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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε
Πολιτικούς
Μηχανικούς,
Αρχιτέκτονες
Μηχανικούς,
Μηχανολόγους
Μηχανικούς,
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόµους - Τοπογράφους Μηχανικούς, Χηµικούς
Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς,
Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς.
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
Συγκεκριµένα:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήµιο Πάτρας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας)
Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) , άρθρο 3
Β.∆. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδοµίας Αθηνών

2.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήµιο Πάτρας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) , άρθρο 3
Β.∆. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδοµίας Αθηνών
Γνωµοδότηση αρ. 1/12-1-1979, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

3.

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)
Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α)
Ν. 6422/1934, άρθρο 3 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Β.∆. 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Εγκύκλιος 20523/1977 Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων
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Εγκύκλιος 66/1981 Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων
Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδοµίας Αθηνών
4.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Πανεπιστήµιο Πάτρας)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Π.∆. 404/1995 (ΦΕΚ 228 Α), «Μετονοµασία του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών µεταβολή του γνωστικού του
αντικειµένου και καθορισµός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του τµήµατος.
Έγγραφο αρ. πρωτ. 8180/1799/22-3-1975 του Υπουργείου Βιοµηχανίας, µε θέµα:
«Άσκησις επαγγέλµατος Μηχανολόγου κ.λ.π. υπό διπλωµατούχων αεροναυπηγών» .

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)

Θεσσαλονίκης,

Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Π.∆. 229/1991 (ΦΕΚ 86 Α), «Μετονοµασία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου»
Π.∆. 266/1993 (ΦΕΚ 114 Α), «Μετονοµασία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και µεταβολή του γνωστικού αντικειµένου τους»
Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α), Άρθρο 3, παράγραφος 2.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Πανεπιστήµιο Πάτρας)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
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Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Π.∆. 94/1995 (ΦΕΚ 59 Α), «Μετονοµασία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και καθορισµός του γνωστικού του
αντικειµένου»
Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α), Άρθρο 3, παράγραφος 2.
6. ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Α.Ν. 388/1968 (ΦΕΚ 90 Α), «Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί ελέγχου
ναυσιπλοΐας και Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων νοµοθεσίας»
7. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπιστήµιο Πατρών)

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης,

Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Π.∆. 368/1994 (ΦΕΚ 201 Α)
Ν. 3518/1928
Ν. 6129/1934, άρθρα 6 και 9 (ΦΕΚ 195 Α)
Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α)
Π.∆. 274/1997 (ΦΕΚ 195 Α), όπως ισχύει µετά την υπ΄ αριθ. 2834/2001 Απόφαση του
ΣτΕ.
Εγκύκλιος 14/2001
8. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Ν.∆. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α)
Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α)
Απόφαση Αριθ. ∆10/Γ/Φ.11Ν/οικ.4882/1297/23-3-2005 (ΦΕΚ 377Α)
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.∆. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
Π.∆. 368/1994 (ΦΕΚ 201 Α)
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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ΝΕΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
• Π.∆. 83/20-3-1984 "Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας"
• Π.∆. 302/31-5-1985 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 83/1984 ίδρυση
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιόνιου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας"
• Π.∆. 50/22-2-1995 "Ίδρυση Εργαστηρίων σε τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας"

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιοµηχανίας εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των
Μηχανολόγων Μηχανικών και έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανολόγου
Μηχανικού.
Έχει υποβληθεί αίτηµα για µετονοµασία σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και η εισήγηση
έχει γίνει δεκτή από το ΣΑΠΕ µε τη σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ.
2.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης (έδρα: Χανιά)
• Π.∆. 232/1995 "Κατάργηση του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης και Ίδρυση Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
• Π.∆. 256/1998 "Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 541/78 "Περί κατηγοριών
µελετών""
• Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.- Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος, αρ. πρωτ. οικ. 68265/
2.10.2000.

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Χηµικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών
ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας.
3.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
• Π.∆. 365/1993 "Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τµηµάτων στο ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης.
• Π.∆. 256/1998 "Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 541/78 "Περί κατηγοριών
µελετών""
• Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.- Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος, αρ. πρωτ. οικ. 68265/
2.10.2000.

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Χηµικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών
ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας.
4.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης (έδρα: Χανιά)
• Π.∆. 71/1995 (Άρθρο 1) "Επαγγελµατικοί κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης".
• Π.∆. 372/1997 (Άρθρο 2) "Μετονοµασία τµήµατος και Επαγγελµατική κατοχύρωση
πτυχιούχων Τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης".

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών.
5.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης
(έδρα: Ξάνθη)
• Π.∆. 90/2000 "Ίδρυση νέων τµηµάτων στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
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Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών και εκκρεµεί επέκταση
της απόφασης Γ/2/35/2003 της ∆Ε ΤΕΕ καθώς και σχετική απόφαση κατά τα ανωτέρω.
6.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας (έδρα: Κοζάνη)
• Π.∆. 203/1999 "Ίδρυση τµηµάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"
• Π.∆. 92/2003 "Ίδρυση Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και Πανεπιστηµίου
Στερεάς Ελλάδας"
• Απόφαση Αριθ. 134881 α/Β1/ΦΕΚ1975/31-12-2003 "Μεταφορά Τµηµάτων του
Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας"

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών.
Η αίτηση του Τµήµατος για µετονοµασία σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενέργειας έχει
εγκριθεί από το ΣΑΠΕ και αναµένονται ενέργειες από το ΥΠΕΠΘ ώστε από το ακαδηµαϊκό
έτος 2007-2008 το Τµήµα να εµφανίζεται στο µηχανογραφικό δελτίο µε το νέο του όνοµα
(Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενέργειας). Σηµειώνεται ότι στο σχέδιο Π.∆ που έχει
διαµορφώσει το Τµήµα, υπάρχει άρθρο που προβλέπει την αντιστοιχία και ισοδυναµία των
παλαιών τίτλων σπουδών µε τους νέους τίτλους σπουδών.
7.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ του Πολυτεχνείου Κρήτης (έδρα: Χανιά)
• Π.∆. 71/1995 (Άρθρο 2) "Επαγγελµατική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης".

