
 
 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Δηδηθόηεηαο 

Υεκηθώλ Μεραληθώλ 

Αζήλα, 13 Γεθεκβξίνπ 2018 

 

ΠΡΟ: Σνλ Πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 

ΘΔΜΑ:  Α.Π. Σ.Δ.Δ – 29233 – 05/12/2018– Δπηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηα ζπλνδεπηηθά ηεο κε 

ηελ νπνία δεηείηαη ε  δηαηύπσζε γλώκεο από ηελ ΔΔΔ ΥΜ ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ησλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο ησλ Τιηθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ εληαγκέλσλ σο Δηδηθόηεηα ζηε Βαζηθή Δηδηθόηεηα ησλ Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΔ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4439/2016 Άξζξν 29 Ρύζκηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ θαη ηνπ ΠΓ 99/2018 πνπ εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζή ηνπ 

Αγαπεηέ θ. Πξόεδξε ηνπ ΣΔΔ 

Δθ κέξνπο ηεο ΔΔΔ ΥΜ ηνπ ΣΔΔ ζαο δηαβηβάδσ ζπλεκκέλα ηε γλώκε ηεο ΔΔΔ ΥΜ επί ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ 

ζέκαηνο, όπσο ηελ νινθιήξσζε ζηε πλεδξίαζή ηεο 12/12/2018 πνπ έιαβε ρώξα ζηελ έδξα ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. 

Με ηελ επθαηξία, ζα ήζεια επί πιένλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο καο λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Δπηηξνπή καο θαη αθνξά ην παξαθάησ δήηεκα. 

Δπεηδή, ηόζν ε εηζήγεζε, βάζεη ηεο νπνία ειήθζε ε απόθαζε έληαμεο ζην ΣΔΔ από ηε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, όζν 

θαη ην πξνζσξηλό επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα πνπ καο έρεη απνζηαιεί από ηνλ Παλειιήλην ύιινγν 

Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ σο πξνζρέδην Π.Γ. θαηά ηελ έλλνηα πιήξνπο 

επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο βάζεη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο, δελ θαιύπηνληαη πιήξωο από 

ηελ απαξίζκεζε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ ρεκηθώλ κεραληθώλ όπωο έρνπλ 

απνηππωζεί ζην ΠΓ 99/2018 θαη ζην βαζκό πνπ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ δελ ηξνπνπνηεζνύλ ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξωο ζην επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα 

θαη γλωζηηθό αληηθείκελν ηωλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζηνλ Σνκέα ηωλ Τιηθώλ, θξίλνπκε ζθόπηκν ην 

Σκήκα Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπαγγεικαηηθό ύιινγν, κε ζύλζεζε νκάδαο 

έξγνπ εηδηθόηεηαο ηελ πξνβιεπόκελε ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 29 ζην Ν. 4339/2016, αθνύ ιάβνπλ ππόςε 

ηόζν ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ πιηθώλ θαη άιισλ βαζηθώλ εηδηθνηήησλ, ηε δηεζλή 

εκπεηξία, αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή (π.ρ. Professional Engineer ζην Materials Engineering) θαη ην 

ISCO-08 ηνπ ILO (θπξίσο Minor Group 214 Engineering Professionals (excluding Electrotechnology) θαη 

Unit Group 2149 Engineering Professionals Not Elsewhere Classified) όζν θαη άιια επαγγεικαηηθά 

πεξηγξάκκαηα ηνπ ISCO-08 πνπ ελδερνκέλσο ζεξαπεύεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, λα θαηαιήμνπλ ζε πξόηππν επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο ηνπ Μεραληθνύ Δπηζηήκεο Τιηθώλ. 

Με εθηίκεζε, 

Γηα ηελ ΔΔΔ ΥΜ ηνπ ΣΔΔ 

 

Θεόδσξνο Κξεηηθόο 

Δπηκειεηήο
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ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Δηδηθόηεηαο 

Υεκηθώλ Μεραληθώλ 

 

Πξαθηηθό Νν 4 

πλεδξίαζε ηεο 12/12/2018 

πλεδξίαζε ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

(ζε ζπλέρεηα ηεο πλεδξίαζεο πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 8/12/2018 ζην ΔΒΔΑ ζην πεξηζώξην ηεο 

Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΣΔΔ ηεο 8/12/2018) 

πκκεηέρνληεο: Αζαλαζόπνπινο Αιέμηνο (δηά ηειεθσληθήο θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο),  

Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο, Κξεηηθόο Θεόδσξνο, Λντδίδνπ Μαξία, Σζνκπαλίδεο Υξήζηνο. 

