Απαραίηηηες ρσθμίζεις ζηο Π.Δ. για ηη διαζθάλιζη ηων όρων ηης
άζκηζης ηοσ επαγγέλμαηος, όζον αθορά ζηοσς διπλωμαηούτοσς
μητανικούς, με καηοτύρωζη ηοσ δημοζίοσ ζσμθέρονηος.
ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4439/2016 γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηζρχνληα δηεζλψο –
ISCO ηεο ILO θαη CPV (Καλνληζκφο Δπξσπατθήο Σαμηλφκεζεο
Δηδηθνηήησλ)
« Άρθρο 1»
Γενικέσ Αρχέσ
1. Σν επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ δηθαηνχληαη απνθιεηζηηθά λα
αζθνχλ:
α) νη θάηνρνη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο ηίηινπ
ζπνπδψλ

δηπισκαηνχρνπ

κεραληθνχ

Πνιπηερλείνπ,

Αλψηαηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ή Σκήκαηνο ηδξπκάησλ
ηεο εκεδαπήο
β) νη

θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ κεραληθνχ νκνηαγνχο

ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλσλ σο ηζνηίκσλ
θαη αληίζηνηρσλ.
2. Η ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απνλέκεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο
(ΣΔΔ), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηφπηλ δε ηεο
αδεηνδνηήζεσο
ππνρξεσηηθά

απηήο,
κέινο

ηνπ,

ν

κεραληθφο
θέξεη

ηνλ

θαζίζηαηαη
ηίηιν

ηνπ

«Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ - κέινπο Σ.Δ.Δ.»
3.

Σα κέιε ηνπ ΣΔΔ εληάζζνληαη ζηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο,
φπσο εθάζηνηε απηέο ηζρχνπλ. Οη βαζηθέο εηδηθφηεηεο
δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ θαη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε.

4. ε θάζε βαζηθή εηδηθφηεηα αληηζηνηρεί ε πξφζβαζε ζε
ζπγθεθξηκέλεο

επαγγεικαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

φπσο

θαησηέξσ νξίδεηαη. Η εκπεηξία δελ κεηξά ζηελ πξφζβαζε,
αιιά κφλν ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Η πξφζβαζε
δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ 5εηή αδηάζπαζην θχθιν ζπνπδψλ. Η
εκπεηξία κπνξεί λα απνηειεί παξάκεηξν αλάιεςεο ηερληθήο
επζχλεο ζηελ επίβιεςε θαη ζπληνληζκφ ηερληθψλ έξγσλ,
αιιά δελ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε
επηπιένλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε
δξαζηεξηφηεηεο Μεραληθνχ.
5. Πιήξεο πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θάζε εηδηθφηεηαο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θάηνρνπο
εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο ηίηινπ ζπνπδψλ
δηπισκαηνχρνπ
ζπνπδψλ

κεραληθνχ. Η

γηα

πξφζβαζε

επάξθεηα
ζηηο

ηνπ

ηίηινπ

επαγγεικαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο εηδηθφηεηαο κεραληθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ
ην

Σ.Δ.Δ.,

έπεηηα

απφ

εηζήγεζε

ηεο

αληίζηνηρεο

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη
γλσκνδφηεζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ
ηνπ πιιφγνπο ησλ Μεραληθψλ θαη ηα αληίζηνηρα
Πνιπηερλεία, Πνιπηερληθέο ρνιέο ή Σκήκαηα ηεο
εκεδαπήο. Με ην παξφλ δηαπηζηψλεηαη ε επάξθεηα ησλ
ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο. Γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ
ηεο αιινδαπήο ε επάξθεηα δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεηαη
κεκνλσκέλα αλά Μεραληθφ κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
6. Δπηηξέπεηαη παξάιιειε πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ, φηαλ απηφ
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ε εηδηθφηεηα, αλάινγα κε ηε
βαξχηεηα πνπ έρνπλ ζηα εληαία πεληαεηή αδηάζπαζηα
πξνγξάκκαηα

ζπνπδψλ.

