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ΑΠΟ: Επιτροπή Χημικών Μηχανικών Άρθρου 29 Ν.4439/16 

ΠΡΟΣ: Μόνιμα Μέλη Επιτροπής Άρθρου 29 Ν.4439/16 

Αθήνα 22/05/2017 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ελεύθερη Άσκηση του Επαγγέλματος του ΧΜ 

1.0.Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού 

επιτρέπεται μόνον στους διπλωματούχους Μηχανικούς: α) της Σχολής Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, β) του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, γ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, δ) Ισότιμων και αντίστοιχων Πολυτεχνικών Σχολών ή 

Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

2.0.Η ελεύθερη άσκηση βασικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο 

γνωστικό αντικείμενο του διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού κατά τις διατάξεις 

του παρόντος, επιτρέπεται και σ’ όσους: 

2.1.Έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (Ά 

78) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ» και όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

2.2.Είναι διπλωματούχοι Μηχανικοί ισότιμων Πολυτεχνικών Σχολών ή Τμημάτων 

Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και το 

γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους αποτελεί εξειδίκευση ή είναι εν μέρει συναφές 

ως προς το περιεχόμενο και το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του 

διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού.  

2.3.Στους διπλωματούχους Μηχανικούς των λοιπών ειδικοτήτων της παρ. 1.0 (α) του 

Άρθρου 29 του ν.4439/16 και στους Μηχανικούς των ως άνω παρ. 2.1 και 2.2, οι 

οποίοι ασκούν αποδεδειγμένα επαγγελματικές δραστηριότητες , που κατατάσσονται 

στο πεδίο βασικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων των διπλωματούχων Χημικών 

Μηχανικών κατά τις διατάξεις του παρόντος ή χαρακτηρίζονται ως απλές , σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

(Υπό αίρεση εφόσον γίνουν δεκτές αντίστοιχες ρυθμίσεις από τις άλλες 
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ειδικότητες).  

ΆΡΘΡΟ 2 

Επιστημονική Περιοχή Χημικής Μηχανικής 

Η Χημική Μηχανική είναι ο κλάδος της Μηχανικής που παρέχει τη δυνατότητα για την 

διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό 

σύνολο. Βασίζεται και εφαρμόζει τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες 

ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την 

οικονομική επιστήμη και τους Η/Υ. Έχει εξελιχθεί σε θεμελιώδη επιστήμη της μηχανικής, 

που υποστηρίζει τους χημικούς μηχανικούς στην βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων και 

μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην λειτουργία 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας 

καθώς και των τεχνικών και κτηριακών έργων, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Το βασικό πρόγραμμα (κορμός) σπουδών Χημικής Μηχανικής περιλαμβάνει τα απαραίτητα 

μαθήματα που υποστηρίζουν τις εξής, κεντρικού ενδιαφέροντος, αλληλένδετες περιοχές: 

 Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης. Θερμοδυναμική και κινητική πολυ-συστατικών και 

πολυ-φασικών μειγμάτων 

 Φαινόμενα μεταφοράς (Μηχανική Ρευστών, Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας). 

 Μηχανική φυσικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών 

(Εξοπλισμός Διεργασιών, Αντιδραστήρες).   

 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας 

 Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών  

 Σχεδιασμός και ρύθμιση διεργασιών  

 Τεχνικο-οικονομικός σχεδιασμός εργοστασίων, περιλαμβανομένων των κριτηρίων 

αειφορίας.  

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται:  

1. Με μαθήματα σύνδεσης με τα λοιπά πεδία της μηχανικής: 

 Τεχνική Μηχανική (Στατική, Αντοχή Υλικών) 

 Η/Μ εξοπλισμός 

 Τεχνικές Σχεδιάσεις 

 Δομικά Υλικά και Κατασκευές.  

2. Μαθήματα Οικονομίας, Ανθρωπιστικών σπουδών και Επιστήμη Περιβάλλοντος.  
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H εκπαίδευση των Χημικών Μηχανικών αποβλέπει να τους καταστήσει ικανούς για ηγετική 

συνεισφορά και σε διεπιστημονικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των εξής πεδίων: 

Κατάλυση, Επιστήμη και τεχνολογία σωματιδίων, Καύση, Ηλεκτροχημική Μηχανική, 

Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Τεχνικές επεξεργασίας 

και διαχείρισης αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων.  

Οι πενταετούς διάρκειας σπουδές των Χημικών Μηχανικών οδηγούν σε Δίπλωμα 

ισοδύναμο  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτός προσδιορίζεται από το σύνολο 

των 300 πιστωτικών μονάδων του στα πλαίσια του ECTS (European Credit Transfer System). 