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Σδόθα Γήκεηξα 

πκκεηέρνληεο ζηε πλεδξίαζε ηεο 8/12/2018: Αζαλαζόπνπινο Αιέμηνο, Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο, 

Κξεηηθόο Θεόδσξνο, Σζνκπαλίδεο Υξήζηνο. 

ΘΔΜΑ:  Α.Π. Σ.Δ.Δ – 29233 – 05/12/2018– Δπηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηα ζπλνδεπηηθά ηεο 

κε ηελ νπνία δεηείηαη ε  δηαηύπωζε γλώκεο από ηελ ΔΔΔ ΥΜ ζρεηηθά κε ηα επαγγελμαηικά 

δικαιώμαηα πρόζβαζης ηωλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο ηωλ Τιηθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ εληαγκέλωλ ωο Δηδηθόηεηα ζηε Βαζηθή Δηδηθόηεηα ηωλ 

Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΔ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4439/2016 Άξζξν 29 Ρύζκηζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ θαη ηνπ ΠΓ 99/2018 πνπ εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζή ηνπ. 

 

Ζ ΔΔΔ ΥΜ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ην επξύηεξν λνκνζεηηθό πιαίζην εληόο ηνπ 

νπνίνπ ιεηηνπξγεί γηα λα δηαηππώζεη ηε γλώκε ηεο, πξνεγνύκελε γλώκε ηεο ΔΔΔ ΥΜ  ζπλαθή πξνο ην 

ζέκα,  ην ηζηνξηθό απνθάζεσλ Οξγάλσλ ηνπ ΣΔΔ επί ηνπ ζέκαηνο, ην λνκνζεηηθό πιαίζην ην ζπλαθέο κε ην 

Σκήκα Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ,  θαζώο θαη ζπλαθή επί ηνπ ζέκαηνο εηζεξρόκελα ζηελ Δπηηξνπή καο 

από ηνλ Παλειιήλην ύιινγν Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ δηαηππώλεη νκόθωλα ηελ 

παξαθάηω γλώκε πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ..  

Α.  ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΔΔ ΥΜ ΣΟ ΘΔΜΑ 

1. Νόκνο 1486/1984 /ΦΔΚ Α 161/18-10-1984 Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη εηδηθά ηηο παξαγξάθνπο 5 πεξί βαζηθώλ εηδηθνηήησλ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νόκν 4439/2016 θαη 6 πεξί άιισλ (κε βαζηθώλ) εηδηθνηήησλ ηνπ Άξζξνπ 2, 

θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΣΔΔ. 

2. Νόκνο 4439/2016 / ΦΔΚ Α 222/30-11-2016 Άξζξν 29 Ρύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ 
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3. ΠΓ 99/2018/ ΦΔΚ Α 187/05-11-2018 Ρύζκηζε Δπαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ κε θαζνξηζκό ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ πξόζβαζεο γηα θάζε εηδηθόηεηα. 

4. Ννκνζεζία θαζνξηζκνύ ηξόπνπ ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο από ην ΣΔΔ θαηόπηλ 

εμεηάζεσλ. 

5. Ννκνζεζία θαζνξηζκνύ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

κεραληθνύ ζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηερληθό αληηθείκελν. 

Β. ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΔΥΜ ΣΟ ΘΔΜΑ 

1.  Γλσκνδόηεζε ηεο ΔΔΔ ΥΜ ηεο 29/01/2015 πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. επί ηνπ Οδεγνύ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηεο 

ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπ. Ησαλλίλσλ θαη επί ηνπ ρεδίνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 

«Καζνξηζκόο Δπαγγεικαηηθώλ Γηθαησκάησλ ησλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ». 

Γ. ΑΠΟΦΑΔΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΣΔΔ 

1. Απόθαζε ΓΔ ΣΔΔ Α13/43/2010/4-12-2010 πεξί έληαμεο  ζην ΣΔΔ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ εθ’ όζνλ ην Σκήκα κεηνλνκαζηεί ζε 

Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ» 

2. Απόθαζε ΓΔ ΣΔΔ  Α163/26/2016/18-7-2016 Απόθνηηνη (α)… θαη β) ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ 

Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Αλαβνιή ζπδήηεζεο ώζηε λα δεηεζεί θαη ε γλώκε ησλ θιαδηθώλ ζπιιόγσλ θαη γηα ην β) θαη ε 

πξόηαζε ηεο ΔΔΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ. 

3. Απόθαζε ΓΔ ΣΔΔ Β90/15/2017/ 03-05-2017 Έληαμε ζην ΣΔΔ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηε βαζηθή εηδηθόηεηα ησλ Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ζηε Γ.Δ. ΣΔΔ ηεο Αλησλίαο Μνξνπνύινπ, Β’ Αληηπξνέδξνπ 

Γ.Δ. ΣΔΔ 

Γ. «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΒΑΗ» ΣΩΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ Ω ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ (θαη’ αλαινγία) 

1. ΠΓ 45/2009 (ΦΔΚ Α58/08-04-2009 Δπαγγεικαηηθή Καηνρύξσζε ησλ πηπρηνύρσλ  (α) ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθώλ ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη 

β) ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ ηεο ρνιήο Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Δ. ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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1. Ν 4452/2017 (ΦΔΚ Α17/15-2-2017) Ίδξπζε Πνιπηερληθήο ρνιήο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

θαη ππαγσγή ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ζ’ απηήλ  

2. ΤΑ Τπνπξγνύ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αξηζκ. 13442/Ε1/09-08-2018 (ΦΔΒ Β 

3987/14-09-2018) Γηαπηζησηηθή Απόθαζε γηα ηελ ππαγσγή ηκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4485/2017 (Α 114) 

Δληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master) ζηελ 

εηδηθόηεηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Δπηζηήκεο ησλ Τιηθώλ επηπέδνπ 7 ηνπ Δζληθνύ θαη 

Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ. 

Σ. ΤΝΑΦΗ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  ΣΗΝ ΔΔΔΥΜ 

1. Σ.Τ.Δ. ΣΔΔ: 038//22.02.2018 Άπνςε επί ηνπ αξ. πξση. ΣΔΔ 4541/14-2-2018 εγγξάθνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ (ΠΑ..Γ.Μ.Δ.Τ.) ζρεηηθά 

κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

 

2. Σ.Τ.Δ. ΣΔΔ: 065/26.03.2018 Άπνςε επί ηνπ αξ. πξση. ΣΔΔ 8354/22-3-2018 εγγξάθνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ (ΠΑ..Γ.Μ.Δ.Τ.) ζην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη Πξνζρέδην Π.Γ.– Δηζήγεζε ζρεηηθά κε ηε «Ρύζκηζε Δπαγγέικαηνο ησλ 

Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ» 

 

ΚΔΠΣΙΚΟ 

1. Ο όξνο επαγγεικαηηθή θαηνρύξωζε-επαγγεικαηηθό δηθαίωκα πηπρηνύρωλ εηζήρζε ζηε 

λνκνζεζία κε ηνπο Νόκνπο  1268/1982 (Α 87) γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη 1403/1983 (Α173) Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ νη νπνίνη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαζόξηδαλ ηελ ππνρξέωζε γηα 

λενϊδξπόκελα ηκήκαηα ή ζρνιέο λα πξνβαίλνπλ ζε θαζνξηζκό ηωλ πεδίωλ επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζηα νπνία έρνπλ πξόζβαζε νη πηπρηνύρνη ηνπο (επαγγεικαηηθό 

πεξίγξακκα), πεδία ζηα νπνία απνζθνπεί θαη παξέρεη επαξθή εθόδηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

ηνπο. Οη Νόκνη θαζόξηζαλ επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα γλωκνδνηηθά όξγαλα γηα ηελ έθδνζε 

Π.Γ. ηεο ζρεηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηνρύξωζεο ηωλ απνθνίηωλ.   

2. Ο όξνο επαγγεικαηηθό δηθαίωκα κε ηαπηόζεκε έλλνηα πξόζβαζεο ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο κεραληθήο επαλήιζε κε ην Νόκν 4439/2016 γηα ηνπο δηπισκαηνύρνπο 

κεραληθνύο ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο ρώξαο ή ηνπο εμνκνηνύκελνπο κε απηνύο. 

