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Θζμα: Νομοκετικι Κατοχφρωςθ των Επαγγελματικών Δραςτθριοτιτων των Μθχανικών 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι. 

Με τθν ψιφιςθ του νόμου 4254/2014 το επάγγελμα του μθχανικοφ ανακεωρείται ριηικά. 
Με τον τρόπο που ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ορίηει τθν ζννοια τθσ μθχανικισ, καταργείται θ 
απαίτθςθ του είδουσ τθσ εκπαίδευςθσ και των χαρακτθριςτικϊν του μθχανικοφ που είχαν 
ςυςχετιςτεί με τθν ςυνταγματικι επιταγι τθσ  δθμόςιασ αςφάλειασ και του δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ. Η πρόβλεψθ του νόμου για ςφμφωνθ γνϊμθ του ΤΕΕ ςτθ διαμόρφωςθ των 
νζων όρων άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ, κα ζπρεπε να αξιοποιθκεί με τον 
καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ ςυνταγματικισ 
νομιμότθτασ. 
 
Στθ διάρκεια των ςυναντιςεων των ειδικοτιτων που διοργανϊκθκαν από το Τμιμα 
Επιςτθμονικοφ Ζργου του ΤΕΕ (11οσ / 2015 μζχρι 2οσ / 2016), από τθν ειδικότθτα των 
Αρχιτεκτόνων Μθχ. επιςθμάνκθκαν επανειλθμμζνα οι κίνδυνοι για το ςφνολο του κλάδου 
των μθχανικϊν που εμπεριζχονται ςτθν επικρατοφςα καταρχιν προςζγγιςθ, που 
χαρακτθριηόταν από τθν αλλθλοδιείςδυςθ (χωρίσ επαρκι τεκμθρίωςθ) ςτα επαγγελματικά 
δικαιϊματα των επιμζρουσ κλάδων αντί για τθν ανάπτυξθ τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυνεργαςίασ, από το άνοιγμα χωρίσ όρουσ  και τθ ςυνακόλουκθ υποβάκμιςθ του 
επαγγζλματοσ, από τθ διακφβευςθ των αρχϊν προάςπιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 
κλπ. 
 
Παράλλθλα επιςθμάνκθκε ότι με μια ςυηιτθςθ των μθχανικϊν όπου καταγράφεται απλά θ 
ςθμερινι πραγματικότθτα ςτθν άςκθςθ των επαγγελματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων και δε 
γίνεται ουςιαςτικι  ςφνδεςθ  των δραςτθριοτιτων αυτϊν με τθ βαρφτθτα του εκάςτοτε 
γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτο Πρόγραμμα Σπουδϊν κάκε ειδικότθτασ,  
• Δεν εξυπθρετείται θ κεραπεία όςων ταλανίηουν τον κλάδο εδϊ και δεκαετίεσ, με τισ 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία και 
• Διακινδυνεφουμε (με δεδομζνεσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ) τθ νομοκετικι 

κατοχφρωςθ των επαγγελμάτων μασ αλλά και τθν ίδια τθν υπόςταςθ των Σχολών 
μασ (που κα κινδυνεφςουν με ςυγχωνεφςεισ). 
 

Για τουσ αρχιτζκτονεσ ζχει κεςπιςτεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ αρχι τθσ αυτόματθσ 
αναγνϊριςθσ των εκπαιδευτικϊν τίτλων (άρκρο 21 οδθγίασ 2005/36/ΕΚ), ςφμφωνα με τθν 
οποία κάκε κράτοσ υποδοχισ οφείλει να αναγνωρίηει τουσ τίτλουσ εκπαίδευςθσ 
αρχιτζκτονα που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα V.7, ςθμείο 5.7.1. Στθν Ελλάδα, ςε 
κανονιςτικό επίπεδο, ςτισ 25/05/2010 τζκθκε ςε ιςχφ το πδ 38/2010 (Προςαρμογι τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 



