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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της 

(Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 23
η
 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, µε την 

εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:        ∆ηµήτριος Κυριτσάκης.  

Μέλη:               ∆ηµήτριος Λουκάς (Αντιπρόεδρος) 

                  Βικτωρία Μερτικοπούλου, 

                        Λευκοθέα Ντέκα, 

                        Φραγκίσκος Αρµάος, 

                        Νικόλαος Νικολαΐδης, 

        ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και 

                      Ιωάννης Αυγερινός 

Γραµµατέας:  Ηλιάνα Κούτρα 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε Γραµµατέα της υπόθεσης την Ηλιάνα 

Κούτρα, µε αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Ρουµπή. 

Θέµα της συνεδρίασης: «Γνωµοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των 

σχεδίων νόµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε την τροποποίηση του ν. 

4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και 

τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων 

και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» 

Την 24η ∆εκεµβρίου 2013 (αριθ. πρωτ. 10095/24.12.2013) εστάλη από τον Υπουργό 

Οικονοµικών στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αίτηµα εξέτασης και έκδοσης γνωµοδότησης, 

βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής αναφορικά µε την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του 

επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου», και του ν. 

3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων και µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω έγγραφα των Υπουργείου  

Οικονοµικών, τα στοιχεία της έρευνας, το ισχύον νοµικό πλαίσιο και την υπ’ αριθ. πρωτ. 

728/22.1.2014 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα,   
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του 

άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 3959/2011, σύµφωνα µε το οποίο διατυπώνει γνώµη σχετικά µε 

σχέδια νόµων και λοιπών κανονιστικών ρυθµίσεων που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη 

λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού, κλήθηκε να γνωµοδοτήσει επί των σχεδίων νόµων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «Περί 

εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και 

του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων και µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  

 

2. Όπως προαναφέρθηκε, το ως άνω αίτηµα εξέτασης και έκδοσης γνωµοδότησης 

διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την 24η 

∆εκεµβρίου 2013 (αριθµ. πρωτ. 10095/24.12.2013) και τα συνηµµένα σε αυτό σχέδια νόµων 

είναι απόρροια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Μνηµόνιο Συνεργασίας, το οποίο 

προέβλεπε την κατάθεση από τα αρµόδια Υπουργεία, εντός του 2013, νοµοθετικών 

προτάσεων τροποποίησης των αναιτιολόγητων και µη αναλογικών απαιτήσεων που 

επιφυλάσσουν αποκλειστικές δραστηριότητες σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές κατηγορίες 

µηχανικών, οι οποίες, πριν κατατεθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να αξιολογηθούν 

από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

 

3. Πριν από τη διατύπωση των συγκεκριµένων προτάσεων προηγήθηκε η εκπόνηση 

µελέτης από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο «Αποκλειστικές 

δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», στην οποία 

καταγράφηκαν οι διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας που προβλέπουν αποκλειστικές 

δραστηριότητες για τα ως άνω επαγγέλµατα, πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση των διατάξεων 

αυτών, καθώς και συγκριτική επισκόπηση των νοµοθετικών προβλέψεων στη Γερµανία και 

τη Γαλλία και διατυπώθηκαν προτάσεις για την κατάργηση ή τροποποίησή τους. Η 

συγκεκριµένη µελέτη ετέθη υπόψη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού από το Υπουργείο 

Οικονοµικών (αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014), όπως και τα Υποµνήµατα που υπέβαλαν 

συγκεκριµένοι Σύλλογοι Μηχανικών στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης που διενεργήθηκε 

από το Υπουργείο (αριθµ. πρωτ. 639/17.01.2014). 

 

4. Στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήµατος γνωµοδότησης, η Γενική ∆ιεύθυνση 

Ανταγωνισµού απέστειλε επιστολές παροχής στοιχείων
1
 στους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων 

∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων 

                                                           
1
 Τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 10096/24.12.2013, 10097/24.12.2013, 10098/24.12.2013, 10099/24.12.2013, 

10100/24.12.2013, 10101/24.12.2013, 10102/24.12.2013, 10103/24.12.2013, 10104/24.12.2013, 

10105/24.12.2013, 10106/24.12.2013, 10107/24.12.2013, 10108/24.12.2013. 
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(ΠΣ∆Μ-Η), ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 

Χηµικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Μεταλλείων και 

Μεταλλουργών, ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος (Σ∆ΝΜΕ), 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ), 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣ∆ΜΗΠ), 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (ΠΣ∆ΜΠ∆), καθώς και επιστολή παροχής στοιχείων
2
 

στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (TEE), µε τις οποίες ζητούνταν οι απόψεις τους επί 

των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων 

Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), Πολιτικών Μηχανικών 

Ελλάδος (ΣΠΜΕ), ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆Μ-Η), Χηµικών 

Μηχανικών (ΠΣΧΜ),  ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος (Σ∆ΝΜΕ), 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ), 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣ∆ΜΗΠ), 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (ΠΣ∆ΜΠ∆) απάντησαν µε τα σχετικά Υποµνήµατά 

τους
3
. 

 

5. Η παρούσα γνωµοδότηση περιορίζεται στην εξέταση των ως άνω σχεδίων νόµων,  

πρωτίστως µε βάση τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Οι 

θέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα γνωµοδότηση είναι γενικές και δεν αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες συµπεριφορές επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται µε 

βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), και δεν δεσµεύουν την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µέλλουσες σχετικές διαδικασίες και υποθέσεις.   

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

 

6. Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ελλάδα ασκείται από τους διπλωµατούχους του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, των πολυτεχνικών σχολών 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πάτρας, του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας, του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των ισότιµων σχολών του 

εξωτερικού
4
, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 

απ' όπου λαµβάνουν, ύστερα από εξετάσεις, την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος, για την 

ειδικότητα στην οποία εγγράφονται
5
. 

 

7. Οι βασικές ειδικότητες του ΤΕΕ, στις οποίες κατατάσσονται οι διπλωµατούχοι 

µηχανικοί, είναι: α) Πολιτικοί Μηχανικοί, β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, γ) Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί, δ) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ε) Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, στ) Χηµικοί 

                                                           
2
 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18/03.01.2014. 

3
 Τα υπ' αριθµ. πρωτ. 74/07.01.2014, 339/14.01.2014, 291/10.01.2014, 29/03.01.2014, 640/17.01.2014, 

23/03.01.2014, 633/17.01.2014, 25/03.01.2014, 30/03.01.2014, 22/03.01.2014, 122/08/.01.2013.  
4 Αρµόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής είναι ο ∆ιαπανεπιστηµιακός Οργανισµός 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). 
5 Bλ. άρθρ. 2 ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α 161/18.10.1984) και άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 340/31.12.1981) 

για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους διπλωµατούχους µηχανικούς ανωτάτων σχολών. 
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Μηχανικοί, ζ) Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί, η) Ναυπηγοί Μηχανικοί και θ) 

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
6
. Συγχρόνως, ο εκάστοτε διπλωµατούχος κατατάσσεται και σε 

κάποια υποειδικότητα
7
. 

 

8. Το σύνολο των τακτικών µελών του ΤΕΕ σήµερα είναι περίπου 107.633 µηχανικοί, που 

κατανέµονται, ανάλογα µε τη βασική τους ειδικότητα, ως εξής
8
: 

 

α) Πολιτικοί Μηχανικοί 29.030 (27,0%) 

β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 18.362 (17,1%) 

γ)  Μηχανολόγοι Μηχανικοί 16.661  (15,5%) 

δ)  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 17.979  (16,7%) 

- Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1.205  (1,1%) 

ε) Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 6.070  (5,6%) 

στ)  Χηµικοί Μηχανικοί 9.807  (9,1%) 

ζ)  Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί 2.456  (2,3%) 

η)  Ναυπηγοί Μηχανικοί 1.826 (1,7%) 

θ) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 4.237  (3,9%) 

 

9. Σηµειώνεται, ότι σήµερα πολλά πολυτεχνεία, πανεπιστήµια και πολυτεχνικές σχολές, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσφέρουν εξειδικευµένα προγράµµατα 

σπουδών και πτυχία σε πλήθος νέων (σύγχρονων) ειδικοτήτων µηχανικών ή/και µηχανικής, 

οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις ως άνω κύριες ειδικότητες εγγραφής στο ΤΕΕ. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι πλέον υπάρχουν διπλωµατούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί ∆ιαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων, Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστηµάτων, Μηχανικοί Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών κτλ. 

 

10. Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί δύνανται να δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών 

και δηµοσίων έργων ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, να στελεχώνουν σχετικά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου (π.χ. τεχνικές, µελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες), ενώ µπορούν 

να απασχολούνται και ως δηµόσιοι υπάλληλοι σε δήµους, νοµαρχίες, υπουργεία, ∆ΕΚΟ, 

καθώς και ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

 

11. Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελµα του µηχανικού διακρίνεται σε 

δύο βασικές κατηγορίες:  

• τη νοµοθεσία που αφορά στα ιδιωτικά έργα, και  

• τη νοµοθεσία που διέπει τα δηµόσια έργα.  

                                                           
6 Βλ. άρθρ. 2 παρ. 5 ν. 1486/1984.  
7
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού περιλαµβάνει 176 υποειδικότητες, 

όπως, για παράδειγµα, την υποειδικότητα του Γεωτεχνικού Μηχανικού, του ∆οµοστατικού Μηχανικού, του 

∆οµοστατικού και Υδραυλικού Μηχανικού, του ∆οµοστατικού και Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, του 

∆οµοστατικού Μηχανικού Σιδηροδροµικών Έργων, του Εδαφοµηχανικού Μηχανικού, του Μηχανικού σε 

Βιοµηχανικές και Αστικές Κατασκευές, του Μηχανικού Υδροτεχνικών Κατασκευών και Υδροηλεκτρικών 

Σταθµών, του Μηχανικού Αγροτικής ∆όµησης κτλ.  
8 Bλ. ιστότοπο του ΤΕΕ (www.tee.gr). 
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Περαιτέρω, η νοµοθεσία που αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών επί των 

ιδιωτικών έργων δύναται να διαχωριστεί περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες˙ αφενός στα 

οικοδοµικά έργα, για τα οποία εφαρµόζεται πρωτίστως ο ν. 4663/1930
9
 και λοιπές κατ’ 

εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις, και αφετέρου στις ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, για τις οποίες εφαρµόζονται πρωτίστως οι ν. 6442/1934 και 3982/2011
10

 και 

λοιπές κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις. Σε σχέση µε την νοµοθεσία περί δηµοσίων 

έργων, αυτή δύναται να διακριθεί, επίσης, σε δύο υποκατηγορίες˙ αφενός στην κατασκευή 

των δηµοσίων έργων, για την οποία εφαρµόζεται πρωτίστως ο ν. 3669/2008
11

, και αφετέρου 

στην εκπόνηση µελετών για την οποία εφαρµόζεται πρωτίστως ο ν. 3316/2005
12

.    

 

Γ. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

12.  Τα υπό εξέταση σχέδια νόµων αφορούν σε αποσπασµατικές ρυθµίσεις µικρού αριθµού 

επαγγελµάτων, ήτοι του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου, µηχανολόγου, 

ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και ναυπηγού, και όχι στο σύνολο της 

νοµοθεσίας των διπλωµατούχων µηχανικών. Ωστόσο, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που 

διέπει το επάγγελµα του µηχανικού στην Ελλάδα είναι απαρχαιωµένο, ελλιπές, πολύπλοκο 

και χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου, δεδοµένου ιδίως ότι κενά νόµου ρυθµίζονται µέσω 

ερµηνευτικών εγκυκλίων, ενώ παρατηρείται και µεγάλη απόκλιση µεταξύ του νοµοθετικού 

πλαισίου που ρυθµίζει τα δηµόσια έργα και εκείνου που ρυθµίζει τα ιδιωτικά έργα. Για τους 

λόγους αυτούς, προκρίνεται η ριζική αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε 

την έκδοση ενός νέου νόµου που θα άρει τις υφιστάµενες αντινοµίες και ασάφειες, κατά 

τρόπο ενιαίο και συστηµατικό για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, ο οποίος θα περιγράφει κατά 

τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόµενα, τις κοινές (και όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό τις 

αποκλειστικές) επαγγελµατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της µελέτης, κατασκευής και 

επίβλεψης των έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούµενα αντικειµενικά επαγγελµατικά 

προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών µε βάση το γνωστικό αντικείµενο που 

αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής (χωρίς αναφορά σε µεµονωµένους 

ακαδηµαϊκούς τίτλους που ενδέχεται να ενέχει διακριτική µεταχείριση). 