3. Ωζηόζν, ε πξαθηηθή έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνύ δηθαηώκαηνο κεραληθώλ αλαθέξεηαη ζηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα άζθεζεο  ηνπ επαγγέικαηνο, αλά εηδηθόηεηα, ηα νπνία ξπζκίδεη ε 

παξάιιειε θαη πνιπδαίδαιε λνκνζεζία ξύζκηζεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ κε ηερληθό 

αληηθείκελν, δηαξθώο ηξνπνπνηνύκελε, όπσο ηειείσο ελδεηθηηθά πεξί: 
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 Πξόζιεςεο ζην Γεκόζην Σνκέα,  

 Δθπόλεζεο Μειεηώλ γηα ηελ Αδεηνδόηεζε θαη Δπίβιεςε ηεο Καηαζθεπήο Κηηξηαθώλ 

Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Δμππεξέηεζήο ηνπο 

 Δθπόλεζεο Μειεηώλ θαη αλάιεςεο ηερληθήο επζύλεο γηα ηελ Αδεηνδόηεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Βηνκεραληθώλ θαη Βηνηερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ  

 Δγγξαθήο ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Καηαζθεπαζηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ  

 Δηδηθόηεηαο Σερληθώλ Αζθαιείαο αλά θαηεγνξία έξγνπ θαη εγθαηάζηαζεο  

 Τπνγξαθήο Μειεηώλ γηα έληαμε ζε Υξεκαηνδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα,  

 Γηελέξγεηαο Πεξηβαιινληηθώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ,  

 Σερληθήο Δπζύλεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Βηνκεραληώλ. 

4.  Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε όηη ηα (πξαθηηθά) επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα άζθεζεο πνπ θαζνξίδεη 

ε λνκνζεζία ξύζκηζεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηερληθό αληηθείκελν θαη ηα νπνία 

δηεθδηθνύλ θαη αξθεηέο παιαηέο βαζηθέο εηδηθόηεηεο θαη όιεο νη λέεο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ, πόξξσ 

απέρνπλ από ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο κε βάζε ην γλσζηηθό αληηθείκελν 

ζπνπδώλ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα ΠΓ θαηνρύξσζεο επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ 

πξόζβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ηεο Υώξαο, εη κε κόλνλ γηα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκό εηδηθνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθώλ παιαηώλ βαζηθώλ (ΠΜ, ΑΜ, ΜΜ, ΖΜ, ΝΜΜ, ΑΣΜ, 

ΥΜ).  Άιιεο παιαηέο βαζηθέο εηδηθόηεηεο θαη όιεο νη λέεο εηδηθόηεηεο αληηκεησπίδνπλ αλππέξβιεηα 

εκπόδηα άζθεζεο, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο σο 

εμεηδηθεύζεηο ηνπο. Σνύην ζπκβαίλεη γηαηί ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ βαζίδνληαη ζηελ ξεηή νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ  πνπ θαηνρπξώλεη ην δηθαίωκα άζθεζεο ζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ξεηή αλαθνξά πνπ παξαιείπεηαη θαη γηα παιαηέο βαζηθέο εηδηθόηεηεο θαη 

γηα όιεο ηηο λέεο εηδηθόηεηεο κε δηθαίωκα πξόζβαζεο. Ζ Γεκόζηα Γηνίθεζε, νρπξνύκελε πίζσ 

από ηε κε ξεηή νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηε λνκνζεζία,  πξνβάιιεη ζπρλά αληηξξήζεηο θαη νδεγεί 

ηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο ζε αηνκηθά εξσηήκαηα πξνο ην ΣΔΔ, πξνζθπγέο, 

αξγνπνξεκέλε έθδνζε εγθπθιίσλ γηα νξζή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ, θηι. Δπί ηεο νπζίαο, ε άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγεί ην ΣΔΔ ζ΄ απηνύο δελ έρεη πξαθηηθό αληίθξπζκα ζηηο 

λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηερληθό αληηθείκελν. 