Οι σπουδές των Χημικών Μηχανικών όπως προκύπτουν από τον Οδηγό Σπουδών, 

εναρμονίζονται με τα διεθνώς ισχύοντα σε ό,τι αφορά στις προϋποθέσεις πιστοποίησης του 

επιπέδου των σπουδών και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών 

Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα ανά κατηγορία 

προσφερόμενων μαθημάτων αποτυπώνεται στην ακόλουθη ποσοστιαία κατανομή, με βάση 

τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες-ECTS: 

Μαθήματα Bασικών Επιστημών 30% 

Μαθήματα Μηχανικής, 60% 

Μη τεχνικά μαθήματα 10% 

Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και των 

Τμημάτων Χημικής Μηχανικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών, περιλαμβάνονται 

και μαθήματα ή ομάδες μαθημάτων ειδικού προσανατολισμού (κατεύθυνσης/εμβάθυνσης) 

ανάλογα με τις δυνατότητες και προτεραιότητες των ακαδημαϊκών μονάδων χημικής 

μηχανικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εμβαθύνσεις: Μηχανική Διεργασιών και 

Περιβάλλοντος, Μηχανική Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών, Επιστήμη και 

Τεχνολογία Υλικών, Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία, Ανόργανες Βιομηχανίες, Οργανικές 

Βιομηχανίες-Πολυμερή.  

Η εκ των σπουδών απορρέουσα πρόσβαση των Χημικών Μηχανικών σε επαγγελματικές 

δραστηριότητες είναι  ευρύτατη και αποτυπώνεται  στο επαγγελματικό περίγραμμα της 

ειδικότητας, στο 3ο Άρθρο του παρόντος ΠΔ. 
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ΆΡΘΡΟ 3 

Επαγγελματικό Περίγραμμα ΧΜ 

1.0. Ορισμοί: 

1.1. Εγκατάσταση ως πλήρης Μονάδα: Ορισμός σύμφωνα με την Οδηγία 2008/1/ΕΕ ή/και 

την ΚΥΑ ΦΕΚ Β 354/14.02.2016 για συμμόρφωση με Οδηγία SEVEZO III. 

1.2. Εγκατάσταση ή Μονάδα Διεργασιών: Η Εγκατάσταση Διεργασιών ως Μονάδα 

σύνθεσης εξοπλισμού διεργασιών με διακριτά όρια, σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις,  

Κτήρια και Τεχνικά Έργα.  

1.3. Επιμέρους Διεργασία: Βασική και διακριτή λειτουργική μονάδα μιας παραγωγικής 

διαδικασίες ή μεθόδου επεξεργασίας για τον μετασχηματισμό ή τη μετατροπή των 

φυσικοχημικών ή ενεργειακών ιδιοτήτων της ύλης.  

1.4. Βασικός Εξοπλισμός Εγκατάστασης Διεργασιών: Συσκευή ή Μηχάνημα ή 

Αντιδραστήρας ή Δομική κατασκευή, όπου εκτελούνται ή υποστηρίζονται για την  

εκτέλεση τους, οι επιμέρους διεργασίες της εγκατάστασης.  

Ενδεικτικά και γενικά αναφέρεται ο ακόλουθος εξοπλισμός : 

Μεταφορά και Αποθήκευση Ρευστών 

 Αντλίες, Συμπιεστές, Δοσιμετρικές Αντλίες. Ανεμιστήρες, Φυσητήρες, Συστήματα 

και διατάξεις δημιουργίας κενού. 

 Δίκτυα σωληνώσεων και αγωγών μετά των εξαρτημάτων τους. 

 Δεξαμενές αποθήκευσης σε ατμοσφαιρική πίεση και δεξαμενές αερίων υπό πίεση. 

Παραγωγή Θερμότητας 

 Αέρια, Υγρά και Στερεά Καύσιμα. Βιομάζα. 

 Τύποι Καυστήρων. 

 Εστίες άμεσης καύσης. Αποτεφρωτήρες. Καμινάδες 

 Εξοπλισμός έμμεσης χρήσης της θερμότητας καυσαερίων. (Εστίες προθέρμανσης 

ρευστών σε υψηλές θερμοκρασίες, Ατμολέβητες-Ατμογεννήτριες. Συστήματα 

θερμικών υγρών) 

 Ηλεκτρική θέρμανση. 

Μετάδοση θερμότητας 
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 Εναλλάκτες. Συμπυκνωτές. Εξατμιστήρες. Κρυσταλλωτήρες. Εξοπλισμός  

κλιματισμού και ψύξης.  

 Συστήματα και διατάξεις θέρμανσης και ψύξης στερεών υλικών.  

Μεταφορά μάζας – Εξοπλισμός διεργασιών διαχωρισμού φάσεων. 

 Εξοπλισμός διαχωρισμού αερίων μιγμάτων. (Πύργοι απορρόφησης ομορροής ή 

αντιρροής με χημικές αντιδράσεις ή μη. Εξοπλισμός προσρόφησης και 

ιοντοεναλλαγής).  

 Εξοπλισμός διαχωρισμού μιγμάτων Υγρών (Αποστακτήρες, Εκχυλιστήρες) 

 Εξοπλισμός διαχωρισμού μιγμάτων Αερίων-Υγρών (Απαεριωτές, Ξηραντήρια 

Αερίων). 

