
1: Λ. \rn) 

Αριθμός 53/2021 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑ ΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2020, με την εξής σύνθεση : Αικ. Σακελλαροπούλου, 

Πρόεδρος, Αθ . Ράντος, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Πικραμένος, Ε. Νίκα, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, Μ. Γκορτζολίδου, Γ. Τσιμέκας, Π . Καρλή, Δ . Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Θ. 

Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α . Χλαμπέα, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Χρ. Ντουχάνης, Ελ. Παπαδημητρίου, Ο. 

Παπαδοπούλου, Μ. Σωτηροπούλου, Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Μίντζια, Ι. Σπερελάκης, Ρ. nαννουλάτου, Ιφ . Αργυράκη, Β . 

Ανδρουλάκης, Στ. Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Δ. Βασιλειάδης, Στ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι. Από τους 

ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ι. Σπερελάκης και Ρ. nαννουλάτου, καθώς και η Πάρεδρος Στ. Λαμπροπούλου, μετέχουν ως 

αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ . 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα. 

Για να δικάσει την από 19 Δεκεμβρίου 2018 αίτηση: 

του .i.:...: ματsίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ», που εδρεϊJει στην Αθήνα (Διδr.-:- ::Jυ 26), το 
οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Χρυσανθάκη (Α.Μ. 11855), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 

κατά των Υπουργών: 1. Οικονομίας και Ανάπτυξης, 2. Περιβάλλοντος και Ενf.ργειας, 3. Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και 4. Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι παρέστησαν με τον Χρήστο Μητκίδη, Νομικό 

Σύμβουλο του Κράτους, 

και κατά του παρεμβαίνοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε .Ε.), που εδρεύει 

στην Αθήνα (Νίκης 4), το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Ευγενία Τζαννίνη (Α.Μ. 15816), που τη διόρψε με 
πληρεξούσιο. 

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 31ης Ιανουαρίου 2019 πριiξης της 

Προέδμου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σηουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, εδαφ. α' 

και γ', 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989. 

Με τηγ αίτηση αυτή το αιτούν σωματείο επιδιώκει v::ι ακυρωθεί το υπ' αριθμ. 99/2018 προεδρικ6 διάταγμα 
«Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτω'; για κάθε 

ειδικότητα» (ΦΕΚ Α' 187) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Κ. Πισπιρίγκου . 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος σωματείου, ο οποίος ανέπτυξε κα1 προφορικά τους 

προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξούσια του 

παρεμβαίνοντος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τον αντιπρόσωπο των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την 

απόρριψή της . 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Αφούμελέτησετασχετικάέγγραφα 

ΣκέφθηκεκατάτονΝόμο 

1. Επειδή, πριν από τη διάσκεψη, η Πρόεδρος Αικ. Σακελλαροποϊιλου, η οποία είχε προεδρεύσει της συνθέσεως 
κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο 11κροατήριο του Δικαστηρίου, υπέβαλε παραίτησrι από το Δικαστικό Σώμα 

(υπ' αριθμ. ΕΜΠ 11/27.1.2020 δήλωση παραιτήσεως). Κατόπιν αυτού, αναπληρώθηκε κατά τη διάσκεψη από τον 
αρχαιότερο της συνθέσεως Αντιπρόεδρο Α. Ράντο, αντιστοίχως δε ο Σύμβουλος r. Σπι:-ρελάκης, αναπληρωματικό 



,_ 

έως τότε μέλος της συνθέσεως, μετέσχε της διασκέψεως ως τακτικό μέλος (άρθρο 26 ν. 3719/2008, Α' 241). ': 

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (κωδικός ηλεκτρονικού 
παραβόλου 248435678959 0212 0073). 

3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, εισήχθη στην Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση με την από 31.1.2019 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου 
(άρθρα 14 παρ. α' και γ', 20 και 21 του π.δ/τος 18/1989, Α' 8). 

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2 περ. νβ', 4 παρ. 2 περ. 
λ' και 13 παρ. 2 περ. κδ', κζ', κθ' του π.δ/τος 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α' 187 /5.11.2018). 

5. Επειδή, η αιτούσα «Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων» έχει συσταθεί ως σωματείο με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
προστασία, υπεράσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, πτυχιούχων σχολών ή 

τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ελληνικών πανεπιστημίων ή ισοτίμων ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής (βλ. άρθρα 2 και 5 του καταστατικού της αιτούσης με καταχώριση υπ' αριθ. μητρώου 5681 στο βιβλίο 
σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών). Συνεπώς, ασκεί με έννομο συμφέρον την κρινόμενη αίτηση 

προβάλλοντας ότι οι αναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του π.δ/τος 99/2018 βλάπτουν 

επαγγελματικώς τα μέλη της, των οποίων τα συμφέροντα είναι κατοχυρωμένα με το π.δ/μα 344/2000 «Άσκηση 
του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α' 297). 

6. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 παρ. 1 και 5, 4 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος της 27.11/14.12.1926 «Περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α' 430), όπως ισχύει, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο εγγράφονται 

υποχρεωτικά, ως τακτικά μέλη, όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της 

χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού, μετά τη λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, εντεταγμένοι σε 

προβλεπόμενες ειδικότητες Μηχανικού. Έχει δε το ΤΕΕ την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου της Κυβερνήσεως 

επί παντός θέματος εντός του πλαισίου του σκοπού του, ο οποίος συνίσταται στην προαγωγή της επιστήμης στους 

τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την 

αξιοποίησή:,:rους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Συνεπώς, με 

έννομο συμφέρον παρεμβαίνει στη δίκη και ζητεί την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως. 

7. Επειδή, με το άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α' 222) αντικαταστάθηκαν ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της 
υποπαραγράφου ΙΓ. 12 του ν. 4254/2014 ως εξής: «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά 
ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των 

πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του 

επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 όπως ισχύει. 2. nα 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α. ως "δραστηριότητες Μηχανικής" 

νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιμέρους πτυχές της 

και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, 

επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, 

χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης 

πραγματογνωμοσυνών· β. ως "επιστημονική περιοχή" νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας 

Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό 

πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

nα την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε 

ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της· γ. ως 

"επαγγελματικό περίγραμμα" νοείται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι 

αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες 

αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της 



ειδικότη ται: του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος 

τφοσόντων και ικανοτήτων· δ. ως "επαγγελματικό δικαίωμα" νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με 

πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής. 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης 
Νοεμβρίου / 14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α' 161), αντικαθίσταται 
ως εξής: "Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων 

μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων - τοπογράφων μηχανικών, 
στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ} ηλεκτρονικών 
μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών 

ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης". 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα ακόλουθα θέματα: α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του 

Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως ισχύει και β. η αναλυτική 
απαρίθμηση και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής 

ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκησής τους. 5. Με 
απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής Επιτροπή εκπόνησης 

σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσμίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες 
έργου, μία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροn:Ίς του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος. 6. Η εννεαμελής Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου 
συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από α) έναν (1) εκπρόσωπο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), β) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ 
των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γ) 

τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρμοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ... Έργο της Επιτροπής 
είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4. nα την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των 
ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ... 7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της 
παραγράφου 4 υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγουμένης παραγράφου και συγκεκριμένα οφείλουν 
εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισμα μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θέματα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4, σύμφωνα με το οποίο η 
Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 

της παραγράφου 4. Καθεμία τριμελής Ομάδα έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυμάτων της ειδικότητας 

και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωματούχων μηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας ... 8 ... 9 ... 10 
... Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με παράλληλη τήρηση της επαγγελματικής ελευθερίας του 
άρθρου 1 του ν. 3919/2011». 

8. Επειδή, με την 9247/5.4.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών α) Υποδομών και Μεταφορών, β) Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δ) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως διορθώθηκε με 

την από 25.4.2017 ορθή επανάληψη και τροποποιήθηκε με την κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών 

10753/26.6.2017) συγκροτήθηκαν η εννεαμελής επιτροπή και οι δεκατρείς ομάδες έργου, σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 29 του ν. 4439/2016. Η επιτροπή, ύστερα από εξέταση των πορισμάτων των ομάδων έργου, 
υπέβαλε σχέδιο πρότασης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση του προσβαλλομένου π.δ/τος με 

πρόταση των Υπουργών. Αντί του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συνέπραξε στην έκδοση του π.δ/τος ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Αστέριος Πιτσιόρλας. 

9. Επειδή, στο άρθρο 1 του προσβαλλομένου π.δ/τος ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 1. Γενικές Αρχές. 1. Η ελεύθερη 
άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. Στους κατόχους 

διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών 

σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής 



κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α' 80), β. σε όσους έχει αναγνωριστεi. το 
δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

38/2010 {Α' 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναγνώρισης. 2 ... 3. 
Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν . . . 4. Σε κάθε βασική 
ειδικότητα αντιστοιχεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως κατωτέρω ορίζεται. 

5. Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμβάνει 
και την τεχνική ευθύνη, 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, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων. 6 ... 7. Τα 
γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις 

Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. nα την περίπτωση 

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας 

διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής». Το άρθρο 2 
αναφέρεται στις κοινές δραστηριότητες της Μηχανικής, στα δε επόμενα άρθρα 3 - 15 καθορίζονται τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων. Με τα άρθρα 3, 4 και 13 καθορίζονται, αντιστοίχως, τα 

επαγγελματικά δικαιωμάτων των ειδικοτήτων α) του Πολιτικού Μηχανικού, β) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και γ) 

του Μηχανικού Περιβάλλοντος. 

