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ΠΡΟΒΑΗ των ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ςε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

βάςει  ΓΝΩΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ καταγραφι των όρων πρόςβαςθσ των 

διπλωματοφχων Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ςτισ επαγγελματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ, που είναι κακοριςτικζσ για  

Α. Τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθ χϊρασ, ιδίωσ ςε τομείσ που ςχετίηονται με τθν 

διαμόρφωςθ του χϊρου ςε όλεσ τισ κλίμακεσ. 

Β. Τθν κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ιδίωσ ςε τομείσ που ςχετίηονται με τθν 

διαμόρφωςθ δθμόςιων χϊρων και εγκαταςτάςεων και  τθ ςτζγαςθ προςϊπων και 

κεςμϊν.  

Γ. Τθν περιβαλλοντικι ζνταξθ και ενςωμάτωςθ όλων των ζργων,  ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ για τθ Διατιρθςθ τθσ Πολιτιςτικισ και Φυςικισ Κλθρονομιάσ 

κακϊσ  και τισ ςυνταγματικζσ επιταγζσ. 

Δ. Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

Ε. Τθν εφαρμογι των γενικϊν διατάξεων τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ και των 

ειδικϊν κανονιςμϊν, ωσ νομοκεςία αναγκαςτικοφ δικαίου και ειδικϊν ευκυνϊν. 

 

1. Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυκμίηεται θ πρόςβαςθ ςε επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ κακϊσ και θ ανάλθψθ τεχνικϊν ευκυνϊν από τουσ 

Διπλωματοφχουσ Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοφσ:  

1) τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου  

2) του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του 

Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ  

3) του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

4) του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του 

Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ  

5) του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  
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6) τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

7) του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων  

8) των κατεχόντων ιδθ τίτλουσ ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ που ζχουν 

αναγνωριςτεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα με τουσ απονεμόμενουσ από τισ 

Σχολζσ ι τα Τμιματα Αρχιτεκτόνων τθσ θμεδαπισ, ςφμφωνα με το νόμο. 

 

Τα μζλθ του ΤΕΕ που ζχουν ενταχκεί ςτθ βαςικι ειδικότθτα των Αρχιτεκτόνων 

Μθχανικϊν αλλά θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ που τουσ ζχει αποδοκεί αναφζρει 

άλλθ ειδικότθτα ι εξειδίκευςθ, μποροφν να ζχουν επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 

με βάςθ το περιεχόμενο του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου και ςφμφωνεσ με τα 

προςόντα τουσ, όπωσ αυτά απορρζουν από το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ, ςε ομάδα 

εργαςίασ.  

 

2.  

2.1 Η αρχιτεκτονικι δθμιουργία ςτο επίπεδο του μεμονωμζνου ζργου (κτθρίου ι 

υπαίκριου χϊρου) ι του ςυνόλου ζργων ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και κλίμακασ, θ 

ποιότθτα των καταςκευϊν, θ αρμονικι ζνταξι τουσ ςτο περιβάλλον, θ προςταςία 

και ανάπτυξθ των φυςικϊν και αςτικϊν τοπίων, κακϊσ και τθσ κοινισ και ιδιωτικισ 

κλθρονομιάσ, αποτελοφν δθμόςιο ςυμφζρον. Εφεξισ, θ αμοιβαία αναγνϊριςθ των 

τίτλων εκπαίδευςθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια που 

διαςφαλίηουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωριςμζνων τίτλων εκπαίδευςθσ είναι ςε 

κζςθ να κατανοοφν και να εκφράηουν τισ ατομικζσ, ςυλλογικζσ και κοινωνικζσ 

ανάγκεσ ςε κζματα χωροταξίασ, πολεοδομίασ, αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςχεδιαςμοφ, 

οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ των καταςκευϊν, διατιρθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 

αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και του φυςικοφ και του ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ. 