 Εξοπλισμός διαχωρισμού μιγμάτων Αερίων-Στερεών (Κυκλώνες, Σακκόφιλτρα, 

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα, Ηλεκτροστατικά φίλτρα). 

 Εξοπλισμός διαχωρισμού μιγμάτων Υγρών-Στερεών. (Ξηραντήρια, Δεξαμενές 

καθίζησης, Παχυντές, Υδροκυκλώνες, Φυγόκεντροι, Φιλτρόπρεσσες, Συσκευές 

επίπλευσης). 

 Εξοπλισμός διαχωρισμού διαφόρων τύπων (Συστήματα μεμβρανών, Αντίστροφη 

όσμωση, Χρωματογραφία).  

 Εξοπλισμός ανάμιξης συστατικών σε υγρή φάση. 

Εξοπλισμός επεξεργασίας συστημάτων Στερεών-Στερεών. 

 Αναμικτήρες. 

 Εξοπλισμός ελάττωσης μεγέθους. Σπαστήρες, Μύλοι άλεσης. 

 Εξοπλισμός αύξησης μεγέθους ή συσσωμάτωσης. 

 Κόσκινα, Αεροδιαχωριστές, Μαγνητικοί Διαχωριστές. 

 Εξοπλισμός διαχείρισης, ζύγισης και μεταφοράς χύδην υλικών.  

Χημικοί – Βιοχημικοί Αντιδραστήρες 

 Αντιδραστήρες  συνεχούς ανάδευσης, διαλείποντος έργου, εμβολικής ροής, 

σταθερής κλίνης με πληρωτικά υλικά ή μη, ρευστοστερεάς κλίνης, πολυμερισμού, 

SBR, MBR. 

 Καταλυτικοί αντιδραστήρες.  

 Φούρνοι και κάμινοι τήξης, φρύξης και έψησης περιστοφικοί ή μη.  

1.5. Εξοπλισμός οργάνων και μέτρα διαχείρισης της λειτουργίας και της ασφάλειας 

εγκαταστάσεων διεργασιών.  

Ενδεικτικά και γενικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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Έλεγχος της λειτουργίας μονάδων διεργασιών 

 Αισθητήρια και διατάξεις μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου των παραμέτρων της 

λειτουργίας των μονάδων διεργασιών (Θερμοκρασία, Πίεση, Παροχές ρευστών, 

Συγκεντρώσεις αερίων, pH, REDOX, Αγωγιμότητα διαλυμάτων, Στάθμες δεξαμενών, 

Τερματικοί διακόπτες). 

 Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας από τη λειτουργία. (Βαλβίδες ασφαλείας 

πίεσης/κενού, Δίσκοι και μεμβράνες ρήξης, Εξαεριστικά, Flares, Εξοπλισμός 

αδρανοποίησης, Εξοπλισμός πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, Αντιεκρηκτικά μέτρα. 

Εφαρμογή Οδηγίας ATEX. Μέτρα και διατάξεις συγκέντρωσης και όδευσης 

διαρροών επικίνδυνων ουσιών).  

 Εκπόνηση και εφαρμογή λογισμικού  για τον έλεγχο της λειτουργίας και της 

ασφάλειας με τη χρήση Η/Υ. 

Προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. 

 Εξοπλισμός διεργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Εξοπλισμός για την προστασία  των εργαζομένων (Αερισμός χώρων, Ατομικά μέσα 

προστασίας, Μετρητές ρύπων).  

1.6. Εξοπλισμός Εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεων Διεργασιών: 

 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βοηθητικών παροχών (π.χ. καύσιμο, νερό, 

αέρας, ατμός, αδρανή αέρια και ηλεκτρική ισχύς) περιλαμβανομένων των δικτύων, 

ο απαιτούμενος σε μία εγκατάσταση για την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων 

διεργασιών.  

 Εξοπλισμός συσκευασίας, Δεξαμενές ή Αποθήκες υλικών ή προϊόντων. 

 Κτηριακές Εγκαταστάσεις.  

1.7. Κατηγορίες Εγκαταστάσεων Διεργασιών  

1. Βιομηχανικές ή Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις ως πλήρεις μονάδες, στις οποίες το 

κύριο αντικείμενο τους προσδιορίζεται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

διεργασιών. Ενδεικτικά: Χημικές και συναφείς Βιομηχανίες ή Χημικές 

Εγκαταστάσεις, της Οδηγίας 2008/1/ΕΕ και του Ν.4254/14. Εργοστάσια 

αφαλάτωσης. 

2. Επιμέρους μονάδες, που εξυπηρετούν το σκοπό διαφόρων κατηγοριών 

Βιομηχανικών ή Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων ή Κτηριακών ή Τεχνικών Έργων. 

Ενδεικτικά: Σταθμοί Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και Βιομηχανικών Αποβλήτων, 

Διυλιστήρια νερού, Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών στα Τεχνικά Έργα της 

ΥΑ Αρ. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ 37674/ΦΕΚ 2471Β..  
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3. Εγκαταστάσεις και Τεχνικά Έργα συναφή ως προς τη λειτουργία με εγκαταστάσεις 

διεργασιών: Εγκαταστάσεις Βιομηχανικών, Τεχνικών και Κτηριακών Έργων του ΠΔ 

696/74 και του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 

(ΚΠΑΜΥ),  με βασικό εξοπλισμό λειτουργίας συναφή με τον εξοπλισμό των 

Εγκαταστάσεων Διεργασιών.  

