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Αμηνιόγεζε απνθιεηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ 

Κ. Κξεκαιήο,  Θ. Κξεηηθόο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

1.0 Γεληθά-Δηαπηζηώζεηο 

Βάζε: Πίλαθεο θαηαγξαθήο ζπλεκκέλνη ζην έγγξαθν 46782/914/31.10.2012 ηνπ Υπ. 

Οηθνλνκηθψλ, Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γηεχζπλζε Τνκέα 

Παξαγσγήο. 

 

Αλαθεξφκελνη ζηελ θαηαγξαθή ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο, 

ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ (πξνζηαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο ζηελ πξφζβαζε ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζην ειεχζεξν 

επάγγεικα) έρνπκε λα επηζεκάλνπκε ηα αθφινπζα. 

Η θαηαγξαθή πνπ έρεη κέρξη ηψξα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

είλαη εμαηξεηηθά ειιηπήο, θαζψο δελ πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ λφκσλ, 

δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ηερληθέο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηζάγνπλ άκεζα ή έκκεζα πεξηνξηζκνχο ζηελ 

άζθεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, αιιά θαη ησλ ηερλνιφγσλ κεραληθψλ. Ψο εθ ηνχηνπ ζηελ 

απνηχπσζε ππεηζέξρνληαη αλαθξίβεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζεώξεζε πθηζηακέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο απνθιεηζηηθψλ ή κε, ελψ απνθξύπηνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαηάμεηο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ απνθιεηζκνύο εληόο ησλ 

θόιπσλ ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ. Η θαηαγξαθή παξαβιέπεη επίζεο 

πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εηζάγνπλ λένπο 

πεξηνξηζκνχο θαη δηαθξίζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη σο αλαθξηβήο θαη 

αλεπίθαηξε. 
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Τα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά. Σε φηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη 

απνηχπσζε, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, αλαθεξφκαζηε ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ελδεηθηηθά: 

(α) Γελ πξνθχπηεη απφ θακία απφ ηηο θαηαγξαθείζεο δηαηάμεηο φηη νη ρεκηθνί 

κεραληθνί έρνπλ σο θαηνρπξσκέλεο απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε κειέηε θαη 

επνπηεία ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ 

βηνκεραληψλ. Δίλαη άιιν αλ είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη θαη άιιν αλ πξφθεηηαη γηα 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλεο απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα πξνθχπηεη 

φηη έρνπλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ζπκκεηνρή γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θαη αδεηνδφηεζε ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν. 6422/1934, ηνπ ΠΓ 274/1997 θαη ηεο Απφθαζεο 2834/2001 ηνπ ΣηΔ, ζε 

ζύκπξαμε κε δηπισκαηνχρνπο κεραλνιφγνπο ή ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο 

ζηηο κε απιέο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηνδχλακα κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ίδηεο εξγαζίεο ζηηο απιέο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο 

θαη νη δηπισκαηνχρνη κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη θαη λαππεγνί κεραληθνί. Οη 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηπισκαηνχρσλ ρεκηθψλ κεραληθψλ δελ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

δηελεξγεζεί. 

(β) Τν Άξζξν 4 ηνπ Ν. 6422/1934 θαη ην ΠΓ 274/97 δελ θαηαγξάθεηαη σο αθνξφλ θαη 

ηνπο δηπισκαηνχρνπο Μεραλνιφγνπο, Ηιεθηξνιφγνπο θαη Ναππεγνχο 

Μεραληθνχο, παξά κφλνλ σο αθνξφλ ηνπο Φεκηθνχο Μεραληθνχο. Αγλνείηαη 

επίζεο ε απφθαζε 2834/2001 ηνπ ΣηΔ ζρεηηθά κε ην ΠΓ 274/1997. 

(γ) Οη Ν. 3982/2011 – Μέξνο Α θαη 4072/2012 (Άξζξν 228) θαηαγξάθνληαη σο 

αθνξνχληεο ηνπο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο 

θαη ειεθηξνληθνχο κεραληθνχο/κεραληθνχο ππνινγηζηψλ. Όκσο νη αλσηέξσ 

λφκνη δελ αθνξνχλ ξεηά ηνπο ειεθηξνληθνχο κεραληθνχο/κεραληθνχο 

ππνινγηζηψλ, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο δηπισκαηνχρνπο 

κεραληθνχο ηνπ Ν. 6422/1934 (άξζξα 2 θαη 3). Πξνθχπηεη φηη νη σο άλσ λφκνη 

επηρεηξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ, ζησπεξά θαη φρη ξεηά, ην Ν. 6422/1934 (ηδίσο ηα 

άξζξα 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν. 6422/1934 πνπ ζρεηίδνληαη κε άζθεζε επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απιέο κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο). Δίλαη θαηά ηελ άπνςή καο ν ιφγνο πνπ νη πίλαθεο 

θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πεξηιακβάλνπλ, σο φθεηιε, 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ.  
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(δ) Σηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνπο λαππεγνχο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο 

έρεη θαηαγξαθεί κφλν ν Ν. 4072/2012 (άξζξν 228), ελψ ν Ν. 3982/2011 πνπ 

πεξηέρεη ξεηή αλαθνξά ζηνπο λαππεγνχο ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 5 (κέζσ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 6422/1934) δελ θαηαγξάθεηαη. 

(ε) Τα πξφζθαηα εθδνζέληα θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3982/2011 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα: Π.Γ. 112/2012 (ΦΔΚ197/Α/17-10-2012), ΠΓ 

114/2012 (ΦΔΚ 199/Α/17-10-2012) θαη ΠΓ 115/2012 (ΦΔΚ 200/Α/17-10-2012) 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ηερληθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθφξσλ 

εηδψλ εγθαηαζηάζεηο δελ θαηαγξάθνληαη. Δηδηθά φκσο γηα ην ζέκα απηφ 

αλαθεξφκαζηε ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

Πέξα φκσο απφ ηελ ειιηπή θαηαγξαθή θαη αλαθξηβή απνηχπσζε, έρεη παξαιεθζεί 

θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ εηζάγνπλ, κέζσ ησλ ηίηισλ ησλ πξνδηαγξαθώλ 

κειεηώλ θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ έξγσλ, πεξηνξηζκνχο ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. Αλαθεξφκαζηε ζηηο θάησζη δηαηάμεηο 

ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ: 

(α)  Ννκνζεζία Μειεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ  

(β)  Ννκνζεζία Καηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ 

(γ) Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πάζεο θχζεσο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραληθψλ, κεηαιιεπηηθψλ, παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ, δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, 

βηνηερληθψλ, θιπ) θαη ηερληθψλ έξγσλ. 

Πξνθαλψο ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ θαζνιηθή θαη 

εμαληιεηηθή απνγξαθή ππεξέβαηλε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηελ 

αλέιαβαλ, θαζψο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Όκσο ρσξίο ηελ αμηνιόγεζε απηήο ηεο λνκνζεζίαο είλαη 

ζρεδόλ αδύλαηνο ν εληνπηζκόο ηνπ κεραληζκνύ κε ηνλ νπνίν αζθνύληαη νη 

ηερληθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Ειιάδα.  

Καηά επηπρή ζπγθπξία φκσο, δελ απαηηείηαη πιήξεο θαηαγξαθή απηψλ ησλ 

δηαηάμεσλ θαζψο ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαη επαλαιακβαλόκελε δηαδηθαζία - 

κεζόδεπζε, κε βαζηέο ξίδεο ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ηηο πηέζεηο ζπληερληαθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΔΔ, κε ηελ νπνία 
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πξαγκαηνπνηείηαη πξνζαλαηνιηζκόο δξαζηεξηνηήησλ πξνο νξηζκέλεο κφλνλ 

εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη ζε βάξνο άιισλ εηδηθνηήησλ 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, αιιά θαη ηερλνιφγσλ κεραληθψλ. Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνθχπηεη ην πξαγκαηηθό θαη νπζηαζηηθό «θιείζηκν» ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ απφ «πξνλνκηνχρεο» εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ, κέρξη κάιηζηα ηνπ ζεκείνπ ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη απηήο αθφκε ηεο 

αληηπνίεζεο επαγγέικαηνο. 

