν Α.85753/71 ΤΓΔ (Γηεχζπλζηο
Α3/ε)
Δγθχθιηνο Δ. 6211/8/72 (Τπεξ.Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/Τ)
Έγγξαθν Δ.31496/72 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/γ)
Έγγξαθν A.86432/72 ΤΓΔ (Γ/λζηο Δ3/γ)
Έγγξαθν Δ.27928/72 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/γ)
Έγγξαθν 24516/75 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/α)

Αξρηηέθηνλεο
Μεραληθνί

Ν. 4663/1930 (ΦΔΚ 149 Α, 9-5-1930),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
6434/1934
Ν. 6422/1934 (ΦΔΚ 412 Α/28-11-1934),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 50/2003
(ΦΔΚ 50 Α, 3-3-2003)
Ν. 3255/2004 (ΦΔΚ 138 Α, 2004)
Β.Γ. ηνπ ΦΔΚ 82 Α, 17-3-1950
Π.Γ. 472/1985 (ΦΔΚ 168 Α, 2-10-1985)
Π.Γ. 105/2004 (ΦΔΚ 72 Α, 4-3-2004)
Π.Γ. 206/1999 (ΦΔΚ 179 Α, 6-9-1999)
Π.Γ. 208/1999 (ΦΔΚ 179 Α, 6-9-1999)
Π.Γ. 211/1999 (ΦΔΚ 179 Α, 6-9-1999)
Π.Γ. 53/2004 (ΦΔΚ 43 Α, 11-2-2004)

Βαζηθφο λφκνο γηα ηνπο Αξρηηέθηνλεο είλαη ν Ν. 4663/1930
(ΦΔΚ 149 Α, 9-5-1930) «Πεξί αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλνο θαη Σνπνγξάθνπ»,
ζηνλ νπνίν νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
ηξηψλ απηψλ εηδηθνηήησλ. Η εηδηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ επηθαιχπηεη απηή ηνπ αξρηηέθηνλα. Δπίζεο δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηνπνγξάθνπο λα αλαιάβνπλ απιέο
αξρηηεθηνληθέο ή νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη κέρξη δηψξνθσλ
θηηξίσλ.

Δγθχθιηνο 51502/67 Γξαθ. Πνι/κίαο
Αζελψλ
Δγθχθιηνο 26903/46/71
Έγγξαθν Α.85753/71 ΤΓΔ (Γηεχζπλζηο
Α3/ε)
Δγθχθιηνο Δ.6211/8/72 (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/Τ)
Έγγξαθν Δ.31496/72 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/γ)
Έγγξαθν Α.86432/72 ΤΓΔ (Γηεχζπλζηο
Α3/ε)
Έγγξαθν Δ.27928/72 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/γ)
Έγγξαθν 24516/75 ΤΓΔ (Τπεξ. Οηθ.
Γ/λζηο Δ3/α)
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Σνπνγξάθνη
Μεραληθνί

Ν. 4663/1930 (ΦΔΚ 149 Α, 9-5-1930),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
6434/1934
Δγθχθιηνο 51502/67 Γξαθείνπ
Πνιενδνκίαο Αζελψλ
Έγγξαθν Α3ε/014/101/16-6-1977
Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο 678/2005
Γλσκνδφηεζε Ν..Κ. (Σκήκα Β)
451/2010, πνπ έγηλε απνδεθηή κε ηελ
ππ’ αξηζ. ΓΣΔ/β/34285/375/24-09-2010
απφθαζε ΤΠΔΚΑ

Μεραληθνί
Υσξνηαμίαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
(Α.Π.Θ. θαη
Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο)

Π.Γ. 240/1994
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ
Ν. 3255 ΦΔΚ 138Α (2004)

Μεραλνιφγνη,
Ζιεθηξνιφγνη,
Ζιεθηξνληθνί
Μεραληθνί

Ν. 6422/34 (ΦΔΚ 412 Α/1934)
Β.Γ. 16/17-3-1950 (ΦΔΚ 124 Α/1950)
Β.Γ. ΦΔΚ 307/27-11-1951
Β.Γ. ΦΔΚ Α, 15-4-1958
Π.Γ. 274/1997

Ο πξψηνο λφκνο πνπ αζρνιείηαη κε ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ηνπ Σνπνγξάθνπ είλαη ν Ν. 4663/1930 (ΦΔΚ 149
Α, 9-5-1930), ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 6434/1934.
Με απηφλ ζεζπίδεηαη ην δηθαίσκα εθπφλεζεο ηνπνγξαθηθψλ
δηαγξακκάησλ, θαζψο θαη έθδνζεο νηθνδνκηθήο αδείαο γηα
αλέγεξζε έσο δηψξνθνπ θηηξίνπ ζε απηνχο πνπ αζθνχλ ην
επάγγεικα ηνπ ηνπνγξάθνπ.
Με ηελ εγθχθιην 51502/67 ηνπ Γξαθείνπ πνιενδνκίαο Αζελψλ,
νη Σνπνγξάθνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο αξρηηεθηνληθψλ θαη
ζηαηηθψλ κειεηψλ γηα νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα «κεηά δχν ην πνιχ
δαπέδσλ άλεπ άιιεο πξνβιέςεσο (π.ρ. ππφγεηνλ, ηζφγεηνλ
άλεπ πξνβιέςεσο) ή ηζφγεηνλ θαη Α φξνθνο άλεπ ππνγείνπ θαη
άλεπ πξνβιέςεσο».
Με ην έγγξαθν Α3ε/014/101/16-6-1977 ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ, μεθάζαξα πιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
γίλνληαη
δεθηέο
ρσξίο
πεξηνξηζκνχο
νη
κειέηεο
(αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο) πνπ ππνβάιινληαη απφ
Αγξνλφκνπο Σνπνγξάθνπο Μεραληθνχο γηα κέρξη δηψξνθα
θηίξηα κε ππφγεην θαη πξφβιεςε ελφο νξφθνπ.
Με ην ΦΔΚ 168 Γ/2-10-1985 κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην
Μ.Δ.Κ. (Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ) νη δηπισκαηνχρνη
Σνπνγξάθνη Μεραληθνί, ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ νδνπνηίαο,
νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 678/2005 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο αθπξψλεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ.
318/1994 πνπ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
απνθνίησλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ έξγσλ,
Πνιηηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη Σνπνγξαθίαο ηεο ρνιήο
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγίαο Δθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι.
Απφ ηελ ππ’ αξηζ. 451/2010 Γλσκνδφηεζε Ν..Κ. (Σκήκα Β),
πξνθχπηεη
φηη
δηθαίσκα
ζχληαμεο
εμαξηεκέλσλ
ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ (Δ.Γ..Α. '87) έρνπλ νη
αγξνλφκνη-ηνπνγξάθνη κεραληθνί & νη πνιηηηθνί κεραληθνί
ησλ Α.Δ.Ι. θαη νη πνιηηηθνί ππνκεραληθνί, ππφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην Β.Γ. 769/1972
Σν Π.Γ. 240/1994 αθνξά ζηε «Μεηνλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο
Υσξνηαμίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο
θαη
επαγγεικαηηθή
θαηνρχξσζε
ησλ
πηπρηνχρσλ»
Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο
Ο Ν. 3255 ΦΔΚ 138Α (2004) κε ηίηιν «Ίδξπζε Σκεκάησλ
ΑΔΙ-ΣΔΙ, εθπαηδεπηηθψλ, παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θ.ιπ.»
πεξηγξάθεη ηελ ίδξπζε ηκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη
Αλάπηπμεο κε έδξα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο
1. Σαμηλφκεζε Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Β.Γ.
16/17.3.1950 (ΦΔΚ 124 Α, 17.3.50)
«Πεξί δηαηξέζεσο θαηαηάμεσο θαη απνγξαθήο ησλ
Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, πεξί αδεηψλ εθπνλήζεσο
κειεηψλ Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, επηβιέςεσο,
εθηειέζεσο θαη επηβιέςεσο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ».
πσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 477/74
2. Σαμηλφκεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Β.Γ.
ΦΔΚ 307/27.11.1951
Πεξί ηξνπνπνηήζεσο Γηαηαγκάησλ απφ 14.10.1937 «πεξί
δηαηξέζεσο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηο
εηδηθφηεηαο», θαηεγνξίαο απφ 19.3.1938 «πεξί ρνξεγήζεσο
αδεηψλ θαη πηπρίσλ Σ εηδηθφηεηνο» απφ 4.11.1949 «πεξί
ζπκπιεξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηνπ απφ 13.12.1948
Β.Γ. θ.ιπ.»
Π.Γ. 50/3-3-2003 πεξί άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Ηιεθηξνιφγνπ
3. Υαξαθηεξηζκφο ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Β.Γ. ΦΔΚ Α,
15-4-1958
Πεξί ραξαθηεξηζκνχ ησλ Υεκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη'
εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 6422/1934.
Π.Γ. 274/1997
(χκθσλα θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππήξμαλ κε ηελ
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 2184/2001) ην
Π.Γ. εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ Υεκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, σο
απηνηειψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ κέρξη ζήκεξα ππάγνληαη
ζηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο σο επηκέξνπο ηκήκαηά
ηνπο θαη δηαθνξνπνηεί ηηο Υεκηθέο Δγθαηαζηάζεηο ζε απιέο
θαη κε απιέο κε θξηηήξην ηελ ηζρχ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ
εμνπιηζκνχ ηνπο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο
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επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ρφιηα δπλάκεη ηνπ Ν. 6422/1934 «πεξί αζθήζεσο ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Μεραλνιφγνπ, Ηιεθηξνιφγνπ,
Μεραλνιφγνπ - Ηιεθηξνιφγνπ θαη Ναππεγνχ», άξζξνλ 3
παξαγξ. 2 νη Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί Αλσηάησλ Σερληθψλ
ρνιψλ εηέξαο ησλ σο άλσ εηδηθφηεηνο, έρνπζη ην δηθαίσκα
απηνδηθαίσο θαη άλεπ ρνξεγήζεσο ζρεηηθήο αδείαο ηνπ επί
ηεο πγθνηλσλίαο Τπνπξγνχ λα αζθήζσζη ην επάγγεικα ηνπ
Μεραλνιφγνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ άλεπ φκσο ηεο ρξήζεσο ηνπ
ηίηινπ «Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο»,
πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ απιψλ Μεραλνινγηθψλ ή
ειεθηξνινγηθψλ ή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ΦΔΚ 429Α/1937.
Δλ ζπλερεία δηα ηνπ απφ 12.9.35 Π.Γ., 14/25.10.37 Β.Γ. θαη
22/27.11.51 Β.Γ. θαζσξίζζεζαλ ηα φξηα ησλ απιψλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 6422/1934 ζχκθσλα κε ηα νπνία απιέο
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη α) νη θαηεγνξίεο 1
θαη 2 ηεο Α' εηδηθφηεηνο, ήηνη ε θαηεγνξία εζσηεξηθψλ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνο κέρξη 25 KW θαη β) ε
θαηεγνξία 1 ηεο Γ εηδηθφηεηαο ήηνη ε θαηεγνξία
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Δξγνζηαζίσλ ή
πλεξγείσλ ή επαγγεικαηηθήο Βηνκεραλίαο εγθαηεζηεκέλεο
ηζρχνο κέρξη 50 KW άλεπ θέληξνπ παξαγσγήο γηα ηδία
ρξήζε θαη ρσξίο ίδην ππνζηαζκφ ππνβηβαζκνχ ηεο ηάζεο.
Καηά ζπλέπεηαλ νη Υεκηθνί Μεραληθνί βάζεη ησλ σο άλσ
Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο εθπνλήζεο
κειέηεο θαη εθηειέζεσο ησλ σο άλσ πεξηγξαθεηζψλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