 

13. Επισηµαίνεται, εξαρχής, ότι κανένα από τα δύο σχέδια νόµου δεν συνοδεύεται από 

αιτιολογική έκθεση και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί ο σκοπός του 

νοµοθέτη αναφορικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Τούτο δυσκολεύει τόσο τη 

διαπίστωση και αξιολόγηση τυχόν υπέρτερων λόγων δηµοσίου συµφέροντος που να 

δικαιολογούν τη διατήρηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων, όσο και τη στάθµιση των 

προτεινόµενων διατάξεων υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας. 

 

                                                           
9 Νόµος 4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149/09.05.1930) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, 

αρχιτέκτονος και τοπογράφου».   
10 Νόµος 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412/28.11.1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του 

Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». 

Νόµος 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  
11 Νόµος 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων».   
12 Νόµος 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 



  ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

6 

 

I. Το σχέδιο νόµου που αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 περί εξασκήσεως του 

επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονος και του τοπογράφου και οι 

περιορισµοί του ανταγωνισµού  

 

14. Ο ν. 4663/1930 ρυθµίζει τα επαγγέλµατα του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονα και 

του τοπογράφου. Πρόκειται για ένα παρωχηµένο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν 

περιλαµβάνει περιγραφή του πεδίου εργασιών που µπορεί να αναλάβει ένας πολιτικός 

µηχανικός ούτε του αντικειµένου σπουδών του κατόχου του συγκεκριµένου διπλώµατος, ενώ 

σε σχέση µε το επάγγελµα του αρχιτέκτονα αναφέρεται γενικά σε αρχιτεκτονικές και 

οικοδοµικές εργασίες και σε σχέση µε το επάγγελµα του τοπογράφου µηχανικού αναφέρεται 

γενικά σε τοπογραφικές εργασίες. Περαιτέρω, δεν λαµβάνει υπόψη τις σύγχρονες 

ειδικότητες, την εξέλιξη του αντικειµένου σπουδών των υφιστάµενων σχολών και την 

ισχύουσα νοµοθεσία για την κατασκευή ιδιωτικών και δηµοσίων έργων.  

 

15. Στην ισχύουσα µορφή του, ο ν. 4663/1930  επιφυλάσσει στους πολιτικούς µηχανικούς το 

δικαίωµα να ασκούν αρχιτεκτονικές και τοπογραφικές εργασίες, ενώ περιορίζει τις άλλες δύο 

ειδικότητες (αρχιτέκτονες και τοπογράφους) σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τον 

ακαδηµαϊκό τους τίτλο. Η περαιτέρω εξειδίκευση των προϋποθέσεων άσκησης των 

δραστηριοτήτων των τριών ειδικοτήτων µηχανικών µέσω εγκυκλίων της Πολεοδοµίας, οι 

οποίες ορισµένες φορές χορηγούν αρµοδιότητες ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του έργου, 

αλλά και ορισµένες άλλες φορές περιορίζουν το δικαίωµα ειδικοτήτων να αναλαµβάνουν 

κάποιες εργασίες, επιτείνουν την ασαφή οριοθέτηση των δραστηριοτήτων των εν λόγω 

ειδικοτήτων, χωρίς µάλιστα να συνιστούν πηγές δικαίου (βλ. ενδεικτικά ενότητα ∆ 

κατωτέρω). Παράλληλα, ο ν. 4663/1930 κάνει λόγο µόνο για διπλώµατα που απονέµονται 

από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), γεγονός που επιτείνει την ενδεχόµενη 

σύγχυση αναφορικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα διπλωµατούχων ορισµένων σχολών 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

 

16. Σε σχέση µε τα ανωτέρω, η πρόταση τροποποίησης του ν. 4663/1930 προβλέπει τα 

ακόλουθα:  

 

«1. Τα άρθρα 1,2,3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του 

Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 1
13

 Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται 

µόνον: Α) Στους κατόχους διπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ και των 

Πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµων Πολυτεχνικών σχολών της 

αλλοδαπής, Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του 

Πολιτικού Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                                           
13 Το ισχύον άρθρο 1 του ν. 4663/1930 ορίζει τα ακόλουθα «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του πολτικού 

µηχανικού επιτρέπεται µόνον: α) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα πολιτικού µηχανικού ανώτατης σχολής των 

πολιτικών µηχανικών του ΕΜ Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής. β) Εις τους µέχρι της ισχύος του 

παρόντος ασκήσαντος νοµίµως εν Ελλάδι το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού και κεκτηµένους αποφοιτήριον 

ανώτατης τεχνικής σχολής, οµοταγούς προς τας του ΕΜ Πολυτεχνείου, ή δίπλωµα µη οµοταγούς µεν σχολής προς 

την άνων σχολήν του ΕΜ Πολυτεχνείου, αλλά παρέχον εις τους κατόχους το δικαίωµα της ελευθέρας ασκήσεως του 

επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού εν η χώρα υφίσταται η σχολή. γ) Εις τους ευδοκιµήσαντας εν τη εκτελέσει 

σοβαρών εργασιών πολιτικού µηχανικού αποφοίτους της παλαιάς σχολής του Πολυτεχνείου». 
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Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων».  

 

Οµοίως, οι προτάσεις τροποποίησης των άρθρων 2 και 3
14

 έχουν την ίδια διατύπωση για το 

επάγγελµα του αρχιτέκτονα µηχανικού και του τοπογράφου µηχανικού/αγρονόµου-

τοπογράφου µηχανικού αντίστοιχα.  

 

Περαιτέρω, η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 4
15

 προβλέπει ότι: 

 

«1. Οι διπλωµατούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής (του ΕΜΠ 

και των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής) ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής 

δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωµατούχου µηχανικού.  

2. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού 

µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται
16

.  

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4030/2011  «Νέος τρόπος έκδοσης 

αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249) η φράση 

«…και οι στατικές µελέτες από τους αρµόδιους πολιτικούς µηχανικούς» απαλείφεται»
17

.  

                                                           
14 Το ισχύον άρθρο 2 ορίζει ότι «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος επιτρέπεται µόνον: α) Εις 

τους κεκτηµένους δίπλωµα αρχιτέκτονος της ανωτάτης σχολής των αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Πολυτεχνείου, ή 

οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β) Εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος νόµου ασκήσαντος εν Ελλάδι το 

επάγγελµα του αρχιτέκτονος οµοεθνείς διπλωµατούχους της εν Κωνσταντινούπολει αρχιτεκτονικής σχολής ή 

οπωσδήποτε τους προ του 1922 αποφοιτήσαντας ταύτης. γ) Εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας εν 

Ελλάδι το επάγγελµα του αρχιτέκτονος και κεκτηµένους δίπλωµα ή αποδεικτικό πλήρων επιτυχών σπουδών µη 

οµοταγούς µεν σχολής προς την ως άνω σχολήν του ΕΜ Πολυτεχνείου, αλλά παρέχον εις τους κατόχους το δικαίωµα 

της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος εν η χώρα υφίσταται η σχολή. Κατ’εξαίρεσιν 

επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος εις διπλωµατούχους αλλοδαπών σχολών, εις ους δεν 

απηγορεύετο µέχρι σήµερον παρά του νόµου η άσκησις του επαγγέλµατος, εφόσον µόνον κατά την έναρξιν της ισχύος 

του παρόντος νόµου αποδεδειγµένως εφοίτων εις τας τελευταίας τάξεις των σχολών τούτων. δ) Εις τους κατόπιν 

γνωµοδοτήσεως του συµβουλίου των δηµοσίων έργων κεκτηµένους νυν αδείας ασκήσεως ελευθέρως του 

επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και ε) Εις τους ευδοκιµήσαντας εν τη εκτελέσει σοβαρών αρχιτεκτονικών έργων 

αποφοίτους της παλαιάς σχολής του πολυτεχνείου, κατόπιν συµφώνου γνωµοδοτήσεως του συµβουλίου των 

δηµοσίων έργων».  

Σε συνέχεια, το άρθρο 3 ορίζει «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του τοπογράφου επιτρέπεται µόνον: α) Εις 

τους κεκτηµένους δίπωµα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του ΕΜ Πολυτεχνείου ή οµοταγών 

σχολών της αλλοδαπής». 
15  Το ισχύον άρθρο 4 ορίζει ότι «Μόνον οι διπλωµατούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του ΕΜ Πολυτεχνείου 

ή νοµοταγών σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον του διπλωµατούχου µηχανικού. Εν τη 

ασκήσει του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του 

επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, της ασκήσεως του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος περιοζοµένης εις 

καθαρώς αρχιτεκτονικάς και οικοδοµικάς εργασίας, του δε τοπογράφου εις καθαρώς τοπογραφικάς εργασίας. Οι 

διπλωµατούχοι γενικών τεχνικών σχολών της αλλοδαπής οµοταγών ταις ανωτάταις του ΕΜΠ κατατάσσονται εις 

ειδικότητας κατά την κρίσιν της συγκλήτου».  
16

 Το ισχύον άρθρο 5 του ν. 4663/1930 ορίζει ότι «Επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του πολιτικού 

µηχανικού ή αρχιτέκτονος, κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, εις τους µέχρι τούδε αποπερατώσεως 

τας σπουδάς των επιτυχώς εν τω στρατιωτικώ σχολείω των ευελπίδων της επταετούς ή της µέχρι του 1913 

πενταετούς φοιτήσεως και υπηρετούντας  επί τριετίαν τουλάχιστον εις τεχνικάς εργασίας (διεύθυνσις µηχανικού, 

οχυρώσεως κλπ) ή ευδοκίµως εργασθέντας µέχρι σήµερον εις σοβαράς τεχνικάς εργασίας προ ή µετά την εκ των 

τάξεων του στρατού αποµάκρυσίν επί τω αυτώ χρονικώ διαστήµατι. Επίσης επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του 

επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και εις τους µέχρι και 

του έτους 1940 τυχόντας του υπό των εκάστοτε κειµένων διατάξεων προβλεποµένου πτυχίου ευδοκίµου φοιτήσεως 

εκ του Τµήµατος Τεχν. Εκπαιδεύσεως της Σχολής Εφαρµογής Μηχανικού».  
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17. Οι ως άνω προτεινόµενες τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 4663/1930 

κρίνονται καταρχήν θετικές. Και τούτο, διότι καταργούν την αναφορά σε υφιστάµενες 

περιπτώσεις διπλωµατούχων µηχανικών που έχουν πλέον καταστεί άνευ αντικειµένου στην 

πράξη, αλλά πρωτίστως διότι αναγνωρίζουν το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 38/2010 σχετικά µε την αναγνώριση επαγγελµατικών 

προσόντων. Η κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 4663/1930 είναι, επίσης, δικαιολογηµένη, 

δεδοµένου ότι η σχετική διάταξη έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειµένου. Θετική κρίνεται και 

η προτεινόµενη ρύθµιση περί απάλειψης της φράσης «...και οι στατικές µελέτες από τους 

αρµόδιους πολιτικούς µηχανικούς» από το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4030/2011. Και τούτο, διότι 

καταργεί µια αποκλειστική αρµοδιότητα των πολιτικών µηχανικών. 

