
 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α       Π Ρ Α Κ Τ Ι K O Y  

της  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε.  

της 13
η ς

 Απριλίου 2019  

 

Ο  Ρ  Θ  Η       Ε  Π  Α  Ν  Α  Λ  Η  Ψ  Η  

(της Απόφασης  της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη 

κατά την Τακτική Συνεδρίαση  της 23.02.2019  

Θέμα 5
ο
:«Διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και 

συμβουλευτικού ρόλου του ΤΕΕ καθώς και τη διεύρυνση της 

άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών». ) 

 

Στην Αθήνα, σήμερα,  την 13
η
 Απριλίου 2019, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 12.15 μ.μ. συνήλθαν σε Τακτική 

Συνεδρίαση τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ,  στην 

Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (Ακαδημίας  7, 6
ο ς

 

όροφος) ,  ύστερα από την αριθ.  Πρωτ. 6976/15.03.2019 

έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε. κας Αντ. Μοροπούλου προς τα Μέλη της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και  

με:  
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Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας 

του Τ.Ε.Ε.  

«Τροποποίηση/συμπλήρωση του Πρακτικού της 

Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε 

της 8
η ς

 Δεκεμβρίου 2018 (συνεχιζόμενη την 

23.02.2019), λόγω τροποποίησης - συμπλήρωσης που 

έχει κατατεθεί στη σχετική Απόφαση της 

Αντιπροσωπείας και δεν ενσωματώθηκε» . 

2. Ενημέρωση –  Συζήτηση για τη δραστηριότητα της 

Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.  

3. Έλεγχος –  Ερωτήσεις –  Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.  

4. Ψήφισμα για το Ν/Σ Γαβρόγλου: «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,  πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις» (προτάθηκε και εγκρίθηκε 

μετά και τη σύμφωνη  γνώμη της Αντιπροσωπείας  ως 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

5. Επανακατάταξη  και ένταξη των ειδικοτήτων σε βασικές 

ειδικότητες.  

6. Εισφορές Μηχανικών –  Ρυθμίσεις οφειλών –

Συνταξιοδοτικά θέματα.  

………… .…………………………………………………..……………  

…………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………….…………..…………  

…………………………………………………………………………………….. 
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Παρόντα Μέλη είναι :  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

(ΝΑΤΑΣΑ) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

8 ΓΑΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(ΕΥΗ) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΓΙΑΝΝΟΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14 ΔΟΥΚΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

(ΧΑΡΗΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

15 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

17 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

18 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

21 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

22 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

23 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

24 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

25 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

26 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

27 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

28 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

29 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

30 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

(ΒΑΛΑΝΤΗΣ) 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

31 ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

32 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

33 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

35 ΛΕΦΑΝΤΖΗ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

(ΜΑΤΙΝΑ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

36 ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

37 ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

38 ΛΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

39 ΜΑΚΝΕΑ 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

40 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

41 ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

42 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

43 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

44 ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

45 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

46 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ 

47 ΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

48 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

(ΑΚΗΣ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

49 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

(ΘΥΜΙΟΣ) 
ΓΕΩΡΙΟΣ 

50 ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

51 ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

52 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 

53 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

54 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

55 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

56 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

57 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

58 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

59 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

60 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

62 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

63 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

64 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

65 ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

66 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

67 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

68 ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

69 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

70 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

71 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

72 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

73 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ -

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

74 ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

75 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

76 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

77 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

78 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

79 ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

80 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

81 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

82 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

83 ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 

84 ΧΕΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

85 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

86 ΧΩΡΑΦΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

87 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο διακοσίων 

(200) Μελών βρέθηκαν παρόντα τα ογδόντα επτά (87).  

……………………………………….………………………………  

……………………………………………………………… . . .…….  

………………………………………………………………………  
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   : Αντωνία  Μοροπούλου 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Αντώνιος Πρωτονοτάριος 

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Χρυσόστομος Δούκας 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  : Δημήτριος Παπαγιαννίδης 

 

 

Θέμα :  «Τροποποίηση/συμπλήρωση του Πρακτικού της 

Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 

τους Τ.Ε.Ε της 8
η ς

 Δεκεμβρίου 2018 

(συνεχιζόμενη την 23.02.2019), λόγω 

τροποποίησης - συμπλήρωσης που έχει 

κατατεθεί στη σχετική Απόφαση της 

Αντιπροσωπείας και δεν ενσωματώθηκε» .  