Ο Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ αποκτά μζςω των ςπουδϊν του τισ γνϊςεισ,  τισ 

ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ να εφαρμόςει τισ αρχζσ των κετικϊν επιςτθμϊν και τθσ 

μθχανικισ, με τθν υποςτιριξθ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ πλθροφορικισ. 

Ταυτόχρονα, εμβακφνει ςτισ κεωρθτικζσ και ιςτορικζσ αξίεσ των επιςτθμϊν του 

ανκρϊπου, αςκοφμενοσ ςτθν ζκφραςθ ιδεϊν, θκικϊν κοςμοκεωριϊν και 
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ςυμβολικϊν νοθμάτων μζςα από τθν υλικι, λειτουργικι και καταςκευαςτικι τάξθ 

του χϊρου. 

Η παιδεία του Αρχιτζκτονα πρζπει να διατθρεί τθν ιςορροπία μεταξφ των 

κεωρθτικϊν και πρακτικϊν πτυχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ 

και να παρζχει τθν εγγφθςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει αποκτιςει γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω 11 αρχζσ των Διεκνϊν Προτφπων (βλ., για 

παράδειγμα, άρκρο 46 τθσ Οδθγίασ 2005/36/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 

46/2 τθσ Οδθγίασ 2013/55/EU*): 

α) Ικανότθτα ςφλλθψθσ αρχιτεκτονικϊν δθμιουργιϊν που να ικανοποιοφν 

ςυγχρόνωσ αιςκθτικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ 

 

β) Προςικουςα γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και των κεωριϊν τθσ αρχιτεκτονικισ κακϊσ και 

των ςυναφϊν τεχνϊν, τεχνολογιϊν και επιςτθμϊν του ανκρϊπου 

 
γ) Γνϊςθ των καλϊν τεχνϊν ωσ παραγόντων που είναι δυνατόν να επθρεάςουν τθν 

ποιότθτα τθσ αρχιτεκτονικισ ςφλλθψθσ. 

 

δ)  Προςικουςα γνϊςθ τθσ πολεοδομίασ, του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και των  

τεχνικϊν που εφαρμόηονται ςτθ διαδικαςία του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

ε) Ικανότθτα κατανόθςθσ των ςχζςεων, αφενόσ, ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και τα 

αρχιτεκτονικά δθμιουργιματα, και αφετζρου, ανάμεςα ςτα αρχιτεκτονικά 

δθμιουργιματα και το περιβάλλον τουσ, κακϊσ και ικανότθτα κατανόθςθσ τθσ 

ανάγκθσ αρμονικοφ ςυνδυαςμοφ των αρχιτεκτονικϊν δθμιουργθμάτων με τουσ 

χϊρουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ανκρϊπου και τθν αντίςτοιχθ κλίμακα. 

 

ςτ) Ικανότθτα κατανόθςθσ του επαγγζλματοσ του αρχιτζκτονα και του ρόλου του 

ςτθν κοινωνία, ειδικότερα μζςω τθσ επεξεργαςίασ ςχεδίων ςτα οποία λαμβάνονται 

υπόψθ οι κοινωνικοί παράγοντεσ. 

 

η) Γνϊςθ των μεκόδων τεκμθρίωςθσ και προπαραςκευισ τθσ οικοδομικισ μελζτθσ. 
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θ) Γνϊςθ των προβλθμάτων ςτατικοφ ςχεδιαςμοφ, και ζργων οικοδομικισ και 

πολιτικοφ μθχανικοφ, τα οποία ςυνδζονται με το ςχεδιαςμό των κτιρίων. 

 

κ) Προςικουςα γνϊςθ των προβλθμάτων που ζχουν ςχζςθ με τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ 

των κτιρίων, των τεχνολογιϊν, κακϊσ επίςθσ και τθσ λειτουργίασ των καταςκευϊν, 

ϊςτε να τισ εφοδιάηει με όλα τα ςτοιχεία εςωτερικισ άνεςθσ και προςταςίασ από 

τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ, ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.  