   

18. Ωστόσο, σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 

4663/1930 λεκτέα είναι τα ακόλουθα: 

 

19. Τα σχετικά άρθρα ορίζουν τα πρόσωπα που µπορούν να ασκήσουν τα εν λόγω 

επαγγέλµατα, µε βάση τον τίτλο των ακαδηµαϊκών διπλωµάτων που απονέµονται από 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του αντικειµένου σπουδών 

των σχολών, τα προγράµµατα σπουδών και η εµφάνιση νέων ειδικοτήτων. Αυτό έχει ως 

επακόλουθο είτε τµήµατα σχολών µε νέες ειδικότητες να αιτούνται τη µετονοµασία τους 

προκειµένου να απονέµουν διπλώµατα τα οποία θα αντιστοιχούν στα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα των βασικών ειδικοτήτων µηχανικών που είναι εγγεγραµµένοι στο ΤΕΕ, είτε οι 

διπλωµατούχοι των νέων ειδικοτήτων να υποβάλλονται στη διαδικασία της αντιστοίχισης 

(µέσω του ΤΕΕ) του διπλώµατός τους µε κάποια από τις βασικές ειδικότητες µηχανικών του 

ΤΕΕ, την ένταξή τους σε αυτήν και την απονοµή των αντίστοιχων επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων
18

. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η αυτόµατη πρόσβαση στις αντίστοιχες 

επαγγελµατικές δραστηριότητες κατόχων διπλωµάτων ιδρυµάτων, τα οποία είτε δεν 

αναφέρονται ρητά στο σχέδιο νόµου, είτε οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι που απονέµουν δεν φέρουν 

τον τίτλο που απονέµουν οι πολυτεχνικές σχολές στις βασικές κατηγορίες µηχανικών. Τα 

ανωτέρω καταδεικνύουν προδήλως τον απαρχαιωµένο χαρακτήρα των σχετικών ρυθµίσεων, 

καθώς και την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε την 

έκδοση ενός νέου (ενιαίου) νόµου που θα άρει τις υφιστάµενες αντινοµίες και ασάφειες, ο 

οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό τις αποκλειστικές) 

επαγγελµατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της µελέτης, κατασκευής και επίβλεψης (τόσο 

ιδιωτικών, όσο και δηµόσιων) έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούµενα αντικειµενικά 

                                                                                                                                                                      
17

 Το ισχύον άρθρο 8 του ν. 4030/2011 ορίζει ότι «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και 

καθήκοντα. “1[……] 2. Οι µελετητές µηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί µέρους µελετών 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για τις άδειες δόµησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισµό, 

παραδοσιακό ή ιστορικό τµήµα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, 

καθώς και κηρυγµένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα µνηµεία οι αρχιτεκτονικές µελέτες εκπονούνται και υπογράφονται 

αποκλειστικά από αρχιτέκτονες µηχανικούς και οι στατικές µελέτες από τους αρµόδιους πολιτικούς µηχανικούς”, 3. 

[….]».  
18  Π.χ. το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 

Θράκης. Οι απόφοιτοι εντάσσονται στη βασική ειδικότητα του χηµικού µηχανικού ή του πολιτικού µηχανικού 

ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο της διπλωµατικής εργασίας. Ένα άλλο παράδειγµα είναι αυτό του Τµήµατος 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, οι 

απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται στη βασική ειδικότητα των αρχιτεκτόνων µηχανικών.  
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επαγγελµατικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών µε βάση την ουσιαστική 

αξιολόγηση του γνωστικού αντικειµένου που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής 

στα πλαίσια του Π∆ 44/2009 και του ν. 3982/2011 – σε αντιδιαστολή µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία που παραπέµπει ακόµη σε µεµονωµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους, γεγονός που 

µπορεί να ενέχει διακριτική µεταχείριση υπερ ορισµένης κατηγορίας διπλωµατούχων 

µηχανικών.  

 

20. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόµενη (αποσπασµατική) τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 

4663/1930 φαίνεται να αίρει την προφανή διάκριση υπέρ µιας κατηγορίας διπλωµατούχων 

µηχανικών (πολιτικοί µηχανικοί) που ισχύει σήµερα, χωρίς,ωστόσο, τούτο να επιλύει στην 

πράξη τυχόν εµπόδια στην πρόσβαση και άσκηση επιµέρους επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων, δεδοµένης της απουσίας συστηµατικής αξιολόγησης της αναγκαιότητας 

ύπαρξης ή µη αποκλειστικών (αντί για κοινών) δραστηριοτήτων και της συνακόλουθης 

εφαρµογής από τη διοίκηση ερµηνευτικών εγκυκλίων που ενδέχεται να περιορίζουν 

υπέρµετρα την άσκηση αυτών
19

, και χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη ριζικής αναµόρφωσης 

του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου κατά τα προεκτεθέντα (µε αιχµή τον προσδιορισµό 

των κοινών αρµοδιοτήτων όλων των ειδικοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των τριών 

ειδικοτήτων του ν. 4663/1930, µε βάση την ουσιαστική αξιολόγηση του γνωστικού τους 

αντικειµένου, και τον κατ’ εξαίρεση προσδιορισµό αποκλειστικών δραστηριοτήτων µε 

στάθµιση τυχόν υπέρτερου λόγου δηµοσίου συµφέροντος). Γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνει 

αναµόρφωση του προτεινόµενου σχεδίου στα πρότυπα του Π∆ 44/2009 και του ν. 3982/2011. 

 

21. Περαιτέρω, επί του κειµένου του προτεινόµενου σχεδίου νόµου παρατηρείται ότι στα 

άρθρα 1-4 αναφέρεται η φράση «[.....] διπλώµατος [......] του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών 

σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής». Γίνεται, δηλαδή, µια διάκριση µεταξύ του ΕΜΠ και των 

πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση ότι τα 

Πολυτεχνεία της ηµεδαπής, µε τις επιµέρους πολυτεχνικές σχολές τους, είναι κάτι διακριτό 

σε σχέση µε τα υπόλοιπα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, στα οποία επίσης 

λειτουργούν πολυτεχνικές σχολές. Πλεονάζει η αποσµατική αναφορά στο ΕΜΠ, ενώ 

παραλείπεται η αναφορά σε τυχόν άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τα οποία εν δυνάµει θα 

µπορούσαν να χορηγήσουν διπλώµατα, τα οποία να αντιστοιχούν στις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες του ν. 4663/1930. 

 

22. Στα άρθρα 1-3 χρησιµοποιείται, επίσης, η φράση «[.......] ή ισότιµων Πολυτεχνικών 

σχολών της αλλοδαπής [....]», απαιτείται δηλαδή για την πρόσβαση στα υπό εξέταση 

επαγγέλµατα η κατοχή πτυχίου από πολυτεχνική σχολή του εξωτερικού. Επ’αυτού, 

σηµειώνεται ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 43 ΣΕΚ) επιτάσσει την κατάργηση κάθε 

περιορισµού σε βάρος ενός προσώπου το οποίο θέλει να εγκατασταθεί σε ένα κράτος µέλος, 

όταν ο εν λόγω περιορισµός µπορεί να απαγορεύσει, να παρεµποδίσει ή να καταστήσει 

λιγότερο ελκυστική την άσκηση από τους υπηκόους των κρατών µελών των θεµελιωδών 

ελευθεριών που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη, έστω και αν αυτός ισχύει αδιακρίτως τόσο 

                                                           
19 Ενδεικτικές προς τούτο οι ρυθµίσεις της Εγκ. 51502/67 του Γραφείου Πολεοδοµίας Αθηνών, π.χ. αναφορικά µε 

τον αποκλεισµό του αρχιτέκτονα µηχανικού από τις τοπογραφικές εργασίες. Βλ. σχετικά και ενότητα ∆ της 

παρούσας γνωµοδότησης, καθώς και την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή 

κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων», σελ. 296 – 313 (µε αναφορές σε επιµέρους παραδείγµατα). 
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για τους ηµεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς
20

. Εν προκειµένω, παραβλέπεται το γεγονός 

ότι σε κράτη µέλη ή τρίτες χώρες, τα αντίστοιχα διπλώµατα ενδεχοµένως να µην χορηγούνται 

από πολυτεχνικές σχολές, αλλά από σχολές θετικών επιστηµών ή άλλες σχολές και εισάγει 

δυσµενή διάκριση σε βάρος των κατόχων τους. Μέσω των ως άνω κανονιστικών ρυθµίσεων 

εισάγονται περιορισµοί, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της πρόσβασης στα 

αντίστοιχα επαγγέλµατα κατόχων διπλωµάτων άλλων ιδρυµάτων κρατών-µελών – τα οποία 

δεν απονέµονται, κατά το γράµµα του νόµου, από πολυτεχνική σχολή – καθώς και τη 

στεγανοποίηση της αγοράς των εν λόγω υπηρεσιών
21

. Σηµειώνεται, εξάλλου, ότι η αναφορά 

του νοµοθέτη σε πολυτεχνικές σχολές της αλλοδαπής είναι απόλυτη, ενώ και από το σχέδιο 

νόµου, το οποίο δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός 

λόγος αποκλεισµού των λοιπών σχολών της αλλοδαπής, προκειµένου να αξιολογηθεί η τυχόν 

αναλογικότητα του περιορισµού µε κάποιον επιδιωκώµενο υπέρτερο σκοπό δηµοσίου 

συµφέροντος.  

 

23. Ως εκ τούτου, και ειδικώς ως προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 

περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονος και του 

τοπογράφου, προτείνεται:  

(α) Η πρόσβαση και άσκηση των εν λόγω ειδικοτήτων και, περαιτέρω, η τυχόν 

αντιστοίχισή τους µε εξειδικευµένες, κοινές ή αποκλειστικές αρµοδιότητες, να 

προσδιορισθεί βάσει αντικειµενικών προσόντων µε γνώµονα την ουσιαστική 

αξιολόγηση του γνωστικού αντικειµένου που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της 

µηχανικής
22

 (και όχι µέσω παραποµπής σε µεµονωµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους).  

(β) Μια γενικότερη διατύπωση των άρθρων 1 παρ. Α, 2 παρ. Α, 3 παρ. Α και 4, η οποία 

να περιλαµβάνει όλα τα Πολυτεχνεία της χώρας (υπάρχοντα και µελλοντικά), ήτοι 

ενδεικτικά «στους κατόχους διπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού των Πολυτεχνείων και 

των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής [….]», και 

(γ) Η απαλοιφή του όρου «Πολυτεχνικών» στη φράση «ισοδύναµων Πολυτεχνικών 

σχολών της αλλοδαπής». 

 

24. Πέραν των ανωτέρω ειδικών ρυθµίσεων, προκρίνεται - κατά την κρίση της Επιτροπής, η 

ριζική αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε την έκδοση ενός νέου νόµου 

που θα αίρει τις υφιστάµενες αντινοµίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό 

για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, ο οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και όπου κριθεί 

αναγκαίο και αναλογικό τις αποκλειστικές) επαγγελµατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της 

µελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούµενα 

αντικειµενικά επαγγελµατικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών µε βάση το 

γνωστικό αντικειµένο που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής, στα πρότυπα του 

                                                           
20 Υπόθεση C-140/03 Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, σκ. 27 και την εκεί παρατιθέµενη νοµολογία και 

σκ. 34, Συλλ. 2005, Ι-3202,3205, συνεκδ. υποθέσεις C-372/09 και C-373/09, Penarroja Fa, σκ. 50, και την εκεί 

παρατιθέµενη νοµολογία, υπόθεση C-76/90 Sager, σκ. 12, Συλλ. 1991, Ι-4243, Γνωµοδότηση Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 20/VI/2012, σκ. 27.  
21 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Έκθεση σχετικά µε τον ανταγωνισµό στον τοµέα των επαγγελµατιών 

υπηρεσιών, COM (2004)83 τελικό, 9.2.2004, παρ. 56.  
22 Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου «περί τροποποίησης του ν. 

3982/2011» για τις ηλεκτρολογικές/µηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα µπορούσε να αποτελέσει καλή αφετηρία. 
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Π∆ 44/2009 και του ν. 3982/2011 (χωρίς αναφορά σε µεµονωµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους 

που ενδέχεται να ενέχει διακριτική µεταχείριση). 

 

II. Το σχέδιο νόµου που αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 περί απλοποίησης της 

αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων και οι περιορισµοί του ανταγωνισµού  

  

25.  Το πρώτο µέρος του ν. 3982/2011 αφορά στην απλοποίηση της αδειοδότησης των 

τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και έχει ως σκοπό α) την καθιέρωση ενός 

πλαισίου απαιτήσεων για τα αναγκαία επαγγελµατικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα 

φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση των, προσδιοριζόµενων στο νόµο, ειδικών 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται µε τις µηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και β) την καθιέρωση ενός πλαισίου για τις 

διαδικασίες αδειοδότησης των προσώπων που ασκούν τις σχετικές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες
23

. Το πεδίο εφαρµογής του νόµου µετά τις σχετικές τροποποιήσεις που 

επήλθαν µε το ν. 4072/2012 καλύπτει πλέον το σύνολο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 

αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας που σχετίζονται µε τις ηλεκτρικές 

/µηχανολογικές εγκαταστάσεις
24

 και επακόλουθα κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί 

ή προτίθεται να ασκήσει τις προσδιοριζόµενες στο νόµο επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ως 

εκ τούτου εφαρµόζεται σε διπλωµατούχους µηχανικούς κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 

6422/1934
25

 και µη. Στη βάση της πληθώρας των εξουσιοδοτικών διατάξεων που 

προβλέπονται στο ν. 3982/2011 εκδόθηκε σηµαντικός αριθµός προεδρικών διαταγµάτων
26

, µε 

τα οποία αφενός καθορίσθηκαν οι ειδικότητες των προσδιοριζόµενων στο νόµο 

δραστηριοτήτων και οι βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων σε σχέση µε τις ανωτέρω 

δραστηριότητες και αφετέρου καταργήθηκε σηµαντικός αριθµός των προϋφιστάµενων 

βασιλικών διαταγµάτων και προεδρικών διαταγµάτων που είχαν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση 

του ν. 6422/1934. 