Μεραληθνί Ζ/Τ
θαη
Πιεξνθνξηθήο
(Παλεπηζηήκην
Παηξψλ)
Μεραληθνί
Παξαγσγήο θαη
Γηνίθεζεο
(Παλεπηζηήκηα
Κξήηεο θαη
Θεζζαιίαο)

Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17-3-1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Π.Γ. 71/95 (ΦΔΚ 49 Α/1995)
Π.Γ. 372/97, άξζξν 2
Π.Γ. 90/2000
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Π.Γ. 71/95 (ΦΔΚ 49 Α/1995) αθνξά ζηελ
«Δπαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ
Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο & Μεραληθψλ Οξπθηψλ πφξσλ ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο»
Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Μεραληθνί
Πεξηβάιινληνο
(Παλεπηζηήκηα
Θξάθεο θαη
Κξήηεο)
Μεραληθνί Ζ/Τ,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Γηθηχσλ
(Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο)
Ναππεγνί
Μεραλνιφγνη
Μεραληθνί
(ΔΜΠ)

Π.Γ. 365/1993 (ΦΔΚ 156 Α, 1993)
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Π.Γ. 365/1993 (ΦΔΚ 156 Α, 1993) αθνξά ζηελ «Ίδξπζε,
νξγάλσζε θα ιεηηνπξγία Σκεκάησλ ζην Γ.Π.Θ.»
Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Π.Γ. 82/2000
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Α.Ν. 388/1968
Π.Γ. 472/1985 Δγγξαθή ζην ΜΔΚ
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Μεραληθνί
Μεηαιείσλ Μεηαιινπξγνί
(ΔΜΠ)

Μεηαιιεπηηθφο Κψδηθαο (Ν. 1428/1984)
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Π.Γ. 472/1985 Δγγξαθή ζην ΜΔΚ
Π.Γ. 368/1994
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο
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Μεραληθνί
Γηαρείξηζεο
Δλεξγεηαθψλ
Πφξσλ
(Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο)
Ζιεθηξνληθνί
Μεραληθνί θαη
Μεραληθνί
Τπνινγηζηψλ
(Παλεπηζηήκην
Κξήηεο)
Μεραληθνί
Οξπθηψλ Πφξσλ
(Παλεπηζηήκην
Κξήηεο)

Π.Γ. 203/1999
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Π.Γ. 372/1997 (ΦΔΚ 243 Α, 1997)
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
(εθπφλεζε κειέηεο απιψλ
εγθαηαζηάζεσλ απφ κε Μεραλνιφγνπο)
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Π.Γ. 372/1997 αθνξά ζηε «Μεηνλνκαζία ηκήκαηνο θαη
επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε πηπρηνχρσλ Σκεκάησλ ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο»

Π.Γ. 71/1995
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79
θαη36871/10.12.79ζρεηηθά κε ηε
ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Μεραληθνί
Οηθνλνκίαο θαη
Γηνίθεζεο
(Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ)
Υεκηθνί
Μεραληθνί

Π.Γ. 83/2000
Ν. 6422/1934, άξζξν 3
Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871/10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Σν Β.Γ. 16/17.3.1950, θεθ.1, άξζξν 2 αθνξά ζην δηθαίσκα
εθπφλεζεο κειέηεο απιψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κε
Μεραλνιφγνπο

Ν. 3518/1928
Ν. 6422/1934
Ν. 6129/1934, άξζξα 6 θαη 9
Β.Γ. 17.3.1950
Β.Γ. 17.12.1953
Ν. 3214/1955 -Β.Γ. 1.5.1958
Β.Γ. 8.8.1958
Π.Γ. 792/1960
Π.Γ. 472/1985 Δγγξαθή ζην ΜΔΚ
Π.Γ. 609/1985
Π.Γ. 368/1994
Π.Γ. 274/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ην πκβνχιην Δπηθξαηείαο έπεηηα
απφ πξνζθπγή ηνπ ΠΓΜΗ (ΣΔ αξ.
2184/2001)
Έγγξαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αξ. πξση.
33852/622/6.12.79 θαη 36871 /10.12.79
ζρεηηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ

Με ην Ν. 3518/1928 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε πξφζιεςε
Υεκηθνχ ζηηο αθφινπζεο Υεκηθέο Βηνκεραλίεο:
1. Βηνκεραλίεο παξέρνπζαη θηλδχλνπο εθξήμεσο ή
αλαθιέμεσο
 Βηνκεραλίεο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ
εχθιεθηα
εθρπιηζηηθά πγξά
 Νεπηνπνηεία
 Οηλνπλεπκαηνπνηεία
 Λνηπά εχθιεθηα πιηθά
2. Βηνκεραλίεο παξέρνπζαη θηλδχλνπο δειεηεξηάζεσο
 Γειεηεξηψδε ρεκηθά πξνηφληα θαη ιηπάζκαηα
 Μεηαιινπξγεία κνιχβδνπ, ραιθνχ, αξζεληθνχ,
ςεπδαξγχξνπ θαη ινηπψλ δειεηεξησδψλ κεηάιισλ
 Υξσκαηνπξγεία
3. Βηνκεραλίεο παξέρνπζαη θηλδχλνπο κνιχλζεσο
 Δξγνζηάζηα πνπ θαηεξγάδνληαη δσηθά απνξξίκαηα
 Δξγνζηάζηα παξαζθεπήο δηαηεξεκέλσλ ηξνθψλ
Οη αληηπαξαζέζεηο κε ηνλ χιινγν ησλ Μεραλνιφγσλ
Ηιεθηξνιφγσλ άξρηζαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
6422/1934 πνπ, κε βάζε ην Β.Γ. 17.3.1950, εξκελεχηεθε φηη
θαη ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο έρεη δηθαηψκαηα ηερληθήο
επνπηείαο θαη δηεχζπλζεο Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ. Δπίζεο
εξκελεχηεθε φηη ν Υεκηθφο Μεραληθφο έρεη ίδηα δηθαηψκαηα
κε ηνλ Μεραλνιφγν Μεραληθφ ζε φιεο ηηο απιέο
κεραλνινγηθέο εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε λα
θαζνξηζζνχλ νη Υεκηθέο Βηνκεραλίεο κε ην Β.Γ./1958 θαη
ηειηθά κε ην Π.Γ. 274/1997.

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:
1.
2.
3.
4.

Οη Μεραληθνί θαηαηάζζνληαη ζε κία απφ ηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο θαη ζπγρξφλσο ζε θάπνηα
ππνεηδηθφηεηα. Οη ππνεηδηθφηεηεο είλαη πάξα πνιιέο θαη δελ είλαη ζαθέο ζε ηη ρξεζηκεχνπλ.
Οη λέεο εηδηθφηεηεο δεκηνπξγνχλ Μεραληθνχο ρσξίο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.
Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ δελ είλαη ζαθή θαη δεκηνπξγνχληαη
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ Μεραληθψλ, κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή επηβίσζε.
Τπάξρεη πξφβιεκα ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο επξσπατθέο Οδεγίεο γηα
ηνπο θνηηεηέο ηξηεηνχο εθπαίδεπζεο.

