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Θέμα :  Περιγράμματα Θέσεων Μηχανικών στο ΥΠΠΟΑ  

 

 Κυρία Υπουργέ, 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το 

σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, 

ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε εκ νέου σε εσάς, σχετικά με τα υπό συζήτη-

ση Περιγράμματα Θέσεων Μηχανικών στο ΥΠΠΟΑ. 

 Σε αντίθεση με άλλες ειδικότητες που απασχολούνται στο ΥΠΠΟΑ (πχ αρχαιο-

λόγοι, συντηρητές κ.ά.) το πτυχίο των μηχανικών ανά ειδικότητα και κλάδο είναι 

ενιαίο και δεν εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος του έργου και τη χρονολόγησή το-

υ. Το πεδίο δραστηριότητας και ευθύνης της κάθε ειδικότητας περιγράφεται στο 

ΠΔ99/2018 (ΦΕΚ 187/Α/05-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού 

με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». 

 Αναφέρεται στο αρθ. 1, παρ. 5 «Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει 

αναγνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμβάνει και την τεχνική ευ-
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θύνη, όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την 

επίβλεψη, την υλοποίηση, την αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη 

λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, 

εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων». 

 Επιπλέον στο άρθ. 49, παρ. 5 του Ν. 4495/2017 προσδιορίζεται περαιτέρω το 

πεδίο ενασχόλησης και εμπλοκής (εκπόνηση μελετών, επίβλεψη έργων και άρα ε-

λέγχου αυτών) των ειδικοτήτων των μηχανικών ως εξής «5. Για τις άδειες δόμησης 

που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, 

οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς 

και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκ-

πονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στα-

τικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.». 

 Τα Διπλώματα των Μηχανικών ανά ειδικότητα είναι ενιαία και αδιάσπασ-

τα και η εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο στην αντίστοιχη ειδικότητα αρκεί για 

να αποκτήσει ο Μηχανικός πρόσβαση στο εύρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

που αντιστοιχούν. 

 Προς επεξήγηση των ανωτέρω, σας αναφέρουμε, ως παράδειγμα, ότι οι μη-

χανικοί στις Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΓΔΑΠΚ) αλλά και στις Υπηρεσίες Νεωτέρων 

Μνημείων (ΓΔΑΜΤΕ) μπορούν να εκπονούν μελέτες, να υλοποιούν και διαχειρίζον-

ται έργα ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους. Κάθε άλλο ενδεχόμενο, όπως π.χ. 

ο διαχωρισμός τους ανά είδος μνημείων εκτός του ότι θα οδηγήσει σε αδυναμία κά-

λυψης θέσεων τόσο μέσω προσλήψεων, όσο και μέσω κινητικότητας, αντιβαίνει 

στους ισχύοντες νόμους για το επάγγελμα των πτυχιούχων Μηχανικών. 

 Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

 