 

26.  Η πρόταση τροποποίησης του ν. 3982/2011 κινείται στη θετική κατεύθυνση. Και τούτο 

διότι, σε συνέχεια της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του που επήλθε µε την ένταξη των 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ρυθµίζονταν από το ν. 6422/1934
27

, µε τις 

προτεινόµενες τροποποιήσεις (π.χ. ορισµός µηχανικής) τίθεται τούτο σε πιο ευρεία βάση, 

γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη ως αφετηρία εκσυγχρονισµού του νοµοθετικού 

πλαισίου. Συγκεκριµένα, η πρόταση νόµου εισάγει τον ορισµό της µηχανικής και συνεπεία 

τούτου τροποποιεί τον ορισµό των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, παραθέτοντας πλέον 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της 

µηχανικής
28

. Κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνεπεία τούτου 

                                                           
23 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 3982/2011, Μέρος Πρώτο, Ι. Γενικό Μέρος.  
24 Βλ. σχετικά Αιτιολογική έκθεση του ν. 4072/2012. 
25 Το άρθρο 2 του ν. 6422/1934 ορίζει ότι «Μόνον διπλωµατούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του Ε.Μ. 

Πολυτεχνείου ή οµοταγών της αλλοδαπής σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανικός». 

Ειδικώτερον δε τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή 

«διπλωµατούχος µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος ναυπηγός» δικαιούνται να φέρωσι 

µόνον οι διπλωµατούχοι των οικείων ανωτάτων τεχνικών σχολών».  
26 Βλ. τα υπ’ αριθµ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/2013. 
27 υιοθέτηση του άρθρου 228 του ν. 4072/2012 
28 Βλ. αντιστοίχως και άρθρο 2 του σχεδίου νόµου κατά το οποίο «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

ν.3982/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «η µνεία των παραπάνω κατηγοριών α) και β) είναι ενδεικτική και όχι 

περιοριστική»». 
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προκύπτει πλέον εναργέστερα ότι οι καθοριζόµενες από το νόµο δραστηριότητες δύνανται να 

ασκηθούν από πλήθος περαιτέρω ειδικοτήτων διπλωµατούχων µηχανικών πέραν των 

αναφερόµενων στο άρθρο 1 του ν. 6422/1934
29

. Το αυτό επιδιώκεται επί της αρχής και µέσω 

της τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 5, η οποία ως γενική αρχή επιχειρεί να 

αντιστοιχήσει τους τίτλους σπουδών του συνόλου των διπλωµατούχων µηχανικών (και όχι 

µόνο αυτών του άρθρου 1 του ν. 6422/1934) µε πτυχές της µηχανικής και ως εκ τούτου µε τις 

ενδεικτικά προσδιοριζόµενες στο σχέδιο νόµου επαγγελµατικές δραστηριότητες
30

. Με την 

ίδια εξάλλου προτεινόµενη τροποποίηση απαλείφεται και η διακριτική µεταχείριση µεταξύ 

των µηχανικών του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 και των µηχανικών όλων των υπόλοιπων 

ειδικοτήτων, ως προς την ακολουθούµενη κάθε φορά διαδικασία πρόσβασης στην άσκηση 

των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
31

.  

 

27. Συγκεκριµένα, κατά τις προτεινόµενες τροποποιήσεις:  

«Άρθρο 1. «Το άρθρο 2 του ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 228 του ν. 

4072/2011, αντικαθίσταται ως εξής «Ορισµοί. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:  

1. «Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα» [......]. 2. «Επαγγελµατικό προσόν» [....].  

3. «Μηχανική»: η δραστηριότητα που πραγµατεύεται την εφαρµογή της τεχνικής, επιστηµονικής 

και µαθηµατικής γνώσης µε σκοπό την αξιοποίηση των νόµων της φύσης και των φυσικών 

πόρων για το σχεδιασµό και την επεξεργασία των υλικών, δοµών, µηχανισµών, διατάξεων, 

εγκαταστάσεων, συστηµάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγµάτωση ενός επιθυµητού 

αντικειµενικού στόχου.  

4. «Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες
32

»: είναι οι εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα 

της Μηχανικής, στις διάφορες επιµέρους πτυχές της, και ιδίως οι εργασίες: α) εκπόνησης των 

ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των 

εν λόγω µελετών, γ) υλοποίηση της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής 

λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισµού 

εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγµατοποίησης 

                                                           
29 Πρόκειται για τους µηχανολόγους µηχανικούς, ηλεκτρολόγους µηχανικούς, µηχανολόγους-ηλεκτρολόγους 

µηχανικούς και ναυπηγούς. Επισηµαίνεται ότι η µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων» προτείνει την κατάργηση µε ρητή διάταξη νόµου τόσο του ν. 6422/1934, συµπεριλαµβανοµένου 

του άρθρου 1 αυτού, όσο και του συνόλου των βασιλικών και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί σε 

εξουσιοδότησή του και ρυθµίζουν δραστηριότητες ίδιες µε εκείνες του ν. 3982/2011 και, σε περίπτωση που τούτο 

δεν είναι δυνατό, την απαλοιφή των περιπτώσεων β έως και γ του άρθρου 1 του εν λόγω νόµου ως άνευ 

αντικειµένου πλέον και την τροποποίηση της περίπτωσης α του ίδιου άρθρου σύµφωνα µε τα ισχύοντα σήµερα σε 

σχέση µε τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των εν λόγω ειδικοτήτων (βλ. σελ. 332).  
30 Βλ. κατωτέρω για προτεινόµενες νοµοτεχνικές τροποποιήσεις της σχετικής ρύθµισης. 
31 Για το ζήτηµα αυτό βλ. αναλυτικά τη µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή 

κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων», σελ. 323 επ. 
32 Το ισχύον άρθρο 2 του ν. 3982/2011 ορίζει ότι «1. Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα»[…..], 2. 

«Επαγγελµατικό προσόν»[…..], 3. «Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες»: είναι οι εργασίες: α) εκπόνησης των 

ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, γ) 

υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, 

επισκευής και συντήρησης της, στ) χειρισµού εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) 

πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων», 4. «Αδειοδότηση»[…..], 5. «Επίπεδο Επαγγελµατικής 

∆ραστηριότητας»[…..]». 
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πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι 

περιοριστικές. 

5. «Αδειοδότηση»[......].  

6. «Επίπεδο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας»: είναι το επίπεδο το οποίο χαρακτηρίζει τις 

απαιτήσεις για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α),β), δ) 

και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 σε µια εγκατάσταση και καθορίζεται από το είδος, την 

έκταση, την τεχνολογική στάθµη και την πολυπλοκότητα της εν λόγω επαγγελµατικής 

δραστηριότητας. Το Επίπεδο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας προσδιορίζει τις απαιτήσεις 

επαγγελµατικών προσόντων για την εκτέλεση των ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Η 

διαφοροποίηση των εν λόγω απαιτήσεων καθορίζει τον αριθµό των επιπέδων δραστηριότητας 

σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Το Επίπεδο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας είναι ακέραιος 

αριθµός, ο οποίος λαµβάνει τις τιµές: 1,2,3 και 4, όπου ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο επίπεδο µε 

τις υψηλότερες απαιτήσεις.»  

 

28. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο προσδιορισµός, έστω και ενδεικτικά, µέρους των 

ρυθµιζόµενων από το ν. 3982/2011 επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µέσω του όρου 

«ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών», ο οποίος ιστορικά συνδέεται µε τους 

µηχανικούς του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, σε συνδυασµό µε την απουσία ορισµού του εν 

λόγω όρου στην κείµενη νοµοθεσία, καθιστά ασαφές το εύρος των ρυθµιζόµενων 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3982/2011 και 

συνακόλουθα το εύρος των διπλωµατούχων µηχανικών που δύνανται να τις ασκήσουν (π.χ. 

µεταλλειολόγοι µηχανικοί, χηµικοί µηχανικοί, µηχανικοί περιβάλλοντος κλπ.). Αν µάλιστα 

ληφθεί υπόψη ότι α) συγκεκριµένες ρυθµίσεις του ν. 3982/2011 αναφέρονται περιοριστικά 

στις ανωτέρω µελέτες
33

 και β) η προαναφερόµενη προτεινόµενη τροποποίηση της 

παραγράφου 10 του άρθρου 5 αναφέρεται σε ακαδηµαϊκούς τίτλους (αντί του γνωστικού 

αντικειµένου) και στην αντιστοίχηση τούτων µε πτυχές της µηχανικής, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αποκλεισµού (de jure ή/ και de facto) των εν λόγω διπλωµατούχων µηχανικών από την 

εκπόνηση των προαναφερόµενων µελετών, απλά και µόνο λόγω του χαρακτηρισµού των 

συγκεκριµένων µελετών, και στεγανοποίησης της αγοράς, καθώς φαίνεται να διατηρούνται 

αποκλειστικότητες σε ειδικότητες µηχανικών, για τις οποίες υπάρχει ο προσδιορισµός 

«ηλεκτρολόγος» και «µηχανολόγος». Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµοδιότητα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξαντλείται στη ρύθµιση των 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των σχετικών µε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

προτείνεται να γίνει ορισµός και εξειδίκευση του όρου ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές 

µελέτες, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόµενη σύγχυση ως προς το εύρος τους. Επιπροσθέτως, 

προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας επαναδιατύπωσης της προτεινόµενης παραγράφου 

                                                           
33 Βλ. ανωτέρω παράγραφο 6 άρθρου 2, όπως τροποποιείται από το σχέδιο νόµου, αναφορικά µε τον ορισµό του 

επιπέδου επαγγελµατικής δραστηριότητας, καθώς και παραγράφους 1 και 2 υπό β του ισχύοντος άρθρου 4Α, όπως 

προστέθηκε µε το άρθρο 228 του ν. 4072/2012, αναφορικά µε τις απαιτήσεις για την ίδρυση, επέκταση, λειτουργία 

και έλεγχο των εγκαταστάσεων του άρθρου 3 του ν. 3982/2011. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του εν λόγω 

άρθρου, για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του άρθρου 3 απαιτείται 

η άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 

2. Η κατάταξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, ο ορισµός του επιπέδου επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι 

απαιτήσεις για την παροχή των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι υπηρεσίες 

ελέγχου της πλήρωσης των αντικειµενικών προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από τον 

εκάστοτε επαγγελµατία και ο ορισµός των εν λόγω προϋποθέσεων θα ρυθµίζεται από προεδρικά διατάγµατα κατά 

τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Σηµειώνεται ότι έως την ηµεροµηνία έκδοσης της 

παρούσας δεν είχαν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα κατ’ εφαρµογή της εν λόγω ρύθµισης. 
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10 του άρθρου 5, ώστε να προβλέπεται αντιστοίχηση του γνωστικού αντικειµένου σπουδών, 

και όχι του τίτλου, µε τις πτυχές της δραστηριότητας της µηχανικής. Στην ίδια κατεύθυνση, 

κρίσιµος για την αποφυγή των ανωτέρω αρνητικών για τον ανταγωνισµό πιθανολογούµενων 

επιπτώσεων καθίσταται,ο χωρίς διακρίσεις και στη βάση του γνωστικού αντικειµένου που 

αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής προσδιορισµός µέσω των προεδρικών 

διαταγµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α των αντικειµενικά διαπιστούµενων 

προϋποθέσεων για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), 

β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011.  

 

29. Σηµειώνεται ότι, όπως  προαναφέρθηκε, οι υφιστάµενες αντινοµίες και ασάφειες, όπως 

αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, θα αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα µέσω της ριζικής 

αναθεώρησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε την έκδοση ενός νέου νόµου, ο 

οποίος θα καθορίζει, για όλες τις ειδικότητες, τα απαιτούµενα αντικειµενικά επαγγελµατικά 

προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της 

µηχανικής µε βάση το γνωστικό αντικείµενο που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της.  

 

30. Το άρθρο 3 του σχεδίου νόµου ορίζει περαιτέρω ότι «1. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 

3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία ή περισσότερες επαγγελµατικές 

δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής 

Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της 

Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως 

άνω τίτλου, µπορεί να διαπιστώνονται αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την 

προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται 

στην κατωτέρω παράγραφο 11. 