  

Κατά την έναρξη της Τακτικής  Συνεδρίασης  η  

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κα Α. Μοροπούλου 

ανακοίνωσε  στα Μέλη της Αντιπροσωπείας μία «διόρθωση 

ημαρτημένων» .   Η διόρθωση που πρέπει να γίνει αφορά στη 

σχετική Απόφαση της Αντιπροσωπείας που ελήφθη για το 

Θέμα  5o, κατά την Τακτική Συνεδρίαση της 23.02.2019 , τη 

διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού 

ρόλου του Τ.Ε.Ε. καθώς και τη διεύρυνση τη ς άσκησης του 

επαγγέλματος των Μηχανικών .  Συγκεκριμένα ζήτησε την  

προσθήκη  στη σχετική Απόφαση  τροποποιήσεων  –  

συμπληρώσεων που έγιναν δεκτές  από την εισηγήτρια ,  όπως 

είχαν  κατατεθεί έγκαιρα τόσο από τον Αναπληρωτή  

Γραμματέα της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. συνάδελφο  Γεώργιο 

Γάγαλη  όσο και από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 



10 

 

 

 

Τμήματος του Τ.Ε.Ε. Νομού Δωδεκανήσου συνάδελφο 

Αντώνιο Γιαννικουρή. Διευκρινίζεται ότι  εκ παραδρομής 

δεν συμπεριελήφθησαν στο Πρακτικό της  Απόφασης της 

Τακτικής Συνεδρίασης της 23.02.2019 και για αυτό το λόγο 

επαναλαμβάνονται  ορθώς .  

Συνεπώς η Αντιπροσωπεία κατά την Τακτική Συνεδρίαση της 

23.02.2019  

αποφάσισε  κατά πλειοψηφία  

 

“Το ΤEΕ αποτελεί το θεσμικά κατοχυρωμένο σύμβουλο της Πολιτείας 

κυρίως στα θέματα τεχνικής ανάπτυξης. Δυστυχώς, σήμερα αυτός ο ρόλος 

του ΤΕΕ δεν εξασφαλίζεται, αφού δεν συμμετέχει ούτε σε 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές επί τεχνικών θεμάτων, ούτε σε όργανα 

γνωμοδοτικής αρμοδιότητας, ούτε σε συμβούλια χάραξης στρατηγικού 

σχεδιασμού, αλλά ούτε και σε τεχνικά συμβούλια. Συνεπώς, προτείνεται για 

την διασφάλιση αυτού του ρόλου του ΤΕΕ, ο συνδυασμός των κάτωθι 

προτάσεων περί τροποποίησης κείμενων διατάξεων και θέσπιση γενικής 

νέας διάταξης: 

 

Α) Πρωτογενής εξασφάλιση της συμμετοχής του ΤΕΕ σε 

επιτροπές και τεχνικά συμβούλια μέσω τροποποίησης των κανονισμών 

των Υπουργείων και του θεσμικού πλαισίου της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 

υιοθέτηση της κάτωθι προτεινόμενης τροπολογίας 
 

«Άρθρο …. 

Τροποποίηση Κανονισμών Υπουργείων 

 

1. Στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ του ΠΔ 123/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 
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2. Στο άρθρο 89 του Π.Δ. 123/2017 προστίθεται παράγραφος 4 

ως εξής: «Στa Συμβούλια και στις Επιτροπές που προβλέπονται στην κοινή 

υπουργική απόφαση 80855/5439/1992 (Β 573 - Διόρθ. Σφάλμ. στο Β 656 ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

3. Στο άρθρο 10 παρ. 3  περ. ιγιγ  του ΠΔ 132/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω ομάδες εργασίας και επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

4. Στο άρθρο 11 παρ. 2  περ. γγ  του ΠΔ 132/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

5. Στο άρθρο 56  παρ. 1 του Π.Δ. 132/2017 προστίθεται εδάφιο 

β ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο τους άπτεται των 

σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο 

άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 

430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για 

συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

προκειμένου να υποβάλει προτάσεις και να γνωμοδοτήσει για τα σχετικά 

θέματα». 