Καηά εηδηθφηεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ:
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Οη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, θαζψο είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο εηδηθφηεηεο, θαιχπηνπλ έλα επξχ
πεδίν δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν «κνηξάδνληαη» κε πνιιέο άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο νη
Αξρηηέθηνλεο, νη Σνπνγξάθνη αιιά θαη νη Μεραληθνί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
νη Μεραλνιφγνη θαη Ηιεθηξνιφγνη, θαζψο θαη νη Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο.
Οη Πνιηηηθνί Μεραληθνί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο εηδηθφηεηεο ησλ
Α.Δ.Ι., γηαηί δηαηεξνχλ ζην αθέξαην (πιελ κηθξψλ εμαηξέζεσλ) ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ
εηδηθνηήησλ.
Αληίζεηα ππάξρεη εκπινθή κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Ι.
Οη Αξρηηέθηνλεο «κνηξάδνληαη» θνηλά πεδία δξαζηεξηνηήησλ κε αξθεηέο άιιεο εηδηθφηεηεο ησλ
Α.Δ.Ι. θαη ησλ Σ.Δ.Ι., φπσο θαίλεηαη απφ ηε λνκνζεζία, αιιά θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.
Αλαιπηηθφηεξα, θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε, απηέο είλαη ησλ: Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ησλ
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ησλ Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ
Μεραληθψλ, ησλ Γηαθνζκεηψλ θαη ησλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ.
Οη Αγξνλφκνη-Σνπνγξάθνη Μεραληθνί ήδε απφ ηε ζχζηαζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα αιιεινεπηθάιπςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηνπο
Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο («Εν ηη αζκήζει ηος επαγγέλμαηορ ηος διπλωμαηούσος πολιηικού
μησανικού νοείηαι ζςνςπάπσοςζα και η εξάζκηζιρ ηος επαγγέλμαηορ ηος απσιηέκηονορ και ηος
ηοπογπάθος, ηηρ αζκήζεωρ ηος επαγγέλμαηορ ηος δε ηοπογπάθος ειρ καθαπάρ ηοπογπαθικάρ
επγαζίαρ». Επίζηρ πποκειμένος πεπί απλών απσιηεκηονικών ή οικοδομικών επγαζιών και μέσπι
διώποθον κηιπίων, επιηπέπεηαι η άζκηζιρ ηος επαγγέλμαηορ άνες σοπηγήζεωρ ηος ηίηλος
Απσιηέκηονορ Μησανικού ειρ ηοςρ ζςμθώνωρ ηω άπθπω 3 ηος Νόμος 4663 αζκούνηαρ ηο
επάγγελμα ηος Τοπογπάθος.» (Ν. 4663/9-5-1930 (Φ.Δ.Κ. 149 Α)).
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ λφκν, φκσο, δελ ππάξρνπλ κφλν πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ
Σνπνγξάθσλ θαη ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ησλ Αξρηηεθηφλσλ, αιιά θαη κε ηνπο
Τπνκεραληθνχο (πηπρηνχρνη ησλ ρνιείσλ Δξγνδεγψλ ηνπ Δ.Μ.Π.) θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο
εκπεηξνηέρλεο ηεο επνρήο εθείλεο. ηελ νπζία, εθηφο ηνπ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ Σνπνγξάθσλ
Μεραληθψλ απνηεινχζαλ ππνζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ησλ
Αξρηηεθηφλσλ, ηαπηίδνληαλ θαη κε απηά ησλ Τπνκεραληθψλ θαη εκπεηξνηερλψλ.
Έηζη, ζήκεξα, βιέπνπκε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα λα ζπληάζζνληαη απφ Σνπνγξάθνπο
Μεραληθνχο, απφ Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, απφ Αξρηηέθηνλεο, απφ Πνιηηηθνχο Τπνκεραληθνχο
θαη πηπρηνχρνπο Σνπνγξαθίαο ησλ Σ.Δ.Ι. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζεκεξηλνί εξγνδεγνί δελ
έρνπλ δηθαίσκα εθπφλεζεο ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη, θαη’ αθνινπζίαλ, ππνγξαθή
ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ.
Με ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 472/1985 (ΦΔΚ 168 Α, 2-10-1985) κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην Μ.Δ.Κ.
(Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ) νη δηπισκαηνχρνη Σνπνγξάθνη Μεραληθνί, ζηηο θαηεγνξίεο
έξγσλ νδνπνηΐαο, νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ, έρνπλ αιιεινθάιπςε κε ηηο
κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, ηνπο Αξρηηέθηνλεο ζηελ θαηεγνξία
ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ησλ Πνιηηηθψλ Τπνκεραληθψλ, ησλ Σερλνιφγσλ Γνκηθψλ Έξγσλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ησλ Σερλνιφγσλ πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ έξγσλ
ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ Σερλνιφγσλ
Σνπνγξάθσλ ζηηο θαηεγνξίεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ.
Οη Μεραλνιφγνη θαη Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί κνηξάδνληαη θνηλά πεδία δξαζηεξηνηήησλ κε
φιεο ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ησλ Α.Δ.Ι. θαη ησλ Σ.Δ.Ι., φπσο θαίλεηαη απφ ηε λνκνζεζία, αιιά θαη
απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο απιέο Μεραλνινγηθέο θαη Ηιεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
Οη Υεκηθνί Μεραληθνί, σο εηδηθφηεηα ηεο Βηνκεραλίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο κε απιήο
(κεγάιεο) Υεκηθήο Βηνκεραλίαο δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, επεηδή, ιφγσ ηεο
πνιππινθφηεηαο απαζρνινχληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ. Η πίεζε ηεο επίιπζεο ησλ
ηδηαίηεξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ έρεη δεκηνπξγήζεη, ζηελ πξάμε, ηνλ απαηηνχκελν
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ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ. Σα πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη Υεκηθνί Μεραληθνί πεξηνξίδνληαη ζηηο απιέο Υεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ
ππάξρεη θνηλφ πεδίν κε ηνπο Μεραλνιφγνπο θαη Ηιεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο. Σα πξνβιήκαηα
κεηαμχ ησλ Υεκηθψλ κεραληθψλ θαη ησλ Μεραλνιφγσλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
πεξηνξίδνληαη ζήκεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 274/1997.
ηηο απιέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δελ είλαη ρεκηθέο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ),
φπνπ ν Υεκηθφο Μεραληθφο έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα θπξίσο γηαηί ε ελαζρφιεζή ηνπ είλαη αζπλήζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη
εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε θαχζε πδξνγνλαλζξάθσλ,
φπνπ, αλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο είλαη ρεκηθέο, απηφ δελ γίλεηαη πνιιέο θνξέο δεθηφ απφ ηηο
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
ηελ αγνξά εξγαζίαο παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν θαηλφκελν: Απφ ηε κία πιεπξά, ηδξχνληαη
λέα ηκήκαηα παξεκθεξψλ εηδηθνηήησλ, κε παξάιιειε αχμεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ήδε
πθηζηακέλσλ εηδηθνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ Γηπισκαηνχρσλ
Μεραληθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έιιεηςε λνκνζεηηθήο επαγγεικαηηθήο πεξηραξάθσζεο,
αλαηξεί ηελ έλλνηα ηεο εμεηδίθεπζεο, φζνλ αθνξά ην βαζηθφ Γίπισκα, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ
εμεηδίθεπζε (κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά). ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε πνιπκνξθία ησλ
πηπρηνχρσλ θαη Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (βιέπε Παξαξηήκαηα Ι
θαη ΙΙ ηνπ Π.Γ. 53/2004) θαη ε αλαληίξξεηε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
πξνο απηήλ ηεο Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ
θξαηψλ-κειψλ.
Β.2

Μεηξψν Μεραληθψλ

Η Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. «Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη επηβιεπφλησλ Μεραληθψλ»
(Θεζζαινλίθε, 2013) ζπζηήζεθε κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α), πεξί ηήξεζεο Μεηξψνπ κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ Μεραληθψλ
(ηίηινο ζπνπδψλ, εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο θαη ηα εηδηθά επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα) ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ο αξηζκφο Μεηξψνπ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο θαη ηεο άδεηαο δφκεζεο.
Σν πφξηζκα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαηαιήγεη ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο:
1.

Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηηο ζρνιέο ηεο εκεδαπήο πνπ είλαη θαζνξηζκέλα,
παξακέλνπλ σο έρνπλ. Γηα ηηο ζρνιέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ θαζνξηζζεί επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, ζα πξέπεη απηά λα θαζνξηζζνχλ άκεζα κε βαζηθά θξηηήξηα:



2.

ηνλ ηίηιν ηεο ζρνιήο, ν νπνίνο ζπλήζσο θαζνξίδεη θαη δείρλεη ηελ επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ,
ην επηζηεκνληθφ επίπεδν θάζε πηπρηνχρνπ, φπσο ηνχην ηεθκαίξεηαη κε αληηθεηκεληθά
θαη φρη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα είλαη ηα ζπλαθή κε ηελ εξγαζία
πξνζφληα (πηπρία θ.ιπ.) πνπ δηαζέηεη ν εξγαδφκελνο, ν ρξφλνο εξγαζίαο, ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ην είδνο ηεο εξγαζίαο θ.ιπ.

Η εθπφλεζε κειεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε φπσο απηή θαζνξίδεηαη θαη
νξηνζεηείηαη απφ ην επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε ζρνιήο.

χκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο νη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί Α.Δ.Ι. θαη νη
κεραληθνί ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ Α.Σ.Δ.Ι. θαηαηάζζνληαη θαηά εηδηθφηεηεο θαη επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνηάζεηο θαηάηαμεο, πνπ είλαη νη αθφινπζεο:
1.

2.

Οη Μεραληθνί ζα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ην πξφγξακκα θαη ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο, δειαδή ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο (300, 240 ή 180),
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπο.
Οη κεραληθνί ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζα
θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο, ζηελ έθηαζε πνπ ην επηζηεκνληθφ επίπεδν ησλ ζπνπδψλ
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3.

4.

5.