 

ι) Τεχνικι ικανότθτα, χάρθ ςτθν οποία ο αρχιτζκτονασ κα μπορεί να επινοεί 

καταςκευζσ που να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ αυτϊν που τισ χρθςιμοποιοφν, 

ςεβόμενοσ τουσ οικονομικοφσ περιοριςμοφσ και τουσ οικοδομικοφσ κανονιςμοφσ. 

 

ια) Προςικουςα γνϊςθ των βιομθχανιϊν, οργανϊςεων, κανονιςμϊν και 

διαδικαςιϊν, που ζχουν ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ των κτιριακϊν μελετϊν και τθν 

ζνταξθ των ςχεδίων ςτο γενικό ςχεδιαςμό.  

 

Η εκπαίδευςθ του Αρχιτζκτονα, προκειμζνου να μπορεί να αςκιςει επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτα επαγγελματικά δικαιϊματά του, όπωσ αυτά 

ορίηονται από το κεςμικό πλαίςιο, οφείλει να εντάςςεται ςε προγράμματα 

ςπουδϊν που παρζχουν 300 ECTS  και υπερκαλφπτουν τα ωσ άνω κριτιρια/ 

προχποκζςεισ/ αρχζσ που ορίηουν τα Διεκνι Πρότυπα για τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του και όπου διαςφαλίηεται ότι ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ ςτον 

αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό ςε όλεσ τισ κλίμακεσ τθσ εφαρμογισ του αντιςτοιχεί κατϋ 

ελάχιςτον ςε 140 ECTS   παρζχοντασ ζτςι τθν εγγφθςθ ότι οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που 

αποκτικθκαν ςφμφωνα με τθν αρχι α) του παραπάνω ςθμείου 2.1 υποςτθρίχκθκαν 

επαρκϊσ από αυτζσ που αντιςτοιχοφν ςτισ υπόλοιπεσ αρχζσ β) ζωσ ια). 

 

Επιπλζον των 11 ωσ άνω κεςμοκετθμζνων αρχϊν, οι κεμελιϊδεισ απαιτιςεισ 

γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτϊνται ςτο πλαίςιο αναγνωριςμζνθσ 

πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, κατά το Σφμφωνο με τα προτεινόμενα Διεκνι 
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Πρότυπα για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Αρχιτζκτονα, περιλαμβάνουν τισ 

παρακάτω δεξιότθτεσ:  

 Επίγνωςθ ευκυνϊν προσ τισ ανκρϊπινεσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, 

αςτικζσ/πολεοδομικζσ, αρχιτεκτονικζσ και περιβαλλοντικζσ αξίεσ, κακϊσ και 

προσ τθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά, τον υλικό και άυλο πολιτιςμό. 

 Επαρκείσ  γνϊςεισ των µζςων επίτευξθσ βιϊςιµου/αειφορικοφ ςχεδιαςµοφ, 

διατιρθςθσ αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ, του υλικοφ και άυλου πολιτιςμοφ. 

 Ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ γνϊςθσ των τεχνικϊν δόμθςθσ, βαςιςμζνθ ςτθν 

πλιρθ κατανόθςθ των πρακτικϊν και μεκόδων καταςκευισ που ςχετίηονται με 

τθν αρχιτεκτονικι. 

 Επαρκείσ γνϊςεισ που αφοροφν ςτθν χρθµατοδότθςθ, διαχείριςθ/διεφκυνςθ, 

ζλεγχο κόςτουσ και μεκόδων παράδοςθσ του ζργου. 

 Κατάρτιςθ ςε τεχνικζσ ζρευνασ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρχιτεκτονικισ 

εκπαίδευςθσ, τόςο για τουσ ςπουδαςτζσ όςο και τουσ κακθγθτζσ. 

