
ΤΕΕ 
Άλλο τεχνοκράτης, άλλο τεχνολόγος µηχανικός 
 
Σύµφωνα µε σχέδιο απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής, το ΤΕΕ µε απόφασή του θεωρεί 
ότι υπάρχουν δύο τύποι µηχανικών (Tεχνοκράτης Mηχανικός και Mηχανικός Tεχνολόγος) οι 
οποίοι ορίζονται ως εξής: 
 
1. Tεχνοκράτης Mηχανικός ορίζεται ο Mηχανικός που: 
α) οι σπουδές του δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζει, µελετά, κατασκευάζει, συντηρεί, 
λειτουργεί και γενικά διαχειρίζεται έργα και συστήµατα κάθε είδους, έχοντας πλήρη ευθύνη γι' 
αυτά: 
β) µπορεί να ηγείται οµάδων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που µπορεί να περιλαµβάνουν 
επιστήµονες κάθε είδους, αλλά και Mηχανικούς τεχνολογικής κατεύθυνσης, µε σκοπό µέσα 
από την οµαδική λειτουργία να συντονίζει πράξεις ή λειτουργίες, όπως αυτές περιγράφονται 
παραπάνω, 
γ) µπορεί να παίρνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές µεγάλης τεχνικής και τεχνοοικονοµικής 
σπουδαιότητας, 
δ) µπορεί να διεξάγει έρευνα και να προωθεί την εισαγωγή Nέων Tεχνολογιών. 
Για να µπορεί να αντεπεξέλθει σ' αυτά τα καθήκοντα ο Mηχανικός πρέπει να έχει µια ιδιαίτερα 
σοβαρή θεωρητική συγκρότηση, τόσο στους κλάδους της καθαυτό Mηχανικής, όσο και σε 
επιστήµες ∆ιοίκησης Aνθρωπίνων Πόρων, ∆ιαχείρισης Oικονοµικών Πόρων και 
ανεπτυγµένες δεξιότητες σε θέµατα ασφάλειας και υγείας του ανθρώπινου δυναµικού, όσο και 
οικολογίας. 
2. Mηχανικός Tεχνολόγος είναι ο Mηχανικός που έχει άριστη γνώση των διαδικασιών, µέσων 
και µεθόδων για την παραγωγή έργων και µπορεί υπό την καθοδήγηση ενός Tεχνοκράτη 
Mηχανικού να συµµετάσχει σε οµάδα µελέτης, επίβλεψης ή κατασκευής έργου. 
Bασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης του παραπάνω επιστήµονα είναι η άρτια γνώση της 
τεχνολογίας που αφορά τον τεχνικό τοµέα στον οποίο εξειδικεύεται, καθώς και η ικανότητα να 
συµµετέχει σε οµαδική δουλειά και να επικοινωνεί µε επαγγελµατίες τεχνικής κατεύθυνσης 
χαµηλότερων βαθµίδων που εµπλέκονται στην υλοποίηση έργων. 
H παιδεία του συγκεκριµένου επαγγελµατία δε χρειάζεται να έχει πολύ µεγάλο εύρος, 
δεδοµένου ότι προσφέρει τις υπηρεσίες του συνήθως σε περιορισµένο γνωστικό τοµέα, σε 
σχέση µε τον Tεχνοκράτη Mηχανικό. 
 
Τα αντισταθµιστικά µέτρα 
Σηµειώνουµε ότι πρόσφατα δηµοσιεύθηκε η αρ. ∆11δ/87/9 (ΦEK251/B/25.2.2005) Aπόφαση 
"Pύθµιση θεµάτων που αφορούν στην υλοποίηση αντισταθµιστικών µέτρων για το επάγγελµα 
του µηχανικού και επιβάλλονται από το Συµβούλιο Aναγνώρισης Eπαγγελµατικής Iσοτιµίας 
Tίτλων Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης, σε εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 165/2000, όπως 
ισχύει", η οποία συντάχθηκε µε σύµφωνη γνώµη του TEE και περιλαµβάνει διατάξεις που 
κατοχυρώνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων των επαγγελµατιών που θα ασκήσουν το 
επάγγελµα του µηχανικού. O φορέας που θα το πιστοποιεί είναι το Tεχνικό Eπιµελητήριο 
Eλλάδας. 
 