Β.3

ηνπο θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, αλάινγα κε ηα έηε ζπνπδψλ θαη κε ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φπσο ηζρχεη θαη γηα ηα Α.Δ.Ι. θαη Α.Σ.Δ.Ι. ηεο Διιάδαο.
Οη κεραληθνί κπνξνχλ λα έρνπλ κία ζαθή δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε εκπεηξία, κε επηκφξθσζε, κε
κεηαπηπρηαθά θαη κε δηδαθηνξηθά. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη ε Πνιηηεία, ηα Α.Δ.Ι., ηα Α.Σ.Δ.Ι.
θαη ην Σ.Δ.Δ. λα ζπλεξγαζηνχλ ζεζπίδνληαο εηδηθνχο θχθινπο ζπνπδψλ, ζπλδένληαο ηε
κφξθσζε κε ηελ παξαγσγή. ε ηνκείο εθαξκνγήο, φπσο επηβιέςεηο, εξγνηάμηα θ.ι.π., ε
εμέιημε γίλεηαη αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδηθή επηκφξθσζε. Η εκπεηξία ζα πξέπεη
απνδεδεηγκέλα λα ζεκειηψλεηαη θαη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηεθκεξίσζε πνπ
ζηεξίδεηαη θαη ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Η ειάρηζηε εκπεηξία είλαη πεληαεηήο θαη
φπνηνο ζεκειηψλεη δηθαίσκα αλαβάζκηζεο δίδεη ππνρξεσηηθά εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Δπεηδή νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνπο κεραληθνχο, αθελφο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην
δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηε δεκφζηα αζθάιεηα, θαη, αθεηέξνπ, ν πνιίηεο βξίζθεηαη ζε
αδπλακία αμηνιφγεζήο ηνπο ιφγσ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζε επηζηεκνληθέο γλψζεηο, νξίδεηαη
φηη, κε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ, ζε θάζε λφκηκν ηερληθφ γξαθείν, ζα αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά
πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη εκθαλψο, ηνπιάρηζηνλ: Σν φλνκα
θαη ην επίζεην ηνπ κεραληθνχ, ν ηίηινο ζπνπδψλ θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ, ην παλεπηζηήκην ή
πνιπηερλείν απνθνίηεζήο ηνπ, θαη ν αξηζκφο κέινπο ηνπ Σ.Δ.Δ. Σα ζηνηρεία απηά ζα
αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ππνρξεσηηθά ζηε ζθξαγίδα πνπ ζα δηαηεξεί ν κεραληθφο γηα
θάζε ρξήζε.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία ζρνιή ή ηκήκα αιιάμεη ηίηιν ζπνπδψλ, γηα ηελ
απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηειεηνθνίησλ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη
αηηηνινγηθή έθζεζε πξνο ηνχην ζην Σ.Δ.Δ., ην νπνίν ζα έρεη δηθαίσκα λα θξίλεη εάλ
ζπλάδεη απηφ κε πξαγκαηηθή αιιαγή ηνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεη
θαη ηελ αιιαγή ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Η αιιαγή απηή ζα αθνξά κφλν ηνπο
απνθνίηνπο κεηά ηελ αιιαγή ηνπ επηζηεκνληθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.
Πξνζαξκνγή εζληθήο λνκνζεζίαο ζηελ επξσπατθή – Τινπνίεζε Μλεκνλίσλ

Οη κλεκνληαθέο επηηαγέο γηα απειεπζέξσζε ησλ «θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ άγγημαλ θαη ηνλ
θιάδν ησλ Μεραληθψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ, αθελφο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ειάρηζησλ ακνηβψλ
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαη, αθεηέξνπ, κε ηνλ έιεγρν ησλ «απνθιεηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ» ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ.
Β.3.1 Απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηδηθνηήησλ Μεραληθψλ
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, δηαβηβάζηεθε ζην Σ.Δ.Δ. ην ππ’ αξηζ. πξση. 914/31.10.2012 έγγξαθν
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Γ. Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γηεχζπλζε Σνκέσλ Παξαγσγήο), κε
ην νπνίν δεηείηαη λα θαηαγξαθνχλ νη ηπρφλ «απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ησλ δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ κεραληθψλ, νη νπνίεο, αλ θξίλνληαη πεξηνξηζηηθέο, λα πξνηαζεί πψο ζα
ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα θαηαξγεζνχλ, ψζηε λα δνζεί ε πξφζβαζε ζ’ απηέο θαη ζε άιινπο
επαγγεικαηίεο κε αληίζηνηρα πξνζφληα. Η αλάγθε απηή πξνέθπςε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α/14.2.2012), θαη εηδηθφηεξα ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V_2_ΔΛΛ (Κεθ. 4:
Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, Παξ. 4.2: Βειηίσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αλνηθηέο αγνξέο),
ζχκθσλα κε ην νπνίν, κέρξη ην ηέινο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ε ειιεληθή Κπβέξλεζε έπξεπε
λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αδηθαηνιφγεηεο ή δπζαλάινγεο απαηηήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ζε παξφρνπο κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, μεθηλψληαο απφ ηα
βαζηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα.
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Η Μ.Δ. Δπαγγεικαηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. ζπλέηαμε Τπφκλεκα απφ ην νπνίν
πξνθχπηνπλ, ζπλνπηηθά, ηα αθφινπζα:
1.

2.

3.

3.

4.

Γηα θάζε εηδηθφηεηα Μεραληθνχ ππάξρνπλ «απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη «θνηλέο
δξαζηεξηφηεηεο» κε άιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ ή ζπλαθψλ επαγγεικάησλ. Απφ ηελ
εμέηαζε ησλ «απνθιεηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ησλ
Μεραληθψλ-κειψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. πξνθχπηεη φηη φιεο αηηηνινγνχληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο
αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο
αλαγθαηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ άζθεζή ηνπο (ηερληθέο
γλψζεηο, εμεηδίθεπζε).
ε γεληθέο γξακκέο ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ είλαη αλνηθηφ. Οη
απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ εηδηθφηεηα απηή,
σο πξνο ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζχγρξνλσλ κλεκείσλ (απνθαηάζηαζε
κλεκείσλ), θηηξίσλ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θ.ιπ. αηηηνινγείηαη, ιφγσ ηνπ
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απηνχ ηνπ εηδηθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο καο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξφζθαηα ςεθηζζείο λφκνο 4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α), πεξί ηνπ λένπ
ηξφπνπ έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8
πξνβιέπεη φηη «2. … Για ηιρ άδειερ δόμηζηρ πος αθοπούν κηίπια ζε παπαδοζιακό οικιζμό,
παπαδοζιακό ή ιζηοπικό ημήμα πόληρ, οικιζηικό ζύνολο πος έσει σαπακηηπιζηεί ωρ
ιζηοπικό διαηηπηηέο μνημείο, καθώρ και κηπςγμένα διαηηπηηέα κηίπια ή νεόηεπα μνημεία οι
απσιηεκηονικέρ μελέηερ εκπονούνηαι και ςπογπάθονηαι αποκλειζηικά από απσιηέκηονερ
μησανικούρ και οι ζηαηικέρ μελέηερ από ηοςρ απμόδιοςρ πολιηικούρ μησανικούρ»,
απνδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνθιεηζηηθή εθηέιεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηεο εηδηθφηεηα ησλ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, πνπ
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία.
Οη απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, αθνξνχλ ζηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη επίβιεςε ζπγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ θαη κεγέζνπο θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, αθνξνχλ ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο θαη κεγάια
ηερληθά έξγα (γέθπξεο, ζήξαγγεο θ.ιπ.), θαζψο θαη θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ
αληηζεηζκηθφ ππνινγηζκφ. Χο γλσζηφλ, ε Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά ζεηζκνγελήο πεξηνρή θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπψλ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη απφ ηηο πιένλ
απζηεξέο δηεζλψο, απαηηνχλ δε εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ απνθηψληαη κφλν απφ ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ρνιψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.
Αλαθνξηθά κε ηε κειέηε θαη επίβιεςε «απιψλ» κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ην επάγγεικα ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ θαη ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ζηε
ρψξα καο είλαη αλνηθηφ γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο Α.Δ.Ι. παλεπηζηεκηαθήο θαηεχζπλζεο.
Οη απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηηο εηδηθφηεηεο
απηέο, αθνξνχλ ζηε κειέηε θαη επίβιεςε «ζχλζεησλ» κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Βέβαηα, ζηελ νπζία ε απνθιεηζηηθφηεηα δελ πθίζηαηαη, δεδνκέλνπ φηη ε
δξαζηεξηφηεηα απηή δελ αθνξά κία εηδηθφηεηα, αθνχ απνδίδεηαη ζηνπο Ηιεθηξνιφγνπο
Μεραληθνχο, ζηνπο Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο, ζηνπο Ηιεθηξνιφγνπο-Μεραλνιφγνπο
Μεραληθνχο, δειαδή ζε ηξεηο εηδηθφηεηεο. Αθφκε θαη αλ νη εηδηθφηεηεο απηέο ζεσξεζνχλ
παξεκθεξείο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο αηηηνινγείηαη απφ ηελ απαίηεζε γηα
εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν απφ ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ.
Οη απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ
Υεκηθνχ Μεραληθνχ (Μειέηε θαη επίβιεςε ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη βηνκεραληψλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ θαη βηνκεραληψλ θαπζίκσλ), ηνπ Μεραληθνχ Μεηαιιείσλ θαη
Μεηαιινπξγνχ (κειέηε θαη επίβιεςε νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ βηνκεραληθψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ κε κεηαιιηθψλ πιηθψλ), θαη ηνπ Ναππεγνχ θαη Μεραλνιφγνπ
Μεραληθνχ (κειέηε, επίβιεςε θαη επηζεψξεζε εγθαηαζηάζεσλ, επηδηφξζσζε θαη
πηζηνπνίεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ θνξηεγψλ πινίσλ θαη κεραλεκάησλ) αηηηνινγνχληαη
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5.

