
Άξζξν 29 

Ρύζκηζε επαγγέικαηνο κεραληθνύ 

Α. Ο ηίηινο θαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο ππνπαξα- γξάθνπ 

ΙΓ.12 ηνπ Ν. 4254/2014 (Α' 85): «Ρπζκίζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

πνιηηηθνύ κεραληθνύ, αξρηηέθηνλνο θαη ηνπνγξάθνπ» 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΓ.12: ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

ΣΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

1. Η ειεύζεξε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ 

Μεραληθνύ, θαηά εηδηθόηεηα, επηηξέπεηαη κόλν: 

α. ζηνπο θαηόρνπο δηπιώκαηνο Μεραληθνύ αληηζηνίρνπ ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπο, ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ή ηκεκάησλ 

πνιπηερληθώλ ζρνιώλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

β. ζε όζνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.δ. 38/2010 (Α' 78), «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2006/36/ ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005», όπσο ηζρύεη. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη νη 

αθόινπζνη νξηζκνί: 

α. σο «δξαζηεξηόηεηεο Μεραληθήο» λννύληαη νη εξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Μεραληθήο ζηηο δηάθνξεο 

επηκέξνπο πηπρέο ηεο θαη ηδίσο νη εξγαζίεο εθπόλεζεο κειεηώλ, 

επίβιεςεο εθηέιεζεο κειεηώλ, πινπνίεζεο έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο, 

επίβιεςεο θαη ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο, 

επηηήξεζεο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, ρεηξηζκνύ εμνπιηζκνύ 

έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο, παξνρήο ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο πξαγκαηνγλσκνζπλώλ· β. σο «επηζηεκνληθή 

πεξηνρή» λνείηαη ην πεδίν γλώζεσλ θάζε εηδηθόηεηαο 

Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ, όπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη από ην 

νηθείν λνκνζεηηθό πιαίζην ή/θαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο 

αληίζηνηρεο ζρνιήο ή ηκήκαηνο Παλεπηζηεκηαθνύ Ιδξύκαηνο 

Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηζόηηκεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο σο γλσζηηθό αληηθείκελν λνείηαη 

ην πεδίν γλώζεσλ θάζε εηδηθόηεηαο Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ, 

όπσο απηό πξνθύπηεη από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο· γ. σο 

«επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα» λνείηαη ην ζύλνιν ησλ βαζηθώλ θαη 

επηκέξνπο επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ Μεραληθνύ, 

θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο. Με ην 

επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα ζπζηεκαηνπνηείηαη αλαιπηηθά θαη 

θαηαγξάθεηαη ην πεξηερόκελν ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ Μεραληθνύ θαη 

ησλ ηξόπσλ απόθηεζεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ· δ. σο «επαγγεικαηηθό 

δηθαίσκα» λνείηαη ε αληηζηνίρη- ζε ησλ εηδηθνηήησλ κε πξόζβαζε 

ζε δξαζηεξηόηεηεο Μεραληθήο. 

3. Σν πξώην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.δ. ηεο 27εο 

Ννεκβξίνπ /14εο Γεθεκβξίνπ 1926, όπσο αληη- θαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 2 ηνπ Ν. 1486/1984 (Α' 161), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σα κέιε ηνπ ΣΔΔ εληάζζνληαη ζηηο αθόινπζεο εηδηθόηεηεο: α) 

πνιηηηθώλ κεραληθώλ, β) αξρηηεθηόλσλ κεραληθώλ, γ) 

κεραλνιόγσλ κεραληθώλ, δ) ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ, ε) 

αγξνλόκσλ-ηνπνγξάθσλ κεραληθώλ, ζη)ρεκηθώλ κεραληθώλ, δ) 

κεραληθώλ κεηαιιείσλ - κεηαιινπξγώλ, ε) λαππεγώλ κεραληθώλ, 

ζ) ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ, η) κεραληθώλ ρσξνηαμίαο, 

πνιενδνκίαο θαη αλάπηπμεο, ηα) κεραληθώλ πεξηβάιινληνο, ηβ) 

κεραληθώλ νξπθηώλ πόξσλ, ηγ) κεραληθώλ παξαγσγήο θαη 

δηνίθεζεο. 

4. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά από πξόηαζε 

ησλ Τπνπξγώλ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα ζέκαηα: 
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α. ε ξύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ κε θαζνξηζκό 

ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ γηα θάζε εηδηθόηεηα, ζύκθσλα 

κε ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.δ. ηεο 27εο 

Ννεκβξίνπ/14εο Γεθεκβξίνπ 1926, όπσο ηζρύεη θαη 

β. ε αλαιπηηθή απαξίζκεζε θαη αληηζηνίρηζε, κε ηελ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε, ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Μεραληθήο αλά εηδηθόηεηα βάζεη απνδηδόκελσλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ θαη ε δηαδηθαζία άζθεζήο ηνπο. 

5. Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη 

ελλεακειήο Δπηηξνπή εθπόλεζεο ζρεδίνπ πξόηαζεο γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγαηνο ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ. Με ηελ ίδηα ή όκνηα απόθαζε θαη εληόο ηεο ίδηαο 

πξνζεζκίαο ζπζηήλνληαη θαη ζπγθξνηνύληαη δεθαηξείο (13) 

ηξηκειείο νκάδεο έξγνπ, κία αλά εηδηθόηεηα, πνπ ππνβνεζνύλ ην 

έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ηνπ παξόληνο, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξόληνο. 

6. Η ελλεακειήο Δπηηξνπή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 

ζπγθξνηείηαη από ηαθηηθά κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη 

απνηειείηαη από: α) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.), β) δύν (2) κέιε ηεο νκάδαο 

έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (1) 

εθπξόζσπνο ηνπ ζπιιόγνπ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη έλαο 

(1) εθπξόζσπνο ησλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν επεμεξγάδεηαη, 

γ) ηέζζεξηο (4) εθπξνζώπνπο ησλ ζπ- λαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 4, δ) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

πληνληζκνύ θαη ε) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνύ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηέρεη άλεπ 

ςήθνπ εθπξόζσπνο από ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη θνξείο ηεο πεξίπησζεο β' δελ πξνηείλνπλ 

εθπξόζσπό ηνπο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε, ε Δπηηξνπή ζπκπιεξώλεηαη 

από πξόζσπα πνπ νξίδνληαη από ηνπο αξκόδηνπο Τπνπξγνύο. 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εθπόλεζε θαη ππνβνιή πξνο ηνπο 

ζπλαξκόδηνπο Τπνπξγνύο ζρεδίνπ πξόηαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο ιακβάλεη ππόςε ηα πνξίζκαηα ησλ νκάδσλ έξγνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο ή, ζε πεξίπησζε κε 

εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηνπο, ιακβάλεη ππόςε ηεο, κεηαμύ άιισλ, 

ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ έξγνπ, ηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή, ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ηε δηεζλή 

εκπεηξία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

Η Δπηηξνπή ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην ζρέδην πξόηαζεο 

ζηνπο ζπλαξκόδηνπο Τπνπξγνύο εληόο πέληε (5) κελώλ από ηε 

ζπγθξόηεζή ηεο. Η Δπηηξνπή εθθηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, άκεζα από ηε ζπγθξόηεζή ηεο, 

παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ησλ Οκάδσλ Έξγνπ. Η Δπηηξνπή 

ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ηόπν θαη ρώξν πνπ 

νξίδεηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

πληνληζκνύ, πνπ 

εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ. Η ζύλζεζή ηεο κεηαβάιιεηαη σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ αλάινγα κε ηελ 

εηδηθόηεηα, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπδεηείηαη. Η Δπηηξνπή 

βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

πέληε (5) από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθά 

πξέπεη λα παξίζηαληαη δύν (2) κέιε από ηα ηέζζεξα (4) ζπλαξ- 

κόδηα Τπνπξγεία ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη έλα (1) κέινο από ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνύ. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ σο 

παξαηεξεηέο νη πληνληζηέο ησλ ινηπώλ νκάδσλ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε Δπηηξνπή δελ 

ππνβάιιεη ην ζρέδην πξόηαζήο ηεο ή απηό είλαη ειιηπέο σο πξνο 

κία ή πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, 

ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κε πξόηαζε ησλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγώλ ηεο 

παξαγξάθνπ 

4, γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππόςε, κεηαμύ άιισλ, ηα πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ηα 

πνξίζκαηα θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ έξγνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο, άιισο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

πξαθηηθώλ, πνξηζκάησλ γηα κία ή πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο, 

ιακβά- λεηαη ππόςε ε επηζηεκνληθή πεξηνρή, ηα επαγγεικαηηθά 

πεξηγξάκκαηα, ε δηεζλήο εκπεηξία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

7. Οη δεθαηξείο (13), αλά εηδηθόηεηα, ηξηκειείο νκάδεο έξγνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 4, ππνβνεζνύλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νθείινπλ εληόο δύν 

(2) κελώλ από ηε ζπγθξόηεζή ηνπο λα ππνβάινπλ πξνο ηελ 

Δπηηξνπή αλά εηδηθόηεηα πόξηζκα κε δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα γηα 

ηα ζέκαηα ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 4, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή ζα ζπληάμεη γηα όιεο ηηο 

εηδηθόηεηεο ην ζρέδην πξόηαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ 

δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4. 

Καζεκία ηξηκειήο Οκάδα Έξγνπ εθ ησλ 13 αλά εηδηθόηεηα 

ζπγθξνηείηαη κε ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη 

απνηειείηαη από: α) δύν (2) εθπξνζώπνπο ησλ ηδξπκάησλ 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

εθπξνζσπώληαο ην ζύλνιν ησλ ηδξπκάησλ ηεο εηδηθόηεηαο θαη β) 

έλαλ (1) εθπξόζσπν από ην ζύιινγν δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ 

ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Υξέε Πξνέδξνπ εθηειεί ν έλαο εθ ησλ 

εθπξνζώπσλ ησλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο δελ πξνηείλνπλ εθπξόζσπό ηνπο 

ζηελ αληίζηνηρε νκάδα έξγνπ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε, νη νκάδεο 

έξγνπ ζπκπιεξώλνληαη από πξόζσπα πνπ νξίδνληαη από ηνπο 

αξκόδηνπο Τπνπξγνύο. 

Η κε ππνβνιή πνξίζκαηνο από ηηο Οκάδεο Έξγνπ εληόο ηεο 

δίκελεο πξνζεζκίαο δελ θσιύεη ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ην 

ζρέδην πξόηαζήο ηεο άλεπ απηώλ. Η επηηξνπή ιακβάλεη ππόςε, 

εθόζνλ ππάξρνπλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ 

έξγνπ. 

8. Σα Τπνπξγεία Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δηαζθαιίδνπλ 
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ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ νκάδσλ έξγνπ κέζσ ηεο παξνρήο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο, γξακκαηεηαθήο θαη λνκηθήο 

ππνζηήξημεο. 

9. ε πεξίπησζε αλαγλώξηζεο λέσλ εηδηθνηήησλ από ην ΣΔΔ ν θαζνξηζκόο επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ επί ηεο άζθεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Μεραληθήο γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

εληόο ησλ σο άλσ πξνζεζκηώλ. 

10. Από ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 

2, 3, 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4663/1930 (Α' 149) «Πεξί εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, Αξρηηέθηνλνο θαη Σνπνγξάθνπ». 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη κε ηελ παξάιιειε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 3919/2011. 

Β. Η θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ Α5 εθδίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. 

 