5. Ζ ξεηή νλνκαζηηθή αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ ζπνπδώλ ζηηο λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ην ΣΔΔ έζεηε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο ησλ λέσλ 

εηδηθνηήησλ κεραληθώλ ζε πνιπεηή δνθηκαζία πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, 

ζηειέρσζεο ηνπ Γ.Δ.Π, θιπ. Απαηηήζεσλ, κε ηειηθό ζηόρν ηε κεηαηξνπή θαη κεηνλνκαζία ησλ 

ηκεκάησλ απηώλ ζε ηκήκαηα κεραληθώλ παιαηώλ βαζηθώλ εηδηθνηήησλ, θαζώο κόλν γη’ απηέο ε 

λνκνζεζία ξύζκηζεο δξαζηεξηνηήησλ έθαλε ξεηή νλνκαζηηθή αλαθνξά. Σνύην ζπλέβε θαη κε ην 
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ηκήκα Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ην νπνίν δξνκνινγήζεθαλ 

αιιαγέο από ην ΣΔΔ ώζηε λα κεηαηξαπεί θαη κεηνλνκαζηεί ζε Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ. 

6. Γηα πνιιά επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο, ε άζθεζή ηνπο, θαη νξζώο, δελ ξπζκίδεηαη 

από ηε λνκνζεζία επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ άζθεζεο λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελωλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ κε ηερληθό αληηθείκελν θαη είλαη ειεύζεξε, κε λνκνζεηηθά 

ξπζκηδόκελε, κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα απηό ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κεραληθήο ζηνλ ηνκέα ησλ πιηθώλ. 

 

ΓΝΩΜΗ 

1. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ εξσηήκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, πνπ αθνξά 

κόλνλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ησλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο ησλ Τιηθώλ σο 

εηδηθόηεηαο εληαγκέλεο ζηε βαζηθή εηδηθόηεηα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΔ, ζύκθσλα κε ηε λέα 

λνκνζεζία ξύζκηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ (Ν. 4339/2016 θαη ΠΓ 99/2018), 

δηαηππώλεη ηε γλώκε ηεο θαηά ην γεληθό κελ κέξνο ζε ό,ηη αθνξά ζηηο θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

κεραληθήο ηνπ Άξζξνπ 2, θαηά δε ην εηδηθό κέξνο, ζε ό,ηη αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τιηθώλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 8. 

2. Δπηζεκαίλεηαη όκσο όηη ε εηζήγεζε βάζεη ηεο νπνίαο έιαβε ηελ απόθαζε ε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ γηα 

έληαμε ησλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ζηε Βαζηθή Δηδηθόηεηα ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ 

ΣΔΔ (A/A Γ3.) κε πξόζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο) ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τιηθώλ δελ θαιύπηεηαη από ηελ 

πεξηπησζηνινγία ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 99/2018 πεξί επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ 

ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ, παξά κόλν από ην γεληθό επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα θαη γλσζηηθό 

αληηθείκελν ζπνπδώλ ηνπ Υεκηθνύ Μεραληθνύ ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  Δπνκέλσο, κπνξνύλ 

λα αλαγλσξηζηνύλ σο ηέηνηα, κόλν ζην βαζκό πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αλαιπηηθόηεξε 

εμεηδίθεπζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ, δειαδή επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ ρεκηθώλ κεραληθώλ, ηα νπνία αλαηηηνιόγεηα παξειήθζεζαλ από ηελ παξ. 2 ηνπ 

Άξζξνπ 8 ζην εθδνζέλ ΠΓ 99/2018. 

Παξαζέηνπκε πξνο δηεπθξίληζε νιόθιεξν ην θείκελν ηεο εηζήγεζεο: 

“Οι δπαζηηπιόηηηερ αςηέρ θα αθοπούν ζε όλο ηο εύπορ ηων δπαζηηπιοηήηων ηων Υλικών, από ηον 

σαπακηηπιζμό και ηην αποηίμηζη, ζηο ζσεδιαζμό, παπαγωγή, αποηίμηζη, ζςνηήπηζη και 

αποκαηάζηαζη, μελέηη ηων Υλικών. Ειδικόηεπα: Σηην έπεςνα και ανάπηςξη, παπαγωγή, διάγνωζη 

και αποηίμηζη ηηρ ζςμπεπιθοπάρ, ηςποποίηζη, έλεγσο ποιόηηηαρ, πιζηοποίηζη και εμποπία 