Συμβουλίου τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν 
προςόντων). 
Η ρθτι αναφορά του άρκρου 46 τθσ οδθγίασ περιγράφει με απόλυτο τρόπο τισ βαςικζσ 
αρχζσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των Αρχιτεκτόνων οι οποίεσ προφανϊσ αντανακλοφν, ςε 
εκνικό επίπεδο, ςε οριςμζνουσ και μόνο τίτλουσ ςπουδϊν. Κατ’ αυτι τθν ζννοια, βάςει τθσ 
οδθγίασ γίνεται ςαφζσ ότι ςε κοινοτικό επίπεδο ζχουν καταγραφεί οι όροι και οι 
προχποκζςεισ με τουσ οποίουσ τα πανεπιςτιμια χορθγοφν τίτλουσ Αρχιτζκτονα. 
 
H κατοχφρωςθ του επαγγζλματοσ του Αρχιτζκτονα και θ προάςπιςθ των επαγγελματικϊν 
δικαιωμάτων του όμωσ, αποτελεί  παράλλθλα και ηιτθμα του εςωτερικοφ δικαίου, μπορεί 
δθλ. να ρυκμιςτεί νομοκετικά από το Εκνικό μασ Δίκαιο ςτο βακμό που δε κίγεται θ 
οδθγία.  
 
Κάκε νομοκετικι ρφκμιςθ που επιβάλει περιοριςμοφσ ςτθν άςκθςθ μίασ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, οφείλει να εξετάηεται κάτω από το πρίςμα των ςυνταγματικϊν αρχϊν. Η 
άναρχθ διατφπωςθ προτάςεων περί επαγγελματικϊν δεςμεφςεων χωρίσ ςυγκεκριμζνθ 
αναφορά ι επίκλθςθ αυτϊν των αρχϊν, ςυνιςτά γραφειοκρατικι παραμόρφωςθ και 
ςυντεχνιακι παρζμβαςθ, θ οποία ελζγχεται νομικά και πεικαρχικά. Πριν τθ κζςπιςθ μίασ 
κατοχυρωμζνθσ νομοκετικά δραςτθριότθτασ ι επαγγζλματοσ πρζπει να κακορίηονται με 
ςαφινεια οι ςυνταγματικοί λόγοι που επιβάλουν τθν κατοχφρωςι τθσ. Αλλιϊσ 
παραβιάηεται ευκζωσ θ αρχι τθσ μθ ειςαγωγισ διακρίςεων, όπωσ και το άρκρο 5 του 
ςυντάγματοσ.  
Ο όροσ δθμόςια αςφάλεια και δθμόςιο ςυμφζρον  διατυπϊνεται αυτοφςιοσ ςτθν 

παράγραφο ΙΓ.12  Συνδζεται ευκζωσ με τθ δυνατότθτα κζςπιςθσ «περιοριςμϊν», μζςω των 

υπό ζκδοςθ ΠΔ, ςτθν άςκθςθ «ςυγκεκριμζνθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ».  

Για τουσ Αρχιτζκτονεσ Μθχ υπάρχει ςχετικι αναφορά ςτα κείμενα τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 

Αρχιτεκτόνων (UIA): 

«.. Δεδοµζνου ότι το δθµόςιο ςυμφζρον ςυνδζεται µε ζνα βιώςιµο και ποιοτικά 

δοµθµζνο περιβάλλον, και δεδοµζνων των κινδφνων και επιπτώςεων τθσ ανάπτυξθσ ςτο 

περιβάλλον αυτό, είναι ςθµαντικό οι υπθρεςίεσ ςτον τοµζα τθσ αρχιτεκτονικισ να 

παρζχονται από εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ για τθν προςταςία του δθµοςίου 

ςυµφζροντοσ…» (UIA). 

Επίςθσ, θ ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ 2005/36/ΕΚ, αναφζρει: 

«(27) Η αρχιτεκτονικι δθμιουργία, θ ποιότθτα των καταςκευϊν, θ αρμονικι ζνταξι τουσ 

ςτο περιβάλλον, ο ςεβαςμόσ 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 ανάγκεσ των μεμονωμζνων ατόμων, των κοινωνικϊν 

ομάδων και των ςυλλογικϊν φορζων ςε κζματα χωροταξίασ, ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και 

υλοποίθςθσ των καταςκευϊν, διατιρθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ αρχιτεκτονικισ 

κλθρονομιάσ, κακϊσ και προςταςίασ τθσ ιςορροπίασ τθσ φφςθσ». 