Tο κείµενο της Aπόφασης 
Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 16 του N. 3149/2003 (ΦEK 141/10.6.2003). 
2 Tις διατάξεις του Π∆ 165/2000 (ΦEK A΄ 149/2000) "Προσαρµογή της Eλληνικής 
Nοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε 
την Οδηγία 89/48/EOK του Συµβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού.  
3. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του N. 1558/1985 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα" (A΄ 
137) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του N. 2081/1992 (A΄ 154) και τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 1 του N. 2469/1997 (A΄ 38). 
4. Tο γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
A΄ ∆οκιµασία Eπάρκειας 
1. H δοκιµασία επάρκειας του άρθρου 5 του Π∆ 165/2000, όπως ισχύει, διεξάγεται στο 



Tεχνικό Eπιµελητήριο Eλλάδας από Eιδικές Eπιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από το TEE 
και αποτελούνται από τακτικά µέλη του TEE εγνωσµένου επιστηµονικού και επαγγελµατικού 
κύρους µε ανάλογη ειδικότητα προς το αντικείµενο της δοκιµασίας. 
2. Oι Eπιτροπές είναι τριµελείς για κάθε ειδικότητα και ένα µέλος τους µπορεί να είναι εν 
ενεργεία µέλος ∆EΠ του EMΠ ή Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας. 
3. H διαδικασία δοκιµασίας επάρκειας είναι γραπτή, διαρκεί, κατ' ανώτατο όριο, οκτώ (8) ώρες 
ανά δραστηριότητα και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. 
4. Tο αντικείµενο της δοκιµασίας επάρκειας περιορίζεται στον ή στους τοµείς γνώσεων που 
έχουν επιβληθεί ως αντισταθµιστικά µέτρα από το Συµβούλιο Aναγνώρισης Eπαγγελµατικής 
Iσοτιµίας Tίτλων Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης (ΣAEI). 
5. H θεµατολογία της δοκιµασίας επάρκειας ορίζεται από το TEE και κοινοποιείται 
τουλάχιστον 1 µήνα προ της ηµεροµηνίας των εξετάσεων στους ενδιαφεροµένους µε κάθε 
είδος σχετικής πληροφορίας και διάφορα άλλα λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµατα όπως 
βοηθήµατα που επιτρέπεται να έχουν οι ενδιαφερόµενοι κλπ. 
6. H βαθµολόγηση της δοκιµασίας επάρκειας θα γίνεται από την τριµελή επιτροπή µε µέγιστο 
βαθµό το 10 ή πολλαπλάσιό του και ελάχιστο βαθµό επιτυχίας το 70% του µέγιστου. Σε 
περίπτωση αποτυχίας στη δοκιµασία επάρκειας ο ενδιαφερόµενος µπορεί να την επαναλάβει 
σε επόµενη περίοδο διεξαγωγής της δοκιµασίας. 
7. H δοκιµασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο σύµφωνα µε 
πάγια απόφαση του TEE και τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται εντός 20ηµέρου από τη 
διεξαγωγή της δοκιµασίας. 
8. Για τη συµµετοχή στη δοκιµασία επάρκειας οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στο 
TEE σχετική αίτηση µε συνηµµένη την απόφαση του ΣAEI. 
 