1.8. Διάκριση των Εγκαταστάσεων Διεργασιών, σε σύνθετες ή μη. 

Σύνθετες Εγκαταστάσεις Διεργασιών νοούνται στο παρόν όσες υπάγονται στα 

Παραρτήματα της Οδηγίας 2008/1/ΕΕ και στις ΚΥΑ για δραστηριότητες που απαιτούν 

ΜΠΕ κατηγοριών Α1, Α2 και SEVEZO ή χαρακτηρίζονται ως υψηλής όχλησης στην ΚΥΑ 

Αρ. 172058 (ΦΕΚ Β 354/17.02.2016).  

1.9. Ορισμοί της Οδηγίας 2004/24/ΕΕ για τη διάκριση εκτέλεσης εργασιών του Κανονισμού 

Ταξινόμησης Δραστηριοτήτων (CPV) και εκτέλεσης Τεχνικού Έργου ορισμένου 

λειτουργικού σκοπού.   

 

2.0. Αντικείμενο Εργασιών ειδικότητας ΧΜ. 

2.1. Γενική Περιγραφή του Επαγγέλματος 

Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού ανταποκρίνεται στο ταυτόσημο επαγγελματικό 

περίγραμμα της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων (ISCO 2008- 

Κωδικοί 214 και 2145) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), όπως αντίστοιχα 

ομαδοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ESCO) και μεταφέρεται ως ΣΤΕΠ, από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.  

2.2. Βασικές Επαγγελματικές Λειτουργίες ή Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις Διεργασιών 

ως παρ.1.7 (α και β). 

1. Μελετητής της Κύριας Μελέτης ή/και Επιβλέπων Εφαρμογής της  Μελέτης ή/και 

Επίβλεψης της Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διεργασιών. 

2. Υπεύθυνος Μελέτης και Εργασιών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού 

εξοπλισμού διεργασιών και παράδοσης σε λειτουργία.  

3. Μελετητής ή Σύμβουλος, με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό, την επίβλεψη της 

κατασκευής και την παραλαβή συσκευών, μηχανημάτων και αντιδραστήρων 

διεργασιών, με σκοπό είτε την κατασκευή τους σε εργοστάσια κατασκευών 

εξοπλισμού, είτε συνοδεία κατασκευαστικών μελετών και σχεδίων (μηχανολογικών 

ή δομοστατικών) την επιτόπου του έργου κατασκευή και συναρμολόγηση. 

(Ενδεικτικά: Κυκλώνες, Υδροκυκλώνες, Δεξαμενές καθίζησης  Σακκόφιλτρα, Πύργοι 

πλύσης αερίων, Ξηραντήρια, Εναλλάκτες θερμότητας, Βιόφιλτρα, Κλίνες 
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κομποστοποίησης, Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών - ΜBR και άλλων τύπων - SBR, 

Μεταφορικές ταινίες). 

4. Υπεύθυνος Πλήρους Μελέτης ή/και Υλοποίησης της Εγκατάστασης ή Τεχνικού 

Έργου Διεργασιών και την παράδοση του σε λειτουργία.  

Τα περιεχόμενα των εργασιών του ΧΜ για τις ως άνω βασικές δραστηριότητες ως 

εφαρμογές υποστηριζόμενες από το γνωστικό αντικείμενο σπουδών περιλαμβάνονται  

στο Παράρτημα Ι του παρόντος.  Σε επιμέρους εργασίες των περιεχομένων αυτών 

βασίζονται οι λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες και λειτουργίες του 

επαγγελματικού περιγράμματος.  

2.3. Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες και Δραστηριότητες ΧΜ.  

2.3.1. Μελετητής ή/και Επιβλέπων Εφαρμογής της Μελέτης ή/και Υλοποίησης του έργου 

Βασικού και Εξυπηρετικού Εξοπλισμού, ή/και Επίβλεψης της Λειτουργίας και 

Συντήρησης σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Τεχνικά Έργα εν γένει, συναφών με 

τις Εγκαταστάσεις Διεργασιών. 

1. Σε Τεχνικά Έργα και Εγκαταστάσεις μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης αερίων 

-υγρών - στερεών υλικών, χημικών προϊόντων και καυσίμων.  

2. Σε Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας με συμβατικά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές 

και πυρηνική ενέργεια.  

3. Σε Υδραυλικά Έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πλην φραγμάτων.  

4. Σε Έργα ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων-

στραγγισμάτων και Έργα αποκατάστασης της ρύπανσης εδάφους, υπογείων και 

επιφανειακών νερών και θαλάσσης.  

5. Σε Εφαρμογές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συστημάτων Εξοικονόμησης 

Ενέργειας σε Κτήρια, Τεχνικά Έργα και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.  