ςλικών πάζηρ θύζεωρ (παπαδοζιακών και πποηγμένων, θςζικών, ηεσνηηών, ζύνθεηων ςλικών με 
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εθαπμογέρ ζε κάθε ηομέα). Οι δπαζηηπιόηηηερ αςηέρ νοούνηαι: - ζε κλίμακα ηόζο επγαζηηπιακή 

όζο και βιομησανική και πεπιλαμβάνοςν ηο ζσεδίαζμά, ηη ζύνθεζη, μοπθοποίηζη, επεξεπγαζία, 

καηεπγαζία και σαπακηηπιζμό ςλικών - καθώρ επίζηρ και ζηην κλίμακα εγκαηαζηάζεων / έπγων / 

καηαζκεςών, ςποδομών και μνημείων ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ, ζε ππαγμαηικό σπόνο (Μη 

Καηαζηπεπηικόρ Έλεγσορ), όζον αθοπά ζηην επιλογή, διάγνωζη θθοπάρ, ζςνηήπηζη, πποζηαζία 

και διασείπιζη ςλικών και ζηην αποηίμηζη και έλεγσο ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων ςλικών ζηην 

κλίμακα ηων κηιπίων. Οι απόθοιηοι ηος Τμήμαηορ μποπούν επίζηρ να έσοςν ππόζβαζη ζε όλερ ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ εκείνερ ζηιρ οποίερ έσοςν ππόζβαζη όλοι οι Μησανικοί ανεξαπηήηωρ ειδικόηηηαρ .” 

3. Έηζη, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο απόθαζεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ κε βάζε ηελ εηζήγεζε αιιά θαη ηελ 

Οδεγία 2013/55 γηα παξάιιειε πξόζβαζε ζα πξέπεη ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηόζν 

ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ όζν θαη ησλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ λα πεξηιεθζνύλ 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη σο επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τιηθώλ ζηηο παξ 2 ησλ Άξζξσλ ηνπ ΠΓ 99/2018 όισλ ησλ ινηπώλ βαζηθώλ εηδηθνηήησλ. 

4. Ωζηόζν, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο, ε  ΔΔΔ ΥΜ πξνβαίλεη, ζην 

επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα απόθαζε Παξάξηεκα σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ζε κία 

θαηαξράο ππόδεημε εθείλσλ ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ησλ Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τιηθώλ ηνπ ΠΓ 99/2018 πνπ αθνξνύλ θαηά ηε γλώκε ηεο θαη ηνπο 

Μεραληθνύο Δπηζηήκεο Τιηθώλ, σο θνηλά επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 4439/2016. 

5. Σν γεληθό κέξνο (Άξζξα 1 θαη 2) ηνπ ΠΓ 99/2018 ηζρύεη βέβαηα θαη γηα ηνπο Μεραληθνύο 

Δπηζηήκεο Τιηθώλ. 

6. ε ό,ηη αθνξά άιια γεληθά επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα άζθεζεο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ 

Δπηζηήκεο Τιηθώλ είλαη απηά πνπ επηθπιάζζνληαη θαηά πεξίπησζε γηα όινπο ηνπο 

δηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο, ζηε λνκνζεζία ξύζκηζεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηερληθό 

αληηθείκελν. 

. 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Δπηθπξώλεηαη απζεκεξόλ 

 

Ο Δπηκειεηήο 

Κξεηηθόο Θεόδσξνο 

 

 

 

Σα κέιε 

 Αζαλαζόπνπινο Αιέμηνο  

 

 

 

Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο 

 

 

Λντδίδνπ Μαξία 

 

 

 

Σζνκπαλίδεο Υξήζηνο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αλαπόζπαζην ζην Πξαθηηθό Νν 4 ηεο πλεδξίαζεο ηεο ΔΔΔ ΥΜ  ηεο 12/12/2018 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ηωλ Μεραληθώλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηεο Παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

Άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 99/2018  ηωλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

δ. Δθπόλεζε κειεηώλ βηνκεραληώλ θαηεξγαζίαο θαη κνξθνπνίεζεο κεηάιισλ θαη θξακάησλ. 

ε. Δθπόλεζε κειεηώλ βηνκεραληώλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο κεηαιινπξγηθώλ θόλεσλ, ζύλζεησλ 
θαη άιισλ πιηθώλ. 