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών.
8.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου (έδρα: Σάµος)
• Π.∆. 316/1997 "Ίδρυση - µετονοµασία σχολών και τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου".
• Νόµος 3027/28-6-2002 (Άρθρο 3) "Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων,
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Πρόσφατα η Σύγκλητος
του Παν. Αιγαίου αποφάσισε τη µετονοµασία του Τµήµατος σε Σχολή.
9.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (έδρα: Βόλος)
• Π.∆. 83/20-3-1984 "Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας"
• Π.∆. 302/31-5-1985 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 83/1984 ίδρυση
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιόνιου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας"
• Π.∆. 240/30-8-1994 "Μετονοµασία του Τµήµατος Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και επαγγελµατική κατοχύρωση των
πτυχιούχων"
• Π.∆. 319/28-9-2001 "Μετονοµασία του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας σε Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης"

Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
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10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Πολυτεχνείου
Κρήτης (έδρα: Χανιά)
• Π.∆. 52/1983 "∆ιάρθρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τµήµατα και Τοµείς,
διαδικασία πλήρωσης θέσεων ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και
προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης µε
επιλεγµένα όργανα διοίκησης".
• Π.∆. 330/1991 "Μετονοµασία του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης"
• Π.∆. 372/1997 "Μετονοµασία τµήµατος και Επαγγελµατική κατοχύρωση πτυχιούχων
Τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης" (Άρθρο 1)
Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
11. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Πανεπιστηµίου Πατρών
12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας (έδρα: Βόλος)
• Π.∆. 82/10-3-2000 "Ίδρυση νέων τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας" (Άρθρο 1,
παρ. α) και Άρθρο 1, παρ. 3α))
Εντάσσονται στη Βασική Ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Υπάρχει πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου (28-9-2007) για υποβολή αιτήµατος
µετονοµασίας σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
1.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (έδρα:
Χίος)
• Π.∆. 83/2000 "Ίδρυση τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου".

Έχουν γίνει διαβουλεύσεις του Τµήµατος µε τη ΜΕ Θεµάτων Παιδείας του ΤΕΕ και το Τµήµα
έχει προχωρήσει σε αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών σύµφωνα µε τις υποδείξεις
ενώ η ΜΕ Θεµάτων Παιδείας έχει προτείνει τη δηµιουργία νέας ειδικότητας. Ο Πρόεδρος του
Τµήµατος µε επιστολή του (Aρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 24431/ 03.10.2006) ενηµέρωνε για την
αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών και ζητούσε να συζητηθεί το θέµα στη ∆Ε του
ΤΕΕ, ενώ η Σύγκλητος του Παν. Αιγαίου αποφάσισε τη µετονοµασία του Τµήµατος σε Σχολή.
Τελευταία επίσηµη ενέργεια αποτελεί η επιστολή του Προέδρου του Τµήµατος στις
29/11/2007 (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ : 33561/ 03.12.2007) µε την οποία ενηµερώνει εκ νέου για το
αναµορφωµένο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος.
2.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου (έδρα: Σύρος)
• Π.∆. 83/2000 (Άρθρο 1,2) "Ίδρυση τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου".
• Νόµος 3027/28-6-2002 (Άρθρο 3) "Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων,
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".
• Απόφαση Αριθ.108974/Β1/25-10-2002 "Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου".
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Υπάρχει αίτηµα (αρ. πρωτ. 33547/29.12.2006) για εγγραφή των αποφοίτων στο ΤΕΕ ενώ
πρόσφατα η Σύγκλητος του Παν. Αιγαίου αποφάσισε τη µετονοµασία του Τµήµατος σε
Σχολή.
3.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
• Π.∆. 207/6-9-1999 "Ίδρυση Τµηµάτων στο Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων"

Έχει γίνει δεκτή από το ΣΑΠΕ η µετονοµασία του Τµήµατος σε Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης
Υλικών (21-12-2006) ενώ η ΜΕ Θεµάτων Παιδείας έχει προτείνει την ένταξη στη βασική
ειδικότητα των Χηµικών Μηχανικών και την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στον
τοµέα των υλικών.
4.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στο ΕΜΠ
• Π.∆. 202/6-9-1999 "Ίδρυση τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών
Επιστηµών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατάργηση του Γενικού τµήµατος"
• Π.∆. 199/14-9-2007 "Επαγγελµατική κατοχύρωση των διπλωµατούχων της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου"
Σύµφωνα µε το Π.∆. 199/2007 καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
της Σχολής σε συνάφεια µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Φυσικών και των
Μαθηµατικών.
5.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΑΠΘ (έδρα: Βέροια)
• N. 3255/22-7-2004 "Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων"
Υπάρχουν φοιτητές στα δύο πρώτα έτη σπουδών και δεν έχει γίνει αίτηµα εγγραφής των
αποφοίτων στο ΤΕΕ.

6.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας (έδρα: Κοζάνη)
• Π.∆. 130/2-8-2005 “Ίδρυση Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας“

Είναι καινούργιο Τµήµα (εισαγωγή πρώτων φοιτητών 2005-2006) . Υπάρχει αίτηµα προς το
ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 8815/15-3-2007) από τον Πρόεδρο της ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας για ένταξη και εγγραφή των αποφοίτων στο ΤΕΕ.
7.

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανεπιστηµιακή
Σχολή µε έδρα: Αγρίνιο
• Π.∆. 96/21-4-1998 “Ίδρυση Πανεπιστηµιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου“

8.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Πανεπιστηµιακή Σχολή µε έδρα: Αγρίνιο
• Π.∆. 96/21-4-1998 “Ίδρυση Πανεπιστηµιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου“