2.3.2. Μελέτη ή/και Επίβλεψη Εφαρμογής της Μελέτης ή/και Υλοποίηση του Έργου ή/και 

Επίβλεψη της Λειτουργίας και Συντήρησης σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Κτηριακά 

και Τεχνικά Έργα εν γένει: 

1. Των δικτύων και των Η/Μ εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, όπως εγκαταστάσεις 

καύσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού χώρων, παραγωγής ατμού, των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, των εγκαταστάσεων 

μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, υγροποιημένων αερίων και 

ιατρικών αερίων.  

2. Του εξοπλισμού, των Η/Μ εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας και 

προστασίας, που προκύπτουν από την απαίτηση εφαρμογής Κανονισμών και 
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Προδιαγραφών για την προστασία και την υγεία κοινού, εργαζομένων και του 

περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά Κανονισμοί SEVEZO, HACCP και Απαιτήσεις 

Πυρασφάλειας ή Πυροπροστασίας.  

3. Των εφαρμογών της μηχανικής με τη χρήση κατάλληλων υλικών, όπως 

ηχομόνωση, ηχοπροστασία, φωτισμός, θερμομόνωση και οικοδομικές εργασίες 

στις οποίες δεν απαιτούνται στατικοί υπολογισμοί για την χορήγηση άδειας 

κατασκευής.  

4. Εργασίες Εγκατάστασης Βασικού και Εξυπηρετικού Εξοπλισμού Διεργασιών: 

Ανέγερση, Τοποθέτηση, Συναρμολόγηση, Χειρισμός λειτουργίας, Συντήρηση και 

Επιτήρηση εξοπλισμού. Οργάνωση-Δ/νση προσωπικού διαφόρων Τεχνικών 

Επαγγελμάτων,  ως Εγκύκλιος ΑΔΑ Ω19Ξ4653Ο7-ΘΜΥ 28/1/2016 της ΓΓ 

Βιομηχανίας. 

2.3.3. Επιθεωρήσεις. Έλεγχοι. Πραγματογνωμοσύνες. Διαιτησίες. 

1. Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε κτηρια και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις εν γένει. 

2. Διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 

3. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. 

4. Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των όρων δόμησης και συγχρόνως των 

όρων εγκατάστασης εξοπλισμού σε Έργα και Εγκαταστάσεις. 

5. Πραγματογνωμοσύνες-Διαιτησίες-Διαμεσολάβηση. 

2.3.4. Προστασία Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 

 Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλες τις  κατηγορίες 

προγραμμάτων και έργων  

 Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων από βιομηχανικά 

ατυχήματα. 

 Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα, 

διαρροές επικίνδυνων υλικών κατά τη λειτουργία εγκαταστάσεων, τις 

μεταφορές και συναφείς καταστροφές. 

 

3.0. Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών. Εργασίες Συμβούλου. 

3.1. Τεχνικοοικονομικές μελέτες επιπέδου σκοπιμότητας για την αξιολόγηση και επιλογή 

τεχνολογίας και τόπου ίδρυσης  Εγκαταστάσεων Διεργασιών. 

3.2. Ενέργεια 
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Τεχνικοοικονομικές μελέτες επιπέδου σκοπιμότητας διαχείρισης συμβατικών, 

ανανεώσιμων και προηγμένων (πχ. κυψέλες καυσίμου) ενεργειακών συστημάτων 

(παραγωγή – συμπαραγωγή, συστήματα μεταφοράς – αποθήκευσης και διανομής όλων 

των μορφών ενέργειας, αερίων, υγρών και στερεών καυσίμων) και την εφαρμογή 

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

3.3. Περιβάλλον. 

1. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.  

2. Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείριση αστικών, 

βιομηχανικών, αγροκτηνοτροφικών, νοσοκομειακών και άλλων επικίνδυνων 

αποβλήτων (αέρια, υγρά και στερεά).  

3. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.  

4. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών επιπέδου σκοπιμότητας για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών, βιομηχανικών, οικοδομικών και άλλων στερεών 

απορριμμάτων.  

3.4. Υλικά. 

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αποθήκευση και τις μεταφορές επικίνδυνων 

χημικών ουσιών, προϊόντων και καυσίμων. 

2. Χαρακτηρισμός, Τυποποίηση, Έλεγχος Ποιότητας.  

3. Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

4. Παροχή συμβουλών για χρήση και εφαρμογή υλικών.  

3.5. Εκπόνηση Μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας και χρονικού 

προγραμματισμού Έργων και Εγκαταστάσεων. 

 

4.0. Δραστηριότητες μη εμπίπτουσες ρητά  στο Άρθρο 29 του ν.4439/16.  

4.1. Έρευνα  

Ανάπτυξη και σχεδιασμός μεθόδων με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την 

παραγωγή, υλικών και προϊόντων ή και την επεξεργασία υλικών καθώς και εφαρμογών 

της Βιο-Ιατρικής μηχανικής.  

4.2. Εκπαίδευση. 

Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, 

δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς 
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φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσια και 

ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, στη διδασκαλία μαθημάτων 

σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά και λοιπών σχετικών μαθημάτων 

θετικών επιστημών. 

4.3. Δ/νση Εργαστηρίων. 

Δ/νση και λειτουργία Εργαστηρίου δοκιμών για τον έλεγχο ποιότητας υλικών ή 

προϊόντων ή αποβλήτων ή εξοπλισμού, χημικών, φυσικών, φυσικοχημικών και 

βιολογικών αναλύσεων, μετρήσεων, συσκευών και οργάνων. 

4.4. Ποιότητα  

Εκπόνηση μελετών, διαχείριση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.  

4.5. Λοιπές Δραστηριότητες 

 Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και 

εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων. 

 Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.  

 Τεχνικές Πωλήσεις 

 

5.0. Επαγγελματικά Προσόντα για την Άσκηση των Δραστηριοτήτων. Τρόπος απόκτησης 

των προσόντων.  

5.1. Επαγγελματικά Προσόντα:   

Ως επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος νοούνται οι ικανότητες, 

που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου και 

των δεξιοτήτων στις διάφορες δραστηριότητες των παρ. 2.0,  3.0 και 4.0 του παρόντος 

Άρθρου.  

Ειδικότερα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του παρόντος ρυθμίζονται τα επαγγελματικά 

προσόντα για την άσκηση των δραστηριοτήτων των παρ. 2.0 και 3.0 του παρόντος 

Άρθρου, που αναφέρονται σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της 

Μηχανικής.   

5.2. Τρόπος Απόκτησης των Προσόντων. 

(1) Ως τρόπος απόκτησης των επαγγελματικών προσόντων ή ικανοτήτων νοείται η 

διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση απαιτήσεων γνωστικού 

αντικειμένου, κατάρτισης και εμπειρίας επαρκών για την ανάληψη Τεχνικών 

Ευθυνών κατά την άσκηση του επαγγέλματος.  
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(2) Η αξιολόγηση ή/και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων παρέχεται με 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)  

μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας ή συναφών 

ειδικοτήτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ ως φορέα πιστοποίησης 

επαγγελματικών προσόντων και τήρησης σχετικών Μητρώων. Οι αποφάσεις της ΔΕ 

εκδίδονται στη βάση Κανονισμού, που θα εισηγηθεί το ΤΕΕ και θα εγκριθεί από τον 

αρμόδιο Υπουργό εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος.  

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Χημικών Μηχανικών (Παρ. 4α του Άρθρου 29) 

Είναι τα δικαιώματα πρόσβασης του διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού σε 

επαγγελματικές δραστηριότητες και λειτουργίες, όπως προσδιορίζονται από το 

επαγγελματικό περίγραμμα του Άρθρου 3.0.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Αντιστοίχιση άσκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας ΧΜ με 

εξειδίκευση των δραστηριοτήτων της Μηχανικής. Διαδικασία άσκησης. (παρ. 4β του 

Άρθρου 29). 

1.0. Αντιστοίχιση  

Όπως αντιστοιχούνται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα των παρ. 2.0 και 3.0 του Άρθρου 3, 

εφόσον πρόκειται για άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. 

2.0. Προϋποθέσεις και διαδικασία άσκησης. 

2.1. Οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων των παρ.  2.0 και 3.0 του 

Άρθρου 3 από διπλ. ΧΜ είναι: 

1. Η κατοχή Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ, ως παρ. 

5.2 του 3ου  Άρθρου.   

Σκοπός της Άδειας είναι η αναγνώριση ικανοτήτων για την ανάληψη Τεχνικής 

Ευθύνης από τον ενδιαφερόμενο σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες 

μελέτης, ή/και επίβλεψης εφαρμογής της μελέτης, ή/και υλοποίησης της μελέτης, 

ή/και επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης σε μη σύνθετες εγκαταστάσεις 

διεργασιών ή συναφείς εγκαταστάσεις.   
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Η Άδεια χορηγείται μετά επιτυχή εξέταση του ενδιαφερόμενου σε θέματα όπως 

ενδεικτικά είναι: 

 Γενικές αρχές των Κανονισμών και Προδιαγραφών για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων, την υγεία των εργαζομένων και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Υποχρεώσεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.  

2. Η Πιστοποίηση άπαξ επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Πρότυπο EN 

17024 (ή άλλο σύστημα που τυχόν προταθεί) μετά πάροδο ορισμένου χρόνου 

(ενδεικτικά 5 έτη) από τη χορήγηση της Άδειας Άσκησης του και την χορήγηση από 

το ΤΕΕ του τίτλου «Διπλ. Χημικού Μηχανικού – Υπεύθυνου Έργου».   

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η αναγνώριση  ικανοτήτων για την ανάληψη 

Κεντρικής Τεχνικής Ευθύνης για την εκπόνηση πλήρων μελετών ή/και  την επίβλεψη 

εφαρμογής των μελετών ή/και την υλοποίηση σύνθετων έργων και Εγκαταστάσεων 

Διεργασιών ή συναφών, καθώς και για την πραγματοποίηση 

πραγματογνωμοσυνών, διαιτησιών και διαμεσολάβησης.  