B΄ Πρακτική Άσκηση Προσαρµογής 
H πρακτική άσκηση προσαρµογής του άρθρου 5 του Π∆ 165/2000, όπως ισχύει, 
πραγµατοποιείται σε φορείς ή γραφεία Mελετών υπό την εποπτεία και έλεγχο του TEE. 
2. Tο TEE καταρτίζει κατάλογο των φορέων ή των γραφείων µελετών, µε κατάταξή τους σε 
κατηγορίες, στα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση προσαρµογής. 
3. O χρόνος πρακτικής άσκησης προσαρµογής καθώς και το αντικείµενο θα είναι το 
καθοριζόµενο από τη σχετική απόφαση του ΣAEI. 
4. Tο TEE µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου αποφασίζει: 
α. Kαι προτείνει τους συγκεκριµένους φορείς ή γραφεία µελετών, από τον ανωτέρω κατάλογο 
φορέων ή γραφείων µελετών, στα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εν λόγω άσκηση µετά 
από επιλογή του ενδιαφεροµένου και αποδοχή του φορέα ή γραφείου. 
β. Tον περιληπτικό πίνακα άσκησης που θα περιλαµβάνει:  
- Στοιχεία µηχανικού 
- Xρόνο άσκησης 
- Aντικείµενο απασχόλησης 
- Λεπτοµέρειες άσκησης προσαρµογής µε κατ' ελάχιστον τα εξής:  
Tήρηση ηµερολογίου µε στοιχεία άσκησης. 
i. Συµµετοχή στη σύνταξη ή εκπόνηση: 
- Yπολογισµών 
- Tεχνικών εκθέσεων 
- Tεχνικών Προδιαγραφών 
- Προϋπολογιστικών στοιχείων κατασκευών σε ολοκληρωµένα αντικείµενα και όχι µόνο τµήµα 
(µέρη έργου). 
ii. Συµµετοχή στο συντονισµό και καθοδήγηση τουλάχιστον ενός µεγάλου ή µεσαίου έργου ή 
περισσοτέρων µικρών µε επιστηµονική συµµετοχή και άλλων ειδικοτήτων.  
iii. Eξοικείωση µε τους Eλληνικούς Kανονισµούς, τα Eλληνικά Πρότυπα και τους 
Eυρωπαϊκούς Kώδικες και των προτύπων και κανονισµών µιας ακόµη ευρωπαϊκής χώρας. 
γ. Tον τρόπο ενηµέρωσης του TEE από το φορέα απασχόλησης για την εργασία του 
ενδιαφεροµένου ανά εξάµηνο και δραστηριότητα. 
5. Mετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου της άσκησης προσαρµογής που αναγγέλλεται 
από το φορέα απασχόλησης στο TEE, υποβάλλεται και η τελική έκθεση που περιγράφει 
λεπτοµερώς τα αντικείµενα απασχόλησης και τα καθήκοντα του ενδιαφεροµένου, καθώς και η 
αίτηση του ενδιαφεροµένου για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης. 
6. H αξιολόγηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής γίνεται εντός 30 ηµερών από την 
υποβολή της αίτησης, από ειδική επιτροπή που ορίζεται από το TEE, και αποσκοπεί στην 
επιβεβαίωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησε ο ενδιαφερόµενος κατά 



τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στη δραστηριότητα ενδιαφέροντος. 
7. H αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρµογής ολοκληρώνεται µε συνέντευξη του 
ενδιαφεροµένου, διάρκειας δύο ωρών κατ' ανώτατο, στην ελληνική γλώσσα από τριµελή 
επιτροπή αξιολόγησης. 
8. H επιτροπή θα αποτελείται από τακτικά µέλη του TEE εγνωσµένου επιστηµονικού και 
επαγγελµατικού κύρους µε ανάλογη ειδικότητα προς το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης, 
και ένα µέλος της µπορεί να είναι εν ενεργεία µέλος ∆EΠ του EMΠ ή Πολυτεχνικής Σχολής 
της χώρας. 
9. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εφόσον το επιθυµούν, να 
συνεχίσουν την πρακτική άσκηση µε τους ίδιους όρους, και να επαναξιολογηθούν εντός 
εξαµήνου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ενδιαφερόµενος έχει µόνο τη δυνατότητα να 
συµµετάσχει σε δοκιµασία επάρκειας, άλλως απορρίπτεται. 
H παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. 
 
Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005 
 
OI YΠOYPΓOI 
OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN 
Γ. AΛOΓOΣKOYΦHΣ 
 
ΠEPIBAΛΛONTOΣ XΩP/ΞIAΣ KAI ∆HMOΣIΩN EPΓΩN 
Γ. ΣOYΦΛIAΣ 
 
ANAΠTYΞHΣ 
∆. ΣIOYΦAΣ 
 
EΘNIKHΣ ΠAI∆EIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN 
M. ΓIANNAKOY 
 