Σηµειώνουµε ότι υπάρχει και η κατηγορία των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών αποφοίτων
Σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν πάρει ισοτιµία αλλά όχι αντιστοιχία µε κάποια
ειδικότητα αποφοίτων των ελληνικών Σχολών, έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕ µε την εξειδίκευσή
τους και έχουν ενταχθεί σε κάποια βασική ειδικότητα και έχουν µέρος των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων αυτής.
To TEE στο από 8-8-2003 (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 19129/8-8-2003) έγγραφό του προς τον τότε
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει ζητήσει το δίπλωµα του Ε.Μ.
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Πολυτεχνείου και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας να είναι αντίστοιχο µε τον
Τίτλο Σπουδών του Αγγλοσαξονικού Master.
Μέχρι αυτή τη στιγµή για το θέµα αυτό δεν έχει γίνει νοµοθετική ρύθµιση.
To TEE µε το από 3-7-2006 (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 16627/3-7-2006) έγγραφό του προς τον τότε
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζήτησε την τροποποίηση του Π.∆.
294/1988, ώστε να συµπεριληφθούν και οι νέες ειδικότητες των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
στις θέσεις Τεχνικού Ασφαλείας Τεχνικού Έργου.
Σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης µε έδρα τα Χανιά, η ∆ιοικούσα
Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µε την αριθµό Γ/2/35/2003 Απόφασή της,
αφού έλαβε υπόψη της σχετικές εισηγήσεις, διαπίστωσε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και
∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανολόγου
Μηχανικού, έχοντας τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ.∆.Μ.-Η και της ΕΕΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Ειδικότερα µε την αριθµό Α4/Σ34/20-9-2005 Απόφασή της διαπιστώνει ότι:
- Οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν τη
δυνατότητα σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών τους, να ασκούν το επάγγελµα του
Μηχανολόγου Μηχανικού
- Πρέπει να επιδιωχθεί η αλλαγή της ονοµασίας της Σχολής σε Σχολών Μηχανολόγων,
όπως εξάλλου προτείνεται από τον ΠΣ∆ΜΗ
- Όπου δεν απαιτείται καµία νοµοθετική ρύθµιση, οι Μηχανολόγοι Παραγωγής και ∆ιοίκησης
µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
Κατόπιν ενηµερώσεως του ΤΕΕ και µετά από τον σχετικό έλεγχο στο Συµβούλιο της
Επικρατείας διαπιστώθηκε ότι κάτοχοι του αναγνωρισµένου Τίτλου Σπουδών του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν ασκήσει Αίτηση
Ακυρώσεως Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας προκειµένου να ακυρωθούν οι
αποφάσεις Νοµάρχη και Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας (όπου ασκούν το επάγγελµά τους)
µε τις οποίες η διοίκηση ανακάλεσε τις χορηγούµενες άδειες Μηχανολόγου και
Ηλεκτρολόγου.
Επισηµαίνεται ότι µετά από σχετικές αιτήσεις στην Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της
Επικρατείας έχουν εκδοθεί προσωρινές αποφάσεις, οι οποίες αναστέλλουν την ισχύ των
παραπάνω αδειών µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Έχει αναπτυχθεί συνεργασία µε τους δικηγόρους των αιτούντων και αναµένεται παρέµβαση
του ΤΕΕ κατά τη συζήτηση.
Σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανικών
Ενεργειακών Πόρων, στις 18-6-2004 το Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης έκανε Εισήγηση
προς τη ∆.Ε. του ΤΕΕ µε θέµα: «Επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανικών Ενεργειακών
Πόρων» αναφέροντας ότι οι απόφοιτοι του παραπάνω Τµήµατος πρέπει να έχουν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σε αυτό συνηγορεί και Υπ.
Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, η οποία θεωρεί το Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακών Πόρων ως ισότιµο
µε τις Σχολές Μηχανολόγων για τις µεταγραφές των επιτυχόντων σε αυτές.
Σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών, η Μ.Ε. Αεροναυπηγών του ΤΕΕ και ο Σύλλογος
Αεροναυπηγών, ζητούν:
• Να απαιτείται βεβαίωση ειδίκευσης από τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς του Τµήµατος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, ή κατάσταση

sep4u.gr
µαθηµάτων 7ου, 8ου , 9ου και 10ου εξαµήνου, όπως απαιτείται βεβαίωση του ∆ΙΚΑΤΣΑ
και κατάσταση µαθηµάτων από τους προερχόµενους από το εξωτερικό ή, σε περίπτωση
µη προσκόµισης βεβαίωσης, θα πρέπει να ελέγχονται τα µαθήµατα του 7ου, 8ου, 9ου και
10ου εξαµήνου και να παραπέµπονται στην αντίστοιχη Επιστηµονική Επιτροπή
Μηχανολόγων ή Αεροναυπηγών. Στην Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος που θα τους
χορηγείται θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ειδίκευσή τους.
• Να επαναξιολογηθούν όλοι οι κάτοχοι της Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Μηχανολόγου
και Αεροναυπηγού Μηχανικού που έχει µέχρι τώρα χορηγήσει το ΤΕΕ και να τους
χορηγηθεί Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω.
• Για τους Αεροναυπηγούς, αποφοίτους σχολών του εξωτερικού, στην Πράξη αναγνώρισης
ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας που χορηγείται από το ∆ΙΚΑΤΣΑ να υπάρχει η εξής
διατύπωση: «Οι Τίτλοι Σπουδών συνεκτιµώµενοι ως ∆ίπλωµα Αεροναυπηγού Μηχανικού
ισότιµο και αντίστοιχο προς τα απονεµόµενα από το Τµήµα Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών, µε ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού, της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών» και να παραπέµπονται στην αντίστοιχη Επιστηµονική
Επιτροπή Μηχανολόγων ή Αεροναυπηγών.
Για τα παραπάνω δεν υπάρχει αντίρρηση και από το Σύλλογο Μηχανολόγων –
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο οποίος προτείνει συµπληρωµατικά και τη µετονοµασία του
Τµήµατος.

Με αφορµή την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 περί
εγγραφής των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στις 28 Κατηγορίες Μελετών του ∆ηµοσίου, στο
ΤΕΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Εισήγησης για τον προσδιορισµό του αντικειµένου των
επιµέρους Κατηγοριών Μελετών και την αντιστοιχία του µε το γνωστικό αντικείµενο
των µελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του άρθρου
39 του νόµου.
Για το παραπάνω θέµα έχουν καταθέσει τις θέσεις τους οι Κλάδοι των Μηχανικών.
Κωδικοποίηση των Θέσεων τους είναι:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ








∆ιάσπαση της Κατηγορίας 3 (Οικονοµικές Μελέτες και Έρευνες) και διασφάλιση
πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στις µελέτες ανάπτυξης του χώρου.
∆ιάσπαση της Κατηγορίας 5 (Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας) και
διασφάλιση πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στις µελέτες χωροθέτησης των επιχειρήσεων.
∆ιάσπαση της Κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) και διασφάλιση
πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στις µελέτες διαµόρφωσης εξωτερικών και κοινόχρηστων
χώρων.
∆ιάσπαση της Κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) και διασφάλιση
πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στις µελέτες που σχετίζονται µε : α) το σχεδιασµό
συστηµάτων κυκλοφορίας και µεταφορών µέσα και έξω από τα πλαίσια
ρυθµιστικών σχεδίων πόλεων και χωροταξικών σχεδίων ευρύτερων περιοχών,
β)το σχεδιασµό ή και µελέτη µεµονωµένων τµηµάτων του συστήµατος όπως π.χ.
οδικών αρτηριών, κυκλοφοριακών κόµβων, σταθµών µεταφορικών µέσων,
αεροδροµίων, λιµανιών κλπ. γ) το σχεδιασµό ή και µελέτη αστικών ή
υπεραστικών συστηµάτων δηµοσίων συγκοινωνιών (οδικών, υπογείων, και
υπέργειων σιδηροδροµικών, υδάτινων και αεροπορικών) δ) το σχεδιασµό ή και
µελέτη ρυθµίσεως της σταθµεύσεως των οχηµάτων ε) την έρευνα των
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών κλπ
∆ιάσπαση της Κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και διασφάλιση πρόσβασης των
ΜΧΠΠΑ σε (1) χαρτογραφικές µελέτες και ανεξάρτητα από υποκατηγορία, (2)
οποιαδήποτε µελέτη αφορά πρωταρχικά σε συστήµατα γεωγραφικών
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πληροφοριών (GIS), (3) οποιαδήποτε µελέτη αφορά πρωταρχικά σε επεξεργασία
δορυφορικών εικόνων, (4) οποιαδήποτε µελέτη αφορά κυρίως σε διαχείριση
ψηφιακής γεωγραφικής πληροφορίας όπως για παράδειγµα η ψηφιακή
επεξεργασία Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και τοπογραφικών σχεδίων (5)
µελέτες που αφορούν κατά κύριο λόγω µετρήσεις µε σύστηµα παγκόσµιου
εντοπισµού θέσης (GPS), (6) οποιαδήποτε µελέτη της κατηγορίας αυτής µε
κλίµακα εργασίας 1/1000 – 1/1.000.000.
Προσαρµογή/ εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου του ΜΕΚ και πρόσβαση των
ΜΧΠΠΑ σε έργα που αφορούν αναπλάσεις ή διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων,
πεζοδροµήσεις κλπ
∆ηµιουργία νέας Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Θέσεις ΣΕΠΟΧ








