ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων Πτυχιούχων Μηχανικών και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πτυχιούχων Μηχανικών
και των ισοτίµων µε αυτά σχολών, καθώς και ο τρόπος άσκησής τους.
Ήδη από τριακονταετίας και πλέον (από την ψήφιση
του ν. 1404/1983), θεσπίστηκε η υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθµίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ανωτέρω, πλην όµως, η ρύθµιση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα και παραµένει εκκρεµής για το µεγαλύτερο
µέρος των πτυχιούχων αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις 28 ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών
ΤΕ που υπάρχουν, περιορισµένες ρυθµίσεις έχουν γίνει
µόνο για τους πτυχιούχους των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικής, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής,
Πληροφορικής και συναφών µε την Πληροφορική Τµηµάτων. Κάποιες απόπειρες που έγιναν για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ άλλων Τµηµάτων, µε την υποβολή
προτάσεων για έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, ουδέποτε ολοκληρώθηκαν.
Δεδοµένου ότι και για τα νέα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής που ιδρύθηκε µε το ν. 4521/2018
δεν έχουν εκδοθεί επαγγελµατικά δικαιώµατα, η πρόταση νόµου καλύπτει και τα Τµήµατα αυτά εφόσον πρόκειται για αντίστοιχες ειδικότητες.
Για ειδικότητες που δεν ρυθµίζονται µε το νοµοσχέδιο
αυτό προβλέπεται η ρύθµιση του άρθρου 25.
Εν όψει της ολιγωρίας της Πολιτείας να ρυθµίσει το
θέµα αυτό, το Σ.τ.Ε., µε αποφάσεις του, έκρινε και επιβεβαίωσε ότι η Πολιτεία έχει δέσµια υποχρέωση να προβεί
στη ρύθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων αυτών. Πλέον τούτου, καταδίκασε το Ελληνικό
Δηµόσιο σε αποζηµίωση ακριβώς λόγω αυτής της ολιγωρίας.
Η Πολιτεία, δηλαδή, οι Έλληνες φορολογούµενοι, έχουν δαπανήσει υπέρογκα ποσά για την εκπαίδευση των
Πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. και ισότιµων σχολών,
αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει ρυθµίσει, ως όφειλε, τα επαγγελµατικά δικαιώµατά τους.
Αυτή η παράλειψη της Πολιτείας έχει επιφέρει πολύ
σοβαρές συνέπειες και έχει δηµιουργήσει πλήθος προβληµάτων όχι µόνο στη συγκεκριµένη οµάδα των επαγγελµατιών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά σε κατάσταση επαγγελµατικής οµηρίας, αλλά και στους µελλοντικούς
πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. και στις οικογένειές τους λόγω
της ανεπίτρεπτης ανασφάλειας και σύγχυσης ως προς
τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριµένο επάγγελµα.
Η παράλειψη αυτή της Πολιτείας έχει προκαλέσει επίσης
διενέξεις στον τεχνικό κόσµο της Χώρας και προσφυγές
στα δικαστήρια µε σοβαρές επιπτώσεις στις συναλλαγές, αλλά και στην οικονοµία και το δηµόσιο συµφέρον.
Η ρύθµιση µε προεδρικό διάταγµα αποδείχτηκε αδύνατη και, εποµένως, οφείλει η Πολιτεία µε τις προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις να οριοθετήσει µε σαφήνεια
και χωρίς αµφιβολίες τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
παραπάνω Πτυχιούχων Μηχανικών σύµφωνα µε τις εξε-

λίξεις της τεχνολογίας και της επιστήµης και τις ανάγκες
της αγοράς και της οικονοµίας.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να τεθεί τέλος στα χρονίζοντα προβλήµατα που αναφέρθηκαν,
το παρόν νοµοσχέδιο περιέχει τις ακόλουθες επιµέρους
ρυθµίσεις:
Με το άρθρο 1 καθορίζεται η έννοια του «Πτυχιούχου
Μηχανικού», η έκταση εφαρµογής των διατάξεων του νοµοσχεδίου και η τήρηση των ρυθµίσεων του π.δ. 38/2010
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005».
Με το άρθρο 2 θεσπίζονται κοινές, για όλους τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Με τα άρθρα 3 έως και 19 ρυθµίζονται συγκεκριµένες,
ενδεικτικά πάντως αναφερόµενες, για κάθε ειδικότητα,
δραστηριότητες, πράξεις, εργασίες και ενέργειες που αποτελούν συγκεκριµένες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενες, εκδηλώσεις των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι..
Με το άρθρο 20 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των
σε αυτό αναφεροµένων προεδρικών διαταγµάτων.
Με το άρθρο 21 θεσπίζεται η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος για την άσκηση των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων που ρυθµίζει το προτεινόµενο νοµοσχέδιο και ρυθµίζει τα βασικά θέµατα για τον τρόπο απόκτησής της, παρέχοντας κατά τα λοιπά εξουσιοδότηση
στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό για περαιτέρω
ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων. Οι ρυθµίσεις ορίζονται διαφορετικά για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς που απέκτησαν το πτυχίο τους προ του προτεινοµένου νόµου και
γι’ αυτούς που θα το αποκτήσουν µετά τούτον.
Με το άρθρο 22 θεσπίζεται η δυνατότητα διατήρησης
και των ήδη χορηγηθέντων επαγγελµατικών αδειών ή
βεβαιώσεων αναγγελιών των εκεί αναφεροµένων προσώπων.
Με το άρθρο 23 θεσπίζεται η χορήγηση της σε αυτό αναφεροµένης βεβαίωσης ως προϋπόθεσης για την έναρξη και παύση άσκησης επαγγέλµατος στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, κατά τα άρθρα 2 έως και 20, για την εγγραφή στα Μητρώα Εµπειρίας Κατασκευαστών Ιδιωτικών ή Δηµοσίων Έργων, για την εγγραφή στα τηρούµενα
Μητρώα Μελετητών Ιδιωτικών ή Δηµοσίων Έργων, για
την εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
και για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή δηµοπρασίες
δηµοσίων έργων και εργασιών.
Με το άρθρο 24 κατοχυρώνεται η αρµοδιότητα της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για την τήρηση Μητρώου και την επιστηµονική και επαγγελµατική ενηµέρωση και την εν γένει κατάρτιση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ως αναγκαίο και
αναπόσπαστο τµήµα της επαγγελµατικής τους δραστηριοποίησης.
Η ανάθεση αρµοδιοτήτων, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, στην Επαγγελµατική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) αποβλέπει στη διασφάλιση των συµφερόντων των Πτυχιούχων Μηχανικών από έναν φορέα, ο οποίος αµιγώς και αποκλειστικώς θεραπεύει τα συµφέροντα αυτά.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. λειτουργεί, ήδη, ως de facto επιµελητήριο, καθόσον έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν αρµοδιότητες από το κράτος, όπως η εκ του νόµου συµµετοχή της
σε γνωµοδοτικά ή αποφασιστικά συλλογικά όργανα της
Πολιτείας, ενώ, για την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών της κατη-
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γορίας αυτής, η ιδιότητα του µέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είναι
υποχρεωτική.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Βασίλειος Κεγκέρογλου
Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς
Μιχαήλ Τζελέπης
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων Πτυχιούχων
Μηχανικών και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 1
1. «Πτυχιούχοι Μηχανικοί» νοούνται οι κάτοχοι Πτυχίου Μηχανικού των άρθρων 3 έως 20 και του άρθρου 25
του παρόντος νόµου των Ιδρυµάτων του Τεχνολογικού
Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οι κάτοχοι τίτλου σπουδών, ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, ισοτίµου προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι., Σχολής ή
Τµήµατος αντίστοιχου προς τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως
του χρόνου λήψης του πτυχίου τους, καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Τµηµάτων Μηχανικών Πανεπιστηµίων τετραετούς διάρκειας Σπουδών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν και για
αυτούς, στους οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του Πτυχιούχου Μηχανικού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
7ης Σεπτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1. Oι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα:
α) Στη µελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων, εγγράφονται στα κατά περίπτωση Μητρώα, σε αντίστοιχες κατηγορίες έργων και εργασιών µε
βάση τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των άρθρων 3
έως και 20.
β) Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για
λογαριασµό υπηρεσιών του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας
ή ιδιώτη, είτε ως µεµονωµένοι επιβλέποντες Μηχανικοί,
είτε ως µέλη κλιµακίων επίβλεψης.
γ) Ως µέλη υπηρεσιών του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µελετητικού γραφείου, συµµετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την ε-