Έναρ νόμορ πλαίζιο για ηην απελεςθέπυζη ηυν επαγγελμαηικών 

δπαζηηπιοηήηυν μησανικού δεν θα είσε παπά να ςποσπεώζει ζηην εξάλειτη 

ηηρ ζςγκεκπιμένηρ μεθόδεςζηρ από όλη ηη ζςναθή νομοθεζία και να 

απαγοπεύζει ηην σπήζη ηηρ ζηο μέλλον. 

Η κεζόδεπζε απηή πξνθχπηεη κεξηθψο απφ ξπζκίζεηο λφκσλ, θπξίσο φκσο απφ ηηο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπο θαη ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

γεληθώλ επηζεηηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (ζεκαηνδνζία-βαπηίζκαηα) γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηερληθψλ κειεηψλ, έξγσλ, ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνληαη νη ηερληθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεραληθνχ. Η 

κεζφδεπζε απηή πξνζαλαηνιίδεη ζηελ πξάμε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο δηπισκαηνύρνπ 

κεραληθνύ, παξά ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο 

ζπγθξνχεηαη κε ηνπο λφκνπο θαη ζεκειηψλεη πξνζθπγέο ζηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία 

φκσο, φπσο είλαη γλσζηφ, θαζπζηεξνχλ ηελ εθδίθαζή ηνπο. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη 

ην ΣηΔ δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο νξζόηεηαο ή κε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, 

θαζφζνλ έρεη δερζεί φηη απηφο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη πξνζαλαηνιηζκνί δηαησλίδνληαη.  

Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «μητανολογική και 

ηλεκηρολογική εγκαηάζηαζη» («Η/Μ») ή «μητανολογική και ηλεκηρολογική μελέηη» ζε 

πάζεο θχζεσο κειέηεο, έξγα, ηερληθά ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεη πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπ κεραλνιφγνπ ή/θαη ηνπ ειεθηξνιφγνπ 

κεραληθνχ σο ηνπ κφλνπ αξκνδίνπ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, 

φπσο π.ρ. ρεκηθνί κεραληθνί θαη κεηαιινπξγνί κεραληθνί, λα απνθφπηνληαη απφ ηε 

κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο 

πξννξίδνληαη σο βαζηθέο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «σδρασλικός» ζε ηερληθά ζπζηήκαηα, έξγα, 

κειέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο, πνπ πξνζαλαηνιίδεη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ θαη ηεο ινηπήο 

λνκνζεζίαο ζε πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ηνπνγξάθνπο θαη κεραλνιφγνπο ή/θαη 
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ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο, απνθιείνληαο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ κεραληθψλ δηεξγαζηψλ 

φπσο π.ρ. νη ρεκηθνί κεραληθνί θαη νη κεηαιινπξγνί κεραληθνί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

επαγγεικαηηθά ζε ζπζηήκαηα, κειέηεο, έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο, πνιχ απινχζηεξα 

απφ απηά ζηα νπνία έρνπλ εθπαηδεπζεί ή/θαη απνθηήζεη εκπεηξία ζηε βηνκεραλία. 

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απφ 

ηηο λνκνζεζίεο, πνπ κλεκνλεχζεθαλ παξαπάλσ. 

Μειέηεο Δεκνζίσλ Έξγσλ. Καη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 716/1977 εθδφζεθε ην ΠΓ 

541/1978 ζην νπνίν νξίζηεθαλ νη ηίηινη θαηεγνξηψλ κειεηψλ κε ηηο νπνίεο 

ζεσξήζεθε φηη θαιχπηεηαη ε κειέηε θάζε δεκφζηνπ έξγνπ. Βάζεη απηήο ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο κειεηψλ εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί θαη άιινη 

επηζηήκνλεο θαη Δηαηξείεο ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ Μειεηψλ, ψζηε λα 

δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κειεηψλ θαη ηερληθψλ 

ζπκβνχισλ. Οη θαηεγνξίεο κειεηψλ παξαπέκπνπλ έκκεζα ζε πξνδηαγξαθέο 

νξηζκέλσλ κειεηψλ ηνπ θψδηθα ακνηβψλ (ΠΓ 696/74), ν νπνίνο είρε επηθαηξνπνηήζεη 

επηιεθηηθά ηνλ θψδηθα ακνηβψλ ηνπ 1938, σο πξνο ηηο κειέηεο πνιηηηθνχ, 

κεραλνιφγνπ θαη ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, παξαιείπνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο 

κειεηψλ θαη ηνλ θψδηθα ακνηβψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο κειέηεο ρεκηθνχ κεραληθνχ 

(ρεκηθνηερληθέο), κεηαιιεηνιφγνπ κεραληθνχ, θιπ. Οη ηειεπηαίεο βέβαηα 

εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη σο πεξηερφκελν θαη θψδηθαο ακνηβψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ 19/21 Φεβ.1938, έπαςαλ φκσο λα εθαξκφδνληαη ζε αληηθείκελα ηα 

νπνία εληάρζεθαλ ζην ΠΓ 541/1978. Σην ίδην ΠΓ 541/1978 εηζήρζε ε θαηεγνξία ησλ 

κειεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζε λφκν, ν νξηζκφο ηνπ πδξαπιηθνχ 

κεραληθνχ θαη ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ. Η εγγξαθή 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ ζην Μεηξψν αλαηέζεθε ζηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 

Μειεηψλ (ΓΔΜ) ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (κε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΔΔ), ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκό εγγξαθήο εηδηθνηήησλ ζηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ ηνπ 

Μεηξώνπ. Σηηο κειέηεο φκσο πδξαπιηθψλ έξγσλ εληάρζεθε θαη ε κειέηε 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ δηακέζνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΠΓ 

696/74. Η ΓΔΜ ελέγξαθε απζαίξεηα (ρσξίο αλαθνξά ζε λφκν) αξρηθά κφλν 

πνιηηηθνχο κεραληθνχο ζηηο κειέηεο πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη αξγφηεξα θαη 

ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο, πνηέ φκσο ρεκηθνχο κεραληθνχο.  

Με ην λφκν 3316/2005 νη ηίηινη ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ ηνπ ΠΓ 541/1978 

ελζσκαηψζεθαλ ζην λφκν. Όκσο ε πξνβιεπφκελε Υπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Ν. 

3316/2005 γηα αληηζηνίρηζε εηδηθνηήησλ κεραληθψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ κε ηηο 
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θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ εθδφζεθε πνηέ θαη ζπλερίζηεθε ε αδηαθαλήο δηαδηθαζία ηεο 

ΓΔΜ, ζηελ νπνία ζεκεησηένλ δελ εθπξνζσπνύληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο 

εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. Η επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

κειεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Μειεηψλ 

πνπ πιένλ ξεηά πξνζδηφξηζε ηε κειέηε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη 

ινηπψλ απνβιήησλ σο αληηθείκελν πδξαπιηθήο κειέηεο θαη Η/Μ κειέηεο, 

πξνζθαιψληαο γηα ην θχξην αληηθείκελν ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο πδξαπιηθνχο 

κειεηεηέο (πνιηηηθνχο κεραληθνχο ή ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο) θαη Η/Μ κειεηεηέο 

(ειεθηξνιφγνπο ή κεραλνιφγνπο κεραληθνχο) πξνβιέπνληαο θαη αληίζηνηρεο 

ακνηβέο. Οη κειεηεηέο ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο «ρεκηθήο κεραληθήο θαη ρεκηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ» είηε ππνβαζκίδνληαη είηε απνθιείνληαη ζηελ πξάμε απφ ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο κειέηεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ινηπψλ απνβιήησλ, 

κνινλφηη κε ην ΠΓ 274/1997 νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο «ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο». 

Καηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ. Σχκθσλα κε ην Ν. 3669/2008 πνπ θσδηθνπνίεζε 

φιε ηε λνκνζεζία θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ (λφκνη, ΠΓ, ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο) ρσξίο λα επηρεηξεζεί αλαγθαία ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία, ηα δεκφζηα έξγα πξνθεξχζζνληαη κε βάζε ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

(Οηθνδνκηθά, Υδξαπιηθά, Σπγθνηλσληαθά, Ηιεθηξνκεραλνινγηθά, 

Βηνκεραληθά/Δλεξγεηαθά), ζε απόιπηε ζπλάθεηα κε ηηο κειέηεο, όπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην ΠΔ 696/74, θαη ελίνηε κε βάζε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο (φπσο 

Πξαζίλνπ, Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θιπ). Πξνθχπηεη φηη νη πξνζθαινχκελνη 

εξγνιήπηεο ζε δεκνπξαζίεο αλήθνπλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ κεηξψσλ (ΜΔΔΠ) 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο κειέηεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαληαη πξνδηαγξαθέο 

γηα Βηνκεραληθέο/Δλεξγεηαθέο Μειέηεο δελ πξνζθαινχληαη ζηηο δεκνπξαζίεο 

εξγνιήπηεο γηα Βηνκεραληθά/Δλεξγεηαθά Έξγα. Έηζη π.ρ. ηηο εγθαηαζηάζεηο μήξαλζεο 

ηεο ηιχνο ζηελ Χπηηάιεηα θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κε ην ζχζηεκα 

κειέηεο/θαηαζθεπήο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο Οηθνδνκηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ, θαη φρη Βηνκεραληθψλ/Δλεξγεηαθψλ έξγσλ ή/θαη Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, ζηηο νπνίεο εγγξάθνληαη θαη Φεκηθνί Μεραληθνί σο 

Δξγνιήπηεο. Η απνπζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηoλ εηδηθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε 

γεληθψλ θαηεγνξηψλ, επηηξέπνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ησλ έξγσλ πξνο 

νξηζκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΜΔΔΠ θαη απνθιεηζκφ άιισλ εληειψο 

απζαίξεηα. 
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Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία. Σηε λνκνζεζία αδεηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ νη 

απαηηνχκελεο κειέηεο ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθώλ ζπζηεκάησλ 

εμππεξέηεζεο θηηξίσλ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο κε βάζε 

ηνλ εηδηθφ ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπο σο ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, θιηκαηηζκνχ, 

παξνρήο ζεξκνχ χδαηνο, απνρέηεπζεο θιπ., αλαθέξνληαη σο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο (Η/Μ) κειέηεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή θηηξίσλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κφλν δηπισκαηνχρνη ειεθηξνιφγνη ή κεραλνιφγνη κεραληθνί (νη νπνίνη 

ζεκεησηένλ απνιακβάλνπλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο επαγγεικαηηθήο χιεο, 

παξά ην φηη ηνχην δελ πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο) θαη λα 

απνθιείνληαη ρεκηθνί κεραληθνί γηα ηνπο νπνίνπο ηα ηερληθά ζπζηήκαηα 

εμππεξέηεζεο θηηξίσλ είλαη απιά κε βάζε ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξίγξακκα. 

Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε δηπισκαηνχρνπ Φεκηθνχ Μεραληθνχ απφ ηε 

Γεξκαλία, κέινπο ηνπ ΤΔΔ, πνπ φηαλ πξνζπάζεζε λα εγγξαθεί ζηελ πνιενδνκία γηα 

ηελ εθηέιεζε ζεξκνυδξαπιηθψλ (!) εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (θιαζζηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ζηε Γεξκαλία), αληηκεηψπηζε ηνλ έιεγρν ηεο 

ππεξεζηαθήο ζπληερλίαο, ηνπ ΤΔΔ αθφκε θαη ησλ ηερληηψλ πδξαπιηθψλ(!!!) θαη 

ρξεηάζηεθε αγψλα γηα λα γίλεη ηειηθά απνδεθηφο απφ ην θχθισκα θαη λα ηνπ 

επηηξαπεί λα αζθήζεη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία είρε εθπαηδεπηεί 

θαη δηέζεηε θαη πείξα. Η πξαθηηθή απηή βξήθε εθαξκνγή θαη θαηά ηηο λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ησλ θηηξίσλ, φπνπ αληί γηα πηζηή κεηαθνξά 

ηεο Οδεγίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία, ηερληθά ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο 

θαη εμνπιηζκφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξνζηεζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ν 

πξνζδηνξηζκφο «ειεθηξνκεραλνινγηθφο» ζηνλ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνζθφκκαηα ζε άιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ γηα ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ. Καη βέβαηα ν 

Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) δελ παξέιεηςε λα 

πξνζαλαηνιίζεη θαη ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πξνο ηηο 

«πξνλνκηνχρεο» εηδηθφηεηεο θαη λα αλαγθάζεη ζπλαδέιθνπο ΦΜ θαη ηνλ ΠΣΦΜ λα 

πξνζθχγνπλ ζην ΣηΔ γηα κε πηζηή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. 

Αδεηνδόηεζε Παξαγσγηθώλ θαη Λνηπώλ Σερληθώλ Οηθνλνκηθώλ 

Δξαζηεξηνηήησλ. Σε φηη αθνξά ηε λνκνζεζία αδεηνδφηεζεο βηνκεραληψλ, 

βηνηερληψλ, κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, αθφκε θαη πξαηεξίσλ πγξψλ 

θαπζίκσλ ε λνκνζεζία βξίζεη απφ πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ απαηηνπκέλσλ ηερληθψλ 

εθζέζεσλ θαη ππνκλεκάησλ πξνο ηε κεραλνινγηθή κειέηε (ππνλνψληαο κειέηε πνπ 
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εθπνλείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ κεραλνιφγν κεραληθφ, αιιά θαη ειεθηξνιφγν 

κεραληθφ κε βάζε ηε ζεζκνζεηεκέλε αληαιιαγή επαγγεικαηηθήο χιεο κεηαμχ 

κεραλνιφγσλ θαη ειεθηξνιφγσλ, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε θνηλνχ 

ζπιιφγνπ κεραλνιφγσλ-ειεθηξνιφγσλ θαη ην ΤΔΔ1).  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί έηη πεξαηηέξσ ε κεζφδεπζε, αλαθέξνπκε ηελ απζαίξεηε 

εηζαγσγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «κεραλνινγηθή» ζηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο, 

ιεηηνπξγίαο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε 

άζρεηα εθ πξψηεο φςεσο ζρέδηα ΠΓ πνπ ηέζεθαλ πξφζθαηα απφ ην ΥΠΑΝ ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο αδεηνδφηεζεο 

κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Δπηκειεηήξηα θαη ην Τερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο. Καη ηνχην δηφηη ν πξνζδηνξηζκφο απηφο νχηε ζην Ν. 3982/2011 απαληάηαη, 

νχηε ζηελ Υπνπξγηθή απφθαζε θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ βάζεη ηεο νπνίαο 

γίλεηαη ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ. Η εηζαγσγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πξνθαλψο 

πξνζαλαηνιίδεη, πέξαλ ησλ άιισλ, αθόκε θαη ηε ζηειέρσζε ησλ λέσλ 

ηκεκάησλ αδεηνδόηεζεο ησλ Επηκειεηεξίσλ κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα 

κεραληθψλ (ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ ζηηο νπνίεο ε λνκνζεζία, ε 