2.2 Το γνωςτικό αντικείμενο του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ αποτελεί αυτόνομο 

επιςτθμονικό και τεχνικό πεδίο. Ο τρόποσ που είναι διαρκρωμζνο δεν ειςάγει τθν ζννοια 

τθσ εξειδίκευςθσ.   Ο ενιαίοσ πενταετισ κφκλοσ ςπουδϊν είναι αδιάςπαςτοσ και αποτελεί τθ 

βάςθ για να πλθροφνται τα 11 κριτιρια / προχποκζςεισ των Διεκνϊν Προτφπων για τθν 

άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του (ο.π., άρκρο 46 τθσ Οδθγίασ 2005/36/ΕΚ όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 46/2 τθσ Οδθγίασ 2013/55/EU). Η απόκτθςθ εξειδίκευςθσ 

προχποκζτει τθν περάτωςθ γενικϊν αρχιτεκτονικϊν ςπουδϊν 300ECTS και ζπεται αυτϊν. 

Το γνωςτικό αντικείμενο του Αρχιτζκτονα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 
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χεδιαςμόσ  

 Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 

 Αςτικόσ Σχεδιαςμόσ 

 Σχεδιαςμόσ Τοπίου 

 Πολεοδομικόσ Σχεδιαςμόσ 

 Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ 

 Σχεδιαςμόσ Εςωτερικϊν Χϊρων, Μικρισ Κλίμακασ και Αντικειμζνων 

Ιςτορία – Θεωρία - Κριτικι 

 Ιςτορία και Θεωρία Πολεοδομίασ και Αρχιτεκτονικισ 

 Ιςτορία και Θεωρία τθσ Τζχνθσ και του Πολιτιςμοφ 

 Στοιχεία Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου  
(Γνϊςεισ Κοινωνιολογίασ, Ανκρωπολογίασ) 

 Χϊροσ και υλικόσ και άυλοσ Πολιτιςμόσ 

Αναπαραςτάςεισ  

 Εικαςτικζσ, Πλαςτικζσ και Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ  

 Οπτικοακουςτικζσ Τζχνεσ 

 Οπτικι Επικοινωνία και Σχεδιαςμόσ 

 Διαδραςτικόσ Ψθφιακόσ Σχεδιαςμόσ     

 Πλθροφορικι και Παραμετρικόσ Σχεδιαςμόσ 
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Σεχνολογία Καταςκευών 

 Δομικι Μθχανικι και Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν  

 Οικοδομικι Τεχνολογία και Δομικά Υλικά 

 Γνϊςεισ Μακθματικϊν, Γεωμετρίασ, Φυςικισ 

 Τεκμθρίωςθ, Αποκατάςταςθ και Ανάδειξθ τθσ Αρχιτεκτονικισ Κλθρονομιάσ, 

του υλικοφ και άυλου πολιτιςμοφ 

 Ενεργειακόσ - Βιοκλιματικόσ Σχεδιαςμόσ και ΗΜ Εγκαταςτάςεισ  

 Γνϊςεισ Νομοκεςίασ των Καταςκευϊν 

 Αποτυπϊςεισ κτιρίων και ςυνόλων και γνϊςεισ Τοπογραφίασ 

2.3 Τα ςφγχρονα εφόδια του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ τον κακιςτοφν ικανό να 

ςυλλαμβάνει και να επιτυγχάνει τθν υλοποίθςθ ειδικϊν ι καινοτομικϊν 

διατάξεων ςυνδυάηοντασ τθν επιςτθμονικι του γνϊςθ και τθν τεχνικι του 

δεξιότθτα/εμπειρία και να ςυντονίηει, να επικοινωνεί και να ςυνεργάηεται με τισ 

άλλεσ ειδικότθτεσ μθχανικϊν και επιςτθμόνων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

ευρζωσ φάςματοσ. 