 

6. Στο άρθρο 7 περ. 2 β του ΠΔ 127/2017, προστίθεται εδάφιο β 

ως εξής: «Στις ως άνω ομάδες εργασίας και επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
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Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

7. Στο άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ του ΠΔ 127/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας».  

 

8. Στο άρθρο 17 περ. 1 στ του ΠΔ 127/2017, προστίθεται εδάφιο 

β ως εξής: «Στις Στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω θέματα άπτονται των 

σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο 

άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 

430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζητείται υποχρεωτικά 

εξειδικευμένη υποστήριξη από αντιπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας».  

 

9. Στο άρθρο 17 περ. 2 ζ του ΠΔ 127/2017, προστίθεται εδάφιο 

β ως εξής: «Στις ως άνω επιτροπές εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται 

των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται 

στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 

(ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται 

υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας». 

 

10. Στο άρθρο 17 περ. 3 η του ΠΔ 127/2017, προστίθεται εδάφιο 

β ως εξής: «Στις ως άνω επιτροπές εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται 

των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται 

στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 

(ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται 

υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας». 

 

11. Στο άρθρο 4 περ. Γ παρ. 3 α περ. ηη του ΠΔ 97/2017, 

προστίθεται εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω επιτροπές, εφόσον το 



13 

 

 

 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας».  

 

12. Στο άρθρο 4 περ. Γ παρ. 3 β περ. ζζ του ΠΔ 97/2017, 

προστίθεται εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

13. Στο άρθρο 9 παρ. 3 περ. ε του ΠΔ 82/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω επιτροπές, ομάδες εργασίας ή έργου, 

εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού 

Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, 

αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

14. Στο άρθρο 10 περ.ια του ΠΔ 82/2017, προστίθεται εδάφιο β 

ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

15. Στο άρθρο 15 παρ.4 περ. γ  του ΠΔ 18/2018, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στο ως άνω Τεχνικό Συμβούλιο, εφόσον το 

αντικείμενο του άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 
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16. Στο άρθρο 7 παρ.1 περ. η  του ΠΔ 18/2018, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

17. Στο άρθρο 15 παρ.6 περ. στ  του ΠΔ 18/2018, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στα ως άνω συλλογικά όργανα, εφόσον το αντικείμενο 

τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως 

προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 

Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται 

υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας». 

 

18. Στο άρθρο 63 παρ.8 περ. β  του ΠΔ 18/2018, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στα ως άνω συλλογικά όργανα καθώς και στο Τεχνικό 

Συμβούλιο της ΓΓΕΤ, εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του 

Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, 

αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

19. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 

Υ152/31.3.2015 (ΦΕΚ Β 499 2015) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Εφόσον το αντικείμενο της συνεδρίασης άπτεται των σκοπών του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του 

Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, 

αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

20. Στο άρθρο 6 παρ. 3 περ. β  7 του ΠΔ 121/2017 προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στα ως άνω συλλογικά όργανα, Ομάδες Εργασίας και 

Επιτροπές του Υπουργείου, εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται των 

σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο 

άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 

430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για 

συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». 
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21. Στο άρθρο 29 παρ.2 περ.στ  του ΠΔ 121/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

22. Στο άρθρο 18 παρ.1 περ. βστ  του ΠΔ 141/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

23. Στο άρθρο 48 παρ.2 περ. ζ  του ΠΔ 141/2017, προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

24.  Στο άρθρο 53 του ΠΔ 141/2017 προστίθεται παράγραφος 3, 

ως εξής: «Στις γνωμοδοτικές επιτροπές του παρόντος άρθρου, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