απφ ηελ απαίηεζε γηα εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν απφ ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ
πκπεξαζκαηηθά, ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα
ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Αγξνλφκνπ-Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ, ηνπ Μεραληθνχ Υσξνηαμίαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Μεραληθνχ
Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Γηα ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο (Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο,
Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, Υεκηθφο
Μεραληθφο, Μεραληθφο Μεηαιιείσλ θαη Μεηαιινπξγφο θαη Ναππεγφο-Μεραλνιφγνο
Μεραληθφο), νη απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία
αηηηνινγνχληαη, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο
θαη ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο, ρσξίο ηηο
νπνίεο δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη νηθνλνκία ησλ θαηαζθεπψλ θαη,
θαη’ επέθηαζε, ην δεκφζην ζπκθέξνλ. πλεπψο, δελ επηβάιιεηαη λα γίλεη θακία
ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε απνθιεηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ πθίζηαληαη.

Β.3.2 Γλσκνδφηεζε Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 34/2014
Πξφζθαηα, δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε ππ’ αξηζ. 34/2014 Γλσκνδφηεζε
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, επί ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α., αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.
4336/1930 «πεξί εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, αξρηηέθηνλνο θαη
ηνπνγξάθνπ» θαη ηνπ Ν. 3982/2011 «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ θαη
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Β.3.3 Ν. 4251/2014
Ο Ν. 4251/2014 (ΦΔΚ 85 Α), πνπ ςεθίζηεθε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, δειαδή
ηνπ Mλεκνλίνπ ΙΙ, πεξηιακβάλεη:
α.

β.

δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνχ, ηνπ Αξρηηέθηνλα θαη ηνπ
Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ (Άξζξν πξψην, Παξάγξαθνο ΙΓ: Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Π.Δ.Κ.Α., Τπνπαξάγξαθνη ΙΓ.12 θαη ΙΓ.13), θαη
δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηα πξνζφληα ησλ επαγγεικαηηψλ ειεθηξηθψλ θαη
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (Άξζξν πξψην, Παξάγξαθνο Σ: Γηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνπαξάγξαθνο Σ.23).

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εηζήρζεζαλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θαλέλαο δηάινγνο κεηαμχ ησλ
αξκνδίσλ ππνπξγείσλ θαη ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο,
ρεηξίδνληαη κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ησλ δηπισκαηνχρσλ
κεραληθψλ. Δηδηθφηεξα:
α.

β.

γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Πνιηηηθψλ, Αξρηηεθηφλσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
αληηθαζηζηψληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4663/1930, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 38/2010, πεξί πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2006/36/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ελψ,
γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ κεραλνιφγσλ, ειεθηξνιφγσλ, κεραλνιφγσλ-ειεθηξνιφγσλ θαη
λαππεγψλ κεραληθψλ γίλεηαη έλαο εληειψο δηαθνξεηηθφο ρεηξηζκφο, κε ηνλ νπνίν δελ
αλαγλσξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κε βάζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ αλψηαησλ
πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, αιιά απηέο εληάζζνληαη ζε έλαλ επξχηεξν «θχθιν»
δηθαηνπκέλσλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα, κε γλψκνλα ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν
θαη ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα.
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Γ.

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ.

Γ.1

Γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη άμνλεο

Η απνπζία πνιηηηθήο θαη ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ ησλ ειιεληθψλ
Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, ησλ Μεραληθψλ ηξηεηνχο θνίηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ Μεραληθψλ
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ειιεληθψλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ζπληερληαθέο δηρνγλσκίεο θαη πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε.
Δπηπιένλ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα
ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ, ζρεηηθά κε ηα ηδησηηθά ηερληθά έξγα βαζίδνληαη ζε έλα κεγάιν
αξηζκφ, λνκνζεηεκάησλ, δηαηαγκάησλ, εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ, ηα νπνία, έρνληαο σο
αθεηεξία ηνπο λφκνπο 4663/1930 θαη 6422/1934, δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο θαη επαγγεικαηηθέο εμεηδηθεχζεηο ησλ Μεραληθψλ. Δμάιινπ, ν
θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθάζηνηε εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ
ζηεξίδεηαη, ζπρλά, ζε εγθπθιίνπο θαη έγγξαθα Τπεξεζηψλ, πνπ, άιινηε επεθηείλνπλ θαη άιινηε
πεξηνξίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αλσηέξσ λφκνπο, αλ
θαη δελ απνηεινχλ πεγή Γηθαίνπ, αιιά, απιψο, εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ηνπο απφ ηε Γηνίθεζε. ηνλ βαζκφ, επνκέλσο, πνπ εηζάγνληαη απνθιεηζηηθέο ή θνηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ππέξ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ Μεραληθψλ κε εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο
θαη έγγξαθα, ρσξίο απηέο λα ζεζπίδνληαη κε δηάηαμε λφκνπ, πξνθχπηνπλ, θαηαξρήλ,
ζεκαληηθά δεηήκαηα λνκηκφηεηαο.
Η παξνχζα Οκάδα Δξγαζίαο, πνπ ζχζηεζε ε Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. ππφ ηελ επίβιεςε ηεο
Μ.Δ. Δπαγγεικαηηθψλ Θεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε:
α.
β.

ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα, φπσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, θαη
ηελ πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. «Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο –
Έληαμε ζην επάγγεικα: Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο» (2006),

δηακφξθσζε ηελ πξφηαζε πνπ αθνινπζεί, ζε ζρέζε κε ην Μεηξψν ησλ Μεραληθψλ, κε ζηφρν
ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Μεραληθνχο, ηελ πξνζηαζία ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
ηερληθψλ έξγσλ, ηελ πνηφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξζή θαηαζθεπή θαη επίβιεςε, ηελ
νηθνλνκία ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ζρέζε κεραληθνχ-ηδηψηε.
Θεσξείηαη δεδνκέλε ε αξρή φηη νη Μεραληθνί νθείινπλ λα πξνζαξκνζζνχλ, ηερληθά θαη
επηζηεκνληθά, ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη φρη νη παξερφκελεο απφ απηνχο
ππεξεζίεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπληερληαθψλ δηεθδηθήζεσλ.
Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηνπ ξφινπ ηεο κηα ζχγρξνλε θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία, πξέπεη λα είλαη
επέιηθηα, κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα.
Η πξφηαζε γηα ην Μεηξψν ησλ Μεραληθψλ θαιχπηεη αθξηβψο απηή ηελ αλάγθε, δηφηη κε ηε δνκή
πνπ ζα απνθηήζεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα κπνξεί λα επεθηαζεί νξηδφληηα κε ηελ πξνζζήθε
λέσλ εηδηθνηήησλ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ, κε θαηεγνξίεο κειεηψλ απφ ηηο ήδε πθηζηάκελεο, θαη
κε πξνζζήθε λέσλ. Σαπηφρξνλα ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη πθηζηάκελα κέιε. Έηζη, ην
Μεηξψν έρεη κηα αλεκπφδηζηε δπλακηθή επέθηαζεο, ελψ ζηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ, ζε
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (πνιηηεία – πνιίηεο) πιήξε εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ κε
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία (π.ρ. πφζνη κεραληθνί έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κειεηψλ, ηη
βαζκίδαο θ.ιπ.). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε:




ζηνπο λένπο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ
εμεηδίθεπζή ηνπο,
ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, θαη
ζηελ πνιηηεία, κε ζηφρν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηεο δπλακηθνχ.
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Σν Μεηξψν ζα κπνξεί λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ζχζηαζε λέσλ Μεηξψσλ παξεκθεξψλ
εηδηθνηήησλ θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε άκεζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο
επαγγέικαηνο, αθνχ ζα είλαη ζαθέο πνηεο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
θάζε κέινο ηνπ, ελψ ε επηηξνπή ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζα έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο θαη εκπεηξίαο.
Με βάζε ην εζληθφ θαη επξσπατθφ Γίθαην, θάζε θξάηνο-κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη
ην ειάρηζην επίπεδν ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη λα επηβάιιεη εηδηθέο απαηηήζεηο
σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο επαγγεικαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ.
Σα παξαπάλσ είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο κεγάιεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, αθνχ ε
ινγηθή ζχζηαζεο ηνπ Μεηξψνπ ιακβάλεη ππφςε ηα πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα,
αιιά θαη ην εζληθφ θαη επξσπατθφ Γίθαην. Η ινγηθή πνπ δηέπεη ηελ πξφηαζε δελ πξνθαιεί ξήμε
κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, αιιά ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηαμηλφκεζεο θαη νξγάλσζεο επί ησλ
εηδηθνηήησλ θαη ησλ ππνεηδηθνηήησλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Μεηξψνπ. Άιισζηε ε ξαρνθνθαιηά ηεο
πξφηαζεο, δειαδή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κειεηψλ θαη ησλ επηβιέςεσλ θαη ε απφδνζε
δπλαηφηεηαο κειέηεο επί απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο Μεραληθψλ εθαξκφδεηαη επί
δεθαεηίεο ζηηο κειέηεο ηνπ Γεκνζίνπ.
Η πξφηαζε γηα ην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ. θηλείηαη ζηνπο θάησζη άμνλεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μεραληθνχ, ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ.
Δλαξκφληζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλγλσζηηθφ αληηθείκελν ζπνπδψλ.
Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηηο ζπνπδέο.
Διαρηζηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ-πξνζαξκνγψλ γηα ηε
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ.
εβαζκφο ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο
επξσπατθέο Οδεγίεο.
Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηα κέιε ηνπ Μεηξψνπ λα εληαρζνχλ ζε πεξαηηέξσ επηζηεκνληθά
πεδία.