Η Επιτροπή ΧΜ προτίθεται να συζητήσει άλλες προτάσεις για τις προϋποθέσεις 

χορήγησης της Άδειας και του Τίτλου του «Υπεύθυνου Έργου».  

2.2. Δραστηριότητες Αδειούχων διπλ. ΧΜ.  

Ο Αδειούχος  ΧΜ με την επιφύλαξη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύναται να αναλαμβάνει την Τεχνική Ευθύνη με 

προσωπική εργασία ή για εργασίες υπό την εποπτεία του για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων των παρ. 2.0 και 3.0 του Άρθρου 3, εκτός των δραστηριοτήτων του 

«Διπλ. ΧΜ-Υπεύθυνου Έργου» ως ακολούθως: 

1. Να εγγράφεται με αναγγελία του σε Μητρώα του ΤΕΕ Δημοσίων ή/και Ιδιωτικών 

Έργων για την  εκπόνηση Μελετών ή Εκτέλεσης Εργασιών ή συγχρόνως Μελέτης και 

Εκτέλεσης Εργασιών με αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CPV Ταξινόμησης 

των Δραστηριοτήτων. 

2. Να επεκτείνει και να εμπλουτίζει τις ως άνω δραστηριότητες σε τεχνολογικούς 

τομείς προς ενημέρωση Μητρώων και Καταλόγων δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας 

στο ΤΕΕ (π.χ. το νωρίτερο ένα έτος από την προηγούμενη υποβολή), πρότυπο και 

τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (CV), που πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με 

Κανονισμό του ΤΕΕ και τις  κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Επαγγελματική Κάρτα.  
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3. Να αναλαμβάνει για λογαριασμό εντολέως, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και 

σχεδίων στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την εκτέλεση 

των εργασιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει.  

4. Να εγγράφεται με αναγγελία σε Καταλόγους Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δόμησης, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Τεχνικών Ασφαλείας.  

5. Να εκπονεί ΜΠΕ, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) και 

Μελέτες και Κοινοποιήσεις Ασφάλειας σε Έργα και Εγκαταστάσεις.  

6. Να παρέχει ως ελεύθερος επαγγελματίας Τεχνικές Υπηρεσίες ή Εργασίες 

Συμβούλου.  

7. Εφόσον καλύπτει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου της Οδηγίας 2005/36/ΕΕ και του 

ΠΔ 38/2008 «Περί Επαγγελματικών Προσόντων, υπό τον τίτλο «Δραστηριότητες 

λόγω Πείρας», να αναλαμβάνει με αναγγελία στις αρμόδιες αρχές την Τεχνική 

Ευθύνη για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις δραστηριότητες του, όπως: 

 Επίβλεψη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας Εγκαταστάσεων της 

Βιομηχανίας, των Κτηριακών και Τεχνικών έργων.  

 Κατασκευαστικές δραστηριότητες του CPV.  

8. Να στελεχώνει ισότιμα με άλλες ειδικότητες διπλ. μηχανικών, οικονομικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται σε Πλήρεις Μελέτες Έργων ή σε Εκτελέσεις Δ.Ε.  

2.3.  Δραστηριότητες «Διπλ. ΧΜ – Υπεύθυνου Έργου».  

Ο Διπλ. ΧΜ – Υπεύθυνος Έργου, με την επιφύλαξη σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις πέραν των δραστηριοτήτων των Αδειούχων διπλ. 

ΧΜ, δύναται να αναλαμβάνει με αναγγελία:  

1. Την Τεχνική Ευθύνη με προσωπική εργασία και για εργασίες υπό την εποπτεία του, 

εκπόνησης της Κύριας Μελέτης ή/και Επίβλεψης εφαρμογής της Μελέτης ή/και 

Υλοποίησης του Έργου ή/και Λειτουργίας και Συντήρησης σε σύνθετες κατηγορίες 

Εγκαταστάσεων Διεργασιών ή συναφείς, όπως οι κατηγορίες θα προσδιορίζονται 

κατά την διαδικασία πιστοποίησης.  

2. Την Κεντρική Τεχνική Ευθύνη για την Οργάνωση, Επιμερισμό Καθηκόντων, Διοίκηση 

και Συντονισμό ομάδας ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών για την εκπόνηση της Πλήρους 

Μελέτης, ή/και για την Επίβλεψη της εφαρμογής της ή/και για την Υλοποίηση του 

Έργου και τη Θέση σε λειτουργία σύνθετων Εγκαταστάσεων Διεργασιών ή 

συναφών.  

3. Να εγγράφεται σε Μητρώα Δημοσίων ή/και Ιδιωτικών Έργων ως Τεχνικός 

Υπεύθυνος οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε Πλήρεις Μελέτες 
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ή/και Επιβλέψεις εφαρμογής των μελετών, Υλοποίηση των Έργων και Θέση σε 

λειτουργία Εγκαταστάσεων Διεργασιών ή Χημικών Εγκαταστάσεων εν γένει.  