πιένλ πξφζθαηε, θαηνρπξψλεη εληειψο απζαίξεηα ηελ αληαιιαγή επαγγεικαηηθήο 

                                                
1
 Η ηαχηηζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεραλνιφγνπ, ειεθηξνιφγνπ θαη λαππεγνχ 

κεραληθνχ ζηνπο ηνκείο ηεο κεραλνινγίαο θαη ειεθηξνινγίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Ν. 
6422/1934. Η αηηηνιφγεζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην γεγνλφο φηη νη αλσηέξσ εηδηθφηεηεο 
απνηεινχζαλ ηφηε θχθινπο ζπνπδψλ εληφο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Μεραλνιφγσλ-
Ηιεθηξνιφγσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ θαη νη απφθνηηνί ηεο είραλ ηνλ θνηλφ 
ηίηιν ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ-Ηιεθηξνιφγνπ. Τν 1969 ηδξχζεθε ζην ΔΜΠ Τκήκα 
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ εληφο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Μεραλνιφγσλ-
Ηιεθηξνιφγσλ, κε θνηλά καζήκαηα κφλν θαηά ηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ. Απφ ην 1975 ε 
Αλσηάηε Σρνιή Μεραλνιφγσλ Ηιεθηξνιφγσλ δηαρσξίζηεθε ζε δχν Αλψηαηεο Σρνιέο 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (ζηελ νπνία ππήρζε θαη ην ηκήκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ) θαη Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ αληίζηνηρα. Απφ ην 1982 νη ηξείο ζρνιέο είλαη 
αλεμάξηεηεο. Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηξηψλ εηδηθνηήησλ κεραληθψλ θαη ε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο έρνπλ πάςεη πξν πνιινχ λα δηθαηνινγνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 
6422/1934 ζε φηη αθνξά ηελ πιήξε ηαχηηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Οη 
πξφζθαηεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3982/2011 πνπ απφ φιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 6422/1934 
δηαηεξνχλ ξεηά ζε ηζρχ κφλν απηή ηελ ηαχηηζε (πνπ είλαη κάιινλ απζαίξεηε εξκελεία θαη δελ 
πξνθχπηεη άκεζα νχηε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 6422/1934 πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ, αλ 
αλαγλσζηεί εθηφο ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο πνπ πξναλαθέξζεθε) είλαη απαξάδεθηεο, θαζψο 
πιένλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ε ηζηνξηθή ηαχηηζε ή/θαη αλαγθαηφηεηα έρεη πξν πνιινχ 
εθιείςεη θαη πιένλ ζεκαηνδνηεί ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο επαγγεικαηηθήο 
χιεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηα αληηθείκελα ηεο κεραλνινγίαο θαη ηεο ειεθηξνινγίαο κεηαμχ 
ησλ ηξηψλ απηψλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ νπνία δελ δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα (βάζεη ζπνπδψλ), ελψ κε ηηο ινηπέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3982/2011, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4072/2012 (άξζξν 228), επηρεηξείηαη θαη ε αληηπνίεζε θαη απφ ηηο 
ηξεηο εηδηθφηεηεο επαγγεικάησλ άιισλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. Γηα ηνλ ίδην 
ιφγν είλαη πιένλ απαξάδεθηε ε δηαηήξεζε ηεο θαηεγνξίαο κειεηψλ «Μεραλνινγηθέο, 
Ηιεθηξνινγηθέο, Ηιεθηξνληθέο» ηνπ Ν. 3316/2005, θαζψο θαη ε θαηεγνξία 
«Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ» ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηνπ Ν. 3982/2011. Αληίζηνηρεο 
παξεκβάζεηο αθνξνχλ θαη ζηηο πδξαπιηθέο κειέηεο, εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα, θαζψο απηφο 
εηδηθά ν ραξαθηεξηζκφο δελ εξείδεηαη ζε λφκνπο. 
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χιεο). Σπλερίδεηαη έηζη δπλακηθά θαη ε πξαθηηθή πνπ νδήγεζε θαη ζηε ζηειέρσζε 

ησλ θξαηηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ αδεηνδνηηθώλ αξρώλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο κόλν εηδηθόηεηεο κεραληθώλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα 

ζπληεξείηαη ην ζπληερληαθό πεξηβάιινλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ θαη ηδησηώλ 

επαγγεικαηηώλ «πξνλνκηνύρσλ» εηδηθνηήησλ κεραληθώλ θαη λα 

αλαπαξάγεηαη. 

Τα αλσηέξσ ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λνκνζεηηθά ζεζκνζεηεκέλσλ 

αδεηψλ ίδξπζεο (εγθαηάζηαζεο), ιεηηνπξγίαο, εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο 

κνλάδσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, φηαλ απφ ηα πεξηερφκελα ησλ απαηηνχκελσλ 

ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη ππνκλεκάησλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ σο δηθαηνινγεηηθά 

πξνθύπηεη νπζηαζηηθά ε απαίηεζε παξνπζίαζεο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλήζσο αληινχληαη απφ ηε κειέηε βαζηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ην βαζηθφ δηάγξακκα ξνήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Όκσο ν βαζηθόο ιεηηνπξγηθόο 

ζρεδηαζκόο κηαο εγθαηάζηαζεο, κε βάζε ηα αθαδεκατθά πξνζόληα, είλαη 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο αληίζηνηρεο βαζηθήο εηδηθόηεηαο 

δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ πνπ πξννξίδεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπό ηεο εγθαηάζηαζεο: π.ρ. ν κεραλνιόγνο κεραληθόο γηα 

εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνύ, ν ρεκηθόο κεραληθόο γηα 

εγθαηαζηάζεηο θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ, ν κεηαιινπξγόο 

κεραληθόο γηα εγθαηαζηάζεηο κεηαιινπξγηθώλ θαηεξγαζηώλ θαη δηεξγαζηώλ, ν 

κεηαιιεηνιόγνο κεραληθόο γηα εγθαηαζηάζεηο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ θνθ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη κε βάζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

εκπεηξία, νη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ κπνξνχλ λα εθπνλνχλ 

ην ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ. Τν Διιεληθφ φκσο ζχζηεκα 

ρνξεγεί επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηε βάζε αθαδεκατθψλ ηίηισλ πνπ κάιηζηα δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα. 

Οη απαηηήζεηο πνπ έζεζε ν Ν. 6422/1934 γηα άζθεζε επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κεραληθψλ ζε δηάθνξα είδε εγθαηαζηάζεσλ 

αλαθέξεηαη ξεηά (παξ. 8 Άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ) ζηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο, 

ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο, θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Σχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 6422/1934 θαη ηελ απφθαζε 

2834/2001 ηνπ ΣηΔ ζηηο κε απιέο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη ε ζχκπξαμε 

δηπισκαηνχρνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ κε δηπισκαηνχρν κεραλνιφγν ή ειεθηξνιφγν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία κε ηξφπν αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ. Η απηνλφεηε ζχκπξαμε πνπ 
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επηβάιιεη ν λφκνο θαηά ηε δηεχζπλζε θαη επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη δειαδή ην νπζηαζηηθφ θαη αλαινγηθφ 

κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ έλα επηφηεξν κέηξν, φπσο 

απηφ ηεο απηνδχλακεο δξαζηεξηνπνίεζεο θάζε ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο κεραληθνχ ζε 

φιν ην θάζκα ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο κε απιήο ρεκηθήο 

εγθαηάζηαζεο δελ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά. Πνιιψ δε 

κάιινλ, ε απηνδχλακε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ιηγφηεξν θαηάιιεισλ, βάζεη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. 