Πιστοποίηση της επαγγελµατικής επάρκειας βάσει των σπουδών και της
επαγγελµατικής εµπειρίας. Άµεση αντιστοίχηση σπουδών – επαγγέλµατος.
Στις Κατηγορίες 1 και 2 της ΓΕΜ να εγγράφονται οι Μηχανικοί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας, απόφοιτοι ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιµων του εξωτερικού ή πτυχιούχοι άλλων
ειδικοτήτων µε µεταπτυχιακά σε αναγνωρισµένες σχολές πολεοδοµίας, χωροταξίας και
περιφερειακής ανάπτυξης. Για τους πτυχιούχους συναφών κλάδων θα πρέπει να
απαιτείται αυξηµένη επαγγελµατική εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και το πρόγραµµα
σπουδών.
∆ηµιουργία νέας Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Να είναι διακριτό στις προκηρύξεις αν απαιτείται πτυχίο κατηγορίας 1 ή 2, οι οποίες είναι
απλές κατηγορίες µελετών. Θα κατατεθεί κατάλογος µε τις περιπτώσεις σύνθετων
µελετών.
Ειδικότητες που εµπλέκονται µε τους Μηχανικούς Χωροταξίας και Πολεοδοµίας είναι οι
Τοπογράφοι, Αρχιτέκτονες, Περιβαλλοντολόγοι και Συγκοινωνιολόγοι και θα µπορούσαν
να αποτελέσουν υπο-οµάδα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


Οι Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί Μηχανικοί καθώς και οι Μηχανικοί Ορυκτών
Πόρων να έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες κατηγορίες Μελετών:
- Κατηγορία 3 Οικονοµικές µελέτες
- Κατηγορία 5 Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
- Κατηγορία 15 Βιοµηχανικές µελέτες (προγραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας)
- Κατηγορία 19 Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες
- Κατηγορία 20 Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και έρευνες
- Κατηγορία 21 Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες
- Κατηγορία 22 Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες
- Κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές µελέτες



Για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών να δηµιουργηθούν υποκατηγορίες στις εξής
κατηγορίες µελετών:
- Στην Κατηγορία 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών
γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές
µελέτες» η δηµιουργία της υποκατηγορίας Σήραγγες.
- Στην Κατηγορία 13 «Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων,
φραγµάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων)» η
δηµιουργία των υποκατηγοριών Φραγµάτων και ∆ιαχείριση υδατικών πόρων.
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- Στην Κατηγορία 14 «Ενεργειακές µελέτες ((θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές,
πυρηνικές, ήπιων µορφών ενέργειας)» )» η δηµιουργία των υποκατηγοριών
Γεωθερµία, Υδρογονάνθρακες και Στερεά Καύσιµα.
- Στην Κατηγορία 18 «Μελέτες χηµικής µηχανικής και χηµικών εγκαταστάσεων» την
δηµιουργία υποκατηγοριών όπως περιγράφονται στις παραγράφους δ, ε
(συµπεριλαµβανοµένων και των 11.1 του άρθρου 11 Π.∆. 38/5/21-2-1991 ΦΕΚ
21Α) σύµφωνα µε την κατάταξη των εγκαταστάσεων του Ν. 6422/1934 και του
Β.∆. 16/17 Μαρτίου 1950 άρθρο 1.
Οι Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί Μηχανικοί να έχουν πρόσβαση στην
κατηγορία 18 «Μελέτες χηµικής µηχανικής και χηµικών εγκαταστάσεων» και
συγκεκριµένα στις υποκατηγορίες 2β, 2στ, 2ζ, 2η, 2θ, 2ι, όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 1 του Π.∆. 274 (ΦΕΚ 195/2-10-1997).

ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ




Να γίνει κατηγοριοποίηση των Μελετών αντίστοιχα µε την κατηγοριοποίηση των Έργων
του ∆ηµοσίου.
Η δυνατότητα πρόσβασης των Κλάδων στις Κατηγορίες Μελετών να είναι αντίστοιχη µε
τη δυνατότητα πρόσβασης στις Κατηγορίες ΜΕΚ.
∆ιάσπαση της Κατηγορίας 15 (Μελέτες Μεταφορικών Μέσων) και δηµιουργία
υποκατηγορίας Μελετών Πλωτών Μέσων. Ένταξη όλων των πλωτών κατασκευών στην
κατηγορία αυτή.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ













∆ιαµόρφωση υποεπιτροπής µε αντικείµενο τις κατηγορίες 9, 28 και 29.
Σύνταξη των «προεκτιµώµενων αµοιβών» για τις κατηγορίες µελετών 28 και 29. Για τις
κατηγορίες αυτές απαιτείται περισσότερη δουλειά –µια και δεν υπάρχει σχετική εµπειρία
ή βάση- και το ΤΕΕ και το ΥΠΕΧΩ∆Ε υστερούν σε σχετική γνώση.
∆ιεκδίκηση ενδεχοµένως χρηµατοδότησης µια σχετικής οµάδας από το Γ’ ΚΠΣ.
Προεργασία για το θέµα της συγκρότησης των σχετικών µητρώων για την
κατηγορία 28.
Κατάργηση της κατηγορίας 29, µόνο στην περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης των
«Ηλεκτρονικών» Μηχανικών στην κατηγορία 9, µε την επανεξέταση των µητρώων της
συγκεκριµένης κατηγορίας
Αντιµετώπιση του θέµατος των µελετών που αφορά τα «Έξυπνα Σπίτια» και τους
«Έξυπνους Οικισµούς».
Συµµετοχή στη ΓΕΜ, Μηχανικού ΤΠΕ, ώστε να υπάρχει κατανόηση των θεµάτων που
συζητούνται στις σχετικές κατηγορίες από την πλευρά του ΤΕΕ.
Αντιµετώπιση του θέµατος των επιστηµόνων ΤΠΕ (που δεν προέρχονται από
Πολυτεχνικές Σχολές) και της εγγραφής τους στα σχετικά µητρώα.
Ρεαλιστική αντιµετώπιση του θέµατος των ΤΕΙ.
Ουσιαστική, εφαρµογή του νόµου για τις νέες κατηγορίες µελετών, µέσω επιστολής στη
δηµόσια διοίκηση για το νέο πλαίσιο µελετών και την προκήρυξη µελετών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε βάση αυτό το πλαίσιο.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