2. Η κατά τα π.δ. 112/2012
34

, 113/2012
35

, 114/2012
36

, 115/2012
37

, 1/2013
38

 και 108/2013
39

 

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 

                                                           
34

 Π∆ 112/2012 (ΦΕΚ Α' 197/17/10/2012) «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων 

για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 

και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».  
35

 Π∆ 113/2012 (ΦΕΚ Α 198 17.10.2012) «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του 

χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των µηχανηµάτων σε 

ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 

επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις». 
36

 Π∆ 114/2012 (ΦΕΚ Α΄ 199/17.10.2012) «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων 

για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός 

επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα 

και άλλες ρυθµίσεις». 
37

 Π∆ 115/2012 (ΦΕΚ Α' 200/17/10/2012) «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβητών και (γ) της 

εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 

οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις». 
38

 Π∆ 1/2013 (ΦΕΚ Α' 3/08/01/2013) «Καθορισµός βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 

δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων 

και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 
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του ν. 6422/1934 επεκτείνεται σε όλους τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Ανώτατης 

Πολυτεχνικής Σχολής, οι τίτλοι σπουδών των οποίων αντιστοιχούν σε επιµέρους πτυχές της 

δραστηριότητας της Μηχανικής».  

 

31. Η αναγνώριση της άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 σε 

∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, 

συνιστά περιορισµό ως προς τους διπλωµατούχους άλλων κρατών µελών, οι οποίοι δεν 

λαµβάνουν δίπλωµα µηχανικού από Πολυτεχνική σχολή αλλά π.χ. από σχολή θετικών 

επιστηµών, περιορίζει την πρόσβασή τους στο επάγγελµα µέσω αναγγελίας και είναι αντίθετη 

µε το άρθρο 49 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, η διάταξη, ως έχει διατυπωθεί, φαίνεται να είναι αντίθετη 

και στο άρθρο 13 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 «περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων 

και προσαρµογή στην οδηγία 2005/36/ΕΚ». Σύµφωνα µε τη διάταξη, η αρµόδια εθνική αρχή 

παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλµατος και άσκησής του στους 

αιτούντες που είναι κάτοχοι βεβαίωσης επάρκειας ή τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται από 

άλλο κράτος µέλος για την άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος στο άλλο κράτος µέλος κατά 

τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Έλληνες. Εν προκειµένω, οι κάτοχοι διπλώµατος 

µηχανικού της αλλοδαπής από άλλη σχολή-µη πολυτεχνική, κατά το γράµµα του νόµου-, 

εξαιρούνται της αναγγελίας και απαιτείται να λάβουν την αντίστοιχη άδεια. Εξάλλου, δεν 

πιθανολογείται, ότι ο εν λόγω περιορισµός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και αναλογικός των 

σκοπών που επιδιώκει ο ν. 3982/2011
40

, καθώς, εφόσον ο νοµοθέτης έκρινε ότι οι εν λόγω 

σκοποί διασφαλίζονται µε τη διαδικασία της αναγγελίας από τους διπλωµατούχους 

πολυτεχνικών σχολών, µε τον ίδιο τρόπο διασφαλίζονται και από τους διπλωµατούχους 

µηχανικούς ισότιµης σχολής της αλλοδαπής. Ως εκ τούτου επιβάλλεται, όχι µόνο η πρόσβαση 

στο επάγγελµα του µηχανικού από διπλωµατούχους ισότιµων σχολών της αλλοδαπής αλλά 

και η επέκταση σε αυτούς του δικαιώµατος αναγγελίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 

προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 και παρ. 2 της φράσης «ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής» σε 

συνέχεια των φράσεων «Αν ο ενδιαφερόµενος […..] είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός 

Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής» και «Η κατά τα π.δ. […] επεκτείνεται σε όλους τους 

∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής […..]» αντίστοιχα. 

 

32. Στα επόµενα εδάφια το άρθρο 3 ορίζει ότι « Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων του 

άρθρου 10
41

 µπορεί να θέτει περιορισµούς ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης 

                                                                                                                                                                      
39

 Π∆ 108/2013 (ΦΕΚ Α 141/12.6.2013) «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για 

την επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 
40 Όπως αυτοί περιγράφονται στην οικεία Αιτιολογική έκθεση.  
41 Το άρθρο 10 του ν. 3982/2011 ορίζει ότι «1. Στη Γενική γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα να εισηγείται στον 

Υπουργό σχετικά για την επίλυση σηµαντικών θεµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.2. Η 

επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται 

από τον Γενικό γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό ∆ιευθυντή Στήριξης Βιοµηχανίας, 

τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν 

εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής και από έναν 

εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ 

και της ΓΣΕΕ, ως µέλη. Στην Επιτροπή συµµετέχουν, επίσης, ως µέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της Επιτροπής και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελµατικών οµοσπονδιών ή ενώσεων. Οι εκπρόσωποι 

των Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. 3. Η 
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επαγγελµατικής δραστηριότητας µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται κατόπιν σχετικής 

γνωµοδότησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σε περιπτώσεις σύνθετων εγκαταστάσεων 

ή τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής προβλέπει και τις 

προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσµία τεσσάρων µηνών, από 

της ισχύος του παρόντος νόµου, για την έκδοση σχετικής γνωµοδότησης και, περαιτέρω, 

προθεσµία δύο µηνών από τη λήψη της γνωµοδότησης, στην ανωτέρω Επιτροπή Τεχνικών 

Επαγγελµάτων για αποδοχή ή µη της εν λόγω γνωµοδότησης[……]». Ο ορισµός των σύνθετων 

εγκαταστάσεων εισάγεται για πρώτη φορά µε το υπό εξέταση σχέδιο νόµου και έχει ως 

ακολούθως: «7. «Σύνθετη εγκατάσταση ή σύνθετο τεχνικό έργο»: είναι η εγκατάσταση ή το 

τεχνικό έργο (ή τµήµα αυτών) αναφορικά µε το οποίο ανακύπτουν σύνθετα προβλήµατα 

µηχανικής προς επίλυση τα οποία α) είτε δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν µπορούν να 

επιλυθούν µε ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες ή 

διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριµένους κώδικες, αλλά 

απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση, β) είτε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές ρυθµιστικές 

διατάξεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον». 

 

33.  Με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη ο νοµοθέτης µεταβιβάζει την αρµοδιότητά του 

προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία. Πέραν της πιθανής αντίθεσης της 

παρεχόµενης εν προκειµένω νέας εξουσιοδότησης στην εκτελεστική εξουσία µε το άρθρο 43 

παρ. 2 του Συντάγµατος, διότι τούτη αφορά στη ρύθµιση της οργάνωσης και άσκησης 

ατοµικού δικαιώµατος και δη δραστηριότητας που ανάγεται στην οικονοµική και 

επαγγελµατική ελευθερία
42

, και του κινδύνου υιοθέτησης ρυθµίσεων που πιθανόν να 

έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζουν τα εκδοθέντα, βάσει των υφιστάµενων εξουσιοδοτικών 

διατάξεων του ν. 3982/2011
43

, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, η εν λόγω διάταξη δύναται να 

οδηγήσει στην επαναεισαγωγή µη αναγκαίων και αναλογικών περιορισµών στην άσκηση των 

ρυθµιζόµενων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, το στοιχείο β της 

παραγράφου 7 του άρθρου 2 ,όπως παρατίθεται ανωτέρω, πιθανολογείται ότι παραπέµπει στις 

ρυθµίσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του ν. 6422/1934 για την κατάταξη των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (σε απλές και µη απλές)
44

, οι οποίες απέβλεπαν 

µέσω της εν λόγω κατάταξης στην οριοθέτηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 

µηχανικών του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 σε σχέση µε τους λοιπούς διπλωµατούχους 

µηχανικούς. Ως εκ τούτου προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 3 παρ. 1 υποπαράγραφος β 

του σχεδίου νόµου και η πρόβλεψη σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας. Επιπροσθέτως, προτείνεται η τροποποίηση κατά τα ανωτέρω του στοιχείου β 

της παραγράφου 7 του υπό τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3982/2011, ώστε οι σύνθετες 

εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το 

περιβάλλον να προσδιορίζονται στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισµένων επιστηµονικών 

µελετών. Κατ’ επέκταση, προτείνεται η διαγραφή ή τροποποίηση και του άρθρου 6 του 

                                                                                                                                                                      

Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, προκειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες από τον παρόντα 

νόµο, αρµοδιότητες και να ανασκοπήσει την πρόοδο εφαρµογής του».  
42 ΣτΕ 4167/2001, σκ. 3, ΣτΕ 3257/2004 7µ, σκ. 6, ΣτΕ 2272/2000, σκ. 6-7. Βλ. Κ. Χρυσόγονος, Συνταγµατικό 

∆ίκαιο , 2003, σελ. 358, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
43 Βλ. π.χ. άρθρο 3 παρ.1 και 2, άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 4Α παρ. 2 του ν. 3982/2011. 
44 Βλ. π.χ. το Β∆ της 16/17−3−1950 «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και 

επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». 
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σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το οποίο «Η ισχύς των νέων ρυθµίσεων που εισάγει το παραπάνω 

άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, αρχίζει από 

την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του 

παραπάνω νόµου εντός των προβλεπόµενων στην εν λόγω παράγραφο προθεσµιών. Η άπρακτη 

πάροδος των παραπάνω προθεσµιών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έναρξη ισχύος των νέων 

ρυθµίσεων». 

 

∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

 

34. Οι προτάσεις νόµου που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού αφορούν σε 

αποσπασµατικές τροποποιήσεις/ρυθµίσεις του γενικότερου θεσµικού πλαισίου που διέπει τις 

επαγγελµατικές δραστηριότητες των διπλωµατούχων µηχανικών για τα ιδιωτικά τεχνικά 

έργα. Οι λοιπές διατάξεις των υπό τροποποίηση σχετικών νοµοθετηµάτων παραµένουν σε 

ισχύ και ενδεχοµένως να περιλαµβάνουν περιοριστικές του ανταγωνισµού ρυθµίσεις. 

 

35. Κατά γενική οµολογία, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κλάδου των διπλωµατούχων 

µηχανικών, αλλά και γενικότερα των τεχνικών επαγγελµάτων, σχετικά µε τα ιδιωτικά τεχνικά 

έργα βασίζονται σε ένα µεγάλο αριθµό, ως επί το πλείστον παρωχηµένων νοµοθετηµάτων, 

διαταγµάτων, εγκυκλίων και αποφάσεων, τα οποία, έχοντας ως αφετηρία τους νόµους 

4663/1930 και 6422/1934, δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες επιστηµονικές 

κατευθύνσεις και επαγγελµατικές εξειδικεύσεις των µηχανικών. 

 

36. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι ο καθορισµός των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των 

εκάστοτε ειδικοτήτων των µηχανικών στηρίζεται κυρίως σε εγκυκλίους
45

, οι οποίες άλλοτε 

επεκτείνουν και άλλοτε περιορίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που προβλέπονται από 

τους ανωτέρω νόµους. Οι εγκύκλιοι όµως δεν αποτελούν πηγή δικαίου, όπως είναι ο νόµος ή 

το προεδρικό διάταγµα, ούτε έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, αλλά ερµηνεύουν το νόµο για 

τους σκοπούς ορθής εφαρµογής του από τη διοίκηση. Στο βαθµό, εποµένως, που µε τις 

ερµηνευτικές εγκυκλίους εισάγονται αποκλειστικές ή κοινές δραστηριότητες υπέρ µιας ή 

περισσότερων κατηγοριών µηχανικών, χωρίς αυτές να θεσπίζονται µε διάταξη νόµου, 

προκύπτουν κατ’ αρχήν σηµαντικά ζητήµατα νοµιµότητας
46

.  

 

37. Σε αυτό το νοµοθετικό πλέγµα που διέπει τα ιδιωτικά τεχνικά έργα και τα επαγγέλµατα 

των µηχανικών θίγονται, κυρίως, οι νέες επιστηµονικές ειδικότητες διπλωµατούχων 

µηχανικών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών 

και Πανεπιστηµίων) της Ελλάδος και της αλλοδαπής. Το πρόβληµα προκύπτει από το 

γεγονός ότι ουδέποτε επικαιροποιήθηκε, ή/και κωδικοποιήθηκε, ουσιαστικά το υπάρχον 

                                                           
45 Για παράδειγµα, αν και ο ν. 4663/1930 περιορίζει τους αρχιτέκτονες στις αρχιτεκτονικές εργασίες, η εγκ. 

