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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 
 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 2004, 
µε την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Η. Παπαγεωργίου, Π. Χριστόφορος, Ι. 
Μαρή, Γ. Παναγιωτόπουλος, Σ. Καραλής, ∆. Κωστόπουλος, Σ. Ρίζος, Γ. 
Παπαµεντζελόπουλος, Π. Πικραµµένος, Ν. Σκλίας, Ν. Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας, Ν. 
Ρόζος, Α. Γκότσης, Α. Ράντος, Χ. Ράµµος, Ν. Μαρκουλάκης, ∆. Μαρινάκης, Σ. 
Χαραλάµπους, Π. Κοτσώνης, Μ. Καραµανώφ, Ι. Μαντζουράνης, Α. Σακελλαροπούλου, 
Α. Χριστοφορίδου, Γ. Σγουρόγλου, Α. Καραµιχαλέλης, Σύµβουλοι, Κ. Πισπιρίγκος, Ο. 
Παπαδοπούλου, Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Μιχ. Καλαντζής. 

Για να δικάσει την από 7 Νοεµβρίου 1994 αίτηση: 
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγιώργη Σερβίας 4), το 
οποίο παρέστη µε τους δικηγόρους: 1) Νίκο Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6976) και 2) Χρ. 
Αργυρόπουλο (Α.Μ. 2198), που τους διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. 
Ιωάννης Αλαβάνος και µε απόφασή της η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου, 

κατά των Υπουργών: 1) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 2) 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, οι οποίοι παρέστησαν µε τους: α) 
Χρ. Θωµόπουλο, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους και β) Μεταξία Ανδροβιτσανέα, 
Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 

και κατά των παρεµβαινόντων: 1) νοµικού προσώπου δηµοσίου 
δικαίου µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Τ.Ε.Ι.-Λ)», που εδρεύει στην Λάρισα, το οποίο παρέστη µε το δικηγόρο Α. Τέσσα (Α.Μ. 
117 ∆.Σ. Λάρισας), που τον διόρισε µε απόφασή του το ∆.Σ. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και 2) 
ενώσεως µε την επωνυµία «Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)», 
που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη 44), η οποία παρέστη µε τους δικηγόρους: 1) Αντ. 
Μανιτάκη (Α. Μ. 1428 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης) και 2) Αθ. Μανίκα - ∆ήµαινα (Α.Μ.. 8499), 
που τους διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρος της E.E.Τ.E.M. ∆ηµ. ∆ηµόπουλος δυνάµει 
αποφάσεώς της. 
 Η πιο πάνω αίτηση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, κατόπιν, 
της υπ' αριθ. 1178/2003 παραπεµπτικής αποφάσεως του ∆' Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, προκειµένου να επιλύσει η Ολοµέλεια το ζήτηµα που αναφέρεται στην 
απόφαση. 
 Με την αίτηση αυτή το αιτούν τεχνολογικό ίδρυµα ζητεί να ακυρωθεί η παρ. 2 
του άρθρου. 1 του π.δ. 318/1994(Α 167). 
 Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συµβούλου π. 
Κοτσώνη, η οποία αποτελεί και την εισήγηση του Τµήµατος. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους του Τ.Ε.Ε., οι οποίοι 
ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να 
γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους των παρεµβαινόντων και τους 
αντιπροσώπους των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. 
 Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη 
σε αίθουσα. του δικαστηρίου κ α ι 
 

Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα 
Σκέφθηκε κατά το Νόµο 

 
1. Επειδή, έχουν καταβληθεί τα νόµιµα τέλη και το παράβολο (διπλότυπα 

είσπραξης ∆.Ο.Υ. ∆ικ. Εισπράξεων Αθηνών 8670904-5/1994 και ειδικά έντυπα 
παραβόλου Α 2280568 και 5910362/1994). 

 



2. Επειδή, καθ’ ερµηνείαν της αιτήσεως, ζητείται η ακύρωση της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 του π.δ. 318/1994 (Α 167), µε το οποίο καθορίσθηκαν τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τµηµάτων α/ Πολιτικών ∆οµικών Έργων, β/ Πολιτικών 
Έργων Υποδοµής και γ/ Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). 