Οι κατηγορίες µελετών του δηµοσίου θα πρέπει να διαχωριστούν εκ νέου σε δύο µεγάλες
υποδιαιρέσεις: σε εκείνες που αφορούν την ασφάλεια και σε εκείνες που αφορούν την
ποιότητα των δηµοσίων έργων. Η πρόσβαση στις εκάστοτε κατηγορίες µελετών
τεχνικών έργων οι οποίες αφορούν την ποιότητα των δηµοσίων έργων θα πρέπει να
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έχουν όλες οι ειδικότητες των µηχανικών. Η πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται µε βάση
τόσο τη µόρφωση όσο και την εµπειρία σε αντίστοιχες µελέτες και έργα του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα.
Η πρόσβαση σε κατηγορίες µελετών οι οποίες άπτονται θεµάτων ασφαλείας, θα πρέπει
να γίνεται εκτός της εµπειρίας που αναφέρεται ανωτέρω και µε βάση την ύπαρξη της
αντίστοιχης αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος την οποία εκδίδει το ΤΕΕ, σύµφωνα µε το
νόµο. Η απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος παρέχεται µόνο µετά από
συστηµατική εξέταση της ικανότητας του υποψηφίου να αντιµετωπίσει όλα τα ασφαλείας
κρίσιµα τεχνικά θέµατα για τα οποία πιστοποιείται ότι διαθέτει την κατάλληλη γνώση και
ικανότητα.
Για τον λόγο αυτό η άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος θα πρέπει παράλληλα να
αναβαθµιστεί ριζικά έναντι του σηµερινού καθεστώτος στο ΤΕΕ, ώστε να είναι αναγκαία
και ικανή για την πλήρη κατοχύρωση της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών και
εργαζοµένων. Για την απόκτηση της αδείας σε κάθε τοµέα επαγγελµατικής ευθύνης, θα
πρέπει ο υποψήφιος να εξετάζεται εφ’ όλης της ύλης επί της οποίας θα του επιτραπεί να
ασκεί τα µελετητικά ή ελεγκτικά του καθήκοντα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει
επανεξεταστεί η επαναφορά του θεσµού των οκταώρων γραπτών εξετάσεων, ως ο
πλέον αντικειµενικός τρόπος διασφάλισης της απαιτούµενης γνώσης και ικανότητας.
Οι κατηγορίες µελετών θα πρέπει να οριοθετούνται µε βάση επιστηµονικές ενότητες στο
πλαίσιο των αναγκών της οικονοµίας της χώρας αλλά και ελαχιστοποίησης της
απαιτούµενης γραφειοκρατίας από πλευράς εξεταστικών µηχανισµών.
Όλες οι ασφαλείας κρίσιµες µελέτες (π.χ. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, ∆οµικές, κλπ)
θα πρέπει να συνιστούν χωριστό µητρώο. Η πρόσβαση στο µητρώο αυτό θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητη από την πρόσβαση στο µητρώο των µελετών ποιοτικής εξασφάλισης.
Παράλληλα θα πρέπει να διευρυνθεί το δικαίωµα πρόσβασης στις µελέτες
ποιοτικής εξασφάλισης από δύο σε τουλάχιστον τρεις.
Στο µεταβατικό στάδιο και µέχρι να τροποποιηθεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, η
ανάθεση /ανάληψη των ασφαλείας κρισίµων µελετών µπορεί να γίνεται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία, όµως η εκπόνηση των µελετών αυτών θα πρέπει να γίνεται µε
αυστηρή τήρηση της επαγγελµατικής δεοντολογίας. Η αρχή αυτή έχει εκ των πραγµάτων
γενικότερο χαρακτήρα και ισχύει επίσης στην περίπτωση ιδιωτικών έργων.
Από την άλλη πλευρά και σε ό,τι αφορά τις µελέτες ποιοτικής εξασφάλισης, η πρόσβαση
στην A’ τάξη όλων των συναφών κατηγοριών µελετών θα πρέπει στο εξής να επιτρέπεται
σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών µε βάση το κριτήριο της εµπειρίας και της
συναφούς µόρφωσης. Οίκοθεν νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει παράλληλα
να προκηρύσσονται και οι αντίστοιχες ασφαλείας κρίσιµες µελέτες προκειµένου να
καλύπτονται τα θέµατα ασφάλειας των κατασκευών τα οποία δεν θα καλύπτονται πλέον
από τις υφιστάµενες κατηγορίες.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