πίβλεψη µελέτης ιδιωτικών και δηµόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 20 του
παρόντος νόµου, που γίνονται µε την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου µελετών.
δ) Ως µέλη ιδιωτικού µελετητικού γραφείου, συµµετέχουν στη συµπλήρωση του δυναµικού του µελετητικού
γραφείου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις µελέτες του δηµοσίου µε δυναµικό
µονάδων ως ακολούθως:
- Μία µονάδα µετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.
- Δύο µονάδες µετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου
και ανάλογη εµπειρία.
- Τρεις µονάδες µετά δωδεκαετία από τη λήψη του
πτυχίου και ανάλογη εµπειρία.
ε) Ως µέλη µελετητικών οµάδων ή αυτόνοµα αναλαµβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη µελετών δηµοσίων
έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες µε αυτές των άλλων Πτυχιούχων
της ανώτατης εκπαίδευσης.
στ) Διενεργούν εργασίες πραγµατογνωµοσύνης, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, συντάσσουν
τεχνικές εκθέσεις και αναλαµβάνουν εκτιµήσεις αξιών
ακινήτων.
ζ) Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και αναλαµβάνουν µελέτες και έργα ασφάλειας εργασίας.
η) Παρέχουν εκπαιδευτικό, διδακτικό και ερευνητικό
έργο σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ιδιωτικής
και δηµόσιας, καθώς και σε κάθε είδους επαγγελµατική
και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.
θ) Αποτελούν µέλη ερευνητικών οµάδων.
ι) Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται
µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τµήµατος ή της κατεύθυνσης σπουδών
τους.
2. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί, που είναι υπάλληλοι του
δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα, εξελίσσονται ιεραρχικά και
τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης και
στα καθήκοντά τους εµπίπτουν και πράξεις και ενέργειες
που προβλέπονται στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, καθώς και στα άρθρα 3 έως και 20.
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι., µετά τη λήψη άδειας
άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του παρόντος νόµου, ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα Μηχανικών.
Άρθρο 3
Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των πρώην Τµηµάτων: α) Ηλεκτρολογίας, β) Ενεργειακής Τεχνολογίας µε ηλεκτρολογική κατεύθυνση και των νυν Τµηµάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ µε ηλεκτρολογική κατεύθυνση, οι κάτοχοι
πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα
αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
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α. Στη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και
συντήρηση ηλεκτρικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, καθώς και
κινητήριων µηχανών, θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίµων, ψυκτικών
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους,
ανελκυστήρων, ανυψωτικών µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων ηλεκτρικής κίνησης/έλξης/πρόωσης, πνευµατικών
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αυτοµατισµού και συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου, εγκαταστάσεων κλιµατισµού και αερισµού, συστηµάτων πυροπροστασίας και
πυρόσβεσης, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας, µε χρήση
µιας ή περισσότερων µορφών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και εφαρµογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιοµηχανικό τοµέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής, δικτύων επικοινωνίας και συστηµάτων πληροφορικής, εγκαταστάσεων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα, ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων,
βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και συνεργείων.
β. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και µεταφορικών
µέσων, καθώς και στο χειρισµό, επίβλεψη λειτουργίας
και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
γ. Στη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου και αυτοµατοποίησης, καθώς και εκπόνηση µελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων
και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.
δ. Στη σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση
και επίβλεψη µελετών σχετικών µε τον σχεδιασµό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο γνωστικό πεδίο του Τµήµατος αποφοίτησης.
ε. Στη µελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ψηφιακών,
ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και συλλογή, επεξεργασία δεδοµένων και σηµάτων.
στ. Στη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, εγκατάσταση – κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων και επιθεώρηση ενεργειακής κατάταξης κτιρίων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού κάθε κατηγορίας.

µης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και
περιορισµούς,στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους,
τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στη µελέτη, επίβλεψη έργου ή µελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης µηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, κινητήρων
και κινητήριων µηχανών, ανελκυστήρων, ανυψωτικών
µηχανηµάτων, συστηµάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόµησης ενέργειας, µε χρήση
µιας ή περισσότερων µορφών Α.Π.Ε. και εφαρµογών
τους στον κτιριακό, αγροτικό και βιοµηχανικό τοµέα, καθώς και εγκαταστάσεις συµπαραγωγής, ατµολεβητών
και δικτύων ατµού, ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιοµηχανικών µονάδων και συνεργείων,
καθώς και των ακόλουθων εγκαταστάσεων: θερµοϋδραυλικών, υγρών, αερίων και στερεών καυσίµων, ψυκτικών και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, πνευµατικών,
καθώς και διατάξεων µεταφοράς, κλιµατισµού και αερισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης και υδροπνευµατικών συστηµάτων, πεπιεσµένου αέρα και δικτύων ιατρικών αερίων.
β. Στο σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης µεταφορικών µέσων. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µεταφορικών µέσων,
στο χειρισµό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γ. Στη µελέτη, επίβλεψη έργου ή µελέτης, καθώς και
εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου και αυτοµατισµού,
ηχοµόνωσης και αντιρρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.
δ. Στη σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση
και επίβλεψη µελετών σχετικών µε το σχεδιασµό έργων
και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.
ε. Στη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, εγκατάσταση – κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων και επιθεώρηση ενεργειακής κατάταξης κτιρίων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού κάθε κατηγορίας.

Άρθρο 4
Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Αυτοµατισµού και του νυν Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων προς τα πτυχία
Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους
ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς
τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς,
στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στην ανάληψη έργων και εργασιών πραγµατογνωµοσύνης επί θεµάτων αυτοµατισµού. Στη σύνταξη έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης σε περιπτώσεις σχετιζόµενες µε συστήµατα αυτοµατισµού.
β. Στην αξιολόγηση προσφορών αγοράς, ποιοτικό έλεγχο υλικών και αξιολόγηση έργων, εργασιών, εξοπλισµού, καθώς και προϊόντων αυτοµατισµού.
γ. Στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, εκτέλεση έ-

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των πρώην Τµηµάτων: α) Μηχανολογίας, β) Ενεργειακής Τεχνολογίας µε µηχανολογική κατεύθυνση και των νυν Τµηµάτων: α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ µε µηχανολογική κατεύθυνση, γ) Μηχανικών
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, δ) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων
προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή
συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν δικαίωµα αυτόνο-

Άρθρο 5
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αυτοµατισµού
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ρευνας, σχεδιασµό, ανάλυση, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοµατισµού, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων αυτοµατοποίησης
ή/και εποπτικού ελέγχου στη βιοµηχανία, στην παραγωγή, σε κτίρια, µονάδες παραγωγής ενέργειας, επίβλεψη
λειτουργίας συστηµάτων αυτοµατισµού στη βιοµηχανία,
στη µεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρικά µεταφορικά µέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις
αυτοµατισµού και ελέγχου παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν περιπτώσεις αυτοµατοποίησης ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστηµάτων
σε αιολικές µηχανές, φωτοβολταϊκές µονάδες, συστήµατα τηλεπικοινωνιών, λήψης και µετάδοσης δεδοµένων.
δ. Στη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών µηχανηµάτων, πνευµατικών ή/και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και
διατάξεων µεταφοράς.
ε. Στην ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης αυτοµατισµών και εργασιών αυτοµατοποίησης στη βιοµηχανία,
στην παραγωγή, σε εγκαταστάσεις και σε κατασκευές.
στ. Στην ανάλυση, προγραµµατισµό, συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη έργων αυτοµατισµού και εργασιών
αυτοµατοποίησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, καταγραφικών, θερµοϋδραυλικών, πνευµατικών
και εποπτικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων.
ζ. Στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, ανάληψη και
διοίκηση µεγάλων και σύνθετων έργων και εργασιών αυτοµατισµού και αυτοµατοποίησης στη βιοµηχανία και
στην παραγωγή.
η. Στη συντήρηση, λειτουργία, επίβλεψη λειτουργίας,
τεχνική υποστήριξη, εµπορία συστηµάτων αυτοµατισµού
που προβλέπονται για την παραγωγή, µεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά µεταφορικά µέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις χρήσης και παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών µε τη λειτουργία ηλεκτρικών σταθµών, ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστηµάτων, αιολικών µηχανών, φωτοβολταϊκών µονάδων, συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, καθώς και λήψης και µετάδοσης δεδοµένων.
θ. Στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επίβλεψη
λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισµού και
κίνησης.
ι. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση βιοµηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µέσης
και χαµηλής τάσης και ηλεκτρικών αυτοµατισµών.
ια. Εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, εκτέλεση έρευνας, ανάλυση, σχεδιασµός, κατασκευή, επίβλεψη έργων
και εργασιών συστηµάτων βιοµηχανικής πληροφορικής
και εφαρµογή αυτών στην παραγωγή και τις υπηρεσίες.
Άρθρο 6
Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Δοµικών Έργων
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων και των νυν Τµηµάτων: α) Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ µε κατεύθυνση Δοµοστατικοί Μηχανικοί
ΤΕ και β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ µε κατεύθυνση Δοµοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων
προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή

συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και
περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους,
τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη πάσης φύσεως στατικών µελετών, αρχιτεκτονικών και ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών, µελετών αντισεισµικού σχεδιασµού, τοπογραφικών µελετών, µελετών παθητικής πυροπροστασίας, ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξής τους, ύδρευσης–αποχέτευσης, γεωτεχνικών, οικονοµοτεχνικών, χρονικού προγραµµατισµού, χωροτακτικών και πολεοδοµικών µελετών και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην άσκηση λοιπών
συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν στα κτιριακά–οικοδοµικά έργα κάθε χρήσης και µορφής συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών οικισµών και τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και εργασίες που εµπίπτουν
στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, κατεύθυνσης Δοµοστατικού Μηχανικού ΤΕ.
β. Στη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραµµάτων εξαρτηµένων από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί, για την έγκριση και άδεια δόµησης, χωρική µεταβολή, δικαιοπραξίες,
πράξη χαρακτηρισµού έκτασης, πράξη τακτοποίησης και
αναλογισµού, χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδοµών,
καθορισµό οικοδοµικών γραµµών.
γ. Στην κατασκευή και επίβλεψη οικοδοµικών έργων,
ήτοι κατασκευή κτιρίων για κάθε χρήση και συναφείς εργασίες.
Άρθρο 7
Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδοµής
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής και των νυν Τµηµάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδοµών
ΤΕ και β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδοµών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς
τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς
προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων
σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης
δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους, τοµείς
και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) και κυκλοφοριακών µελετών, µελετών λιµενικών και υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων, επεξεργασία λυµάτων),
µελετών µεταφορικών µέσων και των σχετικών µε αυτά
στατικών, αντισεισµικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών,
οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, µελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξής τους, καθώς και την άσκηση λοιπών συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες εµπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ,
κατεύθυνσης Μηχανικού Υποδοµών ΤΕ.
β. Στη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραµµάτων εξαρτηµένων από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί για κυκλοφοριακή µελέτη, χωρική µεταβολή, πράξη χαρακτηρισµού
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έκτασης, τακτοποίησης και αναλογισµού, δικαιοπραξίες,
χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδοµών, έργων υποδοµής, οδικών και συγκοινωνιακών έργων και υδραυλικών
δικτύων, λιµενικών έργων, έγκριση και άδεια δόµησης,
καθορισµό οικοδοµικών γραµµών.
γ. Στην κατασκευή και επίβλεψη συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιµενικών και γεωτεχνικών έργων.
Άρθρο 8
Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. των πρώην Τµηµάτων
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας και
των νυν Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε
ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω,
καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής
µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχουν δικαίωµα αυτόνοµης
δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους, τοµείς
και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη µε οποιαδήποτε µέθοδο: τοπογραφικών µελετών ή/και εφαρµογών µελετών
που συνδέονται µε τα αναπτυξιακά έργα ή/και την κατασκευή τεχνικών έργων, κτηµατογραφικών µελετών, γεωδαιτικών και µελετών φωτογραµµετρίας και όρασης υπολογιστών και τηλεπισκόπισης, χαρτογραφικών, γεωπληροφορικής, κτηµατολογικών, πολεοδοµικών, ρυµοτοµικών και χωροταξικών µελετών, καθώς και µελετών, χρονικού προγραµµατισµού, οικονοµοτεχνικών, µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελετών συγκοινωνιακών,
οδοποιίας, µεταφορικών µέσων, υδραυλικών και λιµενικών έργων και λοιπών συναφών πράξεων και δραστηριοτήτων οι οποίες εµπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ.
β. Στην εκτέλεση µε οποιαδήποτε µέθοδο, τοπογραφικών και κτηµατογραφικών εργασιών, εργασιών αποτυπώσεων, χαράξεων και πράξεων αναλογισµού, εργασιών
που αφορούν τη δόµηση και συντήρηση βάσεων χωρικών δεδοµένων σε περιβάλλον Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), καθώς και χαρτογραφήσεων
και εργασιών εκτίµησης αξιών ακινήτων.
γ. Στη σύνταξη και υπογραφή πάσης φύσεως τοπογραφικών διαγραµµάτων εξαρτηµένων από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί.
δ. Στην κατασκευή και επίβλεψη έργων οδοποιίας καθώς και λιµενικών και υδραυλικών έργων.
Άρθρο 9
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ανακαίνισης
και Αποκατάστασης Κτιρίων
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. του πρώην Τµήµατος
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και των νυν
Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ οι κάτοχοι
πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι
πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότη-

τες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν
δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Στη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου, το σχεδιασµό, την οργάνωση, τον έλεγχο των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης ανακαίνισης και αποκατάστασης οικοδοµικών έργων και την αξιοποίησή τους οικοδοµήσιµης γης µέσα στα παραπάνω πλαίσια.
β. Στις αποτυπώσεις και τεκµηριώσεις αρχιτεκτονικών
κτιριακών έργων, σύγχρονων και ιστορικών, µε συµβατικές ή νέες τεχνικές µεθόδους.
γ. Στη σύνταξη Αρχιτεκτονικής µελέτης και επίβλεψης
Κτιριακών Έργων και Ειδικών Κτιρίων.
δ. Στη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραµµάτων εξαρτηµένων από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί, για την έγκριση και άδεια δόµησης, χωρική µεταβολή, δικαιοπραξίες,
πράξη χαρακτηρισµού έκτασης, πράξη τακτοποίησης και
αναλογισµού, χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδοµών,
καθορισµό οικοδοµικών γραµµών.
ε. Στη σύνταξη µελετών, την επίβλεψη και εφαρµογή
ανακαίνισης και αποκατάστασης σύγχρονων κτιρίων, καθώς και στη σύνταξη, την επίβλεψη και εφαρµογή αρχιτεκτονικών µελετών κτιρίων, καθώς και λοιπών συναφών
δραστηριοτήτων, οι οποίες εµπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, κατεύθυνσης Μηχανικού Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ. Στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών συντήρησης και αποκατάστασης των
δοµικών υλικών κτιριακών
στ. Στη σύνταξη µελετών, την επίβλεψη και την εφαρµογή ανακαίνισης και αποκατάστασης ιστορικών, διατηρητέων, παραδοσιακών, παλαιών και λαϊκότροπων κτιρίων, οικισµών και συνόλων.
ζ. Στη σύνταξη και επίβλεψη των στατικών µελετών
που θα συνοδεύουν τα παραπάνω κτιριακά έργα.
η. Στη σύνταξη µελετών, την επίβλεψη και την εφαρµογή παθητικής πυροπροστασίας των αναγκαίων υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση– αποχέτευση οικοδοµών) ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξής τους και των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών που αφορούν τα οικοδοµικά που δικαιούνται να µελετούν.
θ. Στην επίβλεψη και στην κατασκευή όλων των παραπάνω έργων που δύνανται να µελετούν.
Άρθρο 10
Πτυχιούχοι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργίας και του νυν Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων
προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή
συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και
περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους,
τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Εµπορία και διαφήµιση πρώτων υλών, υλικών, έτοιµων προϊόντων και µηχανηµάτων επεξεργασίας και παραγωγής ειδών του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας,
σχεδιασµός, εµπορία και παραγωγή έτοιµου ενδύµατος.
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β. Εφαρµογή θεωρητικών γνώσεων µε κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και τοµείς του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και έτοιµου ενδύµατος.
γ. Εκπόνηση µελέτης και επίβλεψη κατασκευής ή επέκτασης µονάδων κλωστοϋφαντουργίας και έτοιµου ενδύµατος.
δ. Παραγωγή χρωµάτων κλωστοϋφαντουργίας, χηµικός και ποιοτικός έλεγχος, βαφή κλωστοϋφαντουργικών
ινών, νηµάτων, υφασµάτων και έτοιµου ενδύµατος, τυποβαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
ε. Διαµόρφωση και εφαρµογή γενικών και ειδικών προγραµµάτων ανάπτυξης σε τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, στελέχωση οργανισµών που σχετίζονται µε την κλωστοϋφαντουργία και το έτοιµο ένδυµα.
στ. Ανάπτυξη ή συµµετοχή στην ανάπτυξη πρώτων υλών, υλικών και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και έτοιµου ενδύµατος, έρευνα και εφαρµογή
της σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε ειδικούς τοµείς
της κλωστοϋφαντουργίας, οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών έργων/εργασιών/επιχειρήσεων του
κλάδου, εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ. Μηχανικό και χηµικό εξευγενισµό κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
η. Εντοπισµό ή και επίλυση προβληµάτων σχετικών µε
τα χαρακτηριστικά ποιότητας και την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
θ. Συντονισµό και καθορισµό προγραµµάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών και µηχανηµάτων σε µονάδες κλωστηρίων, υφαντηρίων, πλεκτηρίων, φινιστηρίων,
βαφείων, τυποβαφείων, ταπητουργείων, σχοινοποιείων,
παραγωγής έτοιµου ενδύµατος, καθώς και εργαστηρίων
ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας προϊόντων και πρώτων
υλών κλωστοϋφαντουργίας.
ι. Εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας
ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή µεθόδων.
ια. Σχεδιασµό, οργάνωση και διεύθυνση παραγωγικών
διαδικασιών σε µονάδες κλωστοϋφαντουργίας και έτοιµου ενδύµατος.
ιβ. Σχεδιασµό, οργάνωση και διεύθυνση εργαστηρίων
ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Άρθρο 11
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχηµάτων
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Οχηµάτων και του νυν Τµήµατος Μηχανολόγων Οχηµάτων
ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε
ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω,
καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής
µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής
τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Διακίνηση και εµπορία, έλεγχος λειτουργίας, µεθοδευµένη συντήρηση, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, επισκευή, ανακατασκευή, κατασκευή και µετατροπή ή µετασκευή κάθε τύπου οχήµατος (αυτοκίνητα, µηχανές, µο-

τοποδήλατα, γεωργικά µηχανήµατα κλπ) ή ρυµουλκούµενου οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη, συµπεριλαµβανοµένου και του κινητήρα.
β. Πραγµατογνωµοσύνες, µελέτη και επίβλεψη διαφόρων υποσυστηµάτων οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένης
της σχεδίασης, βελτιστοποίησης και ανάλυσης της λειτουργίας τους σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό,
προδιαγραφών συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής,
κατασκευής, µετατροπής ή µετασκευής κάθε τύπου οχήµατος (αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες κ.λπ.) ή ρυµουλκούµενου οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη, συµπεριλαµβανοµένου και του κινητήρα.
γ. Έρευνα και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας
πάνω σε ειδικούς τοµείς σχεδιασµού, ελέγχου λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου υλικών, καθορισµού επίδοσης, παραγωγής νέου τύπου οχήµατος (αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες κ.λπ.) ή ρυµουλκούµενου οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη, συµπεριλαµβανοµένου του κινητήρα και
των σχετικών µηχανικών µερών και λοιπών παρελκόµενων εξαρτηµάτων.
δ. Διεξαγωγή περιβαλλοντολογικών µετρήσεων σε θέµατα ρύπανσης και πρόληψης ρύπανσης περιβάλλοντος,
καθώς και εξοικονόµησης ενέργειας σε οχήµατα.
ε. Εφαρµογή και αξιοποίηση οποιασδήποτε αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και οποιασδήποτε τεχνολογίας συµβατικών, ανανεώσιµων, νέων πηγών ενέργειας
και εναλλακτικών καυσίµων σε οχήµατα.
στ. Διοίκηση, σχεδιασµός, µελέτη, εγκατάσταση γραµµών παραγωγής οχηµάτων (αυτοκινούµενων ή µη, σταθερής τροχιάς ή µη), επιµέρους τµηµάτων αυτών, κινητήρων και πρόσθετων µηχανισµών.
2. Ειδικότερα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως υπεύθυνα στελέχη µονάδων είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, σύµφωνα και µε την προηγούµενη παράγραφο, σε όλο το φάσµα των έργων και εργασιών που
σχετίζονται µε τα οχήµατα, ενδεικτικά στα ακόλουθα αντικείµενα και δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη λειτουργίας, κατασκευή και συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σχεδιασµός, µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση
ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου και αξιολόγησης
ασφάλειας του οχήµατος. Χειρισµός, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων.
β. Εκπόνηση και επίβλεψη όλων των απαραίτητων ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρονικών µελετών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, καθώς και των απαραίτητων µελετών ηχοµόνωσης και περιβαλλοντικής
προστασίας.
γ. Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή, µετατροπή ή
µετασκευή, κατασκευή και γενικά τεχνικός έλεγχος για
τον εντοπισµό και επίλυση προβληµάτων σχετικών µε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά µεγέθη που αφορούν
τη λειτουργία ή την παραγωγή αυτοκινούµενου ή µη οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του κινητήρα.
δ. Βιοµηχανική παραγωγή, µελέτες και επιβλέψεις µετατροπής ή µετασκευής, ανακατασκευής, κατασκευής
κάθε τύπου οχήµατος ή ρυµουλκούµενου οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη, και του τεχνικού ελέγχου αυτών.
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ε. Επίβλεψη επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής,
µετατροπής ή µετασκευής, κατασκευής κάθε τύπου οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του κινητήρα.
στ. Εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης µετατροπής ή µετασκευής, ανακατασκευής, κατασκευής κάθε τύπου οχήµατος ή ρυµουλκούµενου οχήµατος, αυτοκινούµενου ή
µη, και του τεχνικού ελέγχου αυτών.
ζ. Έρευνα και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας
πάνω σε ειδικούς τοµείς έργων και εργασιών, τη διεύθυνση έργων και εργασιών, µε δικαίωµα υπογραφής και
ανάλογα µε την υπάρχουσα σε κάθε περίπτωση τεχνογνωσία/εµπειρία, για κάθε τύπο οχήµατος.
η. Μελέτη, πραγµατογνωµοσύνη και εκτίµηση ζηµιών,
καθώς και υπολογισµό κυβισµού κινητήρων, και συµµετοχή σε κάθε φύσης θεσµοθετηµένη Επιτροπή που έχει
σχέση µε οχήµατα.
θ. Εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλµατος, για την επίβλεψη και εκτέλεση
της συντήρησης και επισκευής των παραπάνω οχηµάτων.
ι. Εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκγύµνασης υποψήφιων οδηγών και
άδειας οδήγησης οχηµάτων.
ια. Επιτροπές τεχνικού ελέγχου των παραπάνω οχηµάτων.
ιβ. Όλο το Φάσµα εργασιών που αφορούν τον Τεχνικό
Έλεγχο των οχηµάτων ως υπεύθυνοι ΚΤΕΟ.
ιγ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων Οχηµάτων, εκτίµησης και γνωµοδότησης σε κάθε περίπτωση
δηµόσιου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν συνεργεία οχηµάτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 4
παρ. 4 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) χωρίς προϋποθέσεις.
Άρθρο 12
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αεροσκαφών
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Αεροσκαφών και του νυν Τµήµατος Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή
συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, ανάλογα µε την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και
περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερόµενους,
τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
Ι. Κατεύθυνση Δοµής και Συστηµάτων Ισχύος Αεροσκαφών
α. Την επίβλεψη περιοδικής και έκτακτης συντήρησης,
συναρµολόγησης, επιθεώρησης, ελέγχου, δοκιµής και επισκευής των τµηµάτων της δοµής, των µηχανικών συστηµάτων και των συστηµάτων ισχύος του αεροσκάφους ή ιπτάµενης συσκευής, µε σκοπό τη διασφάλιση
της αεροπλοϊµότητάς του και της δυνατότητας για πλήρη πτητική εκµετάλλευση.
β. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα πτητικών δοκιµών,
µε σκοπό την πιστοποίηση της αεροπλοϊµότητας αεροσκαφών και λοιπών ιπτάµενων συσκευών, ως προς τα αναφερόµενα στο εδάφιο Ια συστήµατα, καθώς και τη µέτρηση/αξιολόγηση των πτητικών χαρακτηριστικών και επιδόσεών τους.
γ. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα έρευνας και ανά-

πτυξης που αφορούν τοµείς συναφείς µε την αεροναυπηγική επιστήµη και τεχνολογία.
δ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών µελετών, οδηγιών και αναφορών σε θέµατα και τοµείς σχετικούς µε
τα προαναφερόµενα στο εδάφιο ια συστήµατα.
ε. Τη γενική και µερική επισκευή, επιθεώρηση, τροποποίηση, µετασκευή και κατασκευή µειζόνων και ελασσόνων συγκροτηµάτων αεροσκαφών και λοιπών ιπτάµενων
κατασκευών των προαναφερόµενων συστηµάτων.
στ. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση
και τροποποίηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών
που αφορούν τους τοµείς της κατεύθυνσης.
ζ. Την ανάλυση και σύνταξη Τεχνικών Μελετών-Οδηγιών-Αναφορών, σε θέµατα που αφορούν τους τοµείς
της κατεύθυνσης.
η. Την ανάληψη, υλοποίηση, επίβλεψη, αξιολόγηση
προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης αυτοδύναµα, που
αφορούν τοµείς συναφείς µε την αεροναυπηγική επιστήµη και τεχνολογία.
ΙΙ. Κατεύθυνση Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστηµάτων και Οργάνων Αεροσκαφών
α. Την επίβλεψη περιοδικής και έκτακτης συντήρησης,
συναρµολόγησης, επιθεώρησης, ελέγχου, δοκιµής και επισκευής των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και των συστηµάτων αυτοµατισµού αεροσκαφών και λοιπών πτητικών συσκευών, µε σκοπό τη διασφάλιση της αεροπλοϊµότητάς
τους και της δυνατότητας για πλήρη πτητική εκµετάλλευση.
β. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα πτητικών δοκιµών,
µε σκοπό την πιστοποίηση της αεροπλοϊµότητας αεροσκαφών και λοιπών πτητικών συσκευών, ως προς τη λειτουργία των προαναφερόµενων στο εδάφιο ΙΙα συστηµάτων.
γ. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν τοµείς συναφείς µε την αεροναυπηγική επιστήµη και τεχνολογία.
δ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών µελετών, οδηγιών και αναφορών σε θέµατα και τοµείς σχετικούς µε
τα προαναφερόµενα στο εδάφιο ΙΙ.α συστήµατα.
ε. Τη γενική και µερική επισκευή, επιθεώρηση, τροποποίηση, µετασκευή και κατασκευή µειζόνων και ελασσόνων συγκροτηµάτων αεροσκαφών και λοιπών πτητικών
συσκευών των προαναφερόµενων στο εδάφιο ΙΙ.α συστηµάτων.
στ. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση
και τροποποίηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών
που αφορούν στα προαναφερόµενα στο εδάφιο ΙΙ.α συστήµατα.
ζ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών µελετών, οδηγιών και αναφορών σε θέµατα και τοµείς σχετικούς µε
τα προαναφερόµενα στο εδάφιο ΙΙ.α συστήµατα.
η. Την ανάληψη, υλοποίηση, επίβλεψη, αξιολόγηση
προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας και ανάπτυξης
αυτοδύναµα, που αφορούν τοµείς συναφείς µε την αεροναυπηγική επιστήµη και τεχνολογία.
Άρθρο 13
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και του νυν Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
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Αερίου ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισότιµων προς τα πτυχία
Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους
ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς
τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς
στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
Α. Έρευνα, Εξόρυξη, Παραγωγή Υ/Α
Α.1 Σε όλα τα στάδια της γεωλογικής και γεωφυσικής
έρευνας για την ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Α.2 Στο σύνολο της διατρητικής διαδικασίας, µελέτη,
επίβλεψη χερσαίων και υποθαλάσσιων γεωτρήσεων µεγάλου βάθους (ερευνητικών και παραγωγικών).
Α.3 Σε όλα τα στάδια της παραγωγής υδρογονανθράκων πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής ανάκτηση.
Α.4 Στο τοµέα της γεωλογίας και υδρογεωλογίας περιλαµβανοµένων και των σχετικών γεωτρήσεων, καθώς
και στην έρευνα και εκµετάλλευση γεωθερµικών πηγών.
Αναλαµβάνουν τη µελέτη, επίβλεψη µελέτης, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας των έργων αυτών.
Β. Μεταφορά, Αποθήκευση και Διανοµή Υ/Α
Σε όλα τα στάδια διακίνησης (µεταφοράς και αποθήκευσης), καθώς και διανοµής και παροχής αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών, υγρών και αερίων καυσίµων Υ/Α, βιοκαυσίµων, καθώς και συναφών
προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Στην αυτοδύναµη, εκπόνηση µελετών, επίβλεψη υλοποίησης µελετών και επίβλεψη κατασκευής έργων που
αφορούν:
Β.1 δίκτυα µεταφοράς διανοµής και παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου, υγρών και αερίων καυσίµων
Υ/Α και συναφών προϊόντων,
Β.2 εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης, διανοµής και τελικής χρήσης καυσίµων Υ/Α, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων παραγωγής
βιοκαυσίµων και συναφών προϊόντων, καθώς και των
θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων,
Β.3 συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των µηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων των µονάδων µεταφοράς, αποθήκευσης, και διανοµής καυσίµων,
Β.4 έλεγχο ασφάλειας µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Γ. Διύλιση, Επεξεργασία και Χρήση Υ/Α
Στον τοµέα της διύλισης και επεξεργασίας Υ/Α σε όλα
τα επιµέρους πεδία του τοµέα:
Γ.1 Στην εκπόνηση µελετών, στην επίβλεψη µελετών
και στην επίβλεψη έργων εξευγενισµού καυσίµων Υ/Α,
διεργασιών διύλισης, αναβάθµιση προϊόντων πετρελαίου, τελικών καυσίµων και λιπαντικών, καθώς και των καταλυτικών διεργασιών που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία
καυσίµων και βιοκαυσίµων.
Γ.2 Στη εκπόνηση µελετών ιδιοτήτων πετρελαιοειδών,
καθώς και στη µοντελοποίηση και προσοµοίωση φυσικών
και χηµικών διεργασιών διύλισης.
Γ.3 Στην εκπόνηση µελετών, επίβλεψη µελετών και ανάληψη της τεχνικής ευθύνης για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον ανασχεδιασµό, καθώς και µελετών αστοχίας και πραγµατογνωµοσύνης στη βιοµηχανία καυσί-