25. Στο άρθρο 6 παρ.8  του ΠΔ 122/2017, προστίθεται εδάφιο β 

ως εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 
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26. Στο άρθρο 8 περ. 7 του ΠΔ 4/2018, προστίθεται εδάφιο β ως 

εξής: «Στις ως άνω νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον το 

αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

27. Στο άρθρο 17 παρ. 3 περ. στστ του ΠΔ 4/2018, προστίθεται 

εδάφιο γ ως εξής: «Στις ως άνω επιστημονικές επιτροπές για τη Μελέτη 

και την Εκτέλεση Έργων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. , εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

28. Στο άρθρο 18 παρ. 3 περ. στστ του ΠΔ 4/2018, προστίθεται 

εδάφιο γ ως εξής: «Στις ως άνω επιστημονικές επιτροπές για τη Μελέτη 

και την Εκτέλεση Έργων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. , εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

29. Στο άρθρο 63 παρ. 3 περ. εε  του ΠΔ 4/2018 προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στο ως άνω Τεχνικό Συμβούλιο, εφόσον το 

αντικείμενο του άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

30. Στο άρθρο 63 παρ. 3 περ. εε  του ΠΔ 4/2018 προστίθεται 

εδάφιο γ ως εξής: Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό 

Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, και το 

Συμβούλια Μουσείων για θέματα που το αντικείμενο τους άπτεται των 
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σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο 

άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 

430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεπικουρείται υποχρεωτικά 

από αντιπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

31. Στο άρθρο 63 παρ. 3 περ. ηη του ΠΔ 4/2018 προστίθεται 

εδάφιο β ως εξής: «Στις ως άνω Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές, εφόσον 

το αντικείμενο τους άπτεται των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 

της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 (ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καλείται υποχρεωτικά, για συμμετοχή, αντιπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας». 

 

Ακολουθεί πίνακας Διατάξεων προς αντιστοίχιση της αντίστοιχης 

τροποποίησης με τον κανονισμό του αντίστοιχου Υπουργείου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ του 

ΠΔ 123/2017 και άρθρο 89 του Π.Δ. 123/2017. 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - άρθρο 10 παρ. 3  περ. ιγιγ  

του ΠΔ 132/2017, άρθρο 11 παρ. 2  περ. γγ  του ΠΔ 132/2017, και άρθρο 

56  παρ. 1 του Π.Δ. 132/2017. 

Υπουργείο Τουρισμού -  άρθρο 7 περ. 2β του ΠΔ 127/2017, άρθρο 9 

παρ. 1 περ. ζ του ΠΔ 127/2017, άρθρο 17 περ. 1 στ του ΠΔ 127/2017, 

άρθρο 17 περ. 2 ζ του ΠΔ 127/2017, άρθρο 17 περ. 3 η του ΠΔ 127/2017. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - άρθρο 4 περ. Γ 

παρ. 3 περ. ηη του ΠΔ 97/2017 , άρθρο 4 περ. Γ παρ. 3 β περ. ζζ του ΠΔ 

97/2017. 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

-  άρθρο 9 παρ. 3 περ. ε του ΠΔ 82/2017 και άρθρο 10 περ.ια του ΠΔ 

82/2017. 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων -  Στο άρθρο 7 

παρ.1 περ. η  του ΠΔ 18/2018, άρθρο 15 παρ.4 περ. γ  του ΠΔ 18/2018, 

άρθρο 15 παρ.6 περ. στ  του ΠΔ 18/2018, άρθρο 63 παρ.8 περ. β  του ΠΔ 

18/2018. 

Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή  - παράγραφος 4 του 

άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ152/31.3.2015 (ΦΕΚ Β 499 2015).  
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Υπουργείο Υγείας – άρθρο 6 παρ. 3 περ. β  7 του ΠΔ 121/2017 και 

άρθρο 29 παρ.2 περ.στ  του ΠΔ 121/2017. 