∆ιάσπαση της Κατηγορίας 27, δεδοµένης της ευρύτητας του αντικειµένου που
καλύπτει. ∆ηµιουργία των παρακάτω υποκατηγοριών, στις οποίες να έχουν πρόσβαση
µερικώς και µόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις ειδικά καταρτισµένοι µηχανικοί άλλων
ειδικοτήτων, πέραν των Μηχανικών Περιβάλλοντος :
27.1 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων, Σχεδίων και
Προγραµµάτων
27.2 Μελέτες Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης Υλικών
27.3 Μελέτες Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Υγρών Αστικών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων
27.4 Μελέτες ∆ιαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (διαχείριση βιοτόπων,
οικοτόπων, προστατευόµενων περιοχών, προστασία βιοποικιλότητας)
27.5 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
27.6 Μελέτες ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων (υδατικών, εδαφικών, ενεργειακών κλπ)
27.7 Μελέτες ∆ιαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων
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27.8 Μελέτες Αποκατάστασης Χώρων (παλαιών χωµατερών, λατοµείων κλπ)
27.9 Λοιπές Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι µελέτες που έχουν σαφές περιβαλλοντικό αντικείµενο πρέπει
να βρίσκονται υπό την ίδια κατηγορία.
Η πρόσβαση των µηχανικών στις κατηγορίες µελετών να γίνεται µε βάση τα τυπικά και
πρόσθετα προσόντα τους, τα οποία να εξετάζονται από ειδική επιτροπή στην οποία θα
συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των ειδικοτήτων. Ο µέγιστος αριθµός των κατηγοριών
στις οποίες θα µπορεί να εγγραφεί ένας µηχανικός να είναι ανάλογος του αριθµού των
νέων κατηγοριών που θα δηµιουργηθούν.
Ο τίτλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος δεν µπορεί να χρησιµοποιείται από κανέναν
εφόσον δεν έχει την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ.
Στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών ο Μηχανικός Περιβάλλοντος πρέπει να
ορίζεται επιστηµονικός υπεύθυνος και συντονιστής της οµάδας επιστηµόνων που
απαιτείται για τη διασφάλιση της αρτιότητας και ποιότητάς τους.
Εγγραφή των Μηχανικών Περιβάλλοντος στις Κατηγορίες 13, 18, 14, 15, 6, 20, 24,
25, 10, 8, 3 ανάλογα µε την επαγγελµατική εµπειρία τους. Η δυνατότητα πρόσβασής
τους σε αντικείµενα των Κατηγοριών αυτών τεκµηριώνεται από τα προγράµµατα
σπουδών τους. Αν καταλήξουµε στη δηµιουργία υποκατηγοριών, να εγγράφονται στις
αντίστοιχες υποκατηγορίες που θα περιλαµβάνουν το περιβαλλοντικό αντικείµενο των
παραπάνω Κατηγοριών.
Να επανεξεταστεί το σύνολο των αιτήσεων για εγγραφή Μηχανικών Περιβάλλοντος
σε Κατηγορίες της ΓΕΜ, οι οποίες έχουν απορριφθεί.
Να συµµετέχουν ισότιµα ως Σύλλογος στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή της FEANI.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ







Αντιµετώπιση του θέµατος από «Μηδενική Βάση». Να τεθούν υπόψη της Επιτροπής
προς συζήτηση κείµενα βάσης από παλαιότερες εργασίες στα πλαίσια του ΤΕΕ.
Πρέπει να αποφεύγονται φαινόµενα αδιαφάνειας, διακρίσεων, άνισης µεταχείρισης ή
µονοπωλιακής άσκησης δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογούνται από το ∆ηµόσιο
συµφέρον. Το υφιστάµενο πλαίσιο κατηγοριοποίησης των µελετών δεν ανταποκρίνεται
στις πιο πάνω αρχές. Είναι επίσης επόµενο ότι η πρόσβαση διπλ. µηχανικών σε
Κατηγορίες Μελετών δεν µπορεί να αποτελεί ούτε θέµα Υπουργικής Απόφασης, ούτε
θέµα της ΓΕΜ. Απαιτούνται ερείσµατα σε νόµους.
Οι δυνατότητες άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των διπλ.
µηχανικών
προκύπτουν από γνωµατεύσεις αναγνωρισµένων Ανωτάτων Σχολών, που πρέπει να
αντιστοιχίζονται µε τους ορισµούς ∆ιεθνών Οργανισµών (π.χ. ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας). Οι όποιοι περιορισµοί άσκησης πρέπει να είναι σαφείς και να προκύπτουν
από νόµους. Προς τούτο απαιτείται πλήρης κατανόηση των περιορισµών που τίθενται
από την υφιστάµενη νοµοθεσία και δικαιολογούνται από λόγους ∆ηµοσίου
συµφέροντος. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών ζητείται γνωµάτευση νοµικών. ∆ιατάξεις
νόµων προφανώς αναχρονιστικές ή αντίθετες µε το Σύνταγµα πρέπει να τροποποιούνται.
Όλα τα µέλη της Επιτροπής και µε µέριµνα του ΤΕΕ εφοδιάζονται µε τις βασικές σχετικές
διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Με βάση τα προηγούµενα και κατ’ ελάχιστον το ΤΕΕ :
− Τηρεί Μητρώο Επαγγελµατικών τίτλων ∆ιπλ. Μηχανικών Βασικών Ειδικοτήτων µε
αναφορά των δραστηριοτήτων στις οποίες προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης.
Προτείνεται το Μητρώο και οι δραστηριότητες να είναι κατά το δυνατόν συµβατά µε τα
αντίστοιχα της Ε.Ε.
− Εντάσσει σε βασικές ειδικότητες τις εξειδικεύσεις διπλ. µηχανικών και εποµένως
δηµιουργεί µητρώα εξειδικεύσεων. ∆ηµιουργεί επίσης µητρώα νέων ειδικοτήτων.
− Εξειδικεύει τους περιορισµούς που υφίστανται µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία για
την άσκηση του επαγγέλµατος.
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∆εδοµένων των πάµπολλων κατηγοριών µελετών (Βλ. Πίνακα ∆ραστηριοτήτων FEANI)
ανάλογα µε το κύριο αντικείµενο τους, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η µονοσήµαντη
αντιστοίχησή τους µε επαγγελµατικούς τίτλους διπλ. µηχανικών και τούτο λόγω των
επικαλύψεων στις δραστηριότητες του µηχανικού. Εποµένως και στο µέτρο που
επιχειρείται αυτού του είδους η αντιστοίχηση θα πρέπει να υπάρξουν οπωσδήποτε
υποκατηγορίες σε γενικές κατηγορίες µελετών.
Κάθε µελέτη τεχνικού, κτιριακού ή βιοµηχανικού έργου ή βιοµηχανικής εγκατάστασης
είναι σύνθετη µελέτη και εκπονείται σε δύο σαφώς διακριτά στάδια :
• Βασικός σχεδιασµός (Προσδιορισµός του Έργου µε Επιλογή Τεχνολογίας)
• Λεπτοµερής σχεδιασµός
Σύµφωνα µε την τρέχουσα ορολογία του Κώδικα Αµοιβών Μηχανικών ο Λεπτοµερής
σχεδιασµός περιλαµβάνει την Οριστική Μελέτη και τη Μελέτη Εφαρµογής, ο δε
Βασικός Σχεδιασµός τα προηγούµενα στάδια µε δεδοµένα άλλων απαιτούµενων µελετών
(π.χ. Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
Πρέπει να υπογραµµίζεται στο νόµο για τις κατηγορίες µελετών ότι τα απονεµόµενα
πτυχία αναφέρονται στον λεπτοµερή σχεδιασµό και δεν δηλώνουν αποκλειστικότητα
για τον βασικό σχεδιασµό των έργων και των εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό που
είναι συµβατός µε την πράξη, αποκλείονται αδικαιολόγητοι φραγµοί στην άσκηση του
επιστηµονικού επαγγέλµατος του µηχανικού και πιστεύουµε ότι επιλύονται και πάµπολλα
προβλήµατα µεταξύ ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων χωρίς συγχρόνως να διαχέεται η
τεχνική ευθύνη κατά την εκτέλεση των έργων. Επί πλέον ευνοείται η συγκρότηση
µελετητικών σχηµάτων µε ευθύνη των µελετητών και η αξιολόγηση τους στο στάδιο της
ανάθεσης των µελετών.
Ως εξαιρέσεις από τον κανόνα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ανάλογα µε το κύριο
αντικείµενο τους οι ακόλουθες µελέτες :
• Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες.
• Αρχιτεκτονικές Μελέτες των κτιρίων πλην αυτών που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις
εγκαταστάσεις των τεχνικών έργων και τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
• Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
Ακόµη θα µπορούσε να γίνει αποδεκτό ότι ο βασικός σχεδιασµός των λοιπών έργων και
εγκαταστάσεων µπορεί να εκπονείται από κάθε Μελετητικό Πτυχίο ως εξής :
− Τεχνικά Έργα Υποδοµής (Πτυχία µε κατεύθυνση τα έργα ειδικότητας Π.Μ.)
− Κτιριακά έργα που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις των τεχνικών έργων και της
βιοµηχανίας (Πτυχία όλων των Βασικών Ειδικοτήτων).
− Εγκαταστάσεις (Πτυχία των Βασικών Ειδικοτήτων των Βιοµηχανικών Κλάδων).
Στα βιοµηχανικά έργα και στις εγκαταστάσεις των τεχνικών και κτιριακών έργων, οι
πλήρεις µελέτες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες επιµέρους µελέτες,
που ανάλογα µε το επίπεδο προσέγγισης του θέµατος µπορούν να αποτελούν είτε
µελέτες βασικού είτε µελέτες λεπτοµερούς σχεδιασµού :
• Τοπογραφική Μελέτη
• Λειτουργικός / Γεωµετρικός Σχεδιασµός (Επιλογή ή προσδιορισµός τεχνολογίας,
µεθόδων και εξοπλισµού)
• Μηχανολογική Μελέτη (Μελέτη κατασκευής εξοπλισµού)
• Μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισµού
• Στατική Μελέτη και Μελέτες - Έρευνες Θεµελιώσεων
• Ηλεκτρολογική Μελέτη (Μελέτη εγκαταστάσεων µεταφοράς ισχύος και σηµάτων)
• Μελέτες των εφαπτόµενων τεχνικών έργων, των κτιριακών έργων και του
περιβάλλοντος χώρου
Στα τεχνικά έργα αρµοδιότητας Π.Μ. µπορεί να διακρίνονται ως αρχή όµοιες µελέτες, ο
όρος όµως «Λειτουργικός / Γεωµετρικός Σχεδιασµός» µπορεί και αποδίδεται µε την
περιγραφή αυτού καθαυτού του έργου ως εξής :
• Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.
• Μελέτες Λιµενικών Έργων.
• Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
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Στα κτιριακά έργα ο όρος «Λειτουργικός / Γεωµετρικός Σχεδιασµός» ενσωµατώνεται στην
Αρχιτεκτονική Μελέτη των Κτιρίων.
Κάθε µελέτη τεχνικού, κτιριακού ή βιοµηχανικού έργου ή εγκατάστασης είναι
σύνθετη µελέτη και απαιτεί συντονιστή διπλ. µηχανικό. Σε κάθε διαγωνισµό για την
ανάθεση µελετών, πρέπει εποµένως να προσκαλείται συντονιστής µηχανικός, που θα
έχει και την κεντρική ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού ή του αντικειµένου της µελέτης.
Στους διαγωνισµούς µελετών η ελάχιστη απαιτούµενη στελέχωση για συµµετοχή
πρέπει να προκύπτει µε βάση τα εξής κριτήρια :
• Τις ειδικότητες των διπλ. µηχανικών που είναι κατά τεκµήριο αρµόδιοι µε βάση το
πτυχίο τους για την εκπόνηση του λεπτοµερούς «λειτουργικού σχεδιασµού» ή της
οριστικής µελέτης των τεχνικών έργων, των κτιριακών και των βιοµηχανικών έργων.
Οι µηχανικοί αυτοί πρέπει να αναλαµβάνουν και τον συντονισµό των σύνθετων
µελετών και να µεριµνούν για την κατάλληλη σύνθεση του µελετητικού δυναµικού
προκειµένου να καλύπτονται όλες οι επιµέρους απαιτούµενες µελέτες. Η σύνθεση του
µελετητικού δυναµικού πρέπει να αποτελεί κριτήριο «τεχνικής ικανότητας» κατά τον