51502/67 του Γραφείου της Πολεοδοµίας Αθηνών, επικαλούµενη το ν. 4663/1930, τους αναθέτει την µελέτη και 

επίβλεψη στατικών εργασιών για όλες τις κατασκευές πλην ορισµένων ειδικών κατασκευών που προαναφέρθηκαν 

στο οικείο µέρος, για τις οποίες απαιτεί προσυπογραφή πολιτικού µηχανικού. Επιπλέον, η ίδια εγκύκλιος 

περιορίζει το δικαίωµα των τοπογράφων µηχανικών να αναλαµβάνουν αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές εργασίες 

για διώροφα κτίρια που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4663/1930, εισάγοντας περισσότερες προϋποθέσεις, οι 

οποίες δεν προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 6 του νόµου αυτού. 
46

 Βλ. την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», σελ. 296. 
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νοµοθετικό πλαίσιο ώστε να συµπεριληφθούν, ορθολογικά και αδιακρίτως, οι σύγχρονες 

επιστηµονικές ειδικότητες στη διαδικασία απόκτησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων.   

 

38. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι το υφιστάµενο νοµοθετικό πλέγµα των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των µηχανικών διαχωρίζει τα τεχνικά έργα, και κατ’ επέκταση τις ειδικότητες 

των µηχανικών, σε δύο γενικές κατηγορίες, ήτοι σε οικοδοµικά έργα που αφορούν στις 

ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών (ν. 4663/1930) και σε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν στις 

ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών 

Μηχανικών (ν. 6422/1934). Ο ν. 3982/2011 εισήγαγε σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία 

αδειοδότησης και επαγγελµατικής δραστηριοποίησης σε έργα ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, ήτοι στην µια εκ των δύο κατηγοριών ιδιωτικών τεχνικών έργων, µε κύρια 

αλλαγή την ενοποίηση της απονοµής επαγγελµατικών δικαιωµάτων των διπλωµατούχων 

µηχανικών µελών του ΤΕΕ και των µηχανικών/τεχνικών/τεχνιτών, µη µελών του ΤΕΕ.  

 

39. Ως αποτέλεσµα, όµως, του εκσυγχρονισµού που επήλθε µε το ν. 3982/2011 στο πλαίσιο 

που διέπει τη δραστηριοποίηση στα έργα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ν. 

6422/1934, υπό το γενικότερο πρίσµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των διπλωµατούχων 

µηχανικών µελών του ΤΕΕ σε ιδιωτικά τεχνικά έργα, διαπιστώνεται ότι οι δύο κατηγορίες 

ιδιωτικών τεχνικών έργων, ήτοι τα οικοδοµικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά, διέπονται πλέον 

από νοµοθετικά πλαίσια διαφορετικής φιλοσοφίας και, ενδεχοµένως, διαφορετικών 

ταχυτήτων, γεγονός που δύναται να δηµιουργεί σύγχυση, ανασφάλεια δικαίου και ζητήµατα 

διακρίσεων. 

 

40. Επιπλέον, τονίζεται ότι ο νοµοθέτης έχει ήδη υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό 

νοµοθετικό πλαίσιο, τόσο σε σύλληψη όσο και σε φιλοσοφία, για την επαγγελµατική 

δραστηριοποίηση των διπλωµατούχων µηχανικών σε δηµόσια τεχνικά έργα. Το εν λόγω 

πλαίσιο, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω, στηρίζεται περισσότερο στην αναλυτική 

περιγραφή των απαιτούµενων δραστηριοτήτων και εργασιών των τεχνικών έργων, ορίζοντας, 

για παράδειγµα είκοσι οκτώ (28) διαφορετικές κατηγορίες µελετών και έργων, σε 

αντιδιαστολή µε το νοµοθετικό πλαίσιο των ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχει ως αφετηρία 

τους τίτλους σπουδών των παραδοσιακών ειδικοτήτων διπλωµατούχων µηχανικών και 

περιορίζει τα τεχνικά έργα µόνο στις κατηγορίες των οικοδοµικών και των 

ηλεκτροµηχανολογικών. Η εν λόγω διαφορά των νοµοθετικών πλαισίων ιδιωτικών και 

δηµόσιων τεχνικών έργων δηµιουργεί, ουσιαστικά, περαιτέρω σύγχυση στην απονοµή 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους διπλωµατούχους µηχανικούς, αποκλεισµούς και 

διακρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και εντείνει την ανασφάλεια δικαίου στο εν 

λόγω ζήτηµα.   

 

41. Στο πλαίσιο της αναλυτικής αξιολόγησης που ακολουθεί σε σχέση µε τους µηχανικούς 

του άρθρου 1 ν. 6422/1934, σηµειώνεται εξαρχής ότι το Π∆ 44/2009 θα µπορούσε να 

αποτελέσει τον «πιλότο» για την ρύθµιση όλων των νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων στον κλάδο των µηχανικών, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικοτήτων των 

µηχανικών του κατασκευαστικού κλάδου που προαναφέρθηκαν, καθώς θεσπίζει τις ποιοτικές 

προϋποθέσεις για την προστασία του επαγγελµατικού τίτλου και περιγράφει γενικά, µε βάση 

το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους, τους τοµείς απασχόλησής τους, χωρίς να 
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θεσπίζει αποκλειστικές δραστηριότητες. Εφόσον συγκεκριµένες δραστηριότητες χρήζουν 

ειδικότερης ρυθµίσεως, από την πλευρά ανάθεσής τους σε συγκεκριµένους επαγγελµατίες, 

για λόγους δηµόσιας ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή, όπως τέτοιες είναι 

κατεξοχήν οι οικοδοµικές εργασίες, η κατασκευή δηµόσιων έργων, οι ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης άλλων νόµων, όπως 

τέτοιος για παράδειγµα είναι ο ν. 3982/2011
47

. 

 

42. Από την επισκόπηση του γενικού νοµοθετικού πλαισίου των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των διπλωµατούχων µηχανικών, αλλά κυρίως από τα Υποµνήµατα των 

επιµέρους Συλλόγων Μηχανικών που στάλθηκαν, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού στο 

πλαίσιο της διαδικασίας παροχής στοιχείων του άρθρου 38 του ν. 3959/2011 κατά την 

επεξεργασία των νοµοθετικών προτάσεων, προέκυψαν γενικότερα ζητήµατα επαγγελµατικών 

περιορισµών και άνισης µεταχείρισης µεταξύ διπλωµατούχων µηχανικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων, όσον αφορά ,τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δηµόσια έργα. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 

I. ∆ιακρίσεις µεταξύ ειδικοτήτων µηχανικών και περιορισµοί κατά την εφαρµογή του 

υφιστάµενου πλαισίου  

43. Στα Υποµνήµατα των επιµέρους Συλλόγων Μηχανικών αναφέρονται αρκετά 

παραδείγµατα περιπτώσεων, στις οποίες πραγµατοποιούνται διακρίσεις κατά την απονοµή 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων εις βάρος συγκεκριµένων κατηγοριών µηχανικών, οι οποίες, 

όπως υποστηρίζεται, διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα για την απόκτησή τους. 

Ειδικότερα: 

 

44. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο υπ’ ηµ. αρ. πρωτ. 

25/03.01.2014 έγγραφο που απέστειλε σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 10105/24.12.2013 

επιστολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, αναφέρει ότι, σε αντίθεση µε σχετική 

γνωµοδότηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Επιστηµονική Επιτροπή 

Μεταλλειολόγων Μηχανικών), σύµφωνα µε την οποία οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν 

κοινό γνωστικό αντικείµενο και πλήρη αντιστοιχία µε τους Μηχανικούς Μεταλλείων του 

ΕΜΠ, η αρµόδια επιτροπή του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) εγγράφει στην 

κύρια κατηγορία έργων "Βιοµηχανικά – Ενεργειακά έργα" τους Μηχανικούς Μεταλλείων 

(αποφοίτους ΕΜΠ) αλλά όχι τους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, τους οποίους τους 

κατατάσσει µόνο σε εξειδικευµένες εργασίες. Αντίστοιχα ζητήµατα αναφέρονται και κατά 

την αξιολόγηση των επαγγελµατικών ικανοτήτων από την αρµόδια επιτροπή εγγραφής στο 

Μητρώο Μελετητών, όπου οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων δεν εγγράφονται, προφανώς σε 

αντίθεση µε τους Μηχανικούς Μεταλλείων, στην Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και 

Έρευνες)
 48

.  

 

45. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος στο υπ’ ηµ. αρ. 

πρωτ. 22/03.01.2014 έγγραφο που απέστειλε σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 

10107/24.12.2013 επιστολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού αναφέρεται στην υπ’ 

                                                           
47 Βλ. την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», σελ. 315. 
48

 Για τα Μητρώα Εµπειρίας Κατασκευαστών και Μελετητών, βλ. παρακάτω την ανάλυση των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων σε δηµόσια έργα.  
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αρ. πρωτ. οικ. 68265/2.10.2000 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΠE.XΩ.∆.E. µε θέµα "Eρµηνεία 

και εφαρµογή του Π∆ 265/1998: Συµπλήρωση των διατάξεων του Π∆ 541/1978 (ΦΕΚ A΄ 

116) "Περί Κατηγοριών Μελετών"", στην οποία προβλέπεται ότι η εγγραφή στην Κατηγορία 

27 του Μητρώου Μελετητών, ήτοι στην κατηγορία των περιβαλλοντικών µελετών, είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση περιβαλλοντικής µελέτης τόσο του δηµόσιου όσο 

και του ιδιωτικού τοµέα
49

. Παρεπόµενο αποτέλεσµα της εν λόγω πρόβλεψης είναι ότι οι 

διπλωµατούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως της εξειδικευµένης εκπαίδευσης 

τους σε θέµατα περιβαλλοντικών µελετών, αδυνατούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές 

µελέτες, ήτοι µελέτες στο αντικείµενο εξειδίκευσης τους, στον ιδιωτικό τοµέα για τα πρώτα 

τέσσερα (4) χρόνια από την κτήση του διπλώµατός τους, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 1 ν. 

3316/2005
50

. Το γεγονός αυτό, αφενός µεν δεν ισχύει για καµία άλλη ειδικότητα 

διπλωµατούχων µηχανικών, αφετέρου δε περιορίζει σηµαντικά την ελεύθερη άσκηση 

επαγγέλµατος των Μηχανικών Περιβάλλοντος και επηρεάζει τον ανταγωνισµό στην εν λόγω 

κατηγορία των ιδιωτικών περιβαλλοντικών µελετών, προστατεύοντας ουσιαστικά τους ήδη 

δραστηριοποιούµενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επαγγελµατίες. 

 

46. Αντίστοιχα ζητήµατα διακρίσεων µεταξύ «παραδοσιακών» και «νέων» ειδικοτήτων 

διπλωµατούχων µηχανικών αναφέρονται και στο υπ’ ηµ. αρ. πρωτ. 122/08.01.2014 έγγραφο 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, που απεστάλη σε 

απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 10108/24.12.2013 επιστολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε το εν λόγω έγγραφο, ενώ οι Μηχανικοί Παραγωγής και 

∆ιοίκησης ταυτίζονται επιστηµονικά, σύµφωνα µε σχετικές βεβαιώσεις των ακαδηµαϊκών 

Tµηµάτων τους, µε τους Μηχανολόγους Μηχανικούς, και ειδικότερα µε την κατεύθυνση 

σπουδών “Μηχανικοί Παραγωγής” του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, 

αντιµετωπίζουν συχνά επαγγελµατικές και αδειοδοτικές διακρίσεις, από τις αρµόδιες 

διευθύνσεις και επιτροπές, που οφείλονται, σύµφωνα µε το έγγραφο, σε πληµµελή ερµηνεία 

του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου. Αντίστοιχα προβλήµατα αποκλεισµών και διακρίσεων 

αναφέρονται και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο υπ’ ηµ. αρ. πρωτ. 30/03.01.2014 έγγραφο που απέστειλε σε 

απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 10106/24.12.2013 επιστολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ανταγωνισµού. 