Γελ

λνείηαη

ε

απφδνζε

επαγγεικαηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα,
εάλ δελ βαζίδεηαη ζε ζπλεθηηθή νκάδα δηδαζθνκέλσλ
καζεκάησλ, φπσο ζα ηεθκεξηψλεηαη ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ. Η παξάιιειε πξφζβαζε αλαθέξεηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ κεραληθψλ

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
ΣΔΔ φζν αθνξά ηελ απνλνκή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο
εηδηθφηεηεο ή ζε λέεο εηδηθφηεηεο.
7. Ο κεραληθφο έρνληαο πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, αλαιακβάλεη θαη ην αληίζηνηρν επίπεδν
Σερληθήο

Δπζχλεο,

φζνλ

αθνξά

ζηε

κειέηε,

ζην

ζρεδηαζκφ, ζηελ παξαθνινχζεζε, ζηνλ έιεγρν, ζηελ
επίβιεςε,
αμηνιφγεζε

ζηελ

πινπνίεζε,

θαη

ζηελ

ζηελ

απνηίκεζε,

νινθιεξσκέλε

ζηελ

ιεηηνπξγία,

ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ, έξγσλ,
ηερληθψλ έξγσλ, ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, δηεξγαζηψλ
θαη δηθηχσλ. Οη κεραληθνί σο θάηνρνη εληαίνπ θαη
αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο ηίηινπ ζπνπδψλ θαηαηάζζνληαη
ζην έβδνκν επίπεδν ηνπ Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ. Η ηερληθή επζχλε πνπ

αλαιακβάλνπλ νη

δηπισκαηνχρνη κεραληθνί γηα ηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ
ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζρεδίσλ
εξγαζίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηε δηαρείξηζε θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αηφκσλ ή νκάδσλ γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα ζε
θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ αληηζηνηρεί ζην πςειφηεξν επίπεδν
ηερληθήο επζχλεο. ε απηφ ην επίπεδν ηερληθήο επζχλεο,
κπνξεί λα αλαιεθζεί ε εθπφλεζε

Οινθιεξσκέλεο

Μειέηεο, ή /θαη ε Δπίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηεο ή/θαη ε
Οινθιεξσκέλε Τινπνίεζε χλζεηνπ ΄Δξγνπ, ή ε Θέζε ζε
ιεηηνπξγία

ζχλζεησλ

Δγθαηαζηάζεσλ

Γηεξγαζηψλ,

δηθηχσλ, ή ζπλαθψλ.
Η κειέηε θαη ε εθηέιεζε έξγσλ επηπέδνπ δηπισκαηνχρνπ
κεραληθνχ δχλαηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ λα
πινπνηείηαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ππφ ην ζπληνληζκφ
δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ.
Οη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηελ
αλαγλψξηζή ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ηελ Κεληξηθή Σερληθή
Δπζχλε γηα ηελ Οξγάλσζε, Δπηκεξηζκφ Καζεθφλησλ,

Γηνίθεζε θαη πληνληζκφ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο
εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη άιισλ
8. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ
νξίδνληαη απφ ηα Πνιπηερλεία , ηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο ή
ηα Σκήκαηα ηεο εκεδαπήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν νξίδεηαη ην πεδίν
γλψζεσλ θάζε εηδηθφηεηαο δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ,
φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ελ
ιφγσ ζρνιήο.
9. Πξνβιέπεηαη κεξηθή πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε
ην πξφγξακκα θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, γηα φζνπο θαηφρνπο
ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηνπ νπνίνπ δελ θαιχπηεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ επάξθεηα.
Η επάξθεηα ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο γηα
πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηδηθφηεηαο
κεραληθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Σ.Δ.Δ., έπεηηα απφ
εηζήγεζε

ηεο

αληίζηνηρεο

Δπηζηεκνληθήο

Δπηηξνπήο

Δηδηθφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ., θαη γλσκνδφηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ζπιιφγνπ

ησλ

εθπξνζψπσλ

δηπισκαηνχρσλ
ησλ

Μεραληθψλ

αληίζηνηρσλ

θαη

Πνιπηερλείσλ,

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ησλ Μεραληθψλ, θαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ σο επαξθή γλσζηηθά
αληηθείκελα γηα θάζε εηδηθφηεηα.
10. Οη

επαγγεικαηηθέο

Δηδηθφηεηαο

δξαζηεξηφηεηεο

αζθνχληαη

ηεο

απνθιεηζηηθά

Βαζηθήο

απφ

ηνπο

δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο ηεο εηδηθφηεηαο, θαηά ην
άξζξν 1, §1 νη νπνίνη θαη δελ ππνθαζίζηαληαη απφ ηνπο
θαηφρνπο

Μεηαπηπρηαθψλ

Γηπισκάησλ

Δηδίθεπζεο,

πξνζδίδνπλ δε κφλν πξφζζεηα πξνζφληα ζην πεδίν
εμεηδίθεπζεο.
11. Οη αξρέο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ Άζθεζε
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ θαζνξίδνπλ θαη ηα