Σν Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Γ.2

λα απνηειεί εξγαιείν ειέγρνπ ζηε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο,
λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο ησλ κειψλ ηνπ,
λα είλαη επέιηθην θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ,
λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ηξνθνδφηεζε άιισλ Μεηξψσλ, θαη
λα δίλεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μεραληθψλ, κε βάζε
ηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο
θαη πγείαο.
Πεξηγξαθή πξφηαζεο

Με ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα ηδησηηθά ηερληθά έξγα θαη ηα επαγγέικαηα
ησλ κεραληθψλ ζίγνληαη, θπξίσο, νη λέεο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ
ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Πνιπηερλείσλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη
Παλεπηζηεκίσλ) ηεο Διιάδνο θαη ηεο αιινδαπήο. Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη
νπδέπνηε επηθαηξνπνηήζεθε, ή/θαη θσδηθνπνηήζεθε, νπζηαζηηθά ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην,
ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ, νξζνινγηθά θαη αδηαθξίησο, νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο
ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Ο λνκνζέηεο έρεη ήδε πηνζεηήζεη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ηφζν ζε ζχιιεςε
φζν θαη ζε θηινζνθία, γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ δηπισκαηνχρσλ
Μεραληθψλ ζε δεκφζηα ηερληθά έξγα. Σν ελ ιφγσ πιαίζην, ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ
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αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ,
νξίδνληαο, είθνζη νθηψ (28) δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη έξγσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ έρεη σο αθεηεξία ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ
ησλ παξαδνζηαθψλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη πεξηνξίδεη ηα ηερληθά έξγα κφλν
ζηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ. Η ελ ιφγσ δηαθνξά ησλ
λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ δεκηνπξγεί, νπζηαζηηθά,
πεξαηηέξσ ζχγρπζε ζηελ απνλνκή επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο δηπισκαηνχρνπο
κεραληθνχο, απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εληείλεη ηελ
αλαζθάιεηα δηθαίνπ ζην ελ ιφγσ δήηεκα.
Η δηαζθάιηζε θαη ε νκαιή ελαξκφληζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο φισλ ησλ
θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ κεραληθψλ, ζηηο επηηαγέο ηνπ αχξην, πεξλά κέζα απφ έλα πιαίζην
ζεβαζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ επαγγεικαηηψλ. Η παξνχζα πξφηαζε έρεη ιάβεη πξσηίζησο
ππφςε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχληαλ ην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ,
πξηλ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 2-3 εηψλ.
Τπελζπκίδεηαη, φηη ε πξφηαζε δελ ζίγεη ηα πθηζηάκελα ζεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηνπο ππάξρνληεο Μεραληθνχο
ηνπ Σ.Δ.Δ. Η λέα δηαδηθαζία ζα ηζρχεη γηα:
α.

β.

γ.

ηνπο Μεραληθνχο, πνπ ζα απνθηήζνπλ δίπισκα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο,
ηνπο Μεραληθνχο (Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι., 3εηνχο θαη 4εηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ, εμσηεξηθνχ
θ.ιπ.), πνπ δελ κπνξνχλ, ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, λα θαηαηαγνχλ άκεζα ζηηο βαζηθέο
εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ., θαη
ηνπο ππάξρνληεο Μεραληθνχο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηήζνπλ πξφζζεηα (ζε ζρέζε κε ηα
πθηζηάκελα ζεζκνζεηεκέλα) επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ:











Σν Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη ν θνξέαο φινπ ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ (Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι. θ.ιπ.)
δηαζθαιίδνληαο ηελ πνιηηεία, θαη πηζηνπνηψληαο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κε
ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία.
Σν Σ.Δ.Δ. σο ζεζκνζεηεκέλνο ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο πξέπεη λα έρεη
ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα γηα ηελ ηερληθή ή ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε θαη λα γλσκνδνηεί γηα ηηο ζρνιέο
εμσηεξηθνχ.
Θέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη επζχλεο, θαηά ην πξφηππν ησλ αληίζηνηρσλ λφκσλ
πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο (βι. Γεξκαλία θαη Γαιιία), νη νπνίνη ζα ζηνρεχνπλ ζηελ
απηνξξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή αξηηφηεξσλ
ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ρσξίο λα εηζάγνπλ
πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ,
πιελ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, φπσο απηά
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ ηνπ Μεραληθνχ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ Ν.
3316/2005. Οη θαηεγνξίεο ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ππνθαηεγνξίεο θαη ζα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο γηα λα θαιπθζεί ην θάζκα ηεο παξαγσγήο ηδησηηθνχ έξγνπ.
Ζ απφδνζε δηθαησκάησλ γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεραληθνχο ζα γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηα πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
Πξνηείλεηαη λέν κνληέιν γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηελ
εγγξαθή ζην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ., ηνπ νπνίνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
πεξηγξάθνληαη ζηα επφκελα, ελψ ε εμεηδίθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζα γίλεη ην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ.:
α.

Βαζκίδεο Μεηξψνπ Σ.Δ.Δ. – Γηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη
πξναγσγήο

α.1

Καζνξίδνληαη ηξεηο βαζκίδεο ζην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ.: Α, Β θαη Γ. Κάζε κία απφ απηέο
αθνξά είηε ζε κειέηε, είηε ζε θαηαζθεπή/επίβιεςε έξγνπ.

α.2

ηε βαζκίδα Α ζα αλήθνπλ νη Μεραληθνί κε νπνηνλδήπνηε ηίηιν ζπνπδψλ (Α.Δ.Ι., Α.Σ.Δ.Ι.,
5εηνχο, 4εηνχο ή 3εηνχο θνίηεζεο, εμσηεξηθνχ) θαη εγγξάθνληαη ζ’ απηήλ, ζε φπνηα
θαηεγνξία ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα 1 επηιέμνπλ, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν (θαηεχζπλζε)
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Η βαζκίδα Α πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο: Α1 θαη Α2. ηελ
θαηεγνξία Α1 ζα αλήθνπλ νη Μεραληθνί 5εηνχο θνίηεζεο ή 4εηνχο/3εηνχο κε master ή
αληίζηνηρν κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. ηελ θαηεγνξία Α2 ζα εγγξάθνληαη νη ππφινηπνη
Μεραληθνί (4εηνχο θνίηεζεο ρσξίο master ή κεηαπηπρηαθφ, 3εηνχο θνίηεζεο, Α.Σ.Δ.Ι.).

α.3

Οη Μεραληθνί Α βαζκίδαο έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Σ.Δ.Δ. κε ηελ απφθηεζε ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη δηθαίσκα εξγαζίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε Μεραληθνχ Β
βαζκίδαο, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο. ε πεξηπηψζεηο
απηφλνκεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. Μεραληθφο ζηελ επαξρία, πνπ δελ κπνξεί λα
εληαρζεί ζε γξαθείν κε Μεραληθφ βαζκίδαο Β ή δελ εξγάδεηαη ζε θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ
θ.ιπ.), ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα αμηνινγεί θαη ζα επηθπξψλεη ηελ επάξθεηα
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εξγαζίαο.

α.4

Καη’ εμαίξεζε, νη Μεραληθνί ηεο θαηεγνξίαο Α1 απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σ.Δ.Δ. θαη νη
Μεραληθνί ηεο θαηεγνξίαο Α2 φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην ήκηζπ ηεο πεξηφδνπ παξακνλήο
ζηε βαζκίδα Α, ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα: (i) παξνρή ππεξεζηψλ γηα
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ σο πξνο ην είδνο θαη ην κέγεζνο, θαη (ii)
επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο έξγσλ, πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη κε
βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, απνθιεηζηηθά γηα θαηεγνξίεο έξγσλ, πνπ έρνπλ ζπλάθεηα
κε ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο.

α.5

Δπίζεο, θαη’ εμαίξεζε, ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ
ηνπ Μεραληθνχ, δίλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, γηα ην αληηθείκελν ηνπ
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη κφλν γη’ απηφ, ρσξίο λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ ρξνληθψλ
πεξηνξηζκψλ (απαηηνχκελε ρξνληθή πεξίνδνο απφ θηήζε ηίηινπ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαοάζθεζεο).

α.6

Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ θηήζε ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εξγαζίαο γηα απφθηεζε
εκπεηξίαο, ν Μεραληθφο Α βαζκίδαο απνθηά ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία
εμεηάζεσλ γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Η απαηηνχκελε εκπεηξία γηα
ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πξναγσγήο ζηε βαζκίδα Β ζα
πξνζδηνξίδεηαη κε θξηηήξηα πνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ θαη ζα αθνξνχλ κέγεζνο, πιήζνο θαη
πνηθηιία κειεηψλ ή έξγσλ. Η εκπεηξία ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα ζεκειηψλεηαη θαη λα
ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηεθκεξίσζε πνπ ζηεξίδεηαη θαη ζηε θνξνινγία
εηζνδήκαηνο. Με ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ν Μεραληθφο κεηαπεδά ζηε Β βαζκίδα
κειψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., απνθηά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ηνπ Μεραληθνχ
ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ νπνία εμεηάζηεθε, πνπ ζα είλαη αληίζηνηρε κε ην πεξηερφκελν
(θαηεχζπλζε) ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαη απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αζθήζεη ην επάγγεικα
(κειέηε, θαηαζθεπή, επίβιεςε, ππάιιεινο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θ.ιπ.).

