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Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 6 

ΠΡΟΣ:  
ΤΕΕ / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας 
Μ. Αλεξάνδρου 49 
Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 883100 
Fax: 2310 883110, 883151 
E-mail: protocol-tkm@central.tee.gr  
 
Υπόψη: α) Προέδρου κ. Αναστάσιου Κονακλίδη 

β) κ. Β. Εβρένογλου, Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 
γ) Μ.Ε. Επαγγελµατικών Θεµάτων 

 
ΘΕΜΑ: Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών 
Σχετ.:   Το µε αρ. πρωτ. οικ.2043/27.01.2012 έγγραφό σας 
 
Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση που µας απευθύνατε µε το παραπάνω αναφερόµενο 
έγγραφό σας, σχετικά µε την αποστολή παρατηρήσεων επί της πρότασης της Οµάδας Εργασίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη συγκρότηση του Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις», θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής:  
Ι. Επί της αρχής  
Η ανάληψη της πρωτοβουλίας από το ΤΕΕ/ΤΚΜ να συζητήσει το θέµα του Μητρώου Μελετητών 
και Επιβλεπόντων Μηχανικών σε µια πιο διευρυµένη µορφή απ' αυτή που ορίζεται από το Νόµο 
4030/2011, βρίσκει τον ΣΕΜΠΧΠΑ αντίθετο για τους παρακάτω λόγους: 
1. Η αφετηρία από την οποία ξεκινάει το πόρισµα της Οµάδας Εργασίας είναι το υφιστάµενο  - 
στρεβλό και απαρχαιωµένο- θεσµικό πλαίσιο για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, προϊόν 
συντεχνιακών πιέσεων και πελατειακών σχέσεων. 
2. Στην οµάδα εργασίας δε συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των ειδικοτήτων - βασικών και 
«νέων» - µε αποτέλεσµα στο πόρισµά της και ιδιαίτερα στον πίνακα που το συνοδεύει να 
υπάρχουν ανακρίβειες και λάθη. 
3. Υπάρχουν έγγραφα ή πορίσµατα του ΤΕΕ τα οποία είναι αµφίβολο εάν έχουν ληφθεί υπόψη, 
όπως για παράδειγµα το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιαιτησίας που οργανώθηκε µε πρωτοβουλία 
του ΤΕΕ, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών της ειδικότητάς µας. 
4. Αναµφίβολα το θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών είναι σηµείο 
διακλαδικής τριβής εδώ και αρκετά χρόνια, που θα µπορούσε να ξεπεραστεί αν όλοι οι κλάδοι 
συνοµολογούσαν την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισµού των νόµων, Π∆ κλπ. που ορίζουν τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα και τον τρόπο που αυτά πιστοποιούνται. Είναι επιτέλους αναγκαίο να 
διεξάγουµε έναν ειλικρινή διάλογο, προς όφελος και του δηµοσίου συµφέροντος, ξεκινώντας 
από το «σηµείο µηδέν». 
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Εν κατακλείδι εκφράζουµε τη διαφωνία µας µε το σύστηµα κατηγοριών-πιστοποίησης που 
προτείνεται στο πόρισµα της Οµάδας Εργασίας καθώς είναι ασαφές και δε συνοδεύεται από 
οποιαδήποτε τεκµηρίωση ή µελέτη για το πού βασίζεται, ποιους στόχους εξυπηρετεί και τον 
τρόπο εφαρµογής του. 
ΙΙ. Επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Προκειµένου να είναι σαφές το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
µηχανικών της ειδικότητας, ώστε να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που προωθηθεί οποιαδήποτε 
συζήτηση για ρύθµιση των θεµάτων πρόσβασης σε κατηγορίες µελετών (και ειδικά για τις 
σχετικές µε τις άδειες δόµησης), σας γνωρίζουµε τα εξής: 
α) Οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ) είναι 

απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που λειτουργεί από το 1989) και 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, που λειτουργεί από το 2004).  
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας ορίζονται βάσει του Π.∆. 
240/30.08.1994, άρθρο 2. «Επαγγελµατική κατοχύρωση», σύµφωνα µε το οποίο οι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης1 του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως 
δραστηριότητες:  
1. Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδοµικών, ρυθµιστικών και συγκοινωνιακών µελετών.  
2. Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων.  
3. ∆οµή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδοµής, µεταφορών και υπηρεσιών.  
4. Χρονικός και τεχνικοοικονοµικός προγραµµατισµός έργων.  
5. Εκπόνηση µελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  
6. ∆ιαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραµµάτων.  
7. Τεχνικοοικονοµικές µελέτες σκοπιµότητας.  
8. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικής προστασίας, και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
9. Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρµογή µεθόδων 

τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών.  
10. Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονοµικές µελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και 

περιφερειακής ανάλυσης.  
Επίσης βάσει του Π.∆. 240/1994 οι απόφοιτοι του  Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ), στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(ΜΕΚ) και στα µητρώα µελετητών και µελετητικών γραφείων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Μελετών (ΓΕΜ) για τα αντίστοιχα έργα και µελέτες.  
Ειδικότερα, όσον αφορά το ΜΕΚ, άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι ότι οι ΜΧΠΠΑ θα πρέπει να 
µπορούν να εγγραφούν στις κατηγορίες Α. Οικοδοµικών έργων, Β. Έργων πρασίνου, Γ. 
Έργων οδοποιίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον η εγγραφή των 

                                                      
1 Με το µεταγενέστερο Π.∆. 319/28.09.2001 το Τµήµα µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, χωρίς µεταβολή του γνωστικού του αντικειµένου. 
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ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ στην κατηγορία «Έργα πρασίνου», σύµφωνα και µε τις πρόσφατες εξελίξεις 
στο θέµα του ΜΕΚ. 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες ενασχόλησης µε τις ανωτέρω επαγγελµατικές δραστηριότητες των Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία µετονοµασίας του Τµήµατος του ΑΠΘ -ώστε ο 
τίτλος του να αντιστοιχηθεί µε το Τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας- καθώς και  της 
επαγγελµατικής κατοχύρωσης των αποφοίτων του σε αντιστοιχία µε την επαγγελµατική 
κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Το σχετικό Π.∆. 
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης. 

β) Μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του τότε προέδρου του κ. Ι. Αλαβάνου, συστάθηκε 
Επιτροπή ∆ιαιτησίας για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών της ειδικότητας, στην 
οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων ειδικοτήτων – µελών του ΤΕΕ. Το πόρισµα της 
Επιτροπής ∆ιαιτησίας2 αφού εξέτασε όλα τα θεσµικά κείµενα και τις απόψεις των 
εµπλεκόµενων ειδικοτήτων, πρότεινε (στις αρχές του 2010) τη δυνατότητα εγγραφής των 
ΜΧΠΠΑ στα µητρώα της ΓΕΜ στις εξής κατηγορίες:  
01. Ρυθµιστικές και χωροταξικές 
02. Ρυµοτοµικές και πολεοδοµικές 
03. Οικονοµικές [Μελέτες περιφερειακής, αστικής και τοπικής ανάπτυξης]* 
04. Κοινωνικές [Μελέτες και έρευνες γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης]* 
07. Ειδικές αρχιτεκτονικές [Αναπλάσεων]* 
10. Συγκοινωνιακών έργων [Κυκλοφοριακές και οργάνωσης µεταφορών]* 
27. Περιβαλλοντικές 
* Με την ίδρυση των εντός αγκυλών υποκατηγοριών στις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών. 
Το πόρισµα πρότεινε επίσης: 
− Τη δυνατότητα απασχόλησης των ΜΧΠΠΑ στον ιδιωτικό τοµέα σε αντικείµενα που 

αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες µελετών του δηµοσίου και σε οργανικές θέσεις 
του ευρύτερου τοµέα.  

− Τη δυνατότητα αναγνώρισης, ως κύριας αρµοδιότητας των ΜΧΠΠΑ, τη δραστηριοποίησή 
τους στις κατηγορίες µελετών 01 και 02. Ειδικότερα για την κατηγορία 01 και στο 
πλαίσιο µιας ισότιµης αντιµετώπισης του θέµατος µεταξύ των διαφόρων κλάδων 
µηχανικών, προτείνεται όπως οι άλλοι κλάδοι µηχανικών που θα επιθυµούσαν την 
εγγραφή τους σε αυτήν την κατηγορία µελετών να αποδεικνύουν τη σχέση τους µε αυτά 
τα αντικείµενα, στη βάση περαιτέρω συναφών σπουδών ή συναφών ακαδηµαϊκών ή 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

− Την αναγνώριση των ∆ιπλωµατούχων ΜΧΠΠΑ (ΠΘ και ΑΠΘ) ως αυτόνοµης και 
ισοδύναµης προς τις άλλες, ειδικότητας µηχανικών, µελών του ΤΕΕ. 