 

47. ∆ιακρίσεις και άνιση µεταχείριση όµως εντοπίζονται και µεταξύ των «παραδοσιακών» 

ειδικοτήτων. Για παράδειγµα, οι Αρχιτέκτονες και οι Πολιτικοί Μηχανικοί λαµβάνουν 

                                                           
49 Ως αιτιολογικό της ρύθµισης αναφέρεται ότι: «…εφεξής τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών µελετών δεν είναι 

δυνατόν να καταρτίζονται από επιστήµονες ανεξαρτήτως ειδικότητας και λοιπών επιστηµονικών εφοδίων, αλλά 

αντιθέτως, τίθενται σύνολο ορισµένων επιστηµονικών προϋποθέσεων και προσόντων που πρέπει να συντρέχουν στο 

πρόσωπο των µελετητών ώστε να εξασφαλίζεται η επιστηµονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών». 
50 Νόµος 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005) Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, άρθ. 39 (Εγγραφή στα Μητρώα, Κατηγορίες, 

Πιστοποιητικά, Αρµόδια Αρχή) παρ. 1 σύµφωνα µε την οποία «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν 

φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της Ελλάδας 

ή ισότιµου της αλλοδαπής, που έχουν συµπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, 

έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις απαγορεύσεις της 

επόµενης παραγράφου. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο 

Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα, εφόσον το δικαίωµα 

εκπόνησης µελετών δηµόσιων έργων περιλαµβάνεται µεταξύ των νόµιµων επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων».  
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γνώσεις γεωδαισίας κατά την εκπαίδευση τους, όπως αντίστοιχα οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι 

Μηχανικοί λαµβάνουν κάποιες γνώσεις στατικής. Γεγονός όµως είναι ότι το γνωστικό 

αντικείµενο του Πολιτικού Μηχανικού δεν καλύπτει το εύρος των γνώσεων του Αγρονόµου 

Τοπογράφου Μηχανικού στη γεωδαισία ώστε να δικαιολογείται το απεριόριστο δικαίωµα 

των Πολιτικών Μηχανικών να αναλαµβάνουν τοπογραφικές εργασίες, ενώ, την ίδια στιγµή, 

οι Αρχιτέκτονες δεν έχουν κανένα δικαίωµα σε τοπογραφικές εργασίες και το δικαίωµα των 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών σε στατικές εργασίες περιορίζεται ανάλογα µε την 

πολυπλοκότητα του οικοδοµικού έργου (µέχρι δύο ορόφους)
 51

. Αντίστοιχα, οι Μηχανικοί 

Περιβάλλοντος
52

 δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα µελέτης, επίβλεψης ή κατασκευής 

οικοδοµικών έργων (µέχρι δύο ορόφων) παρόλο που, όπως αναφέρουν στο υπ’ ηµ. αρ. πρωτ. 

22/03.01.2014 έγγραφο του Συλλόγου τους, διδάσκονται τον ίδιο  αριθµό σχετικών 

µαθηµάτων µε τους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η 

διαδικασία διαπίστωσης των επαγγελµατικών προσόντων των µηχανικών δεν αντιµετωπίζεται 

ισότιµα για όλους τους διπλωµατούχους µηχανικούς στη βάση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων τους αλλά βάσει του αποκτηθέντος τίτλου σπουδών. 

 

48. Ο ν. 3982/2011, αλλά και οι υπό αξιολόγηση προτεινόµενες ρυθµίσεις, φέρεται να 

εστιάζουν και να αντιµετωπίζουν ενιαία τις ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, δίδοντας, κατ’ επέκταση, συναρµοδιότητα στις ειδικότητες των 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (και Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων 

Μηχανικών) και Ναυπηγών Μηχανικών. Η ενιαία αυτή αντιµετώπιση πηγάζει από το άρθρο 

1 του ν. 6422/1934. Αυτό το πρίσµα όµως δε φαίνεται να λαµβάνει υπόψη του τις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις πολυποίκιλες και πολύπλοκες ανάγκες των σύγχρονων 

εγκαταστάσεων, τις νέες ειδικότερες κατευθύνσεις µηχανικών που έχουν δηµιουργηθεί, 

καθώς και τις αλλαγές στα πρόγραµµα σπουδών των ως άνω παραδοσιακών ειδικοτήτων 

µηχανικών, τα οποία έχουν υποστεί ριζικές µεταβολές από το 1934 που υιοθετήθηκε η εν 

λόγω ενιαία προσέγγιση. Το γεγονός ότι πρόκειται για παρωχηµένη  νοµοθεσία 

καταδεικνύεται και από το ότι η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού 

που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 δεν υφίσταται πλέον, 

καθώς η σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών διασπάσθηκε από την σχολή των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, η οποία µετονοµάσθηκε σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών. Η παροχή εποµένως, ποιοτικότερων, αρτιότερων και πιο 

ανταγωνιστικών υπηρεσιών, καθώς και η διασφάλιση του καταναλωτή, ενδεχοµένως 

προσκρούει στην ενιαία αντιµετώπιση όλων των εγκαταστάσεων ως ηλεκτροµηχανολογικών 

και στη συνακόλουθη συναρµοδιότητα της συγκεκριµένης οµάδας παραδοσιακών 

ειδικοτήτων µηχανικών.   

 

II. Ειδικότερα θέµατα και περιορισµοί στα επαγγελµατικά δικαιώµατα επί δηµοσίων 

έργων  

49. Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί που δραστηριοποιούνται σε δηµόσια έργα πρέπει να 

εγγράφονται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του άρθρο 107 του ν. 

                                                           
51

 Βλ. την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», σελ. 200. 
52 Οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στη βασική ειδικότητα των Χηµικών Μηχανικών ή των Πολιτικών Μηχανικών 

ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο της διπλωµατικής εργασίας τους.  
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3669/2008
53

 και σε κατηγορία έργου ανάλογη µε την ειδικότητά τους
54

. Εναλλακτικά 

µπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών του ν. 3316/2005
55

 και να λαµβάνουν 

πτυχίο µελετητή για µέγιστο αριθµό δύο κατηγοριών µελετών από τις προβλεπόµενες στο 

άρθρο 2 του νόµου αυτού
56

 .  

 

50. Οι ειδικότερες κατηγορίες µελετών του άρθρ. 2 του ν. 3316/2005 είναι οι ακόλουθες: 1) 

Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες, 2) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες, 3) 

Οικονοµικές µελέτες, 4) Κοινωνικές µελέτες, 5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής 

έρευνας, 6) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων, 7) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες 

(διαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης µνηµείων, διατήρησης 

παραδοσιακών κτιρίων, οικισµών και τοπίου), 8) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών 

κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), 9) Μηχανολογικές, 

ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές µελέτες, 10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, 

σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και 

κυκλοφοριακές µελέτες, 11) Μελέτες λιµενικών έργων, 12) Μελέτες µεταφορικών µέσων 

(χερσαίων, πλωτών, εναέριων), 13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, 

φραγµάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 14) Ενεργειακές 

µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων µορφών ενέργειας), 15) 

Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας), 16) Μελέτες 

τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και 

τοπογραφικές), 17) Χηµικές µελέτες και έρευνες, 18) Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και 

Χηµικών Εγκαταστάσεων, 19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες, 20) Γεωλογικές, 

υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες, 21) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες, 

22) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες, 23) Γεωργικές µελέτες (γεωργοοικονοµικές, 

γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, 

γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων), 24) ∆ασικές µελέτες (διαχείρισης δασών και 

ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, 

αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων και "κατάρτισης, 

συµπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών"), 25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, 26) Αλιευτικές µελέτες, 27) Περιβαλλοντικές 

µελέτες, 28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων
57

. 

 

51. Τονίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του άρθρο 107 

του ν. 3669/2008 αποκλείει την εγγραφή των µηχανικών στο Μητρώο Μελετητών του 

άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Επιπλέον, η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών του ν. 

3316/2005 δύναται να γίνεται σε δύο µόνο κατηγορίες µελετών εκ των είκοσι οκτώ 

                                                           
53 Νόµος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116/ 

18.6.2008). 
54 Άρθρ. 109 ν. 3669/2008. 
55 Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.10.2005). 
56 Σηµειώνεται ότι ούτε υπό το προγενέστερο καθεστώς του ν. 716/1977 ούτε υπό το νέο του ν. 3316/2005 έχει 

καθορισθεί σε ποιες ειδικότερες κατηγορίες µελετών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων. Η κατάταξη αποφασίζεται από τον αρµόδιο υπουργό κατόπιν γνωµοδότησης της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Μητρώου, σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις του ενδιαφερόµενου, 

όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα σπουδών του και την πιστοποιούµενη εµπειρία του. 
57

 Βλ. και την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», σελ. 65-67. 
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συνολικών κατηγοριών µελετών του νόµου αυτού. Οι ως άνω δύο ρυθµιστικές προβλέψεις 

επιβάλλουν συγκεκριµένους περιορισµούς στο σύνολο των επαγγελµατιών που δύναται να 

δραστηριοποιηθούν στα δηµόσια έργα.  

 

52. Συγκεκριµένα, η µεν πρώτη διαχωρίζει αυστηρώς τους επαγγελµατίες σε µελετητές και 

εργολήπτες, αποκλείοντας µε αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανό ανταγωνισµό µεταξύ των δύο 

αυτών οµάδων επαγγελµατιών. Με άλλα λόγια, η εν λόγω ρύθµιση δηµιουργεί τεχνητά δύο 

συγκεκριµένες γειτνιάζουσες υποαγορές, ήτοι τη διαγωνιστική αγορά των µελετών δηµοσιών 

έργων και τη διαγωνιστική αγορά των κατασκευών δηµοσίων έργων, αποκλείοντας 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα επαφής, άρα και ανταγωνισµού, των συµµετεχόντων 

επαγγελµατιών σε κάθε µία από αυτές τις υποαγορές.  

 

53. Η δεύτερη ρυθµιστική πρόβλεψη έρχεται και εξειδικεύει τους µελετητές, ήτοι τους 

συµµετέχοντες στη διαγωνιστική υποαγορά των µελετών δηµοσιών έργων, περιορίζοντάς 

τους αυστηρώς στην εκπόνηση µόνο δύο κατηγοριών µελετών. Αποτέλεσµα της εν λόγω 

ρύθµισης είναι η δηµιουργία µικρότερων αριθµητικά οµάδων µελετητών σε κάθε µία εκ των 

είκοσι οκτώ προβλεπόµενων κατηγοριών και η θέσπιση στεγανών, στο µεταξύ των οµάδων 

ανταγωνισµό, στους σχετικούς διαγωνισµούς µελετών. 

  

54. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές ρυθµιστικές προβλέψεις περί εναλλακτικής εγγραφής είτε 

στο ΜΕΚ είτε στο Μητρώο Μελετητών και περί της δυνατότητας εγγραφής µόνο σε δύο 

κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών, δύναται να θεωρηθούν περιοριστικές ως προς την 

ελευθερία επαγγελµατικής δραστηριοποίησης στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων 

έργων και βλαπτικές ως προς την ανάπτυξη ανταγωνισµού στις εν λόγω διαγωνιστικές 

διαδικασίες.  

 

III. ∆ιακρίσεις και περιορισµοί στην ανάληψη καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας 

55. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3850/2010
58

, σκοπός των οποίων είναι η προαγωγή της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, οι επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους οφείλουν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 

τεχνικού ασφάλειας, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζοµένους έχουν 

την υποχρέωση να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.  

 

56. Αναφορικά µε τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 

3850/2010, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα µε το είδος 

της επιχείρησης και τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτή: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή 

πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή 

ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις 

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που 

χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), β) πτυχίο πανεπιστηµιακής 

σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει 

σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, γ) πτυχίο Τεχνολογικού 

                                                           
58 Νόµος 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ Α΄ 

84/2.6.2010). 
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Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην 

σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή µέσης τεχνικής σχολής ή 

άλλης αναγνωρισµένης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών 

του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη
59

.  

 

57. Όµως το άρθρο 13 του ιδίου νόµου, το οποίο ορίζει τις επιτρεπόµενες ειδικότητες των 

τεχνικών ασφαλείας κατά αντικείµενο οικονοµικής δραστηριότητας των υπόχρεων για τη 

χρησιµοποίησή τους επιχειρήσεων, περιορίζει τους τεχνικούς ασφαλείας µεταξύ των 

ειδικοτήτων: 1) Πολιτικού Μηχανικού, 2) Αρχιτέκτονα Μηχανικού,  3) Μηχανολόγου 

Μηχανικού, 4) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 5) Χηµικού Μηχανικού και 6) Μηχανικού 

Μεταλλείων – Μεταλλουργού. Ως εκ τούτου αποκλείονται άµεσα από την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Ασφαλείας οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, οι Ναυπηγοί Μηχανικοί και οι 

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, καθώς και όλες οι νέες ειδικότητες διπλωµατούχων µηχανικών µε 

παρεµφερή αλλά όχι όµοια πτυχία και τίτλους σπουδών, ήτοι, για παράδειγµα, οι Μηχανικοί 

Ορυκτών Πόρων, οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, οι Μηχανικοί ∆ιαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος κτλ.   