Από ηα πξναλαθεξζέληα πξνθύπηεη θαηάδεια όηη ε θείκελε λνκνζεζία, αλ 

πξνζεγγηζηεί ζην ζύλνιό ηεο θαη όρη απνζπαζκαηηθά, επηβάιιεη άκεζα ή 

έκκεζα απνθιεηζκνύο θαηά ηελ άζθεζε ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηξφπν δηάρπην θαη αλεμέιεγθην, απζαίξεην, αλαηηηνιφγεην θαη 

κε κφλν απώηεξν (θαη επηκειώο απνθξππηόκελν) ζθνπό ηελ ζπλερή 

πξνζηαζία ή/θαη δηεύξπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ύιεο νξηζκέλσλ κόλνλ 

εηδηθνηήησλ κεραληθώλ ζε βάξνο άιισλ εηδηθνηήησλ κεραληθώλ αιιά θαη 

ηερλνιόγσλ κεραληθώλ.  

Τα αλσηέξσ ζπκβαίλνπλ αθξηβψο επεηδή απφ ηε λνκνζεζία απνπζηάδνπλ βαζηθνί 

νξηζκνί φπσο απηνί ηεο κεραληθήο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ ησλ 

βαζηθψλ εηδηθνηήησλ κεραληθψλ, ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, ζχλδεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

ησλ δπλακέλσλ λα ηηο αζθήζνπλ. Αθφκε θαη φηαλ πθίζηαληαη ζεζκηθέο 

γλσκνδνηήζεηο (φπσο ζπκβαίλεη κε ηε Γλσκνδφηεζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ γηα 

ηα επαγγεικαηηθά εθφδηα ησλ δηπισκαηνχρσλ ρεκηθψλ κεραληθψλ), απηέο 

επηδεηθηηθά, πξνθιεηηθά θαη ελ ηέιεη αλάξκνζηα αγλννχληαη απφ ηε Γηνίθεζε, ελψ 

νπδέπνηε έρνπλ αληίζηνηρα αλαδεηεζεί ζεζκηθέο γλσκνδνηήζεηο γηα ηηο εηδηθφηεηεο 

πνπ ηηο ζηεξνχληαη, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ απηέο νη εηδηθφηεηεο κεραληθψλ 

θαζίζηαληαη dejure «πξνλνκηνύρεο». 

Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη φζνη επζχλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο λνκνζεζίαο 

κάιινλ δελ έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ αθφινπζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηπηψζεψλ ηεο: 

 Τν γεγνλφο φηη πνιιέο βαζηθέο εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη 

εθαηνληάδεο λέσλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ δηπισκαηνχρσλ θαη 

ηερλνιφγσλ κεραληθψλ, αλαδεηνχλ ελαγσλίσο «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» 

πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επαγγεικαηηθά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 
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 Τε ζεζκνζέηεζε ηεο «ππνγξαθήο» σο εγγχεζεο γηα ηε δήζελ εμαζθάιηζε 

ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε άγλνηα 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ε «ππνγξαθή» απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία θαη 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ 

ηίζεληαη απφ «πξνλνκηνχρα» κελ αιιά ρσξίο ηα θαηάιιεια πξνζφληα 

πξφζσπα. 

 Τε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ επδνθίκεζε αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ 

απφ λεσζηί απνθνηηήζαληεο «πξνλνκηνχρνπο» κεραληθνχο, έλαληη παιαηψλ 

θαη έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

 Τελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ηερληθήο ηεξαξρίαο πνπ επηβάιιεηαη λα ηζρχεη 

αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηθώλ 

ηίηισλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, ηερλνιφγσλ κεραληθψλ, ηερληηψλ θαη 

ρεηξηζηψλ. 

 Τελ αδπλακία άζθεζεο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ εκπεηξίαο 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 38/2010 ηδηαίηεξα απφ δηπισκαηνχρνπο 

κεραληθνχο, πνπ κεηά απφ επηηπρή θαξηέξα σο κηζζσηνί επηζπκνχλ ή 

αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ δηεμφδνπο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Έρεη ηεθκεξησζεί επνκέλσο φηη νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο θαη κεζνδεχζεηο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε νιφθιεξν ην πιέγκα ηεο λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ Κξάηνπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο λνκηκφηεηαο άζθεζεο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γελ πιεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (αλαγθαηφηεηαο, πξνζθνξφηεηαο 

θαη αλαινγηθφηεηαο ελ ηε ζηελή ελλνία),  

 Δηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζηελ πξφζβαζε ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζην ειεχζεξν 

επάγγεικα, πνπ νδεγνχλ αθελφο κελ ζηε δπζκελή κεηαρείξηζε πνιιψλ 

εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ θαη πηπρηνχρσλ κεραληθψλ, αθεηέξνπ ζηελ 

ηδηαίηεξα επλντθή κεηαρείξηζε άιισλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, 

επηηξέπνληαο αληαιιαγέο επαγγεικαηηθήο χιεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηελ 

αληηπνίεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ άιισλ εηδηθνηήησλ 

 Γεκηνπξγνχλ θαηάδειεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηε δεινχκελε ή επιφγσο 

ππνδεινχκελε ζθνπηκφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (αζθάιεηα, πγεία, 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε) κεγάινπ πιήζνπο δηαηάμεσλ θαη πξάμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φηαλ ν γεληθφο αιιά θαη θπξίσο ν εηδηθφο ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

εμππεξεηείηαη κε άιια πιένλ πξόζθνξα κέζα: Κάζε επαγγεικαηίαο 

κεραληθόο κε επζύλε ηνπ αλαιακβάλεη ή εθηειεί ηηο εξγαζίεο γηα ηηο 
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νπνίεο δηαζέηεη ηα εηδηθά επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γη’ 

απηέο (όπσο ζπνπδέο θαη πείξα), ππέρεη ππνρξεώζεσλ (όπσο θάιπςε 

επαγγεικαηηθήο θαη αζηηθήο επζύλεο), ηεξεί θώδηθα δενληνινγίαο, θαη 

ππόθεηηαη ζε πεηζαξρηθό έιεγρν θαη θπξώζεηο. 

 Δλίνηε νη ζπληάθηεο ηεο λνκνζεζίαο επηθαινχληαη ηερληθήο πθήο ζθνπηκφηεηα 

(π.ρ. απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ), φηαλ απηή πξνυπνζέηεη ή/θαη κπνξεί θαιχηεξα λα 

εμππεξεηεζεί απφ θσδηθνπνίεζε πθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ, ε νπνία πξνδήισο 

δελ απαηηεί ηε ζησπεξή θαηάξγεζε πθηζηάκελνπ λφκνπ θαη κάιηζηα ελ ηε 

απνπζία απηήο ηεο θσδηθνπνίεζεο, φπσο ηνχην ζπλέβε κε ηνλ Ν. 3982/2011, 

ην άξζξν 228 ηνπ Ν. 4072/2012 θαη ηα εθδνζέληα θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ΠΓ, 

πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνζδηφξηδε ν Ν. 6422/1934. Η ηξνπνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κεραληθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο φρη 

κφλνλ δελ απνηεινχζε ζθνπφ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, αιιά κεηά 

βδειπγκίαο είρε απνθεξπρζεί, ηφζν εγγξάθσο φζν θαη πξνθνξηθά, απφ ηνπ 

βήκαηνο κάιηζηα ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο. 

Τέινο, πέξαλ ηεο πξνθαλνχο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο 

θαηαπάηεζεο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο πιήζνπο 

εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ θαη ηερλνιφγσλ κεραληθψλ, ηα αλσηέξσ 

ζεζκνζεηήζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ζεζκνζεηνχληαη θαηά παξάβαζε ηεο Οδεγίαο 

2000/78/ΔΚ, ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ θαη θαηά παξάβαζε πιήζνπο άιισλ ηερληθψλ 

νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (π.ρ. πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ, θιπ), ελψ παξαζάγγαο απέρνπλ απφ ηνπο θαλφλεο 

ηεο επηζηήκεο, ηεο πξάμεο θαη ηεο ηερληθήο πνπ δηέπεη ηελ άζθεζε ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. 