 

2.4. Οι Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί αποκτοφν τα προςόντα τουσ από ζνα ενιαίο και 

αδιάςπαςτο 5ετι κφκλο ςπουδϊν (300 ECTS), που οδθγεί ςε Δίπλωμα το οποίο 

κατατάςςεται ςτο 7ο επίπεδο τθσ 8βάκμιασ κλίμακασ του Εκνικοφ Πλαιςίου 

Προςόντων (επιπζδου EQF 7) και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πρόςβαςι τουσ 

ςε επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα που 

αντιςτοιχοφν ςτα προςόντα των Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, οδθγοφν:  

α) ςε προχωρθμζνεσ γνϊςεισ Αρχιτεκτονικισ οι οποίεσ ςυνεπάγονται κριτικι 

κατανόθςθ κεωριϊν και αρχϊν,  

β) ςε προχωρθμζνεσ δεξιότθτεσ, απόδειξθ δεξιοτεχνίασ και καινοτομίασ, που 

απαιτοφνται για τθν επίλυςθ ςφνκετων και απρόβλεπτων προβλθμάτων ςτα 

αντικείμενα τθσ Αρχιτεκτονικισ. 

γ) ςε ικανότθτεσ διαχείριςθσ ςφνκετων τεχνικϊν/επαγγελματικϊν 

δραςτθριοτιτων ι ςχεδίων εργαςίασ, με ανάλθψθ ευκφνθσ για τθ λιψθ 

αποφάςεων ςε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργαςίασ του Αρχιτζκτονοσ 
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Μθχανικοφ. Επίςθσ ςτθν ανάλθψθ ευκφνθσ για τθν διαχείριςθ τθσ 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ατόμων και ομάδων. 

 

3.  

Οι διπλωματοφχοι Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί μποροφν να απαςχολοφνται, μόνοι τουσ 

ι μαηί με άλλουσ μθχανικοφσ ι άλλουσ επιςτιμονεσ, ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα και 

ςε όλο το φάςμα του γνωςτικοφ αντικειμζνου τουσ ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, 

μιςκωτοί, παρζχοντεσ υπθρεςίεσ - ςυμβουλζσ ι γνωματεφςεισ με οποιαδιποτε 

εργαςιακι ςχζςθ, ςτουσ παρακάτω τομείσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

(ενδεικτικά):  

αϋ Αρχιτεκτονικι Σφνκεςθ / Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ και Καταςκευι ςε όλεσ τισ 

κλίμακεσ ζργων με βάςθ τισ αρχζσ τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ 

αειφορίασ, με ζνταξθ ςτο περιβάλλον και ςτο τοπίο, φυςικό και δομθμζνο, που 

ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ των ανκρϊπινων αναγκϊν και ςτθν κοινωνικι 

ευθμερία.  

βϋ Αςτικόσ Σχεδιαςμόσ, Σχεδιαςμόσ Υπαίκριων Χϊρων και Τοπιακζσ 

Παρεμβάςεισ ςε αςτικζσ και εξωαςτικζσ περιοχζσ. 

γϋ Τεκμθρίωςθ, Αποκατάςταςθ και Ανάδειξθ Μνθμείων και Ιςτορικϊν Κτιρίων και 

Συνόλων, Προςταςία τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του υλικοφ και άυλου 

πολιτιςμοφ. 

δϋ  Πολεοδομικόσ Σχεδιαςμόσ & Αναπλάςεισ  με  λειτουργικά, κοινωνικό - 

οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτιρια 

εϋ Ενεργειακι και Περιβαλλοντικι Αναβάκμιςθ, Επανάχρθςθ και 

Επαναςχεδιαςμόσ υφιςτάμενων καταςκευϊν και τμθμάτων πόλθσ. 

ςτ’ Σχεδιαςμόσ Εςωτερικϊν Χϊρων και Αντικειμζνων.  

ηϋ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ και Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ ςε βάκοσ χρόνου με 

περιβαλλοντικζσ αρχζσ για τθν προςταςία των οικοςυςτθμάτων. 

θ’ Εκπαίδευςθ, Ζρευνα, Κριτικι ςτθν Αρχιτεκτονικι και ςτθν Τζχνθ 
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4. 