Τζλοσ, ςτο άρκρο 46 τθσ οδθγίασ, αναφζρεται: 



«Η εκπαίδευςθ του Αρχιτζκτονα, που πρζπει να είναι πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου και τθσ 

οποίασ το πρωταρχικό ςτοιχείο ςυνιςτά θ αρχιτεκτονικι, 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 τισ 

ακόλουκεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ….» (και παρατίκενται τα 11 κριτιρια ελζγχου). 

Στθριηόμενθ ςτα παραπάνω κριτιρια, θ ΕΕΕ-ΑΜ ςε ςυνεργαςία με τισ 7 Σχολζσ 

Αρχιτεκτονικισ, διαμόρφωςε  τθν ειςιγθςι τθσ ςε ότι αφορά ςτο ΠΔ που επιχειρεί να 

επεξεργαςτεί το ΤΕΕ. Κομβικά ςθμεία των ειςθγιςεων τθσ ειδικότθτασ των 

Αρχιτεκτόνων είναι τα παρακάτω: 

Αναγκαία και ικανι ςυνκικθ τθσ ςυμμετοχισ των Αρχιτεκτόνων ςτο ςτόχο τθσ 
επίτευξθσ «consensus» μεταξφ όλων των ειδικοτιτων των μθχανικών είναι ο 
περιοριςμόσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης και Επίβλεψης μόνο ςε όςουσ διακζτουν αναγνωριςμζνο, ιςότιμο και 
αντίςτοιχο, τίτλο αρχιτζκτονα και κανζναν άλλο. 
 
Σε όλεσ τισ άλλεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του Αρχιτζκτονα ςυηθτείται θ 
διαβακμιςμζνθ ςυνζργεια ειδικοτιτων ανάλογα με το γνωςτικό τουσ υπόβακρο 
(Πρόγραμμα Σπουδών). Ο ςυντονιςμόσ εξαρτάται από το εκάςτοτε αντικείμενο 
μελζτθσ / υλοποίθςθσ και τθ ςχζςθ του με τισ κακοριςμζνεσ επαγγελματικζσ 
δραςτθριότθτεσ των διαφορετικών ειδικοτιτων με γνώμονα, πάντα, τθν προάςπιςθ 
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
 
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 ςπουδών είναι αδιάςπαςτοσ 
και αποτελεί τθ βάςθ για να πλθροφνται τα 11 κριτιρια / προχποκζςεισ των 
Διεκνών 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 γενικών 
αρχιτεκτονικών ςπουδών και ζπεται αυτών. 
 
Η όποια πιςτοποίθςθ προςόντων για απόδοςθ Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που 
αντιςτοιχοφν ςε κατακτθμζνο γνωςτικό αντικείμενο του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ, 
είναι ανεπίτρεπτθ. 
 
Δε γίνεται αποδεκτι οποιαδιποτε ρευςτοποίθςθ των επαγγελματικών 
δραςτθριοτιτων του Αρχιτζκτονα Μθχ., οποιοςδιποτε κατακερματιςμόσ του 
γνωςτικοφ του αντικειμζνου, ςε οποιαδιποτε κλίμακα χώρου - αντικειμζνου.  
Η Πρόςβαςθ ςτισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ όςων 
κατζχουν εν μζρει το γνωςτικό του αντικείμενο, 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 Διεκνών 
Προτφπων και που δε κα αμφιςβθτεί το ιδθ κατακτθμζνο γνωςτικό τουσ 
αντικείμενο. Με γνώμονα πάντα τθν αρχι ότι θ τεχνικι εμπειρία δεν αντικακιςτά 
τθν ακαδθμαϊκι γνώςθ, 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. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Ο κίνδυνοσ ςιμερα εςτιάηεται ςτθ γενικότερθ απορρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του 
Μθχανικοφ.  
Τα τεχνικά ζργα είναι προϊόντα ςυνεργαςίασ μεταξφ πολλών ειδικοτιτων μθχανικών 
ανάλογα με τισ γνώςεισ κάκε ειδικότθτασ και μόνο αυτζσ. Το κάκε ειδικό αντικείμενο 
οφείλει να αςκείται αποκλειςτικά από τθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα. Η αντίςτοιχθ προσ τισ 
γνϊςεισ κατανομι  επαγγ. αρμοδιοτιτων/δικαιωμάτων είναι προσ το ςυμφζρον τόςο τθσ 
κοινωνίασ, όςο και των ίδιων των μθχανικϊν όλων των κλάδων. 
 