 

2.0 Πξνηάζεηο γηα έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

κεραληθνύ θαη γηα απαηηνύκελεο άκεζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πθηζηάκελν. 

 

2.1 Νέο Θεζμικό Πλαίζιο 

 

Σηηο ζπλζήθεο θξίζεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε ρψξα θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο, ζεσξνχκε φηη 
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απαηηείηαη θαη ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ. 

Σπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε ηελ απαηηνχκελε αηηηνινγία, πθίζηαληαη ζε ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εκπιαθεί νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ θείκελν θαη είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

Θεσξνχκε φκσο ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ησλ 

αθφινπζσλ γεληθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ νη 

πξνηάζεηο ξηδηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ζηε 

ρψξα καο: 

 Οξηζκφο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ  

 Γηάθξηζε ηεο ηερληθήο ηεξαξρίαο ζε παλεπηζηεκηαθνχο κεραληθνχο, 

ηερλνιφγνπο κεραληθνχο, ηερλίηεο θαη ρεηξηζηέο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

Κψδηθεο Δπαγγεικάησλ πνπ ηζρχνπλ θαη ζηε ρψξα καο (ΣΤΔΠ 92, φπσο 

ηζρχεη). 

 Πξνζδηνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ δηαθφξσλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ κε ηελ επζχλε ηνπ θνξέα, πνπ ηνπο εθπξνζσπεί θαη κε θξηηήξηα: 

 Γλσκνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεραληθνχ. 

 Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα έλα δηάζηεκα πξνο απφθηεζε 

εκπεηξίαο ελφο (Ι) ή δχν (ΙΙ) επηπέδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο. 

 Πηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο.  

 Δμεηδηθεπκέλεο εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη πηπρηνχρνη 

ΑΤΔΙ εληάζζνληαη ζηηο βαζηθέο κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε εμεηδίθεπζε. Δπηηξέπεηαη ε έληαμε ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ ζε βαζηθέο εηδηθφηεηεο κε βάζε εμεηάζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ επζχλε ησλ θνξέσλ ησλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Σρεηηθφ πιαίζην γηα ηα αλσηέξσ είλαη ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηηο Η.Π.Α. 

 Οξηζκφο Τερληθήο Δπζχλεο (Απηνπξφζσπε επνπηεία άζθεζεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο). 
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 Οη λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

δηπισκαηνχρσλ θαη πηπρηνχρσλ κεραληθψλ αζθνχληαη κε βάζε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ηίηιν. 

Οη επαγγεικαηηθνί ηίηινη ησλ δηπισκαηνχρσλ θαη ηερλνιφγσλ κεραληθψλ 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία δηαθξίλνληαη ζε δχν επίπεδα ζχκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

Δπαγγεικαηηθνί ηίηινη πξψηνπ επηπέδνπ επηηξέπνπλ άζθεζε επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε αλάιεςε ηερληθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ 

πεξίγξακκα, πιελ ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπξνζσπήζεσλ: 

 Σπληνληζκφο έξγνπ νκάδαο κεραληθψλ 

 Τερληθή εθπξνζψπεζε Φνξέσλ θαη Δηαηξεηψλ. 

 Πηζηνπνίεζε Πξνζφλησλ. 

 Δθπφλεζε Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ. 

 Δθινγή ζε φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο 

δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο. 

 Άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνθιεηζηηθφηεηα, πνπ 

αηηηνινγείηαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη γηα ιφγνπο Γεκνζίνπ 

Σπκθέξνληνο. 

Οη σο άλσ δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν δεπηέξνπ 

επηπέδνπ. 

 

 Γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηνλ πξψην 

επαγγεικαηηθφ ηίηιν, ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 2005/36/ 

ΔΚ, δειαδή ηνπ ΠΓ 38/2010 (Κεθάιαην ΙΙ). 

 Τν ΤΔΔ νξγαλψλεηαη ζε λέεο βάζεηο σο νκνζπνλδία ησλ θνξέσλ 

εθπξνζψπεζεο ησλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ ησλ κεραληθψλ. Η Γηνίθεζε ηνπ 

Οκφζπνλδνπ ΤΔΔ απνλέκεη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο δεπηέξνπ 

επηπέδνπ κε βάζε δηαηάμεηο ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ.. 

 Πξνζδηνξίδνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή απζηεξψλ θπξψζεσλ ζε φζνπο 

θαηαρξψληαη ησλ ειεπζεξηψλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

Σε θάζε πεξίπησζε νη αλαιακβάλνληεο εληνιή γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη 

λα αζθαιίδνληαη έλαληη επαγγεικαηηθήο επζχλεο. 
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2.2 Απαιηούμενερ άμεζερ ηποποποιήζειρ ςθιζηάμενυν νομοθεηικών 

πςθμίζευν 

 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ απαηηεί ρξφλν, ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο ησλ κεραληθψλ θαη εμεηδηθεπκέλε λνκηθή επεμεξγαζία. 

Πξνο άξζε φκσο εμφθζαικα απαξάδεθησλ ξπζκίζεσλ πξνηείλνπκε: 

α. Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ απηήο ηεο εξγαζίαο. 

β. Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, αζθνχληαη ππφ ηελ επζχλε δηπισκαηνχρνπ 

κεραληθνχ ν νπνίνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δηπισκαηνχρνπο 

κεραληθνχο, επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο πξνθεηκέλνπ ε εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. 

 Σηηο ζχλζεηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθέο κειέηεο, νη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, νη 

νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, νη κειέηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, νη κειέηεο 

αζθάιεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο. 

 Δπίζεο, ε ηπρφλ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ κειεηψλ, ε θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη 

κειέηεο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

γ. Τελ πξνζαξκνγή ζηηο ηξνπνπνηήζεηο σο άλσ παξ (α), ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζε Τερληθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη αθνξά Μειέηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ή αδεηνδνηήζεηο απφ νπνηαδήπνηε Αξρή. 

δ. Τελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 274/97 ζηηο κειέηεο ΓΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ. 

ε. Τελ εμήο ξχζκηζε γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ: 

«Σε δεκνπξαηήζεηο θαηαζθεπήο Γ.Δ. φπνπ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ εξγνιήπηεο 

ηνπ ΜΔΔΠ γηα «Ηιεθηξνκεραλνινγηθά Έξγα» δηθαηνχληαη ελαιιαθηηθά λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη εξγνιήπηεο «Βηνκεραληθψλ Δλεξγεηαθψλ Έξγσλ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

1.0 Γεληθά γηα ηελ αμηνιόγεζε ξπζκίζεσλ ησλ λ. 3982/2011-Μέξνο Α & 

Άξζξν 228 ηνπ λ. 4072/2012 κε αλαθνξά ζε δηπισκαηνύρνπο θαη 

ηερλνιόγνπο κεραληθνύο. 

 

 Ο νξηζκφο ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ππνδειψλνπλ άζθεζε ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3982/2011 

πξνλνεί γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζή ηνπο απφ νξηζκέλεο κφλν εηδηθφηεηεο 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. Δίλαη επνκέλσο ηνπιάρηζηνλ ειιηπήο θαζφζνλ δελ 

πξνλνεί νκνίσο γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα ινηπψλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ, πνπ πξννξίδνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επαγγεικαηηθά ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ην Σχληαγκα δηθαηνχληαη λα 

αζθνχλ ειεχζεξα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 Ο νξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

Άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3982/2011 δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ νξηζκφ ηεο Οδεγίαο 

36/2005 θαη ην ΠΓ 38/2010 (Άξζξν 3 παξ. 4.1). 

 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ ηνπ λ. 3982/2011 ζα έπξεπε λα πηζηνπνηνχληαη θαη ζηε ρψξα καο 

ζχκθσλα κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ηνπ 

ΠΓ 38/2010. 

 Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα θαη ζε φηη αθνξά δηπισκαηνχρνπο 

κεραληθνχο ζπγθξνχνληαη κε άιιεο ξπζκίζεηο θαη κεηαβάιινπλ ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, επλνψληαο νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο 

θαη πεξηνξίδνληαο ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ. 

 Απαηηείηαη επνκέλσο άκεζε ηξνπνπνίεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 3982/2011 θαη 4072/2012 ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, 

φπνπ ν αθαδεκατθφο ηίηινο ηαπηίδεηαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ, πξνθεηκέλνπ νη 

ξπζκίζεηο ηνπ λα αηηηνινγνχληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο κε 

εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Σπκθέξνληνο. 
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Σηελ θαηεχζπλζε απηή αμηνινγνχκε ηηο θξίζηκεο ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ απηψλ θαη 

ππνβάιινπκε πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ. 

 

2.0  Αμηνιόγεζε ησλ θξίζηκσλ δηαηάμεσλ 

 

Αλαθεξφκελνη ζην Άξζξν 228 ηνπ λ. 4072/2012 πνπ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3982/2011, θαζψο θαη ζε κε ηξνπνπνηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3982/2011 θαη 

ηδηαίηεξα ηεο παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ζεκεηψλνπκε: 

 

(2.1) Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 228 ηνπ λ. 4072/2012 

Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 228, αθνξνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηελ ίδξπζε, ηελ επέθηαζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ 

Άξζξνπ. 

Σχκθσλα κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ απνθνίησλ ησλ Διιεληθψλ 

Πνιπηερλείσλ πνπ απνηεινχλ θαη επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο ζηελ ρψξα καο 

θαη είλαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 36/2005 (ΠΓ 

38/2010), κφλνλ νη δηπισκαηνχρνη Φεκηθνί Μεραληθνί έρνπλ ηα αθαδεκατθά 

εθφδηα γηα ηελ αλάιεςε θεληξηθήο ηερληθήο επζχλεο ζε επαγγεικαηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 228 ζε 

ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο δηεξγαζηψλ, φπσο νξίδνληαη ζηε 

ζπλεκκέλε γλσκάηεπζε ΑΠ 3728/22.02.66 ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ, πνπ 

απνηειεί θαη επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα γη’ απηή ηελ εηδηθφηεηα 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ν ίδηνο νξηζκφο πεξηιακβάλεηαη 

ζην ΠΓ 274/97 πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε εθαξκνγή ηνπ 

Άξζξνπ 4 ηνπ λ. 6422/34 θαη πξνζδηνξίδεη ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη ηερληθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 
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(2.2) Παξ. 10 Άξζξνπ 5 λ. 3982/2011 θαη παξ. 1 θαη 2 παξ. 6 λ. 4072/2012 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη φζα ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ, ε ξχζκηζε ηεο 

παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3982/2011 πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ κε ην λ. 

4072/2012, ππνθξχπηεη ειεχζεξε άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηπισκαηνχρσλ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ζηηο ρεκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο δηεξγαζηψλ (PROCESS INDUSTRIES) ηεο 

παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 228, κφλν απφ δηπισκαηνχρνπο Μεραλνιφγνπο ή 

Ηιεθηξνιφγνπο ή Ναππεγνχο Μεραληθνχο κε βάζε θαη κφλν ηνλ αθαδεκατθφ 

ηνπο ηίηιν ρσξίο ζπλνδεία επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο. Απνηειεί 

επνκέλσο ε ξχζκηζε θιαζζηθή πεξίπησζε αληηπνίεζεο επαγγέικαηνο 

θαη φρη απιά πεξίπησζε άζθεζεο απνθιεηζηηθήο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

Γεκφζηνπ Σπκθέξνληνο. Καη ηνχην δηφηη: 

 

α. Με ηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 228 ηνπ λ. 4072/2012 ηξνπνπνηήζεθε ν 

νξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 

2 ηνπ λ. 3182/2011. Αληί ησλ φξσλ «πινπνίεζεο ηεο κειέηεο 

κεραλνινγηθήο ή ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θιπ» 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «εθπφλεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ κειεηψλ κηαο εγθαηάζηαζεο θιπ» 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρεκηθψλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

Άξζξνπ 228.  

 Καηαξγνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απηφλνκε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο 

ζπκκεηνρή ησλ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ζηελ ίδξπζε, επέθηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ ρεκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Οη ξπζκίζεηο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο λ. 3518/1928, λ. 

6422/1934 (Άξζξα 3 & 4), ην λ. 3316/2005, ην λ. 3669/2008 θαη 

πιήζνο ΠΓ απφ ηα νπνία ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπκε: 

 Τν ΒΓ 19/21 Φεβ. 1938 (Άξζξα 3, 9, 11). Δίλαη ην κφλν πνπ 

πεξηγξάθεη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηάθνξσλ 

εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηδξπηηθφ λφκν ηνπ ΤΔΔ. 

 Τν ΠΓ 274/97. 
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Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πιένλ ζεκαληηθνχ Άξζξνπ ηνπ λ. 3982/2011 ζε 

ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απιά ππνδειψλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ εηζεγεηψλ ηνπ γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εμαηξεηηθά 

θξίζηκσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη 

ηελ αλάπηπμή ηεο. Αλεπάξθεηα πνπ νδήγεζε ζε πιένλ απαξάδεθηεο 

ξπζκίζεηο φπσο ηνχην αηηηνινγείηαη ζηα επφκελα. 

β. Γελ πθίζηαηαη νξηζκφο ηεο «κεραλνινγηθήο κειέηεο» (παξ. 2 Άξζξνπ 

228). Αλ ππνλνείηαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί ίδξπζεο θιπ 

εγθαηαζηάζεσλ, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε βαζηθή κειέηε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ (PROCESS DESIGN) ηεο εγθαηάζηαζεο, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ή δηαζηαζηνιφγεζε εμνπιηζκνχ κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη δηεξγαζίεο (UNIT OPERATIONS) ζηε 

ρεκηθή βηνκεραλία ή βηνκεραλία δηεξγαζηψλ (CHEMICAL AND 

PROCESS INDUSTRIES), φπσο απόζηαμε, μήξαλζε, δηαρσξηζκνί 

θάζεσλ, αληηδξαζηήξεο ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ δξάζεσλ θιπ, 

ηόηε απιά ζεκειηώλεηαη ε έλζηαζή καο γηα αληηπνίεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Χεκηθνύ Μεραληθνύ, φρη κφλν κε βάζε ηελ 

Απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αιιά 

θαη ηα ζπκβαίλνληα δηεζλψο ζηελ πξάμε, φπσο εχθνια κπνξεί ζήκεξα 

λα δηαπηζηψζεη ν νπνηνζδήπνηε κε ηε ρξήζε ηνπ INTERNET. 

 Αλ ν φξνο «κεραλνινγηθή κειέηε» αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ίδξπζεο θιπ 

βηνκεραληψλ – βηνηερληψλ θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ ηφηε δελ ζρεηίδεηαη  

κε ηε κειέηε ίδξπζεο θιπ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ ή βηνκεραληψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ ή ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

γ. Αλ ππνλνείηαη φηη ε «κεραλνινγηθή θαη ειεθηξνινγηθή κειέηε» 

πξάγκαηη απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ κειεηψλ (φπσο πρ ζηαηηθή, κειέηε 

απηνκαηηζκνχ θαη ξπζκίζεσλ θιπ), γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο δηεξγαζηψλ (CHEMICAL AND PROCESS 

ENGINEERING), ηφηε πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη απνηειεί 

ππνζηεξηθηηθή ζπληζηψζα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνθαλψο δελ απηνλνκείηαη θαη εθπνλείηαη κε 

βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο φιεο κειέηεο εθαξκνγήο. Σηελ θαηεχζπλζε απηή 

άιισζηε έρεη εθδνζεί θαη ε απφθαζε 2834/2001 ηνπ ΣηΔ πνπ θαίλεηαη 
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δελ απαζρφιεζε ηνπο εηζεγεηέο ησλ επίκαρσλ άξζξσλ ηνπ λ. 