ζη. Δθπόλεζε κειεηώλ βηνκεραληώλ παξαγσγήο ππξίκαρσλ πιηθώλ, θεξακηθώλ πξντόλησλ θαη 
πξντόλησλ πάινπ, παξαγσγήο ηζηκέληνπ, κνλσηηθώλ θαη πιεξσηηθώλ πιηθώλ, θνληακάησλ, θ.ιπ.. 

ηα. Αλάπηπμε, ζρεδηαζκόο θαη έιεγρνο πνηόηεηνο ησλ πιηθώλ. 

ηβ. Υαξαθηεξηζκόο θαη ηππνπνίεζε πιηθώλ. 

ηγ. Δπηινγή θαη εθαξκνγή πιηθώλ ζε εμνπιηζκό εγθαηαζηάζεσλ. 

ηδ. Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε θζνξώλ, ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο. 

ηζη. Δθπόλεζε Υεκηθώλ Μειεηώλ θαη Έξεπλαο. 

ηε. Δθπόλεζε κειεηώλ θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ απνιπκάλζεσλ θαη εληνκνθηνληώλ 
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ρώξσλ. 

ηζ. Γηελέξγεηα θπζηθνρεκηθώλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ αλαιύζεσλ θαη Γηεύζπλζε εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ. 

θζ. Δθπόλεζε κειεηώλ επηινγήο θαηαιιειόηεηαο κεηάιισλ, θξακάησλ, πιηθώλ γηα απαηηεηηθέο ρξήζεηο 
θαη αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. έθζεζε ζε πςειή πίεζε, ζε πςειέο ή εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 
ζε δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο, γηα αληνρή ζε πεξηπηώζεηο ζεηζκώλ, θαθόβνπισλ πξάμεσλ, 
ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ θ.η.ι., θξάκαηα κε ππεξπςειή αληνρή, κε αληνρή ζε εθηξηβή ή έληνλα 
αληηδηαβξσηηθή δξάζε θ.ά.). 

ια. Δθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο, αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θηεξηαθνύ 
θειύθνπο. 

ιγ. Δλεξγεηαθνί έιεγρνη/επηζεσξήζεηο. 

κα. Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκόο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πνηόηεηαο 

κβ. Δθπόλεζε Πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ θαη κειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηξαηεγηθήο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο. 

κγ. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθνύ ειέγρνπ (Eco audit). 

 

Β. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

α. Δθπόλεζε κειεηώλ ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ δηεξγαζηώλ παξαγωγήο πιηθώλ θαη εηδηθώλ 
ρξήζεσλ πιηθώλ 

β. Γηαρείξηζε θαη εθηίκεζε (αμηώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ, ηξσηόηεηαο θαη δηαθηλδύλεπζεο 
ζηνλ ηνκέα ηωλ πιηθώλ) 

γ. Δθπόλεζε κειεηώλ αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο δηθηύσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπώλ γηα ηηο νπνίεο 
είλαη ππεύζπλνη (ζηνλ ηνκέα ηωλ πιηθώλ) 
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δ. Δθπόλεζε κειεηώλ εγθαηάζηαζεο βαζηθνύ θαη εμππεξεηηθνύ εμνπιηζκνύ δηεξγαζηώλ ζηηο κνλάδεο 
θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγωγήο πιηθώλ 

ε. Απνηύπσζε πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ δηεξγαζηώλ ζηηο κνλάδεο παξαγωγήο πιηθώλ 

ηδ. Δθπόλεζε Υεκηθώλ θαη Υεκηθνηερληθώλ Μειεηώλ ζε έξγα, εγθαηαζηάζεηο παξαγωγήο πιηθώλ θαη 
πιηθά. 

θδ. Δθπόλεζε κειεηώλ ζε εγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο πιηθώλ από απνξξίκαηα θαη απόβιεηα. 

ιβ. Δθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο, αλαβάζκηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
βηνκεραληθώλ κνλάδωλ θαη εγθαηαζηάζεωλ παξαγωγήο πιηθώλ / θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ιδ. Γηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. (ζηνλ ηνκέα ηωλ 
πιηθώλ) 

ιε. Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (ζηνλ 
ηνκέα ηωλ πιηθώλ) 

κ. Δθπόλεζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Μνλάδωλ Παξαγωγήο ή Γηαρείξηζεο 
Τιηθώλ 

 

 

 

 


