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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛ− ΜΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 
1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκή− σεως του επαγγέλµατος 
του Πολιτικού Μηχανικού, Αρ− χιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Άρθρο 1 
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται µόνον: 
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού των Ιδρυµάτων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της ηµεδα− πής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής. 
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσε− ως του επαγγέλµατος του 
Πολιτικού Μηχανικού σύµ− φωνα 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» σχετικά µε την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων. 
Άρθρο 2 
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέ− κτονα Μηχανικού επιτρέπεται 
µόνον: 
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Αρχιτέκτονα−Μηχα− νικού των Ιδρυµάτων της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής. 
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσε− ως του επαγγέλµατος του 
Αρχιτέκτονα – Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµο− 
γή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005» σχετικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 
Άρθρο 3 
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Τοπο− γράφου 
Μηχανικού/Αγρονόµου−Τοπογράφου Μηχανι− κού επιτρέπεται µόνον: 
 
 
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Τοπογράφου Μηχα− νικού/Αγρονόµου−Τοπογράφου 
Μηχανικού των Ιδρυµά− των της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισο− τίµων 
σχολών της αλλοδαπής. 
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσε− ως του επαγγέλµατος του 
Τοπογράφου Μηχανικού – Αγρονόµου Τοπογράφου 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 Σεπτεµβρί− 
ου 2005» σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµα− τικών προσόντων. 
Άρθρο 4 
1. Οι διπλωµατούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή 
ισότιµων σχολών της αλ− λοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλω− 
µατούχου µηχανικού. 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος επεκτείνονται σε όλους τους 
διπλωµατούχους µηχανι− κούς της προηγουµένης παραγράφου, το γνωστικό αντι− 
κείµενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές των εν λόγω 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προεδρικά 
διατάγµατα της επόµενης παραγράφου. 



3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση των αρµόδιων κατά 
περίπτωση Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται: 
α) Ειδικότητες µηχανικών µε ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου 
σπουδών, που έχουν το δι− καίωµα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των 
άρθρων 1, 2 και 3. 
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για 
την άσκηση των δρα− στηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου. 
γ) Επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για 
την ανάληψη συγκε− κριµένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγ− 
γελµατικών δραστηριοτήτων. 
δ) Περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συ− γκεκριµένης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας σε περι− πτώσεις τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών των οποίων η 
µελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστηµονική και 
τεχνική κατάρτιση και γνώ− ση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δηµόσιας 
ασφάλειας. 
4. Τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης πα− ραγράφου εκδίδονται µετά από 
σχετική εισήγηση Επι− τροπής και σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 
και θα συγκροτηθεί εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση του πα− ρόντος 
νόµου µε απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της νέας ρύθµισης πα− ρέχεται στο ΤΕΕ προθεσµία 
τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου για την κατάθεση στην 
κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωµοδότησης. και περαιτέρω προθεσµία δύο 
(2) µηνών από τη λήψη της γνωµοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή 
της εισήγησής της. 
6. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού 
µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.» 
2. Η ισχύς των ρυθµίσεων που εισάγονται µε την πα− ρούσα υποπαράγραφο µε την 
επιφύλαξη των παραγρά− φων 4 και 5 του άρθρου 4 του του ν. 4663/1930, όπως 
τροποποιείται και ισχύει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση της 
παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015. 
 
 
	