10. Επειδή, με την αναφερόμενη στο προοίμιο του προσβαλλομένου π.δ/τος απόφαση Υ59/3.9.2018 του 

Πρωθυπουργού (Β' 3818) ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα, 
μεταξύ άλλων, η άσκηση αρμοδιοτήτων Υπουργού επί των θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου, περιλαμβανομένης της προτάσεως για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων (άρθρα 1 περ. α' και 2 
περ. γ'). Σύμφωνα δε με τον Οργανισμό του Υπουργείου (π.δ. 147 /2017, Α' 192), στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου (άρθρο 41 παρ. 2 περ. β'), στην 

οποία εντάσσεται η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (άρθρο 46 παρ. 2 περ. β'). 
Συνεπώς, εφ' όσον στις αρμοδιότητες των λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης δεν εμπίπτει ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων του διπλωματούχου Μηχανικού, 

νομίμως συνέπραξε στην έκδοση του προσβαλλομένου π.δ/τος ο Αναπληρωτής Υπουργός Αστέριος Πιτσιόρλας 

αντί του Υπουργού, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την αιτούσα είναι αβάσιμα. 

11. Επειδή, με το άρθρο 29 του ν. 4439/2016 ο νομοθέτης εξουσιοδότησε τη Διοίκηση να εξετάσει τα γνωστικά 
αντικείμενα των δεκατριών αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού, προκειμένου να εκφέρει 

επιστημονική και τεχνική κρίση περί της επάρκειας των γνώσεων των μηχανικών εκάστης ειδικότητας για την 

άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και, βάσει αυτής της κρίσεως, να καθορίσει αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα. Η κρίση που πιστοποιεί επάρκεια γνώσεων είναι αυτοτελής. Συνεπώς, η Διοίκηση δεν 

όφειλε να εξετάσει διατάξεις που καθορίζουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα για κατόχους άλλων τίτλων 

σπουδών ή να συγκρίνει τα γνωστικά αντικείμενά τους με εκείνα των ειδικοτήτων του διπλωματούχου 

Μηχανικού. 

12. Επειδή, η κατά τα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος {βλ. και άρθρο 1 του ν. 3919/2011, Α' 32) 
κατοχύρωση της επαγγελματικής ελευθερίας, ως ειδικότερης εκδήλωσης της προσωπικής και 

οικονομικής ελευθερίας, δηλαδή ως ελευθερίας επιλογής επαγγέλματος, που είναι αναγκαίο στοιχείο της 

προσωπικότητας του ατόμου, δεν αποκλείει τους περιορισμούς της, εφ' όσον αυτοί επιβάλλονται για αποχρώντες 

λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, ορίζονται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό και τελούν σε 

συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος (ΣτΕ 1943/2018 Ολομ., 16121/2012 Ολομ. κ.α.). 
Συνιστούν δε κατ' αρχήν επιτρεπτούς, κατά το Σύνταγμα, περιορισμούς της επαγγελματικής ελευθερίας διατάξεις 

νόμου, οι οποίες επιβάλλουν την κατοχή ειδικών τίτλων σπουδών για την άσκηση επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν αντιστοίχως ειδικές επιστημονικές γνώσεις. Συνεπώς, η παλαιότερα 

γενομένη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών με τις διατάξεις του π.δ 344/2000, 
την οποία επικαλείται η αιτούσα, είναι συνταγματικώς επιτρεπτή. Δεν είναι όμως προνόμιο των κατόχων των 

τίτλων σπουδών που αναφέρονται σ' αυτές τις διατάξεις, διότι το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει, κατ' 
αρχήν, την απόδοση κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους κατόχους τίτλων σπουδών που 

διαθέτουν επάρκεια γνώσεων για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων, χωρίς να τίθεται στον 

συνταγματικό αυτό ορισμό εμπόδιο από την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 

... 
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13. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι στις ειδικότητες α) του Πολιτικού Μηχανικού, β) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
και y) του Μηχανικού Περιβάλλοντος η διδασκόμενη ύλη δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν 
στα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 περ. νβ', 4 παρ. 2 περ. 
λ' και 13 παρ. 2 κδ', κζ', κθ' του προσβαλλομένου π.δ/τος, ζητεί δε να ακυρωθούν αυτές οι διατάξεις λόγω θέσπισής 
τους καθ' υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Παράλληλα, αμφισβητεί το εύρος των γνωστικών 