4.1. Ο Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ, με βάςθ τα προςόντα του, μπορεί, μόνοσ του ι μαηί 

με άλλεσ ειδικότθτεσ Μθχανικϊν, να αναλαμβάνει τθν τεχνικι ευκφνθ προσ 

διαςφάλιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςτουσ παρακάτω τομείσ 

απαςχόλθςισ του: 

 Μελζτθ και επίβλεψθ καταςκευϊν ςε όλεσ τισ κλίμακεσ, οι οποίεσ κα είναι 

λειτουργικζσ, αςφαλείσ, αειφόρεσ και με αιςκθτικι και περιβαλλοντικι 

προςζγγιςθ. 

 Εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και αδειοδότθςθ από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ. 

 Συντονιςμό των λοιπϊν ειδικοτιτων μθχανικϊν και των τεχνικϊν που 

εμπλζκονται ςτο ζργο. 

 Πρόλθψθ δυςμενϊν κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων καταςκευϊν.  

 Συνεκτίμθςθ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ. 

 Προδιαγραφι απαιτιςεων, επιλογι υλικϊν , διαχείριςθ του ζργου. 

Η όποια πιςτοποίθςθ προςόντων για απόδοςθ Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων που 

αντιςτοιχοφν ςε κατακτθμζνο γνωςτικό αντικείμενο του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ, 

είναι ανεπίτρεπτθ. 

 

4.2 Οι Διπλωματοφχοι Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί 5ετοφσ κφκλου ςπουδϊν και όςοι 

Αρχιτζκτονεσ διακζτουν τθν «αυτόματθ αναγνϊριςθ» που προκφπτει μζςα από τθν 

πλατφόρμα του ΙΜΙ, ζχουν πλιρθ δικαιϊματα ςτθν πρόςβαςθ ςε επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ με το υψθλότερο επίπεδο Τεχνικισ Ευκφνθσ όςον αφορά ςτθ 

μελζτθ, ςχεδιαςμό, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο, επίβλεψθ, αποτίμθςθ, αξιολόγθςθ και 

ολοκλθρωμζνθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ προϊόντων, υλικϊν, ζργων, 

ςυςτθμάτων, εγκαταςτάςεων, διεργαςιϊν κ.ά..  

Επιμζρουσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του Αρχιτζκτονα  Μθχανικοφ μποροφν 

να αςκοφνται από κοινοφ με άλλεσ ειδικότθτεσ ενταγμζνεσ ςτθ βαςικι του 

ειδικότθτα, με δεδομζνο όμωσ το αδιάςπαςτο του γνωςτικοφ αντικειμζνου των 
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ςπουδϊν του και προκειμζνου να εξυπθρετθκεί ολοκλθρωμζνα θ προάςπιςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ άςκθςθ αυτι μπορεί να λειτουργεί επικουρικά και ςε 

ςυνεργαςία με τον ζχοντα τα πλιρθ δικαιϊματα άςκθςισ τουσ, Αρχιτζκτονα. 

 

4.3. Η Πρόςβαςθ ςτισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ 

όςων κατζχουν εν μζρει το γνωςτικό του αντικείμενο, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτο 

παρόν, προχποκζτει τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου εκπαίδευςισ τουσ που κα 

αποδεικνφεται και μζςα από τθ διαδικαςία μιασ εξζταςθσ δομθμζνθσ ςτθ λογικι τθσ 

πλιρωςθσ των 11 κριτθρίων των Διεκνϊν Προτφπων και που δε κα αμφιςβθτεί το 

ιδθ κατακτθμζνο γνωςτικό τουσ αντικείμενο. Με γνϊμονα πάντα τθν αρχι ότι θ 

τεχνικι εμπειρία δεν αντικακιςτά τθν ακαδθμαϊκι γνϊςθ, όπωσ και ότι θ 

μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ δεν αντικακιςτά τθ βαςικι προπτυχιακι παιδεία, θ 

απαιτοφμενθ επιπρόςκετθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προκφπτει με βάςθ τθν 

αντιπαραβολι του γνωςτικοφ αντικειμζνου που ζχει ιδθ κατακτθκεί με αυτό του 

διπλωματοφχου Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

 

4.4. Μεταβατικζσ διατάξεισ 

Όςοι από τουσ υφιςτάμενουσ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ μθχανικοφσ 

άλλων ειδικοτιτων ζχουν αςκιςει κατά το παρελκόν επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ του Αρχιτζκτονα, μποροφν να ςυνεχίςουν να αςκοφν τισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ  ανάλογα με τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία. Η χρονικι 

διάρκεια, τα κριτιρια και ο φορζασ εφαρμογισ αυτισ τθσ ρφκμιςθσ κα κακοριςτοφν 

με Υπουργικι Απόφαςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΤΕΕ.  