θξηηήξηα έληαμεο ζηα Μεηξψα (ΜΔΚ) (θαηά ηεο ζχληαμε
ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο εθαξκνγήο ηνπ ππάξρνληα
λφκνπ ή /θαη κε ζεκεηαθή ηνπ ηξνπνπνίεζε).
Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ
θαηάηαμε ησλ κεραληθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηα
Μεηξψα

φισλ

ησλ

θαηεγνξηψλ

(κειεηεηψλ,

θαηαζθεπαζηψλ, θ.α.).
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζπγθξνηεί
ζρεηηθή επηηξνπή.
12.1 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξέπεη λα πξνβιέπεη λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο ή Γηππνπξγηθέο Απνθάζεηο ζέζπηζεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ θαη Καλνληζκψλ ΄Δξγσλ, θαζψο
θαη Πξνδηαγξαθψλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Μειεηψλ θαη
΄Δξγσλ ζε φιεο ηηο θιίκαθεο εθαξκνγψλ. Οκνίσο πξέπεη
λα πξνβιέπνληαη Οκάδεο ΄Δξγνπ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε
πεξηζζνηέξσλ

ηεο

κηαο

εηδηθφηεηαο

κε

ειάρηζηεο

πξνδηαγξαθέο ζηειέρσζεο θαη ππνρξεσηηθφηεηαο, Η
Γηνίθεζε ησλ Οκάδσλ ΄Δξγνπ απνηειεί αληηθείκελν
Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ κε θαηνρχξσζε ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο.
12.2 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξέπεη

λα πξνβιέπεη

ηε

δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο
ησλ Μεραληθψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ζηελ πξαθηηθή
εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. ηα δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ.
Με ζθνπφ ηελ παξαπάλσ ζεζκνζέηεζε, ε Αληηπξνζσπεία ηνπ
ΣΔΔ

ζπγθξφηεζε

επηηξνπέο

πνπ

ζα

ζπληάμνπλ

ζρέδηα

εθαξκνζηηθψλ λφκσλ.
13.

Σν ΣΔΔ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνρξενχηαη λα εθπιεξνί ηηο
αλσηέξσ αξρέο θαηά ηελ αδεηνδφηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
β.

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηεί ζρεηηθή Δπηηξνπή.

Άρθρο 2
Έννοια μηχανικού, μαθηςιακά αποτελέςματα
και κοινέσ επαγγελματικέσ δραςτηριότητεσ
όλων των ειδικοτήτων
1.Ωο κεραληθφο λνείηαη ν επηζηήκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε
κειέηε,

ζρεδίαζε,

έξεπλα,

αλάπηπμε,

πινπνίεζε-

εθαξκνγή, θαηαζθεπή, παξαγσγή, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία,
δηαρείξηζε,

βειηίσζε

εγθαηαζηάζεσλ,

θαη

πηζηνπνίεζε

ζπζηεκάησλ,

κεραλψλ,

δνκψλ,
ζπζθεπψλ,

πξντφλησλ, πιηθψλ, δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη κεζφδσλ
αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. Ωο απφθνηηνο ησλ
ηδξπκάησλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ν
κεραληθφο έρεη γλψζεηο θαη είλαη ηθαλφο λα αζθήζεη ην
επάγγεικα

ζε

ζρέζε

κε

ηα

θάησζη

καζεζηαθά

απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζχκθσλα κε ηνλ εληαίν θχθιν ζπνπδψλ ηνπ:
α. εθαξκνγή ζεκειησδψλ γλψζεσλ θπζηθήο θαη καζεκαηηθψλ,
θαζψο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο γηα ηελ επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ,
β. ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε πεηξακάησλ ζε εξγαζηεξηαθή,
εκηβηνκεραληθή,

βηνκεραληθή

θιίκαθα,

αλάιπζε,

ζρνιηαζκφο θαη ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή
έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ,
γ. ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ή κηαο δηεξγαζίαο γηα ζχλζεζε
ιχζεσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ,
δ. δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη παξνρή
ιχζεσλ

επί

πξνβιεκάησλ

κεραληθήο

κε

εθαξκνγή

ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ, βάζεη απηήο,
ε. ρξήζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο κεραληθήο κε
ζεβαζκφ ζηελ δεκφζηα πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ
εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
αηζζεηηθή, ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, θαη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή, ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη

ηελ εδαθηθή ζπλνρή, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ

ζπκθέξνληνο

θαη

γηα

ηελ

επίηεπμε

απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο,
ζη. θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη αλάιεςε ηεο εζηθήο,
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζχλεο, ζην πιαίζην ησλ
ζεζκψλ θαη λφκσλ ηεο επλνκνχκελεο Πνιηηείαο,
δ. αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο αλαλέσζεο ησλ γλψζεσλ κε
ζπκκεηνρή ζε δηθαίσκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.
2. Γεδνκέλσλ

ησλ

ηθαλνηήησλ

βάζεη

καζεζηαθψλ

απνηειεζκάησλ, ν θάζε κεραληθφο δχλαηαη λα αζθεί ηηο
θάησζη

γεληθέο

επαγγεικαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

ζην

πιαίζην ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
i. Αλάιπζε

θαη

ζρεδηαζκφο

ησλ

έξγσλ/πξντφλησλ/ζπζηεκάησλ,
ii. χληαμε θαθέινπ ηνπ έξγνπ,
iii. Έιεγρνο,

επηζεψξεζε,

πξνβιεκάησλ

θαη

ιεηηνπξγία,

ζπληήξεζε

ησλ

δηάγλσζε
ηερληθψλ

έξγσλ/εγθαηαζηάζεσλ/έξγσλ,
iv. Καηαζθεπή/πινπνίεζε

ησλ

ηερληθψλ

έξγσλ/

εγθαηαζηάζεσλ/έξγσλ,
v. Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ
vi. πληνληζκφο νκάδαο κειέηεο/επίβιεςεο/έξγνπ, αλάιπζε
επηθηλδπλφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ
έξγνπ θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ
κεραληθψλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
vii. Δθπφλεζε

θαη

επίβιεςε

κειεηψλ

επηρεηξεζηαθήο

νξγάλσζεο θαη έξεπλαο,
viii. Δθπφλεζε

θαη

επίβιεςε

κειεηψλ/κειεηψλ
βησζηκφηεηαο/βειηηζηνπνίεζεο
/ιεηηνπξγίαο,

ηερληθννηθνλνκηθψλ
ζθνπηκφηεηαο/κειεηψλ
ζπζηεκάησλ

δηνίθεζεο

ix. Δθπφλεζε

θαη

εθαξκνγή

πξνγξακκαηηζκνχ

θαη

κειεηψλ

ρξνληθνχ

νινθιεξσκέλσλ

ζρεδίσλ

πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο έξγσλ,
x. ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ, δηαρείξηζε θαη εθαξκνγέο
ειέγρνπ νιηθήο πνηφηεηαο πιηθψλ, έξγσλ, δηεξγαζηψλ θαη
εξγαζηψλ,
xi. Γηαζθάιηζε
ζπζηήκαηα

πνηφηεηαο
θαη

ζε

έθδνζε

πξντφληα,

εκάησλ

δηαδηθαζίεο,

Πνηφηεηαο

θαη

Λεηηνπξγίαο,
xii. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε, πηζηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη
επηζεψξεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, Γηελέξγεηαο θαη
ειέγρνπ αγνξάο
xiii. Δθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζχληαμε ΑΤΦΑΤ,
xiv. Τπεξεζία ηερληθνχ αζθαιείαο ηεο εξγαζίαο,
xv. Τπεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαη ζχληαμε ηερληθψλ
εθζέζεσλ,
xvi. Πξαγκαηνγλσκνζχλε, δηαηηεζία & δηακεζνιάβεζε,
xvii. Δθηίκεζε, παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη απνηίκεζε
θηλδχλσλ ζε κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα, φπσο ζε
ζπλζήθεο

θπζηθψλ

θαηαζηξνθψλ,

βηνκεραληθψλ

αηπρεκάησλ, θ..ά.,
xviii. ρεδηαζκφο,

αλάπηπμε,

εγθαηάζηαζε

θαη

εθαξκνγή

κεζφδσλ κε θαηαζηξνθηθνχ ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθή
θιίκαθα θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν,
xix. Δθπαίδεπζε- Γηδαζθαιία θαη Γηάρπζε γλψζεο,
xx. Έξεπλα, Αλάπηπμε, Καηλνηνκία,

xxi. Γηαρείξηζε,

παξαθνινχζεζε

θαη

αμηνιφγεζε

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ,
xxii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ηνκεαθψλ θαη θιαδηθψλ, ηνπηθψλ
ή πεξηθεξεηαθψλ/εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ θαη
κειεηψλ,
xxiii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ
ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ.

Η Πξφεδξνο
ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ

O Γεληθφο Γξακκαηέαο
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΓΗ

