ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ
"Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β)
Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έxoντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ' της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/83(173 Α'), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/2001 (114 Α'), του
εδαφ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (173 Α').
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ' της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ.
β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.2916/2001 (114 Α'). 4. Τις διατάξεις του άρθρου
90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
επικυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (98 ΑΆ).
7. Τις διατάξεις του εδαφ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α').
10. Την αριθ. ΣΤ5/37876/26-4-04 (608 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπoυργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το αριθ. 23522/Ε5/5.3.2002 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι
παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 33
του Ν.1404/1983.
12. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.τ.Ε.) (αριθμ.
πρακτ. 10/9-5-89, 12/12-3-92 και 13/11-1-94).
13. Τη με αριθμ. Φ908/20857α/Η/28-02-2005 Υ.Α. «Ορισμός μελών της Ολομέλειας
του επιμέρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ».
14. α) Τη με αριθμ. ………… Υ.Α. «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων», β) τη με αριθμ. ………… Υ.Α. «Καθορισμός του
Περιεχομένου Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής», γ) τη με αριθμ.
………… Υ.Α. «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας»,
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
16. Την 678/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Τη γνωμοδότηση του ΣτΕ με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Αποφασίζουμε
Α. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την
μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς
τομείς των Δομικών Έργων, ήτοι οικοδομικών – κτιριακών έργων και των συναφών
με αυτά εργασιών.
2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους εξής ειδικότερους
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τομείς και δραστηριότητες.
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ήτοι κατασκευή κτιρίων για κάθε
χρήση και στην εκτέλεση γεωτεχνικών έργων, ήτοι έργα θεμελιώσεων,
χωματουργικά και συναφείς εργασίες.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την
εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού Δομικών Έργων.
2.3 Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών, και ειδικότερα οικοδομικώνκτιριακών έργων και γεωτεχνικών έργων, για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε
ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
2.4 Στην μελέτη ή επίβλεψη μελέτης οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών.
2.4.1 Ειδικότερα οι Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων εκπονούν και επιβλέπουν
μελέτες που σχετίζονται με τα οικοδομικά – κτιριακά έργα ήτοι:
i. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, εκτός αυτών, που ανήκουν στην
κατηγορία Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. Η εξαίρεση αφορά μόνο τη
μελέτη.
ii. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων).
iii. Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και ειδικών τεχνικών
έργων), εκτός κατηγορίας Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. Η εξαίρεση
αφορά μόνο τη μελέτη.
iv. Οικονομοτεχνικές μελέτες για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
v. Γεωτεχνικές – εδαφολογικές μελέτες για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
vi. Μελέτες αντισεισμικού σχεδιασμού για τα κτιριακά έργα (εφαρμογή αντισεισμικού
κανονισμού), εκτός κατηγορίας Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ.
vii. Μελέτες δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου για τα οικοδομικά –
κτιριακά έργα.
viii. Μελέτες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανοποίησης, πυροπροστασίας για τα
οικοδομικά – κτιριακά έργα.
ix. Τοπογραφικές μελέτες που απαιτούνται για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
2.4.2 Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
μελετητικού γραφείου συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη, τον έλεγχο και
την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως
περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του
ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.4.3 Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου συμμετέχουν στην συμπλήρωση του
δυναμικού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Mισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.5 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ιδιωτικών
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1.
2.6 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, είτε
συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα είτε αυτόνομα. Ειδικότερα:
2.6.1 Mετά από 4ετή επαγγελματική εμπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι στο
μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και
ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού,
συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δημοσίων
έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης
αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 4ετούς αναγνωρισμένης
εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων που αντιστοιχεί στο ήμισυ του
αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης και ισόχρονης
εμπειρίας.
2.6.2 Mετά από 8ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 4ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος

2

Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 8ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 4 ετών.
2.6.3 Mετά από 12ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 8ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος
Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 12ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 8 ετών.
γ) με την προϋπόθεση επιτυχούς περαίωσης της σχετικής διαδικασίας επάρκειας, που
θα προσδιορισθεί από τον ενιαίο φορέα υποχρεωτικής εγγραφής των Πτυχιούχων
Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τα σχετικά Π.Δ. που θα εκδοθούν και η
οποία θα είναι κατΆ αντιστοιχία και αναλογία με αυτή των Διπλωματούχων Πολιτικών
Μηχανικών, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Δομικών Έργων αποκτούν δικαιώματα και
αντισεισμικών μελετών κατηγορίας Σ3 και Σ4 ΝΕΑΚ
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1:
3.1 Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς,
ποιοτικού ελέγχου υλικών των οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών μετά
από αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 8ετών.
3.2 Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς
περιορισμούς, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται
των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
3.3 Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
3.4 Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης
έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
3.5 Εξελίσσονται γενικώς μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία των
επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις
υπευθύνων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους
πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.
3.6 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της
τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματος τους.
4. Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται οι προαναφερόμενοι μηχανικοί ΤΕ,
ανεξάρτητα του χρόνου αποφοίτησής τους, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Δομικών Έργων επιπέδου
MASTER OF SCIENCE ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
που αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος με τους
χορηγούμενους από τα ελληνικά ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού
Δομικών Έργων. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ αυτής της κατηγορίας έχουν τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα με τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς στην
κατηγορία των Δομικών Έργων και υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που διέπουν την
άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού απόφοιτου ελληνικού ΑΕΙ στην
κατηγορία των Δομικών Έργων.
5. Όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ απόφοιτοι Τμημάτων Δομικών Έργων ανεξάρτητα του
έτους αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά μετά από εξετάσεις χορήγησης
άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του
επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών και της συνεπαγόμενης κοινωνικής
ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί. με ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.
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Β. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών,
με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με
την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και
ειδικούς τομείς των Έργων Υποδομής, ήτοι συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών
και γεωτεχνικών έργων και συναφών εργασιών.
2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους εξής ειδικότερους
τομείς και δραστηριότητες.
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών έργων και ειδικότερα συγκοινωνιακών, υδραυλικών,
λιμενικών και γεωτεχνικών έργων.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την
εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού Έργων Υποδομής.
2.3 Στην επίβλεψη συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών, γεωτεχνικών έργων
και συναφών εργασιών, για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως
μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
2.4 Στην μελέτη ή επίβλεψη μελέτης συγκοινωνιακών ή υδραυλικών ή λιμενικών ή
γεωτεχνικών έργων και συναφών εργασιών.
2.4.1 Ειδικότερα οι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής εκπονούν και επιβλέπουν
μελέτες σχετικές με τα συγκοινωνιακά ή τα υδραυλικά ή τα λιμενικά και λοιπά έργα
υποδομής, ανάλογα με την ειδικότητά τους όπως αυτή προκύπτει από την
εμβάθυνση και το θέμα της Πτυχιακής τους Εργασίας, ήτοι:
i. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (μελέτες οδών, σιδηροδρομικών γραμμών,
μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές μελέτες).
ii. Μελέτες λιμενικών έργων.
iii. Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
iv. Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων
και αποχετεύσεων, επεξεργασίας λυμάτων).
v. Οικονομοτεχνικές μελέτες για τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά και
γεωτεχνικά έργα.
vi. Γεωτεχνικές – εδαφολογικές μελέτες για τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά,
δομικά και γεωτεχνικά έργα.
vii. Μελέτες Εφαρμογής και συναφείς Τοπογραφικές Εργασίες Έργων Υποδομής
2.4.2 Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
μελετητικού γραφείου συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη, τον έλεγχο και
την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως
περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του
ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.4.3 Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου συμμετέχουν στην συμπλήρωση του
δυναμικού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Μισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.5 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ιδιωτικών
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1.
2.6 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, είτε
συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα είτε αυτόνομα. Ειδικότερα:
2.6.1 Mετά από 4ετή επαγγελματική εμπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι στο
μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και
ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού,
συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δημοσίων
έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης
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αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 4ετούς αναγνωρισμένης
εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων που αντιστοιχεί στο ήμισυ του
αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης και ισόχρονης
εμπειρίας.
2.6.2 Mετά από 8ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 4ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος
Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 8ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 4 ετών.
2.6.3 Mετά από 12ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 8ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος
Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 12ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 8 ετών.
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1:
3.1 Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς,
ποιοτικού ελέγχου υλικών των συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών και
γεωτεχνικών έργων και εργασιών μετά από αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
8ετών.
3.2 Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς
περιορισμούς, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται
των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
3.3 Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
3.4 Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης
έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
3.5 Εξελίσσονται γενικώς μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία των
επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις
υπευθύνων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους
πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.
3.6 Μετά από 12ετή αποδεδειγμένη εμπειρία και μετά από επιτυχείς εξετάσεις στον
ενιαίο φορέα εγγραφής τους και χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορούν
να συντάσσουν μελέτες δομικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων κατηγορίας Σ3 και Σ4
ΝΕΑΚ με τους περιορισμούς των παρ. 2.5 και 2.6.
3.7 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της
τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματος τους.
4. Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται οι προαναφερόμενοι μηχανικοί ΤΕ,
ανεξάρτητα του χρόνου αποφοίτησής τους, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Έργων Υποδομής επιπέδου
MASTER OF SCIENCE ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
που αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος με τους
χορηγούμενους από τα ελληνικά ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Έργων
Υποδομής. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ αυτής της κατηγορίας έχουν τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα με τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και υπάγονται στις ίδιες
διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού
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απόφοιτου ελληνικού ΑΕΙ στην κατηγορία των Έργων Υποδομής και στην αντίστοιχη
ειδικότητα.
5. Όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ απόφοιτοι Τμημάτων Έργων Υποδομής ανεξάρτητα του
έτους αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά μετά από εξετάσεις χορήγησης
άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του
επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών και της συνεπαγόμενης κοινωνικής
ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί με ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.
Γ. Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής &
Τοπογραφίας
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των
Τμημάτων α) Τοπογραφίας και β) Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους,
ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία
με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε
σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Τοπογραφίας, των Δομικών Έργων και των
Έργων Υποδομής.
2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους εξής ειδικότερους
τομείς και δραστηριότητες:
2.1 Στην εκτέλεση τοπογραφικών – κτηματογραφικών εργασιών και μάλιστα σε
πάσης φύσεως, και με οποιαδήποτε μέθοδο, αποτυπώσεις και χαράξεις, καθώς και
στην δόμηση και συντήρηση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την
εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του
Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού και ισοτίμων σχολών.
2.3 Στην μελέτη ή επίβλεψη μελέτης έργων και εργασιών της κατηγορίας των
Τοπογραφικών.
2.3.1 Ειδικότερα, εκπονούν και επιβλέπουν τοπογραφικές, γεωδαιτικές,
φωτογραμμετρικές- τηλεπισκοπικές, χαρτογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες,
μελέτες εφαρμογής δομικών έργων και έργων υποδομής καθώς και οικονομοτεχνικές
μελέτες για τις τοπογραφικές εργασίες.
2.3.2 Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
μελετητικού γραφείου συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη, τον έλεγχο και
την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημοσίων έργων και εργασιών, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 2.3.1, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του
ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.3.3 Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου συμμετέχουν στην συμπλήρωση του
δυναμικού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Μισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.4 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ιδιωτικών
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται παρ. 2.3.1.
2.5 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων
και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.3.1, είτε συμμετέχοντας σε
μελετητική ομάδα είτε αυτόνομα. Ειδικότερα:
2.5.1 Mετά από 4ετή επαγγελματική εμπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι στο
μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και
ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού,
συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δημοσίων
έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης
αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 4ετούς αναγνωρισμένης
εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων που αντιστοιχεί στο ήμισυ του
αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης και ισόχρονης
εμπειρίας.
2.5.2 Mετά από 8ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
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της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 4ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος
Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 8ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 4 ετών.
2.5.3 Mετά από 12ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών
της ειδικότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή
αναγνωρισμένης 8ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γραφείο συμμετέχει Διπλωματούχος
Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία
Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην
μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των
οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου
Μηχανικού 12ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνεισφέροντας δυναμικό μονάδων
που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού
ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 8 ετών
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1:
3.1 Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς,
ποιοτικού ελέγχου υλικών των τοπογραφικών εργασιών μετά από αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία 8 ετών.
3.2 Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής χωρίς περιορισμούς,
σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
3.3 Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
3.4 Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης
έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
3.5 Εξελίσσονται γενικώς μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία των
επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων
στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους πτυχιούχους της
ανώτατης εκπαίδευσης.
3.6 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της
τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματος τους.
4. Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται οι προαναφερόμενοι μηχανικοί ΤΕ,
ανεξάρτητα του χρόνου αποφοίτησής τους, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού επιπέδου
MASTER OF SCIENCE ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
που αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος με τους
χορηγούμενους από τα ελληνικά ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο του Τοπογράφου
Μηχανικού. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ αυτής της κατηγορίας έχουν τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα με τους Διπλωματούχους Αγρονόμους - Τοπογράφους Μηχανικούς στην
κατηγορία των Τοπογραφικών Εργασιών και υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που
διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
απόφοιτου ελληνικού ΑΕΙ στην κατηγορία των Τοπογραφικών Εργασιών.
5. Όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ απόφοιτοι Τμημάτων Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ανεξάρτητα του έτους αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά
μετά από εξετάσεις χορήγησης άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και
ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών και της
συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί με
ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.
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