α.7

Οη θαηεγνξίεο Α1 θαη Α2 ηεο βαζκίδαο Α ζα δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο
απφ ηελ θηήζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο, πνπ ζα πξναπαηηνχληαη γηα ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. ηνλ Πίλαθα
2 παξνπζηάδνληαη, ελδεηθηηθά, νη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο απαηηνχκελεο
ρξνληθέο πεξίνδνη απφ ηελ θηήζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο,
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πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εμέηαζε γηα αλαβάζκηζε απφ
ηελ Α ζηε Β βαζκίδα. Η δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ησλ Μεραληθψλ ηεο Α2
θαηεγνξίαο, ζα γίλεη, είηε (α) κε αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ
αληίζηνηρσλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ, κε πξνζζήθε καζεκάησλ, είηε (β) ελζσκάησζε
ζεκάησλ κε επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Μεραληθψλ
θαηεγνξίαο Α2 ζηε Β βαζκίδα.
Πίλαθαο 2: Απαηηνχκελεο ρξνληθέο πεξίνδνη γηα απφθηεζε δηθαηψκαηνο αλαβάζκηζεο απφ ηελ Α ζηε Β
βαζκίδα
Καηεγνξία
Α1
Α2

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Απφ θηήζε ηίηινπ ζπνπδψλ
Δξγαζίαο γηα απφθηεζε εκπεηξίαο
4 έηε
3 έηε
Δπίβιεςε/θαηαζθεπή
Μειέηε
Δπίβιεςε/θαηαζθεπή
Μειέηε
8 έηε
10 έηε
6 έηε
8 έηε

α.8

Η απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο αλαβάζκηζεο ζεκαίλεη ηελ παξακνλή ζηε βαζκίδα Α. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο, ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κεηαμχ
δχν δηαδνρηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ ζε εμεηάζεηο γηα αλαβάζκηζε απφ ηε
βαζκίδα Α ζηε βαζκίδα Β, γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (ζε θάζε
επηκέξνπο εηδηθφηεηα).

α.9

ηελ βαζκίδα Β ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα αλήθνπλ φινη νη Μεραληθνί πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ άδεηα
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηα σο άλσ. Έρνπλ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ηνπ
Μεραληθνχ, αζθψληαο ηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο δηθαηψκαηα θαη αλαιακβάλνληαο
ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο, είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε σο ζηειέρε
θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ή εηαηξεηψλ κειεηψλ ή βηνκεραληθψλ κνλάδσλ είηε σο
ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ ή Οξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (επηβιέπνληεο Μεραληθνί ή
επηθεθαιήο νκάδσλ επίβιεςεο έξγσλ ή κειεηψλ ή Πξντζηάκελνη ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη
ηκεκάησλ ηνπο θ.ιπ.).

α.10 ηε βαζκίδα Γ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα εγγξάθνληαη Μεραληθνί ηεο βαζκίδαο Β, πνπ ζα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία ζε κειέηεο, επηβιέςεηο ή θαηαζθεπέο. Η εκπεηξία ζα
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο κειεηψλ ή έξγσλ πνπ έρνπλ επηβιέςεη ή
εθηειέζεη, αληίζηνηρα, απηφλνκα ή ζπκκεηέρνληαο ζε ζπκπξάμεηο, γξαθεία, εηαηξείεο θ.ιπ.
Δληφο ηεο βαζκίδαο Γ ζα ππάξρνπλ ηάμεηο αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ πθηζηάκελσλ
Μεηξψσλ κειεηεηψλ, γξαθείσλ κειεηψλ, θαηαζθεπαζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ
ηεο Γ.Δ.Μ., ηα νπνία ζα ελζσκαησζνχλ ζην Μεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ. Οη Μεραληθνί ηεο
βαζκίδαο Γ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κειέηεο, επίβιεςεο/θαηαζθεπήο έξγσλ Γεκνζίνπ
Δλδηαθέξνληνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έξγα αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο (δεκφζηνη πφξνη, ηδησηηθνί πφξνη, κηθηή ρξεκαηνδφηεζε), πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Χο έξγα Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο λννχληαη ηα έξγα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ, δειαδή έξγα ηα νπνία δελ έρνπλ απνθιεηζηηθά
ηδησηηθή ρξήζε (π.ρ. έξγα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, έξγα ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο θ.ιπ.).
Καη’ εμαίξεζε, νη Μεραληθνί ηεο βαζκίδαο Β ζα έρνπλ ην δηθαίσκα κειέηεο, επίβιεςεο/
θαηαζθεπήο έξγσλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο, κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ή πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ.
Η εκπεηξία γηα ηελ εγγξαθή ζηε βαζκίδα Γ θαη ηελ πξναγσγή εληφο απηήο, ζα πξέπεη
απνδεδεηγκέλα λα ζεκειηψλεηαη θαη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηεθκεξίσζε πνπ
ζηεξίδεηαη θαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Η εκπεηξία ζα πξνζδηνξίδεηαη κε θξηηήξηα
πνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ θαη ζα αθνξνχλ κέγεζνο, πιήζνο θαη πνηθηιία κειεηψλ ή έξγσλ.
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α.11 Η κε ελαζρφιεζε κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, αθαηξεί ην δηθαίσκα απηφλνκεο
άζθεζεο απηνχ. Η πηζηνπνίεζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, θαηά θαηεγνξία
κειέηεο/έξγνπ, γίλεηαη, κεηά απφ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 10εηία), κε
επαλαβεβαίσζε ηεο εκπεηξίαο, πνπ απνθηήζεθε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Η
πηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζα βαζίδεηαη θαη ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία. Η πξφηαζε απηή
ηζρχεη θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο Μεραληθνχο θαη γηα φζνπο έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηηο
βαζκίδεο Β θαη Γ ηνπ Μεηξψνπ, κε βάζε ην λέν ζχζηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο απφδεημεο ηεο εκπεηξίαο, ν Μεραληθφο ζα
εγγξάθεηαη (αλ είλαη πθηζηάκελνο) ή ζα επηζηξέθεη (αλ πηζηνπνηήζεθε κε ην λέν ζχζηεκα)
ζηε βαζκίδα Α θαη ζα ιακβάλεη κέξνο ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα
αλαβαζκηζηεί ζηε βαζκίδα Β.
α.12 Οη βαζκίδεο ηνπ Μεηξψνπ δελ απνθιείνπλ ηελ αλαθνξά ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, νη νπνίνη ζα
αλαθέξνληαη ζηελ εμεηδίθεπζε ζηελ νπνία απνθηήζεθαλ, σο ηηκεηηθνί ηίηινη (π.ρ. Γξ).
α.13 Ζ αμηνιφγεζε, ε δηαηήξεζε θαη ε επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζα γίλεηαη
απφ ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί απφ ην Σ.Δ.Δ., φπνπ ζα εμεηάδνληαη ηα
ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά.
α.14 ζα κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνπλ εγγξαθεί ζε απηφ κε πεξηνξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
(π.ρ. κεραληθνί κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, κεραληθνί αλαδαζκψλ), ζα εγγξαθνχλ ζε εηδηθφ
ηκήκα ηνπ κεηξψνπ κε δηαηήξεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δηδηθή
επηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα εμεηάδεη ηα αηηήκαηα ησλ παξαπάλσ κειψλ γηα απφδνζε
πιήξσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπλαθή θαηεγνξία κε ην επαγγεικαηηθφ
αληηθείκελν πνπ αζθνχλ (γηα ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη αληίζηνηρα: ζηαηηθέο
κειέηεο, κειέηεο ηνπνγξαθίαο). Σν Σ.Δ.Δ. ζα ππνδεηθλχεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ (παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο θ.ιπ.), γηα λα
απνθηήζνπλ ηα πιήξε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Δλαιιαθηηθά, ζα αθνινπζνχλ ηε λέα
δηαδηθαζία απφδνζεο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
β.

Γηεπθξηλίζεηο - Παξαδείγκαηα

ηελ παξάγξαθν απηή παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο θαη παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο βαζκίδεο.
β.1

Τθηζηάκελνη Μεραληθνί: ινη νη πθηζηάκελνη Μεραληθνί εγγξάθνληαη απηφκαηα ζηε
βαζκίδα Β θαη κε ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ εκπεηξίαο κπνξνχλ λα αλαβαζκηζηνχλ
ζηε βαζκίδα Γ θαη λα θαηαηαγνχλ ζηηο θαηεγνξίεο απηήο, είηε σο κειεηεηέο, είηε σο
θαηαζθεπαζηέο, αλάινγα κε ηελ επηδεηθλπφκελε εκπεηξία. Οη κειεηεηέο θαη θαηαζθεπαζηέο
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα Μεηξψα ηεο Γ.Δ.Μ. ζεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ ζηελ
αληίζηνηρε εκπεηξία, δεδνκέλνπ φηη απηή έρεη εμεηαζηεί απφ ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο.
Παξάδεηγκα 1: Μεραληθφο κειεηεηήο Γ ηάμεο ζην Μεηξψν ηεο Γ.Δ.Μ. εγγξάθεηαη
απεπζείαο ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηεο Γ βαζκίδαο. Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαη’
αληηζηνηρία θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξψν ηεο Γ.Δ.Μ.
Παξάδεηγκα 2: Μεραληθφο κειεηεηήο, κε εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ηεο Γ.Δ.Μ., κε
ζνβαξή εκπεηξία ζε ηδησηηθά έξγα, εγγξάθεηαη απηφκαηα ζηε βαζκίδα Β θαη ππνβάιιεη
αίηεζε γηα εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε θαηεγνξία ηεο Γ βαζκίδαο. Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί
θαη’ αληηζηνηρία θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηδησηηθψλ έξγσλ, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Μεηξψν ηεο Γ.Δ.Μ.
Παξάδεηγκα 3: Μεραληθφο ηνπ δεκνζίνπ, εγγξάθεηαη απηφκαηα ζηε βαζκίδα Β θαη
ππνβάιιεη αίηεζε γηα εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε θαηεγνξία ηεο Γ βαζκίδαο, αλάινγα κε ηε
βεβαησκέλε εκπεηξία ηνπ ζε κειέηεο θαη επηβιέςεηο έξγσλ.