µων, λιπαντικών και βιοκαυσίµων.
Γ.4 Σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου υγρών και αερίων καυσίµων Υ/Α, παραγώγων Υ/Α, καθώς και συναφών προϊόντων, υλικών και διεργασιών όπου µπορούν
να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των οργανισµών αυτών
απέναντι στο νόµο για τη λειτουργία τους στα πεδία της
ειδικότητά τους ή/και σε παρεµφερή πεδία.
Γ.5 Σε όλες τις δραστηριότητες της χηµικής βιοµηχανίας που σχετίζονται µε την έρευνα, το σχεδιασµό, την
ανάπτυξη, την παραγωγή προϊόντων και υλικών που έχουν ως πρώτη ύλη τους Υ/Α (πολυµερή, συνθετικά). Εκπονούν και επιβλέπουν τις µελέτες σχεδιασµού των µονάδων αυτών αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλες οµάδες µηχανικών και αναλαµβάνουν την τεχνική ευθύνη
της επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας και της συντήρησης.
Γ.6 Στο σχεδιασµό, στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, στην επίβλεψη κατασκευής έργων µηχανολογικών
εγκαταστάσεων µονάδων παραγωγής θερµικής ενέργειας από υγρά και αέρια καύσιµα προϊόντα πετρελαίου και
καυσίµων Υ/Α, καθώς και εγκαταστάσεων κλιµατισµού
και αερισµού, ατµολεβήτων και δικτύων ατµού. Επιβλέπουν αυτοδύναµα την εκτέλεση αυτών των έργων και αναλαµβάνουν τη λειτουργία και συντήρησή τους.
Γ.7 Στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη
και κατασκευή έργων εγκαταστάσεων και συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας συστηµάτων ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συστηµάτων συµπαραγωγής ενέργειας, καθώς και έργων ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων.
Γ.8 Στους τοµείς προστασίας περιβάλλοντος µε τη σύνταξη περιβαλλοντικών µελετών σε όλο το φάσµα έρευνας, παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης, τελικής διάθεσης και χρήσης υγρών και αερίων καυσίµων Y/A, συναφών προϊόντων και παραγώγων αυτών, καθώς και τη σύνταξη µελετών και διαδικασιών απορρύπανσης και επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης µονάδων διαχείρισης ρυπαντικών φορτίων και µονάδων ανακύκλωσης. Απασχολούνται ως Επιθεωρητές περιβάλλοντος στην αξιολόγηση συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, ενεργειακών συστηµάτων και συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας:
Γ.9 Στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, επίβλεψης
κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων
ασφάλειας και πυροπροστασίας. Καλύπτουν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του µηχανικού ασφαλείας σε
θέµατα που σχετίζονται µε το αντικείµενο της ειδικότητάς τους.
Γ.10 Στη σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, σχετικών µε το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους
Άρθρο 14
Πτυχιούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Ναυπηγικής και του νυν Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, οι
κάτοχοι πτυχίων ισότιµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιµων σχολών της ηµεδαπής µε
ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω,
οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανικών έ-
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χουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα
και εργασίες:
α. Εµπορία, διαφήµιση, εκµετάλλευση, αντιπροσώπευση, λειτουργία: πλοίων και πλωτών µέσων, υλικών και ειδών εξοπλισµού πλοίων, πλωτών µέσων, καθώς και ναυπηγικών εταιρειών.
β. Επίβλεψη: επισκευής, µετασκευής, κατασκευής
πλοίων και αντίστοιχων πλωτών µέσων, υφισταµένων ή
ναυπηγουµένων.
γ. Εκπόνηση µελέτης που αφορά: (i) την επίβλεψη επισκευής, µετασκευής, κατασκευής πλοίων και πλωτών
µέσων, υφισταµένων ή ναυπηγουµένων, (ii) τη συµµετοχή στο σχεδιασµό εργαστηρίων και λοιπών παραγωγικών τµηµάτων Ναυπηγικών µονάδων.
δ. Συµµετοχή σε συλλογικές και οµαδικές εργασίες
στα πλαίσια τεχνικών έργων που σχετίζονται µε τη Ναυπηγική Βιοµηχανία και Ναυτιλιακές εταιρείες.
ε. Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία σε κάθε τοµέα της
Ναυπηγικής επιστήµης.
στ. Συµµετοχή σε Επιτροπές και Θεσµοθετηµένα Όργανα ελέγχου και επιθεωρήσεων, ως ορίζεται µε τις ισχύουσες κάθε φορά Διατάξεις, Κανονισµούς και Διεθνείς Συµβάσεις περί έκδοσης Ναυπηγικών Εγγράφων
(Νηογνώµονες, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων και Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων).
ζ. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη επισκευής,
µετασκευής και κατασκευής πάσης φύσεως πλοίων ανεξαρτήτως µεγέθους και αντίστοιχων πλωτών µέσων, υφισταµένων ή ναυπηγουµένων.
η. Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων εξοπλισµού
πλοίων και αντίστοιχων πλωτών µέσων αυτοδύναµα ή σε
συνεργασία µε Μηχανικούς άλλης ειδικότητας, ίδρυση ή
συµµετοχή στην ίδρυση και λειτουργία γραφείων µελετών, καθώς και ναυπηγικών εργαστηρίων και µονάδων,
αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, µε σκοπό τη µελέτη και επίβλεψη ναυπηγικών επισκευών, µετασκευών και κατασκευών, για σκάφη
που ναυπηγούνται ή έχουν ναυπηγηθεί.
θ. Συµµετοχή σε επιτροπές και λοιπά θεσµοθετηµένα
Όργανα που καθορίζουν ή ελέγχουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και νοµικές υποχρεώσεις των Ναυπηγικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ι. Μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη, κατασκευή, µετασκευή, συντήρηση και επισκευή µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλοίων και πλωτών κατασκευών.
κ. Αυτοδύναµη ανάληψη µετρήσεων ηλεκτρικών µονώσεων Πλοίων (Meggertest), Ειδικής κατανάλωσης καυσίµου, ισχύος, ροπής, ώσης και αερίων ρύπων κύριων και
βοηθητικών µηχανηµάτων πλοίου και πλωτών µέσων.
Άρθρο 15
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας
και Περιβάλλοντος
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και του νυν Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
ΤΕ µε κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία

Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους
ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της
ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς
τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς,
στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη κατασκευής,
κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας έργων και εργασιών
που αφορούν στην ανίχνευση και εντοπισµό των φυσικών πόρων (ορυκτών πρώτων υλών, υδρογονανθράκων)
µεταλλοφόρων ζωνών και κοιτασµάτων, την κατασκευή
τεχνικών έργων µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους αναζήτησης, αναγνώρισης, ανάλυσης και επεξεργασίας δειγµάτων.
β. Σχεδιασµό, µελέτη και επίβλεψη µελέτης, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, γενικά, των πάσης φύσεως µεταλλευτικών έργων και εργασιών, της επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης µε κάθε µέσο και της αυτοµατοποίησης και µηχανοποίησης της εκµετάλλευσης, επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας και επεξεργασία
των πάσης φύσεως ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων
και γεωθερµικών πεδίων σε υπόγειες και υπαίθριες εκµεταλλεύσεις.
γ. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη κατασκευής,
κατασκευή έργων και εργασιών που αφορούν στην αξιολόγηση, επεξεργασία, παραγωγή, εµπλουτισµό και ποιοτικό έλεγχο των βιοµηχανικών και αδρανών ορυκτών, µεταλλευµάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της µεταφοράς, αποθήκευσης,
διακίνησης και επεξεργασίας αυτών.
δ. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευής και κατασκευή γεωτεχνικών έργων, όπως εκσκαφές σηράγγων,
φρεάτων, θεµελιώσεις γεωτεχνικών έργων, ευστάθεια
πρανών, εκβραχισµοί, διακίνηση αδρανών υλικών, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων.
ε. Ανάληψη των απαραίτητων συµπληρωµατικών έργων, εργασιών και κατασκευών στους µεταλλευτικούς
χώρους όπως: τοπογραφικές εργασίες, οδοποιίες, γεωτεχνικές, εδαφοµηχανικές, υδρολογικές και γεωλογικές
εργασίες.
στ. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης υπόγειων εγκαταστάσεων διαφόρων χρήσεων (αποθήκευση βιοµηχανικών απορριµµάτων, ανακύκλωση και καθαρισµός δευτερογενών πρώτων υλών κ.λπ.).
ζ. Έλεγχο ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µελέτη ατµοσφαιρικής διασποράς σε µεγάλες σηµειακές και επιφανειακές πηγές.
η. Διαχείριση περιβάλλοντος µε έµφαση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα γεωτεχνικά και µεταλλευτικά έργα, του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα και τη
διαχείριση αποβλήτων µεταλλείων.
θ. Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων.
ι. Μελέτη και επίβλεψη οικονοµοτεχνικών µελετών αξιοποίησης µεταλλείων και εκµετάλλευσης ορυκτών
πρώτων υλών.
Άρθρο 16
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αντιρρύπανσης
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και του νυν Τµήµατος Μηχανικών
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ µε κα-
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τεύθυνση Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι
πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν
δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Οργάνωση, επίβλεψη, διεξαγωγή, επεξεργασία και
αξιολόγηση µετρήσεων και πειραµάτων των παραγόµενων ρύπων.
β. Λειτουργία, έλεγχο και συντήρηση συστηµάτων και
διατάξεων περιορισµού ή διαχείρισης των παραγόµενων
ρύπων.
γ. Μελέτη, επίβλεψη µελέτης βελτιστοποίησης µεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
δ. Εφαρµογή των σχετικών κανονισµών και νοµοθετικών ρυθµίσεων, µε σκοπό τον προγραµµατισµό αναβάθµισης των συστηµάτων αντιρρύπανσης.
ε. Σύνταξη, επίβλεψη και αξιολόγηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
στ. Σχεδιασµό, εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης, επίβλεψη κατασκευής, κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας
και συντήρηση πάσης φύσεως συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (Χ.Υ.Τ.Α., βιολογικός καθαρισµός κ.λπ.).
ζ. Διενέργεια εκτιµήσεων και πραγµατογνωµοσυνών
που αναφέρονται σε συσκευές, συστήµατα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.
η. Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, χρήση και εµπορία συσκευών διατάξεων και συστηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της ρύπανσης.
θ. Παροχή οικονοµικοτεχνικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου
φορέα σε θέµατα ελέγχου της ρύπανσης.
Άρθρο 17
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του νυν Τµήµατος
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ, οι
κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε
ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω,
έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα
και εργασίες:
α. Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσµάτων µετρήσεων του ηλιακού, αιολικού, γεωθερµικού
και υδατικού δυναµικού περιοχών.
β. Λειτουργία εργαστηρίων µέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.
γ. Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών παρακολού-