αντικειμένων, όπως προσδιορίζονται για τις ως άνω ειδικότητες στα άρθρα 3 παρ. 1, 4 παρ. 1και13 παρ. 1 του 
π.δ/τος. Ειδικότερα, αναφερόμενη σε οδηγούς σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος και, παράλληλα, πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων, ισχυρίζεται ότι η «απλή ανάγνωση του 

περιεχομένου των οικείων Οδηγών Σπουδών και των διδασκομένων μαθημάτων» αρκεί για την αμφισβήτηση του 

εύρους των γνωστικών αντικειμένων με βάση τη λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Τα έγγραφα, όμως, 

τα οποία προσκομίζει η αιτούσα, δεν αποδίδουν με πληρότητα τη διδασκόμενη ύλη, αλλά αναφέρουν τους τίτλους 

των μαθημάτων και παρουσιάζουν συνοπτικά το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας, 

προκειμένου να κρίνει αν είναι βάσιμος ο λόγος ακυρώσεως περί υπέρβασης της εξουσιοδότησης, δύναται να 

εξετάσει μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων α) του Πολιτικού Μηχανικού, β} του Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού και γ) του Μηχανικού Περιβάλλοντος, όπως προσδιορίζονται στο προσβαλλόμενο π.δ/μα, είναι 

εκδήλως αναvτίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίσθηκαν γι' αυτές τις ειδικότητες με τις 

διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 περ. νβ', 4 παρ. 2 περ. λ' και 13 παρ. 2 περ. κδ', κζ', κθ'. 

14. Επειδή, Α} Το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του 
προσβαλλομένου π.δ/τος, περιλαμβάνει «Περιβαλλοντικά Έργα» και «Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος» (εντός 

των περ. γ' και δ} βάσει δε της λογικής και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, δεν υπάρχει έκδηλη 

αναντιστοιχία αυτού του γνωστικού αντικειμένου με το επαγγελματικό δικαίωμα της «διαχείρισης 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαιτέρου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών», το 

οποίο καθορίσθηκε για την ειδικότητα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. νβ'. Β) Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1, περιλαμβάνει «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» και «Σχεδιασμό 
Τοπίου και υπαίθριων χώρων» (εντός της περ. α} βάσει δε της λογικής και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, 

δεν υπάρχει έκδηλη αναντιστοιχία αυτού του γνωστικού Γ αντικειμένου με το επαγγελματικό δικαίωμα της 

«εκπόνησης μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου», το 

οποίο καθορίσθηκε για την ειδικότητα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. λ'. Γ) Το γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού 
Περιβάλλοντος, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1, περιλαμβάνει «Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Δασών και 
Περιβάλλοντος» (περ. ζ} βάσει δε της λογικής και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, δεν υπάρχει έκδηλη 

αναντιστοιχία αυτού του γνωστικού αντικειμένου με τα επαγγελματικά δικαιώματα α) της «διαχείρισης 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαιτέρου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών», β) της 

«εκπόνησης μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου» και γ) 
της «εκπόνησης Δασικών Μελετών», τα οποία καθορίσθηκαν για την ειδικότητα με το άρθρο 13 παρ. 2 περ. κδ', κζ', 
κθ'. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ο αναφερόμενος στην προηγούμενη σκέψη λόγος ακυρώσεως πρέπει να 

απορριφθεί ως αβάσιμος. 

15. Επειδή, εφ' όσον δεν διαπιστώνεται υπέρβαση εξουσιοδότησης ως προς τον καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων του Μηχανικού Περιβάλλοντος με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κδ', κζ', κθ' του 

προσβαλλομένου π.δ/τος, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται 

ότι οι διατάξεις αυτές θεσπίσθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος. 

16. Επειδή, μη προβαλλομένου άλλου λόγου ακυρώσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να γίνει 
δεκτή η παρέμβαση. 

Διάταύτα 

Απορρίπτει την αίτηση. 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Δέχεται την παρέμβαση. 
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Επιβάλλει στην αιτούσα τα ποσά α) των τετρακοσίων εξήντα (460} ευρώ ως δικαστική δαπάνη του Ελληνι.ι"<ού 
Δημοσίου και β) των εξακοσίων σαράντα (640} ευρώ ως δικαστική δαπάνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΠρόεδροςΗ Γραμματέας 

Αθ. ΡάντοςΕλ. Γκίκα 

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2021. 

Η ΠρόεδροςΗ Γραμματέας 

Ε. ΣάρπΕλ. Γκίκα 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους 

Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας 

Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. 

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. 

Αθήνα, ............................................. . 

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας 

./. 

. -~ 
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