β.2

Μεραληθνί πνπ απνθηνχλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο: Μεραληθνί πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηε βαζκίδα Β, ζχκθσλα κε
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ην λέν ζχζηεκα, θαη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία ζε κειέηεο, επηβιέςεηο ή θαηαζθεπέο
έξγσλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο (ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη πξνυπνινγηζκνχ, πνπ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα), ζα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε θαηεγνξία ηεο
βαζκίδαο Γ.
γ.

Δμεηαζηηθή δηαδηθαζία

γ.1

Η εμεηαζηηθή δηαδηθαζία απνηειεί βαζηθφ θαη θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ
ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξε, αμηφπηζηε θαη αδηάβιεηε, θαη ζα
ζρεδηαζηεί απφ ην Σ.Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο πιιφγνπο ησλ Μεραληθψλ. Κξίζηκα ζηνηρεία
απνηεινχλ, επίζεο, ην εχξνο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ. ε φηη αθνξά ην
εχξνο, απηφ ζα θαιχπηεη φια ηα πεδία δξαζηεξηφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο εηδηθφηεηαο ή
ηνκέα εηδηθφηεηαο. Ο βαζκφο δπζθνιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, πνπ λα πηζηνπνηείηαη
ε δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα αζθήζνπλ απηνηειψο ην επάγγεικα ηνπ
Μεραληθνχ θαη λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηηο επζχλεο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα
επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη πξέπεη λα βνεζεζεί νπνηνζδήπνηε, ψζηε λα απνθηήζεη ηελ
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κε εχθνιεο εμεηάζεηο.
ηελ εμεηαζηέα χιε δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα ηεο επηζηήκεο, πνπ δηδάρζεθαλ θαη
εμεηάζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, αιιά νη ππνςήθηνη ζα εμεηάδνληαη ζηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο ηνπο ζηελ πξάμε, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.
Δπίζεο, ζηηο εμεηάζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα λνκνζεζίαο, επαγγεικαηηθήο
δενληνινγίαο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, νξγάλσζεο εξγνηαμίσλ,
ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ Μεραληθνχ θ.ιπ.
Δηδηθή επηηξνπή ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ζα θξίλεη ηελ αλάγθε θαη ζε πνην βαζκφ απαηηείηαη
ελζσκάησζε ζεκάησλ κε επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ζεσξεηηθήο βάζεο, ζηηο εμεηάζεηο γηα
ηελ αλαβάζκηζε ησλ Μεραληθψλ θαηεγνξίαο Α2 ζηε Β βαζκίδα, αλά ηκήκα θαη αλά
εηδηθφηεηα.

γ.2

Σν αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ ζα δηαζθαιηζηεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
εμέηαζεο.

γ.3

Σν είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα ηελ
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη κε αληηθείκελν ηελ
επίβιεςε/θαηαζθεπή.

δ.

Πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία

δ.1

Σν Σ.Δ.Δ. ζα νξγαλψλεη πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα, κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο (θαη φρη ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ), πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ
νη ππνςήθηνη ζηηο εμεηάζεηο αλαβάζκηζεο απφ ηελ Α ζηε Β βαζκίδα Μεραληθνχ.

δ.2

Με ην πέξαο ησλ ζεκηλαξίσλ, νη ππνςήθηνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην
επηζπκνχλ, λα ζπκβνπιεπζνχλ εηδηθή ζπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί απφ
ην Σ.Δ.Δ. γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή θαη επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο, ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ
απνηπρία θαη επαλάιεςε, ζε πεξίπησζε κε εηνηκφηεηάο ηνπο.

ε.

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο – Έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

Η πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζα εθαξκνζηεί ζηνπο
Μεραληθνχο πνπ εγγξάθνληαη ζε Παλεπηζηήκην ή Πνιπηερλείν ηελ επφκελε ρξνληά απφ ηελ
ςήθηζε ηνπ λφκνπ.
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ζη.

Άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ αδπλακία ηεο λα ππνζηεξίμεη
απαηηεηηθά ζπζηήκαηα νπζηαζηηθήο εξγαζίαο γηα απφθηεζε εκπεηξίαο, ην Σ.Δ.Δ. ζα επηδηψμεη
ηελ αλεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο, κέζσ
επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ ή θαη ηδησηηθψλ θνλδπιίσλ. Σα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα
αθνξνχλ θαη θνηηεηέο Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Παλεπηζηεκίσλ.
Δπίζεο, ζα επηδησρζεί ε θαζηέξσζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ή επηδνηήζεσλ αηνκηθψλ ή
εηαηξηθψλ γξαθείσλ κειεηψλ ή θαηαζθεπαζηψλ, γηα ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζε Μεραληθνχο γηα
ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο.
Σέινο, ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηεο εξγαζίαο απφθηεζεο εκπεηξίαο απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ θνξέα ησλ Μεραληθψλ.
ΠΗΝΑΚΑ 1
Μ, Κ/Δ

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

3

Μ

ΣΔΥΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

5

Μ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

6

Μ, Κ/Δ

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

7

Μ, Κ/Δ

ΔΙΓΙΚΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

8

Μ, Κ/Δ

ΣΑΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

9

Μ, Κ/Δ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ, ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

10

Μ, Κ/Δ

ΜΔΛΔΣΔ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

11

Μ, Κ/Δ

ΜΔΛΔΣΔ ΛΙΜΔΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

12

Μ, Κ/Δ

ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ

13

Μ, Κ/Δ

ΜΔΛΔΣΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

14

Μ, Κ/Δ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

15

Μ, Κ/Δ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

16

Μ

ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

17

Μ

ΥΗΜΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΔ

18

Μ, Κ/Δ

19

Μ

20

Μ

21

Μ

ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΔ

27

Μ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

28

Μ

ΜΔΛΔΣΔ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

30

Μ, Κ/Δ

ΜΔΛΔΣΔ ΥΗΜΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΔ
ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ, ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΓΔΧΦΤΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ
ΔΡΔΤΝΔ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΔΡΓΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ,
ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Παξαηεξήζεηο:
1. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα φζεο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ λ. 3316/2005 δελ
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αληηθείκελν Μεραληθνχ
2. Η αξίζκεζε ησλ θαηεγνξηψλ αθνινπζεί απηή ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ λ. 3316/2005

20

ΓΡΑΦΔΙΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ)

ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΔ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ

Μ

Γ

(ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ Δ ΣΑΞΔΙ Δ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΑ ΜΔ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΜΗΣΡΧΑ ΜΔΛΔΣΗΣΧΝ,

Μ

2

ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔ ΣΗ ΛΗΦΗ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ

1

Β
ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Α

ΔΠΙΒΛΔΦΗ)

ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ/,

ΒΑΘΜΗΓΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ

Α2: ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ 4ΔΣΟΤ, 3ΔΣΟΤ ΦΟΙΣΗΗ, Α.Σ.Δ.Ι. Κ.ΛΠ.)

(ΜΔΛΔΣΗ,

(Α1: ΓΙΠΛΧΜΑΣΟΤΥΟΙ 5ΔΣΟΤ ΦΟΙΣΗΗ Ή 4ΔΣΟΤ/3ΔΣΟΤ ΜΔ MASTER,

Α/Α

ΑΛΛΔ ΠΡΟΣΑΔΗ


Με ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ πειαηψλ, ζε θάζε λφκηκν ηερληθφ γξαθείν, ππνρξεσηηθά, ζα αλαξηάηαη
πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη, νινγξάθσο θαη εκθαλψο, ηνπιάρηζηνλ:
1.
2.
3.
4.

Σν φλνκα θαη επψλπκν ηνπ Μεραληθνχ,
Ο ηίηινο ζπνπδψλ θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ,
Σν Παλεπηζηήκην ή Πνιπηερλείν απνθνίηεζήο ηνπ, θαη
Ο αξηζκφο κέινπο ηνπ Σ.Δ.Δ.

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία, επίζεο, ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο ππνρξεσηηθά θαη ζηε
ζθξαγίδα πνπ ζα δηαηεξεί ν Μεραληθφο γηα θάζε ρξήζε.


Σίζεληαη ππφςε νη θαησηέξσ απφςεηο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ ΜεραλνιφγσλΗιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, πνπ καο δηαβηβάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο
Οκάδαο. Οη απφςεηο απηέο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ πξφηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο,
αθνξνχλ εηδηθά ζηε κειέηε θαη επίβιεςε έξγσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ:
-

-

Δπαλαθνξά ηνπ φξνπ ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 3982/2011.
Δλζσκάησζε ζηνλ λφκν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα απνθιεηζκφ
άιισλ εηδηθνηήησλ ζε δηθαηψκαηα επί ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ.
Η απφδνζε δηθαησκάησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζε εηδηθφηεηεο κε γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζπνπδψλ ζε κέξνο ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, λα αθνξά κφλν ην κέξνο
ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.
Γηαηήξεζε ηνπ εληαίνπ ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ηιεθηξνιφγσλ, Μεραλνιφγσλ,
Ναππεγψλ γηα ηνπο ιφγνπο ζπλζεηφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
ε πεξίπησζε, έζησ κεξηθήο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο, απηή πξέπεη, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, λα είλαη
γεληθήο εθαξκνγήο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε θαη ησλ Η/Μ
ζε δηθαηψκαηα άιισλ εηδηθνηήησλ.
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