θησης, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
δ. Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών εντοπισµού µε
σύγχρονες γεωφυσικές και υδρογεωλογικές µεθόδους,
αξιολόγηση υδατικών πόρων, καθώς και µελέτες σχετικές µε τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, της επιφάνειας του
εδάφους και του υπεδάφους.
ε. Σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS) και την εφαρµογή γεωπληροφοριακών τεχνικών παρακολούθησης του δυναµικού των ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων, της ποιότητας του περιβάλλοντος, του δυναµικού των υδατικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.
στ. Μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
ζ. Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή
και υποστήριξη µονάδων διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων.
η. Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή
και υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας και εµφιάλωσης
νερού και εργαστηριακών µονάδων ποιοτικού ελέγχου
υδατικών πόρων.
θ. Σχεδιασµό, εκπόνηση µελετών και επίβλεψη έργων
που αφορούν τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών.
ι. Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τα έργα και τις εργασίες που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
ια. Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση και
επίβλεψη µελετών σχετικών µε το σχεδιασµό έργων και
εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτει το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.
Άρθρο 18
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος και Οικολογίας
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και της νυν κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής µε
ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω,
έχουν δικαίωµα αυτόνοµης δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς και δραστηριότητες, έργα
και εργασίες:
α. Εκπόνηση µελέτης, επίβλεψη, κατασκευή και έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις οµάδες των Μ.Π.Ε..
β. Μελέτη, σχεδιασµός, επίβλεψη και εγκατάσταση
περιβαλλοντικών και µετεωρολογικών παραµέτρων: ποιότητα αέρα-υδάτων, χηµική ρύπανση, ηλεκτροµαγνητική
ρύπανση - ακτινοβολία και θόρυβος - ηχορύπανση.
γ. Εκπόνηση και εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων
προστατευόµενων περιοχών.
δ. Μελέτη, σχεδιασµό, επίβλεψη και εγκατάσταση µονάδων διάθεσης λυµάτων και µονάδων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
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ε. Μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδατικών πόρων και συστηµάτων επεξεργασίας υδάτων.
στ. Ανάπτυξη, εφαρµογή, διατήρηση και επιθεώρηση
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύµφωνα µε
τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
ζ. Συµµετοχή στην εκπόνηση, εφαρµογή και παρακολούθηση σχεδίων ανάπτυξης και εκµετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για βιώσιµη ανάπτυξη.
Άρθρο 19
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Βιοσυστηµάτων
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τµήµατος Μηχανικής Βιοσυστηµάτων και της νυν κατεύθυνσης Μηχανικοί Βιοσυστηµάτων, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίµων προς
τα πτυχία Τ.Ε.Ι. µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς
προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίµων
σχολών της ηµεδαπής µε ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωµα αυτόνοµης
δραστηριοποίησής τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφεροµένους, τοµείς
και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:
α. Εκπόνηση µελέτης, σχεδιασµό, κατασκευή, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, επισκευή, επιτήρηση λειτουργίας µονάδων, έργων, εγκαταστάσεων ως προς τις
ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές, υδραυλικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις, διατάξεις και µηχανισµούς, καθώς
και εγκαταστάσεις, διατάξεις και µηχανισµούς πυροπροστασίας, βιοδιεργασιών και αποχέτευσης.
β. Εκπόνηση µελέτης προστασίας περιβάλλοντος και
διαχείρισης αποβλήτων. Εκπόνηση µελέτης διαχείρισης
φυσικών πόρων , ανάπτυξης συστηµάτων διασφάλισης
της ποιότητας, χαρακτηρισµού και πιστοποίηση της ποιότητας, καθώς και διενέργεια αναλύσεων νερού, εδάφους, βιοϋλικών και τροφίµων.
γ. Εκπόνηση µελέτης και κατασκευή µηχανικών διατάξεων και µηχανισµών, µηχανηµάτων Μ.Ε.Κ., οργάνων,
εργαλείων.
δ. Εκπόνηση µελέτης, επίβλεψη, υλοποίηση και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.
ε. Εκπόνηση και επίβλεψη στατικών µελετών σε κτήρια και κατασκευές, σχετικών µε την ειδικότητα.
στ. Στη σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση και επίβλεψη µελετών σχετικών µε το σχεδιασµό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.
Άρθρο 20
1. Οι ρυθµίσεις του π.δ. 346/1989 εφαρµόζονται και
στους πτυχιούχους του Τµήµατος που προέκυψε από µετονοµασία του Τµήµατος Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι..
2. Οι ρυθµίσεις του π.δ. 345/1989 εφαρµόζονται και
στους πτυχιούχους του Τµήµατος που προέκυψε από µετονοµασία του Τµήµατος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων των Τ.Ε.Ι..
3. Οι ρυθµίσεις του π.δ. 180/2008 εφαρµόζονται και
στους πτυχιούχους του Τµήµατος που προέκυψε από µετονοµασία του Τµήµατος Βιοµηχανικού Σχεδιασµού των
Τ.Ε.Ι..
4. Οι ρυθµίσεις του π.δ. 183/2008 εφαρµόζονται και
στους πτυχιούχους των Τµηµάτων που προέκυψαν από

µετονοµασία των Τµηµάτων: α) Πληροφορικής, β) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστηµάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και Δικτύων, θ) Βιοµηχανικής
Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι..
5. Οι ρυθµίσεις του π.δ. 141/2003 εφαρµόζονται και
στους πτυχιούχους του τµήµατος που προέκυψε από µετονοµασία του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής των Τ.Ε.Ι..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 21
1. Η άσκηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 20 και του άρθρου 25 του
παρόντος νόµου επιτρέπεται µετά την απόκτηση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος .
2. Όσοι καταστούν Πτυχιούχοι Μηχανικοί µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά την επιτυχή συµµετοχή
τους σε εξετάσεις, που διενεργούνται κάθε Απρίλιο και
Οκτώβριο και προκηρύσσεται µε απόφαση του αρµόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, τουλάχιστον σαράντα (40)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους. Με
απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της άδειας που θα χορηγείται, στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφεται ο όρος «Πτυχιούχος Μηχανικός» και η ειδικότητα του αδειούχου. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα ορίζονται η
επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, ο χρόνος και
ο τρόπος διεξαγωγής τους, τα προσκοµιζόµενα µε την
αίτηση συµµετοχής δικαιολογητικά, η συµµετοχή της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στην οργανωτική υποστήριξη των εξετάσεων
και κάθε άλλο θέµα που αφορά τις εξετάσεις. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις υποβάλλεται αίτηση, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η οποία τα προωθεί στο κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργείο. Το άρθρο
107Α του ν.3669/2008 που προστέθηκε µε το άρθρο 26
του ν.4233/2014 (Α΄22) για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ως υπηρεσίας µιας στάσης, εφαρµόζεται και στην παρούσα περίπτωση.
3. Όσοι είναι Πτυχιούχοι Μηχανικοί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά από σχετική αίτηση προς τον κατά
περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, στην οποία επισυνάπτεται
βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. που αναφέρονται τα στοιχεία
του αιτούντος, ο αριθµός µητρώου του ως µέλους της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., η ειδικότητα, το Α.Ε.Ι. τεχνολογικού τοµέα ή
ισοτίµων σχολών , από το οποίο αποφοίτησε και η ηµεροµηνία λήψης του τίτλου σπουδών. Η βεβαίωση εκδίδεται µετά από αίτηση µε επισυναπτόµενες φωτοτυπίες
της ταυτότητας και του τίτλου σπουδών και, κατά περίπτωση απαιτουµένου πιστοποιητικού ισοτιµίας. Το άρθρο
107Α του ν. 3669/2008 που προστέθηκε µε το άρθρο 26
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του ν. 4233/2014 (Α΄22) για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ως υπηρεσίας µιας στάσης, εφαρµόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ορίζονται ο
τύπος και το περιεχόµενο της άδειας που θα χορηγείται,
στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφεται ο όρος
«Πτυχιούχος Μηχανικός» και η ειδικότητα του αδειούχου.

Άρθρο 26
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται µε
την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής
ελευθερίας του άρθρου 1 του ν.3919/2011.
Άρθρο 27
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη στις ρυθµίσεις
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 22
Επαγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελιών που
αφορούν επιµέρους δραστηριότητες των άρθρων 3 έως
20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόµου και έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά οι κάτοχοί τους αποκτούν επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλµατος κατά το άρθρο 21
του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Για τους κατόχους άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος κατά τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος
νόµου, προϋπόθεση για την έναρξη και παύση άσκησης
επαγγέλµατος στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, κατά τα
άρθρα 2 έως 20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόµου,
για την εγγραφή τους σε ασφαλιστικούς φορείς και σε υφιστάµενα ή µέλλοντα να συσταθούν κάθε είδους Μητρώα στα οποία εγγράφονται Μηχανικοί, όπως εµπειρίας, επιθεωρητών, τεχνικά, επαγγελµατικά, καθώς και
για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ή δηµοπρασίες,
αποτελεί η ιδιότητα του µέλους της Επαγγελµατικής και
Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), η οποία υποχρεούται να τηρεί Μητρώο των Πτυχιούχων Μηχανικών, να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επ΄ αυτών και να χορηγεί βεβαιώσεις για
την εν γένει επαγγελµατική τους κατάσταση.
Άρθρο 24
Για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του παρόντος νόµου, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. υποχρεούται να τηρεί Μητρώο, να µεριµνά για την επιστηµονική
και επαγγελµατική ενηµέρωση και κατάρτιση, την επιµόρφωση και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευσή τους.
Άρθρο 25
Τα σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα Πτυχιούχων Μηχανικών, των οποίων οι ειδικότητες δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα
από εισήγηση του οικείου Τµήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 28
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
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