4. Να στελεχώνει ισότιμα με άλλες ειδικότητες διπλ. μηχανικών, οικονομικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται σε Πλήρεις Μελέτες Έργων ή σε Εκτελέσεις Δ.Ε.  

5. Να αναλαμβάνει για λογαριασμό εντολέως την Κεντρική Τεχνική Ευθύνη υποβολής 

των τεχνικών σχεδίων και εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 

χορηγηθεί Άδεια Ίδρυσης ή/και Δόμησης Εγκαταστάσεων Διεργασιών.  

6. Να εγγράφεται με αναγγελία σε Καταλόγους Επιθεωρητών και Ελεγκτών ως 

αναλαμβάνων την Κεντρική Τεχνική Ευθύνη Οργάνωσης, Επιμερισμού Καθηκόντων, 

Συντονισμού και Διοίκησης ομάδας ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών για επιθεωρήσεις 

και ελέγχους Δόμησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, 

Κτηρια και Τεχνικά Έργα.  

7. Να εκπονεί ΜΠΕ, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Μελέτες και 

Κοινοποιήσεις Ασφάλειας σε σύνθετες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Έργα.  

8. Να επεκτείνει και να εμπλουτίζει τις ως άνω δραστηριότητες σε τεχνολογικούς 

τομείς προς ενημέρωση Μητρώων ή Καταλόγων Δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας 

αρμοδίως το νωρίτερο στα δύο έτη από την προηγούμενη υποβολή, πρότυπο και 

τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (CV), που πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με 

Κανονισμό του ΤΕΕ και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την Επαγγελματική Κάρτα. 

9. Να αναλαμβάνει την Πραγματοποίηση Πραγματογνωμοσυνών και Διαιτησιών και 

Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης. 

 

3.0. Άσκηση Συνόλου ή Μερικών Δραστηριοτήτων ΧΜ από τρίτους (παρ. 2.0 Άρθρου 1).  

3.1. Περιπτώσεις παρ. 2.1 και 2.2 Άρθρου 1: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται αρμοδίως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα 

επαγγελματικά τους δικαιώματα πρόσβασης σε δραστηριότητες, με αναφορά στις 

δραστηριότητες της παρ. 2.2 του Άρθρου 3 του παρόντος.  

2. Η Άδεια Άσκησης του επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ εξειδικεύεται στις 

δραστηριότητες ως άνω παρ. 3.1α. 

3.2. Περίπτωση παρ. 2.3 Άρθρου 1.  

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων σε Τεχνολογικούς Τομείς με αναφορά στις 

δραστηριότητες των «Διπλ. ΧΜ – Υπεύθυνου Έργου». 

(Συζήτηση για περαιτέρω επεξεργασία μετά την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασης από 

τις λοιπές ειδικότητες) 
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ΆΡΘΡΟ 6 

Καταργήσεις Τροποποιήσεις διατάξεων. 

(Το θέμα απαιτεί νομική επεξεργασία που πρέπει να αντιμετωπίζει τα ακόλουθα): 

1.0.Διατάξεις Κανονιστικών Πράξεων που δεν είναι συμβατές με τις διατάξεις του 

παρόντος.  

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος οι κατηγοριοποιήσεις Μελετών και Κατασκευών 

Δημοσίων Έργων κατά τους Διαγωνισμούς Δ.Ε., πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κατηγοριοποιήσεις εργασιών ή έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  

Οι προσκλήσεις μελετητών και κατασκευαστών ή μελετοκατασκευαστών σε 

διαγωνισμούς για Έργα ή Εγκαταστάσεις Διεργασιών, διεξάγονται με βάση τις διατάξεις 

του παρόντος.  

2.0.Προκειμένου περί διαγωνισμών Μελετών και Έργων του Δημοσίου Τομέα οι αμοιβές 

των μελετών των διαφόρων κατηγοριών έργων κατά ΚΠΑΜΥ και οι προϋπολογισμοί των 

έργων πρέπει να ενιαιοποιούνται και να μην τεμαχίζονται.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Μεταβατικές διατάξεις (Πρόταση) 

Οι ασκούντες μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν 

στις βασικές δραστηριότητες των Χημικών Μηχανικών, εξακολουθούν να τις ασκούν.  

(Προς συζήτηση ο χρόνος άσκησης και η διαδικασία αξιολόγησης).  

 

 

Η Επιτροπή ΧΜ 

Ανδρέας Μπουντουβής ΕΜΠ   Πρόεδρος 

Σωτήρης Τσιβιλής  ΕΜΠ  Μέλος 

Κωνσταντίνος Κρεμαλής ΠΣΧΜ  Μέλος 
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Βασίλης Ζασπάλης  ΑΠΘ  Αναπλ. Μέλος  

Χρηστάκης Παρασκευά ΠΠ  Αναπλ. Μέλος  

Άρης Γκορόγιας  ΠΣΧΜ  Αναπλ. Μέλος 

 