3982/2011 θαη ηνπ Άξζξνπ 228 ηνπ λ. 4072/2012. 

δ. Η λνκνζεηηθή ηαχηηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε 

θαη κφλν ηα αθαδεκατθά πξνζόληα ησλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραλνιφγσλ, ειεθηξνιφγσλ θαη λαππεγψλ κεραληθψλ θαη ε 

ειεπζεξία άζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε 

είδνο εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία, δελ 

αληέρεη ζε θακία ινγηθή εμήγεζε θαη πξνθαλψο απνηειεί απαξάδεθηε 

θαη αληηζπληαγκαηηθή κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ άιισλ 

εηδηθνηήησλ.  

 

3.0 Πξνηάζεηο γηα απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην Άξζξν 228 ηνπ λ. 

4072/2012 θαη ζηνλ 3982/2011 

 

3.1 Αιηιολογική Έκθεζη 

Αηηηνινγνχληαη νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λ. 3982/2011 – Τερληθά 

Δπαγγέικαηα θαη ζην ζρεηηθφ άξζξν 228 ηνπ λ. 4072/2012 «Βειηίσζε 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο θ.η.ι.». 

α. Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 228 ηνπ λφκνπ 

«Βειηίσζε Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο θ.η.ι.» ε άζθεζε ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ην Γεκφζην ζπκθέξνλ θαη 

δηεπξχλεηαη ν νξηζκφο ηνπο, ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη πιεξέζηεξα νη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε ζρεδηαζκφ, 

κειέηεο ίδξπζεο θαη θαηαζθεπήο, εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη επηβιέςεηο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιχπηνληαη νη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο 

ηερληθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

Η θξάζε «ειεθηξνινγηθή ή κεραλνινγηθή κειέηε κηαο εγθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «κειέηεο κηαο εγθαηάζηαζεο» όπνπ αιινύ 

εκθαλίδεηαη ζην Άξζξν 228. 
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β. Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.3982/2011: 

(1) Πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο απνθνίηνπο Αλσηάησλ 

Σερληθώλ ρνιώλ. Καη ηα θξηηήξηα απηά είλαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα ηνπο ζπλνδεχνπλ. Τν δεχηεξν 

εδάθην ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ζπκβαηφ κε ην αληίζηνηρν εδάθην ηεο παξ. 

10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3982/2011, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο άζθεζεο ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ 

δηαζέηεη αληηθεηκεληθά ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. 

(2) Πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηξφπν ζπκβαηφ γηα απνθνίηνπο Αλσηάησλ Τερληθψλ 

Σρνιψλ, ε ειεχζεξε άζθεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πξνθεηκέλνπ κε ειέγρνπο ηνπο νπνίνπο ν λφκνο ζπλδέεη κε θπξψζεηο, λα 

δηαπηζηψλεηαη ηπρφλ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Θεσξνχκε φηη νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαιχπηνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

κλεκνλίνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ εληφο ησλ θφιπσλ 

ησλ δηπισκαηνχρσλ θαη ηερλνιφγσλ κεραληθψλ ζηηο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

3.2 Απαιηούμενερ Τποποποιήζειρ 

 

 Παξ. 2 Άξζξνπ 228 

«3.  «Τερληθέο Δπαγγεικαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο» είλαη νη εξγαζίεο, πνπ 

ζπλεπάγνληαη αλάιεςε ηερληθήο επζύλεο ζε εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αθνξνχλ :  

α) Δθπφλεζε ησλ κειεηψλ κηαο εγθαηάζηαζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ίδξπζε ή ηελ θαηαζθεπή ηεο.  

β) Δπίβιεςε εθηέιεζεο ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ.  
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γ) Υινπνίεζε (θαηαζθεπή) ηεο εγθαηάζηαζεο. 

δ) Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

ε) Δπηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο. 

ζη) Φεηξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

δ) Παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

ε) Πξαγκαηνπνίεζε πξαγκαηνγλσκνζπλψλ επί εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 Παξ. 4 Άξζξνπ 228 

«…..Καηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηώλ κηαο 

εγθαηάζηαζεο, ..., 

(Γηαγξάθεηαη ε επηηήξεζε) , ηνλ ρεηξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, …………………………………………………………........ 

αε) ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο θηηξίσλ ...». 

 

 Παξ. 5 Άξζξνπ 228 

«Άξζξν 4Α» 

1)  Γηα ηελ ίδξπζε ……..ε εθπόλεζε κειεηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

……….. 

2β)  Καζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ κηαο 

εγθαηάζηαζεο ........ ηφζν ζην ζηάδην αδεηνδφηεζεο ηεο ίδξπζεο ή ηεο 

επέθηαζήο ηεο, φζν θαη ζην ζηάδην θαηαζθεπψλ ηεο. 
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 Παξ. 6 Άξζξνπ 228 

Άξζξν 16 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

2)  Με ηελ έθδνζε ησλ Π.Γ. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 4Α 

Καηαξγνχληαη…………… 

Δηαγξάθεηαη ε θξάζε «κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε α) ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.6422/34 πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ». 

 Η παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ λ.3982/2011, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : 

α. Οη ηερληθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνθνίησλ Αλσηάησλ 

Τερληθψλ Σρνιψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο αζθνχληαη κε βάζε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπο θαη ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πνπ ηνπο 

ζπλνδεχνπλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν 

11. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία αζθνχληαη ηερληθέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη 

αληηθεηκεληθά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

β. Ο αλαιακβάλσλ εληνιή ηερληθήο επζχλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κία εγθαηάζηαζε, εθηειεί ηηο εξγαζίεο 

γηα ηηο νπνίεο έρεη ηε γλψζε θαη ηελ επάξθεηα κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά 

ηνπ πξνζφληα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ 

ε εληνιή λα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα θαηαρξεζηηθή 

άζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν θαηαγγειφκελνο ειέγρεηαη 

πεηζαξρηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΤΔΔ θαη ζηελ πεξίπησζε 

απφδεημεο ηεο θαηαγγειίαο επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο. 

γ. Σε πεξίπησζε αλάιεςεο εληνιήο σο αλσηέξσ παξ (β) απφ ειεχζεξν 

επαγγεικαηία, απαηηείηαη ε αζθάιηζή ηνπ έλαληη επαγγεικαηηθήο επζχλεο 

γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε εληνιή. 

δ. Παξακέλεη ην εδάθην «Σε θάζε πεξίπησζε ... ηνπ παξφληνο άξζξνπ». 
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 Η παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3982/2011 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα αλαγγείιεη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα αξρή ηεο 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα δηπιψκαηα ή πηπρία 

(Δηαγξάθεηαη ην πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λ.6422/34) καδί κε ηε 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ... ηνπ 

άξζξνπ 4.» 

 

 Σξνπνπνηήζεηο εθδνζέλησλ ΠΔ 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα νη ξπζκίζεηο 

ησλ ΠΓ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη αθνξνχλ: 

 ΠΓ 112 (ΦΔΚ 197Α/17.10.2012). Καηαζθεπή, Σπληήξεζε, Δπηζθεπή 

Υδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 

 ΠΓ 114 (ΦΔΚ 199Α/17.10.2012). .Καηαζθεπή, Σπληήξεζε, Δπηζθεπή 

θαη Δπηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη 

αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ. 

 ΠΓ 115 (ΦΔΚ 200Α/17.10.2012) Δθηέιεζε, Σπληήξεζε, Δπηζθεπή θαη 

Δπηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ζε 

βηνκεραλίεο θιπ. 
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