− Τη δηµιουργία Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας ΜΧΠΠΑ. 
                                                      
2 Το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιαιτησίας είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/files_TEE/telikoPorismaEpitropis.pdf  
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΕΜΠΧΠΑ: 
http://www.chorotaxia.gr/telikoPorismaEpitropis.pdf  
http://www.poleodomia.gr/telikoPorismaEpitropis.pdf  
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γ) Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ 892/20113, «η εγγραφή σε ορισµένη 
κατηγορία µελετών του Μητρώου Μελετητών, η οποία διενεργείται ύστερα από αιτιολογηµένη 
γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μελετών, συνδέεται αρρήκτως µε την επιστηµονική 
ειδικότητα του ενδιαφεροµένου (ΣτΕ 946/1982). Εξ άλλου, όταν έχει ρυθµισθεί ειδικώς, 
µε νόµο ή µε κανονιστική πράξη, το ζήτηµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µίας 
κατηγορίας διπλωµατούχων και αναγνωρίζεται σε αυτούς το δικαίωµα εκπονήσεως µελετών, 
τεχνικών και άλλων έργων µε αναφορά σε συγκεκριµένες κατηγορίες µελετών, από τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο µόνο του Π.∆. 541/1978, τότε η εγγραφή των διπλωµατούχων 
αυτών σε µία από τις συγκεκριµένες αυτές κατηγορίες µελετών του Μητρώου Μελετητών 
είναι υποχρεωτική για το αρµόδιο προς κρίση των σχετικών αιτηµάτων διοικητικό όργανο». 

Όλα τα παραπάνω καθώς και οποιοδήποτε άλλο θεσµικό κείµενο που είναι σε ισχύ ή σε 
διαδικασία θεσµοθέτησης και το οποίο ρυθµίζει ευρύτερα τα δικαιώµατα του συνόλου των 
µηχανικών, καθώς και κάθε γνωµοδότηση αρµοδίου οργάνου είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθµισης της πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ σε κατηγορίες µελετών.  
Κάθε παράληψη συνιστά µη ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη συγκρότηση του Μητρώου 
Μελετητών σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τους ΜΧΠΠΑ. Για τη διασφάλιση δε της ορθής 
συγκρότησής του θεωρούµε απαραίτητη και αιτούµαστε τη συµµετοχή του Συλλόγου µας σε 
οποιαδήποτε σχετική οµάδα εργασίας.  
Τέλος, µε αντίστοιχο τρόπο είναι αναγκαίο να τεκµηριωθεί η πρόσβαση σε µελέτες, όπως 
αποδίδεται και αποτυπώνεται στον πίνακα που συνοδεύει το πόρισµα της Οµάδας Εργασίας, 
άλλων ειδικοτήτων µηχανικών. Επίσης είναι απαραίτητο να τεκµηριωθεί ο τρόπος οµαδοποίησης 
των µελετών αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι δεν είναι αντιληπτός ο λόγος 
οµαδοποίησης των χωροταξικών, πολεοδοµικών και ρυθµιστικών µελετών. Είναι σαφές ότι οι 
χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες θα πρέπει να διακριθούν από τις πολεοδοµικές και 
ρυµοτοµικές καθώς αφορούν διαφορετικά επιστηµονικά και επαγγελµατικά αντικείµενα. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. 
 
Με εκτίµηση, 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

ΣΕΜΠΧΠΑ 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννα ∆ούνια 

 Ο πρόεδρος της ∆.Ε. του 
Περιφερειακού Τµήµατος 
Βόρειας Ελλάδας του 

ΣΕΜΠΧΠΑ 
 
 
 
 

Γιώργος Μπάκης 

 
                                                      
3 Η απόφαση του ΣτΕ 892/2011 είναι αναρτηµένη εδώ: 
http://www.chorotaxia.gr/STE_892_2011.pdf 
http://www.poleodomia.gr/STE_892_2011.pdf  