Υπουργείο Εσωτερικών - άρθρο 18 παρ.1 περ. βστ  του ΠΔ 

141/2017, 48 παρ.2 περ. ζ  του ΠΔ 141/2017,  άρθρο 53 του ΠΔ 141/2017. 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - άρθρο 6 παρ.8  του ΠΔ 

122/2017. 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – άρθρο 8 παρ. 7 του ΠΔ 

4/2018, άρθρο 17 παρ. 3 περ. στστ του ΠΔ 4/2018 , άρθρο 18 παρ. 3 περ. 

στστ του ΠΔ 4/2018,  άρθρο 63 παρ. 3 περ. εε  του ΠΔ 4/2018 , άρθρο 63 

παρ. 3 περ. ηη του ΠΔ 4/2018. 

 

Β) Προς διασφάλιση της συμμετοχής του ΤΕΕ στις 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και τα τεχνικά συμβούλια, χωρίς 

περιπτωσιολογία, προτείνεται η υιοθέτηση γενικού τεκμηρίου 

συμμετοχής αντιπροσώπου του ΤΕΕ σε συνεδριάσεις των οργάνων 

αυτών με θεματολογία που άπτεται της αρμοδιότητας και των σκοπών 

του ΤΕΕ, μέσω ψήφισης μιας γενικής νομοθετικής πρόβλεψης 

(διάταξη – σκούπα). Επιπλέον προτείνεται η σύσταση οργάνων 

διαιτησίας από το Τ.Ε.Ε. για Δημόσιες Συμβάσεις, που αφορούν  Έργα 

- Μελέτες - Υπηρεσίες, ώστε να είναι εφικτό να συμπεριληφθεί όρος 

διαιτησίας στα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων.  

 

Ως διατύπωση της διάταξης αυτής, προτείνεται η εξής: 

«Το ΤΕΕ υποβάλει γνώμες και προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της 

νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της επί επιστημονικών 

τεχνικών, τεχνικοοικονομικών ή αναπτυξιακών θεμάτων που αφορούν το 

κοινωνικό σύνολο και συμμετέχει υποχρεωτικά στις σχετικές 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, γνωμοδοτικά όργανα, συμβούλια 

χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού και στα τεχνικά συμβούλια, των νομικών 

προσώπων που υπάγονται στον Δημόσιο Τομέα, επί θεμάτων της 

αρμοδιότητας και του σκοπού του. Η μη πρόσκληση του οργάνου προς το 

ΤΕΕ για την συμμετοχή αντιπροσώπου επιφέρει την μη νόμιμη σύνθεση του 

οργάνου». 

«Στο Τ.Ε.Ε. λειτουργούν όργανα διαιτησίας για Δημόσιες Συμβάσεις, που 

αφορά  Έργα - Μελέτες - Υπηρεσίες, ώστε να είναι εφικτό να 

συμπεριληφθεί όρος διαιτησίας στα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων στο 

πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 723/1979 περί επίλυσης 

τεχνικών διαφορών. Ως τέτοιες διαφορές, επιλυόμενες στο πλαίσιο του ΠΔ 

723/1979, νοούνται οι πάσης φύσεως διαφορές τεχνικές και οικονομικές, 



19 

 

 

 

οι οποίες προέρχονται από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης 

λειτουργίας ή κάθε άλλης ανάλογης επέμβασης σε τεχνικά έργα 

κατασκευών, εγκαταστάσεων και εν γένει σε θέματα που εμπίπτουν στις 

επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία των Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

Άρθρο 176 νόμου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE και 

2014/25/ΕΕ)». 

 

Γ) Σύμφωνα με το Νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του 

πιστοποιημένου εκτιμητή. 

 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι το επάγγελμα του πιστοποιημένου 

εκτιμητή ασκείται ελεύθερα, μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία της 

έναρξής του, στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και την εγγραφή του 

πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 

Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων για τη 

χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού και ορίζονται οι κλάδοι στους 

οποίους δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται οι 

εκτιμητές. 