 

58. Σηµειωτέο είναι ότι µεταξύ των επιτρεπόµενων ειδικοτήτων τεχνικών ασφαλείας του 

άρθρου 13 του ν. 3850/2010 περιλαµβάνονται παρεµφερείς ειδικότητες πτυχιούχων ΑΤΕΙ, 

όπως για παράδειγµα πτυχιούχοι τµηµάτων ενεργειακής τεχνικής και πτυχιούχοι τµηµάτων 

ναυπηγικής, ενώ αποκλείονται ειδικότητες διπλωµατούχων µηχανικών µελών του ΤΕΕ. 

Επιπλέον, στον εν λόγω νόµο (κατηγορία 19 του πίνακα εξειδίκευσης επιτρεπόµενων 

ειδικοτήτων τεχνικών ασφαλείας του άρθρου 13) ορίζεται ότι, στα ∆ηµόσια Έργα, τεχνικοί 

ασφαλείας δύναται να είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες καθώς και οι 

πτυχιούχοι ΑΤΕΙ τµηµάτων Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Πολιτικών ∆οµικών Έργων, 

απαίτηση που έρχεται σε αντίφαση µε το γεγονός ότι πλήθος άλλων ειδικοτήτων 

διπλωµατούχων µηχανικών δύναται να αναλάβει την υλοποίηση δηµοσίων έργων, µε βάση 

την κείµενη νοµοθεσία. Στην ουσία, ενώ στη σχετική νοµοθεσία κατασκευής δηµόσιων 

έργων
60

 αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανάληψης της γενικότερης ευθύνης υλοποίησης ενός 

δηµόσιου έργου σε πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων µηχανικών, στη σχετική νοµοθεσία 

παροχής υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας περιορίζεται η δυνατότητα σε δύο µόνο ειδικότητες 

διπλωµατούχων µηχανικών. 

 

59. Ως εκ τούτου, οι ρυθµιστικές προβλέψεις για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών 

ασφαλείας δηµιουργούν καταστάσεις άνισης και διακριτικής µεταχείρισης τόσο µεταξύ των 

διπλωµατούχων µηχανικών µελών του ΤΕΕ (π.χ. Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί 

και Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων) όσο και µεταξύ διπλωµατούχων µηχανικών µελών του ΤΕΕ 

και αποφοίτων άλλων ανωτάτων σχολών σχετικών ειδικοτήτων (π.χ. Ναυπηγοί Μηχανικοί µε 

πτυχιούχους ΑΤΕΙ τµηµάτων ναυπηγικής και Μηχανικοί ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων µε 

πτυχιούχους τµηµάτων ΑΤΕΙ ενεργειακής τεχνικής). 

 

                                                           
59

 Βλ. και την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 417/16.01.2014 Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων», σελ. 67. 
60 Νόµος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116/ 

18.6.2008). 
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

60. Η συνύπαρξη εντελώς διαφορετικών νοµοθετικών πλαισίων όπως ο ν. 4663/1930 και οι, 

υπό εξέταση, προτεινόµενες νοµοθετικές προτάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

µηχανικών στα ιδιωτικά οικοδοµικά έργα, οι νόµοι 6422/1934 και 3982/2011 και οι υπό 

εξέταση προτεινόµενες νοµοθετικές προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας που ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών στα 

ιδιωτικά ηλεκτροµηχανολογικά έργα, και οι νόµοι 3316/2005 και 3669/2008 που ρυθµίζουν 

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών στα δηµόσια έργα, προκαλούν σηµαντική 

σύγχυση και δεν προάγουν την ασφάλεια δικαίου.  

 

61. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι η ασάφεια του ρυθµιστικού πλαισίου σε σχέση µε τη 

µελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργων και εγκαταστάσεων και των επιστηµονικών και 

επαγγελµατικών προσόντων που απαιτούνται για την ανάληψη των συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τηη υγεία και ασφάλεια των πολιτών.  

 

62. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαία η κατάργηση του υφιστάµενου νοµοθετικού 

πλαισίου και όλων των σχετικών εγκυκλίων και η έκδοση ενός νέου και σύγχρονου  

(ανεξάρτητα από την καθ’ ύλην αρµοδιότητα εκάστου Υπουργείου), νοµοθετήµατος, το 

οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

όλων των ειδικοτήτων των διπλωµατούχων µηχανικών.  Με αυτόν τον τρόπο θα 

αντιµετωπισθούν  τα ζητήµατα νοµιµότητας των εγκυκλίων και θα αρθούν οι υπάρχουσες 

αντιφάσεις,  αφενός µέσω του καθορισµού των ποιοτικών προσόντων που απαιτούνται για 

την απόκτηση του κάθε τίτλου (ακαδηµαϊκοί τίτλοι, εµπειρία, εγγραφή σε επιµελητήριο 

κλπ.), και της περιγραφής του αντικειµένου µε βάση το γνωστικό αντικείµενο σπουδών της 

κάθε ειδικότητας και αφετέρου του καθορισµού των ελαχίστων απαιτούµενων 

δραστηριοτήτων και εργασιών ανά τεχνικό έργο, διασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο το 

δηµόσιο συµφέρον
61

.  

 

63. Το ρυθµιστικό πλαίσιο θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε κανόνες δεοντολογίας και 

ευθύνης, όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ∆. Αυγητίδη µε τίτλο 

«Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριµένων νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων»
62

, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων νόµων που ισχύουν σε άλλες χώρες (βλ. 

Γερµανία και Γαλλία), οι οποίοι θα στοχεύουν στην αυτορρύθµιση του επαγγέλµατος των 

µηχανικών µε σκοπό την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή και 

της δηµόσιας ασφάλειας, χωρίς να εισάγουν περιορισµούς στην πρόσβαση στο επάγγελµα, 

στις υπηρεσίες και στον ανταγωνισµό, πλην των προβλέψεων για τα απαιτούµενα 

επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά υποδεικνύονται από τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης.  

 

64. Επισηµαίνεται, ότι η απαραίτητη τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, τόσο των 

ιδιωτικών όσο και των δηµοσίων έργων, οφείλει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τις κοινές, και 
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όπου απαιτείται τις αποκλειστικές, επαγγελµατικές δραστηριότητες για το σύνολο των 

ειδικοτήτων διπλωµατούχων µηχανικών στο πλαίσιο µελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των 

τεχνικών έργων, µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον
63

. 

 

65. Τέλος, η πλήρης αναµόρφωση του πλαισίου των τεχνικών επαγγελµάτων απαιτεί  

ενδελεχή µελέτη όλων 1 των συναφών ζητηµάτων, η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο της 

παρούσας Γνωµοδότησης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει χωρίς την ουσιαστική 

συµµετοχή όλων των επαγγελµατιών του τεχνικού κλάδου, των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και 

των εµπλεκοµένων φορέων. 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Α. Επί των συγκεκριµένων σχεδίων νόµων: 

1. Ειδικώς ως προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 περί εξασκήσεως του 

επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου, προτείνονται:  

(α) Η πλήρης αναµόρφωση του ν. 4663/1930 κατά τα πρότυπα του Π∆ 44/2009 και του ν. 

3982/201,  ώστε η πρόσβαση στο επάγγελµα και η άσκηση των ως άνω ειδικοτήτων, καθώς 

και η περαιτέρω αντιστοίχισή τους µε εξειδικευµένες – κοινές ή, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο 

και αναλογικό µε γνώµονα υπέρτερο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, αποκλειστικές – 

αρµοδιότητες, να προσδιορισθεί βάσει αντικειµενικών κριτηρίων κατόπιν αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειµένου που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής (και όχι µέσω 

παραποµπής σε µεµονωµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους).  

(β) Η υιοθέτηση στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου µιας γενικότερης διατύπωσης των άρθρων 1 

περ. Α, 2 περ. Α, 3 περ. Α και 4, η οποία να περιλαµβάνει όλα τα Πολυτεχνεία της χώρας 

(υπάρχοντα και µελλοντικά), ήτοι ενδεικτικά «στους κατόχους διπλώµατος […] των 

Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής [….]», και 

(γ) Η διαγραφή του όρου «Πολυτεχνικών» στη φράση «ισοδύναµων [Πολυτεχνικών] σχολών 

της αλλοδαπής» των άρθρων 1 περ. Α, 2 περ. Α, 3 περ. Α.φ 

2. Ειδικώς, ως προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν. 3982/2011  περί απλοποίησης της 

αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων, προτείνονται:  

(α) Ο ορισµός και η εξειδίκευση στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου του όρου «ηλεκτρολογικές 

και µηχανολογικές µελέτες».  

(β) Η διερεύνηση της δυνατότητας επαναδιατύπωσης της προτεινόµενης παραγράφου 10 του 

άρθρου 5, ώστε να προβλέπεται αντιστοίχηση της άσκησης των επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 µε το γνωστικό αντικείµενο σπουδών, και 

όχι µε τον τίτλο σπουδών. 

(γ) Η προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 και παρ. 2 της φράσης «ή ισότιµης σχολής της 

αλλοδαπής» σε συνέχεια των φράσεων «Αν ο ενδιαφερόµενος […..] είναι ∆ιπλωµατούχος 
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Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής» και «Η κατά τα π.δ. […] επεκτείνεται σε όλους 

τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής […..]» αντίστοιχα. 

(δ) Η διαγραφή του άρθρου 3 παρ. 1 υποπαράγραφος β και η πρόβλεψη σχετικής 

εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και συνακόλουθα διαγραφή ή 

τροποποίηση του άρθρου 6. 

(ε) Η τροποποίηση του στοιχείου β της παραγράφου 7 του υπό τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 

3982/2011 από το άρθρο 1, ώστε οι σύνθετες εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον να προσδιορίζονται στη βάση 

αξιόπιστων και αναγνωρισµένων επιστηµονικών µελετών.  

Σε κάθε περίπτωση,  

(στ) Ο χωρίς διακρίσεις και στη βάση του γνωστικού αντικειµένου που αντιστοιχεί σε 

επιµέρους πτυχές της µηχανικής προσδιορισµός µέσω των προεδρικών διαταγµάτων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4Α των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων για την 

άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), β), δ) και η) της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011. 

Β. Επί των γενικότερων θεµάτων: 

Πέραν των ειδικών ρυθµίσεων που ανακύπτουν µε βάση τα διαβιβασθέντα σχέδια νόµου, 

προκρίνεται η ριζική αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε την έκδοση 

ενός νέου νόµου που θα άρει τις υφιστάµενες αντινοµίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενιαίο και 

συστηµατικό για όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα (ανεξάρτητα από την καθ’ ύλην 

αρµοδιότητα εκάστου Υπουργείου), ο οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και, όπου κριθεί 

αναγκαίο και αναλογικό µε γνώµονα υπέρτερο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, τις 

αποκλειστικές) επαγγελµατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της µελέτης, κατασκευής και 

επίβλεψης των έργων, και ο οποίος θα προσδιορίζει αντικειµενικά κριτήρια για την 

πρόσβαση και άσκηση αυτών µε βάση το γνωστικό αντικείµενο που αντιστοιχεί σε επιµέρους 

πτυχές της µηχανικής (χωρίς αναφορά σε µεµονωµένους ακαδηµαϊκούς τίτλους που ενδέχεται 

να ενέχει διακριτική µεταχείριση). Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η ενοποίηση των 

διαφορετικών µητρώων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού 

αντικειµένου που αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της µηχανικής, µε παράλληλη κατάργηση 

των υφιστάµενων περιορισµών που αφορούν στην εγγραφή σε µεµονωµένα µόνο µητρώα 

ή/και στην εγγραφή σε µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό υποκατηγοριών εντός του ίδιου 

µητρώου (δεδοµένου ότι οι εν λόγω περιορισµοί είναι υπέρµετρα περιοριστικοί της 

επαγγελµατικής ελευθερίας και στρεβλώνουν την αποτελεσµατική λειτουργία του 

ανταγωνισµού, ιδίως στην αγορά των διαγωνιστικών διαδικασιών για δηµόσια έργα).  
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Η Γνωµοδότηση εκδόθηκε την 23
η
 Ιανουαρίου 2014. 

Η Γνωµοδότηση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 

47 του ν. 3959/2011.                                                                           

                                                                                         Ο Πρόεδρος  

 

                                                        ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 

  Οι Συντάκτες της Γνωµοδότησης 

 

           ∆ηµήτριος Λουκάς 

            Λευκοθέα Ντέκα 

 

                                 Η Γραµµατέας   

                     

                                                        Ηλιάνα Κούτρα 
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