Ο Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ –και μόνον αυτόσ- αποκτά με τισ ςπουδζσ του γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ και διαμορφϊνει αρχζσ, οι οποίεσ του επιτρζπουν να διαχειρίηεται τισ τεχνικζσ, 
μορφολογικζσ και λειτουργικζσ παραμζτρουσ του  χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε όλεσ τισ 
κλίμακεσ, να καλφπτει μζςω του ζργου του τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ και να ςυμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ. 
 
Ήδθ, ςτισ «Γενικζσ Αρχζσ» που ζχουν ςυνταχκεί από το ΤΕΕ αναγράφεται ότι  «θ επάρκεια 
του προγράμματοσ ςπουδϊν για πρόςβαςθ ςε επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 
προςδιορίηεται από το ΤΕΕ, ζπειτα από ειςιγθςθ των Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν 
Ειδικότθτασ του ΤΕΕ, των ςυλλόγων  των διπλωματοφχων Μθχανικϊν και εκπροςϊπων των 
Πολυτεχνείων των Πολυτεχνικϊν Σχολϊν και των Τμθμάτων των Μθχανικϊν».  Με βάςθ τθ 
διαδικαςία αυτι ελζγχεται το κατά πόςον ο αρικμόσ και το περιεχόμενο των μακθμάτων  -
όπωσ αναφζρει το άρκρο 11 των γενικϊν αρχϊν του ΠΔ-  των Σχολϊν άλλων ειδικοτιτων  
τουσ επιτρζπει πρόςβαςθ ςε Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ.  
Είναι προφανζσ ότι περιςςότερεσ ειδικότθτεσ ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ  «Κτιριακϊν ζργων» 
δεν μποροφν όμωσ να ςυμμετάςχουν ςε «Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ» εφόςον δεν ζχουν 
αποκτιςει τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αναφζρονται ςτισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ. 
 
Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ εξάλλου, για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του αρχιτζκτονα 
είναι υποχρεωτικι θ εγγραφι ςε Αρχιτεκτονικά Επιμελθτιρια, τα οποία και ελζγχουν τισ 
αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ και προςτατεφουν το "λειτοφργθμα» του αρχιτζκτονα.  
  
Με βάςθ όλον τον παραπάνω προβλθματιςμό και τισ αντίςτοιχεσ ειςθγιςεισ μασ ςτο τμιμα 

Επιςτθμονικοφ Ζργου του ΤΕΕ, οι εκπρόςωποι τθσ ειδικότθτασ των Αρχιτεκτόνων ςτθ 

διεπιςτθμονικι ομάδα επεξεργαςίασ ΠΔ για τον κλάδο των Μθχανικϊν, ηθτάμε να μασ 

πλθροφοριςετε για τθ διαδικαςία που ζχει προκρικεί ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ από τισ 

17/2/2016 και μετά και τα μζχρι ςτιγμισ αποτελζςματά τθσ, προκειμζνου να 

αποφαςίςουμε τθν περαιτζρω ςτάςθ μασ. 

 

Για τθν ειδικότθτα των Αρχιτεκτόνων Μθχ. 
 
 

 
Ελζνθ Μαΐςτρου      Μαρία Φραντηι 
Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ   Επιμελιτρια ΕΕΕ-ΑΜ ΤΕΕ 