έλεγχο των προσφορών.
• Τη λοιπή νοµοθεσία που προσδιορίζει αποκλειστικά επαγγελµατικά δικαιώµατα διπλ.
µηχανικών.
Η ανάθεση των µελετών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συνολικό τεχνικό δυναµικό
των γραφείων ιδιαίτερα το µόνιµο.
Η αµοιβή µια µελέτης πρέπει να είναι ενιαία και δεν µπορεί να διαχωρίζεται σε επί
µέρους. Αντίθετη προσέγγιση δεν είναι συµβατή µε την πράξη και δηµιουργεί άπειρα
προβλήµατα.
Η κατηγοριοποίηση των µελετών και των πτυχίων µελετητών είναι εξαιρετικά υπεύθυνη
ενέργεια και σε περιπτώσεις αµφιβολιών πρέπει να συντελείται µε γνώµονα την
απελευθέρωση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων παρά την περιχαράκωσή τους
προς όφελος ορισµένων ειδικοτήτων ή συµφερόντων. Και τούτο λόγω των
συνταγµατικών επιταγών. Παράλληλα και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να
προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σ’ όσους εκµεταλλεύονται το προηγούµενο αναγκαίο
γεγονός και δεν τηρούν τους κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας. Με βάση τα
προηγούµενα µπορεί να συνταχθεί πίνακας για την κατηγοριοποίηση των Μελετών σε
σχέση µε Πτυχία Μελετητών αφού ληφθεί υπόψη και η υφιστάµενη νοµοθεσία που
αφορά στην άσκηση του επαγγέλµατος του διπλ. Μηχανικού.
Εφόσον οι κατηγορίες µελετών του ν.3316/05 παραµείνουν ως έχουν και δεδοµένου ότι η
κατεύθυνση στο πλήθος των κατηγοριών του ν.3316/05 είναι η περιγραφή τους µε βάση
ακαδηµαϊκούς τίτλους και µάλιστα χωρίς ορισµούς περιεχοµένου, απαιτείται
οπωσδήποτε και πρωταρχικά η περιγραφή του αντικειµένου των µελετών των διαφόρων
κατηγοριών. Η αντιστοίχηση στη συνέχεια των κατηγοριών µε επαγγελµατικούς τίτλους
που βασίζονται σε επίσηµα στοιχεία και τους νόµους θα προκύπτει από την επίσηµη
περιγραφή των δραστηριοτήτων στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επαγγελµατικοί τίτλοι.
∆εν πρέπει να αποκλείεται εγγραφή στην πλήρη κατηγορία στις περιπτώσεις που ο
επαγγελµατικός τίτλος καλύπτει µόνον υποκατηγορίες. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να
µετατραπούν σε κατηγορίες όσες σήµερα αποτελούν υποκατηγορίες. Οδηγούµεθα όµως
µε τον τρόπο αυτό σε πλήθος κατηγοριών και εποµένως σε ανάγκη αλλαγής βασικών
σηµείων του νόµου και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται σε αριθµό κατηγοριών ανά
µελετητή.
Το γνωστικό αντικείµενο των ΧΜ προκύπτει από γνωµάτευση της Συγκλήτου του ΕΜΠ
που είναι συµβατή µε τους ορισµούς του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η υφιστάµενη
νοµοθεσία για την άσκηση του επαγγέλµατος (ν.6422/34, Π∆ 274/97, ν.3316/05, Β∆
19/21 Φεβ. 1938) είναι επίσης συµβατή µε τη γνωµάτευση.
Είναι επόµενο ότι σε προκηρύξεις µελετών έργων ή εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο
γνωστικό αντικείµενο των ΧΜ δηλαδή στη κατηγορία «Μελέτης Χηµικής Μηχανικής και
Χηµικών Εγκαταστάσεων» πρέπει να καλούνται και οι ΧΜ. Οι κανονιστικές πράξεις κάθε
φύσης πρέπει να αποκλείουν µεθοδεύσεις, που οδηγούν σε αποκλεισµούς, όπως
δυστυχώς συµβαίνει σήµερα (Βλ. ΚΠΑΜΥ). Η αλλαγή αυτής της κατάστασης αποτελεί
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πρώτο ζητούµενο. Η λύση είναι προς την κατεύθυνση της πρόσκλησης
εναλλακτικών πτυχίων από τους Κυρίους των Έργων.
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Επανεξέταση των θεµάτων από µηδενική βάση, λαµβανοµένης υπόψη της υφιστάµενης
νοµοθεσίας.
Θέσπιση γενικών κατηγοριών µελετών, που θα προκύψουν και από πιθανές
συµπτύξεις των υφιστάµενων, και δηµιουργία υποκατηγοριών όπου είναι απαραίτητο.
Π.χ. ∆ιάσπαση της Κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες) σε υποκατηγορίες
υδρογεωλογικών µελετών, γεωφυσικών µελετών κλπ.
Ανάλυση και αποσαφήνιση των επιστηµονικών αντικειµένων που καλύπτει η κάθε
κατηγορία και υποκατηγορία της. Αξιολόγηση των διπλωµάτων µε βάση το πρόγραµµα
σπουδών. Να λαµβάνονται υπόψη οι µεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης στη χορήγηση
µελετητικών πτυχίων, αφού οριοθετηθεί η βαρύτητά τους και ο τρόπος αξιολόγησής τους.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος σε συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο
αποτελεί ικανή συνθήκη για τη χορήγηση αντίστοιχου µελετητικού πτυχίου, ανεξάρτητα
από τον βασικό τίτλο σπουδών. Σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής για την αξιολόγηση
και αντιστοίχηση των αλλοδαπών τίτλων και ειδικοτήτων.
Οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων µπορούν να εγγράφονται πλήρως στις Κατηγορίες
19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες),
Περιβαλλοντικές Μελέτες του αντικειµένου τους (Υποκατηγορία της 27), Γεωφυσικές
Μελέτες και Έρευνες (Υποκατηγορία της 20).
Μπορούν να εγγράφονται µερικώς στις εξής υποκατηγορίες, εφόσον
δηµιουργηθούν : Μελέτες φραγµάτων και λοιπών υδροτεχνικών έργων και διαχείρισης
υδατικών πόρων (Υποκατηγορία της 13), Μελέτες γεωθερµίας και υδρογονανθράκων
(Υποκατηγορία της 14), Μελέτες γεωδαιτικές, χαρτογραφικές και τοπογραφικές
(Υποκατηγορία της 16), Υδρογεωλογικές µελέτες και έρευνες (Υποκατηγορία της 20).
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Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η διασφάλιση της αξιοπλοΐας ενός αεροπλάνου δεν είναι
γενικώς αντικείµενο µελέτης του δηµοσίου ούτε δραστηριότητα που ασκείται ως ελεύθερο
επάγγελµα. Οι µηχανικοί που ασχολούνται µε το αντικείµενο απασχολούνται ως µισθωτοί
σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα και δεν εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών. Ο ρόλος
τους στην παραγωγή υποβαθµίζεται, καθώς συχνά υποκαθίστανται από αποφοίτους
άλλων βαθµίδων, η άδεια άσκησης επαγγέλµατος απαξιώνεται, παρότι αναλαµβάνουν
στο ακέραιο την τεχνική ευθύνη. Τίθεται το θέµα της εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών
των απασχολουµένων µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην βιοµηχανική – παραγωγική
διαδικασία.
Οι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί µπορούν να εγγράφονται στις εξής Κατηγορίες
Μελετών : 3 (Οικονοµικές Μελέτες), 5 (Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας),
9 (Μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές µελέτες), 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων,
όσον αφορά τα έργα υποδοµής αερολιµένων και γενικά θέµατα αεροµεταφορών),
12 (Μελέτες µεταφορικών µέσων, ειδικά των εναέριων µέσων), 14 (Ενεργειακές
Μελέτες, ειδικά θερµοηλεκτρικές και ήπιων µορφών ενέργειας), 15 (Βιοµηχανικές
Μελέτες, ειδικά αεροπορικού υλικού), 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες, ειδικά
σχετιζόµενες µε την ατµοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση).
Μια πιθανή νέα κατηγοριοποίηση των Μελετών θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις
παρακάτω Κατηγορίες : Αεροδυναµικές Μελέτες, ∆οµικές Μελέτες «τύπου»
αεροπορικών κατασκευών, Μελέτες ελικοφόρων κινητήρων – ανεµογεννητριών
και αεροστροβίλων – αεριωθητών – πυραύλων, Μελέτες αµυντικών συστηµάτων
και εξοπλισµών, Μελέτες διαστηµικών συστηµάτων και δορυφορικών εφαρµογών.