 

5. Οι Διπλωματοφχοι Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί 5ετοφσ κφκλου ςπουδϊν ςυντονίηουν 

τισ προςπάκειεσ με άλλουσ μθχανικοφσ ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν ορκι 

χωροκζτθςθ, ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ των τεχνικϊν ζργων (κτιριακϊν ζργων και 

ζργων υποδομισ), διαςφαλίηοντασ τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ 

και αςφάλειασ. Οι Αρχιτζκτονεσ εμπλζκονται κακ’ όλο το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, 

προςαρμόηοντασ τα ςχζδιά τουσ ςφμφωνα με τουσ προχπολογιςτικοφσ 

περιοριςμοφσ, τουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ και τισ ανάγκεσ του χριςτθ. Με 
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βάςθ το αποκλειςτικό τουσ αντικείμενο, λειτουργοφν ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ 

ομάδασ ζργου και ςυνεργάηονται ςτενά με όλο το φάςμα των επαγγελματιϊν τθσ 

καταςκευισ. Ο ςυντονιςμόσ  ξεκινά από το αρχικό ςτάδιο του προγραμματιςμοφ, 

των εναλλακτικϊν ςχεδιαςτικϊν επιλογϊν και ςυνεχίηεται κατά τθν εξζλιξθ τθσ 

καταςκευισ. Οι Αρχιτζκτονεσ μθχανικοί εςτιάηουν ςτθν ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ 

τθσ ζνταξθσ, ςτθ ςυνκετικι αρτιότθτα, ςτθν καταςκευαςτικι επάρκεια, ςτθν 

αςφάλεια, ςτθν αποδοτικότθτα και ςτθν οικονομικι αποτίμθςθ των εναλλακτικϊν 

επιλογϊν.   

 

6. Για τθ ςφνταξθ των Αρχιτεκτονικϊν μελετϊν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που 

ορίηονται ςτο ΠΔ 696/74 με τισ κατά καιροφσ επικαιροποιιςεισ τουσ. 

 

7. Εφεξισ θ αναγνώριςθ ιςοτιμιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο (θ ΠΔ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 (*) Άρκρο 46/2 τθσ Οδθγίασ 2013/55/EU 

2. Architecture must be the principal component of the study referred to in 

paragraph 1. The study shall maintain a balance between theoretical and practical 

aspects of architectural training and shall guarantee at least the acquisition of the 

following knowledge, skills and competences:  

(a) the ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical 

requirements;  

(b) adequate knowledge of the history and theories of architecture and the related 

arts, technologies and human sciences;  

(c) knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design;  

(d) adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the 

planning process;  

(e) understanding of the relationship between people and buildings, and between 

buildings and their environment, and of the need to relate buildings and the spaces 

between them to human needs and scale;  

(f) understanding of the profession of architect and the role of the architect in 

society, in particular in preparing briefs that take account of social factors;  

(g) understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a 

design project;  

(h) understanding of the structural design, and constructional and engineering 

problems associated with building design;  

(i) adequate knowledge of physical problems and technologies and of the function of 

buildings so as to provide them with internal conditions of comfort and protection 

against the climate, in the framework of sustainable development;  

(j) the necessary design skills to meet building users’ requirements within the 

constraints imposed by cost factors and building regulations;  

(k) adequate knowledge of the industries, organisations, regulations and procedures 

involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into 

overall planning. 

 

 

 