Σύμφωνα με την παράγραφο Γ για τις Ρυθμίσεις για τη παροχή 

εκτιμητικών υπηρεσιών, και ειδικότερα στην Υποπαράγραφο Γ4 

αναφέρονται οι  Κλάδοι των πιστοποιημένων εκτιμητών: «Οι 

πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να 

πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:  

α) Ακίνητα 

β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός - Βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις 

γ) Άυλα αγαθά 

δ) Πλοία 

ε) Επιχειρήσεις 

στ) Κινητά κάθε είδους 

Η Υποπαράγραφος Γ5 του εν λόγω νόμου κάνει μνεία και για το 

Αντικείμενο εργασιών των πιστοποιημένων εκτιμητών:  
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« Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας με τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιμήσεων 

συγκεκριμένων αγαθών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις 

της αξίας αγαθών  (ενσώματων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:  

Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα.  

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους.  

Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους 

κινητών αξιών ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες 

εταιρείες ή συνεταιρισμούς.   

Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

- Έργα τέχνης.  

Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα. 

Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και 

εμπορικής ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά 

κάθε άυλου στοιχείου που έχει οικονομική αξία.  

Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής  

χρησιμοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.  

Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων. 

Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

- Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών. 

- Ζημίες από …..». 

Δεδομένου του θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου του ΤΕΕ, όπως αυτός 

αρχικά περιγράφηκε στην πρότασή μας, και του τεχνικού χαρακτήρα των 

κλάδων δραστηριοποίησης και αντικειμένου εργασιών των 

πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με το Ν.  4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 

107/09-05-2013), προτείνεται για τη διασφάλιση του ρόλου αυτού, και την 

μέγιστη συμμετοχή του σε θέματα τεχνικής ανάπτυξης και στρατηγικού 

σχεδιασμού, όπως άλλωστε και ανωτέρω αναφέρθηκαν, η πρωτογενής 

εξασφάλιση της συμμετοχής του ΤΕΕ στην  Αρμόδια Διοικητική Αρχή του 

Ν. 4152/2013, ήτοι στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον το αντικείμενο τους άπτεται 

των σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως προβλέπονται 

στο άρθρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 27 Νοεμ./14 Δεκ. 1926 

(ΦΕΚ Α 430/1926) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Προς εξασφάλιση της συμμετοχής αυτής του ΤΕΕ προτείνεται η 

τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Ν. 4152/2013 και δη της 
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παραγράφου Γ, όπου θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή του ΤΕΕ στην 

Αρμόδια Διοικητική Αρχή.”  
 

 Δ) Τέλος, το Τ.E.Ε. αποτελεί το θεσμικά κατοχυρωμένο 

σύμβουλο της Πολιτείας κυρίως στα θέματα τεχνικής ανάπτυξης. 

Λαμβανομένου υπόψιν ότι ανά την Επικράτεια ενδέχεται να 

εμφανίζεται υποστελέχωση του δυναμικού στους  ΟΤΑ Α' και Β' 

βαθμού σε ειδικότητες Μηχανικών και της αναγκαιότητας να 

διασφαλιστεί ο ρόλος του στα έργα και μελέτες των ΟΤΑ Α' και Β' 

βαθμού, προς διασφάλιση δε αυτού του ρόλου του Τ.Ε.Ε., προτείνεται 

η θέσπιση γενικής νέας διάταξης σύμφωνα με την οποία θα 

προβλέπεται: 

 

«Η συγκρότηση ομάδων εργασίας με δικαίωμα υπογραφής με καθορισμένο 

αντικείμενο, προκειμένου το Τ.Ε.Ε. να συνδράμει στο έργο των ΟΤΑ Α' και 

Β' βαθμού σε έργα και μελέτες στα θέματα τεχνικής ανάπτυξης». 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4555        (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – (…) Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
 

 

Η Απόφαση θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Υπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών κο Χρήστο Σπίρτζη για τις 

ενέργειές του σχετικά.  

…………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από τα Πρακτικά της ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

της 8
ης

 Δεκεμβρίου 2018 

(συνεχιζόμενη την 23.02.2019) 

Αθήνα, 18.04.2019 

 

            Η Πρόεδρος                   O Γενικός Γραμματέας  

της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.      της Αντιπροσω πείας Τ.Ε.Ε.  

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  