 
3. Επειδή, µε τη 869/1998 απόφαση του ∆ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου η 

εκδίκαση της υποθέσεως ανεβλήθη, λόγω µη αποστολής από τη ∆ιοίκηση του σχετικού 
φακέλου, ενώ µε την 1178/2003 απόφαση του ίδιου Τµήµατος η υπόθεση παρεπέµφθη 
στην Ολοµέλεια, λόγω σπουδαιότητας. 

 
4. Επειδή, µε έννοµο συµφέρον παρεµβαίνουν: α/ η Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων 

Μηχανικών, σωµατείο που, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, έχει ως µέλη, 
µεταξύ άλλων, τους πτυχιούχους των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. και 
β/ το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, στο οποίο έχει ιδρυθεί Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών µε Τµήµα 
Πολιτικών Έργων Υποδοµής (βλ. απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων Ε5/652/1984, Β 99 και άρθρο 1 παρ. 3 περίπτ. ε του π.δ. 561/1985, Α 
199). 

 
5. Επειδή, στον ν. 1404/1983 (Α 173), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, 

ορίζεται, στο άρθρο 14 ότι «1. Ιδρύεται συµβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), 
που εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για θέµατα της 
τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για: … γ) Τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. ... 2. Το Σ.Τ.Ε. αποτελείται από: α) Τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο. β) Έναν 
εκπρόσωπο των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονοµίας, 
Οικονοµικών, ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας και Πρόνοιας, Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων, Πολιτισµού και Επιστηµών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εµπορικής 
Ναυτιλίας και του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητισµού. γ) Έναν εκπρόσωπο του 
οργανισµού απασχολήσεως εργατικού δυναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). δ) Έναν εκπρόσωπο του 
Κέντρου Προγραµµατισµού και Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). ε) Τον πρύτανη που µετέχει στη 
γραµµατεία του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.). στ) Τους 
προέδρους των Τ.Ε.Ι. ζ) Από έναν εκπρόσωπο του τεχνικού, γεωτεχνικού, οικονοµικού 
και καλλιτεχνικού επιµελητηρίου καθώς και του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου. η) 
Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Υποµηχανικών και Τεχνολόγων 
Μηχανικών (Π.Ε.Π.Υ.ΤΕ.Μ.) και έναν εκπρόσωπο από κάθε άλλη οργάνωση αποφοίτων 
Τ.Ε.Ι., κατά σχολή Τ.Ε.Ι., εφόσον υπάρχει πανελλήνια εκπροσώπηση. θ) Έναν κοινό 
εκπρόσωπο της ελληνικής µαθηµατικής εταιρίας, της ένωσης Ελλήνων φυσικών, της 
ένωσης Ελλήνων χηµικών, της πανελλήνιας ένωσης βιολόγων και της ένωσης γεωλόγων. 
ι) Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.). ια) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που 
ορίζεται από την κεντρική ένωση δήµων και κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.). lβ) Από 
έναν εκπρόσωπο του συνδέσµου ελληνικών βιοµηχανιών, του επαγγελµατικού και 
βιοτεχνικού επιµελητηρίου και του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Αθηνών. 
.ιγ) Από έναν εκπρόσωπο της γενικής συνοµοσπονδίας εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και 
της πανελλήνιας συνοµοσπονδίας γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). lδ) Πέντε (5) εκπροσώπους της εθνικής σπουδαστικής ένωσης Ελλάδας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.) ιε) Από έναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή. 3. 
...» και στο άρθρο 25 παρ. 2 περίπτ. γ ότι «Στους πτυχιούχους των T.E.I. αναγνωρίζονται 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, που καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία 
εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη του Σ.Τ.Ε. ...». 
 
 6. Επειδή, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) είναι νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου µε µέλη τους διπλωµατούχους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 



των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισοτίµων σχολών του εξωτερικού µετά τη 
λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Σκοπός του Τ.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της 
επιστήµης στους τοµείς που σχετίζονται µε την ειδικότητα των µελών του και εν γένει 
της τεχνικής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού το Τ.Ε.Ε. είναι ο 
τεχνικός σύµβουλος της Κυβερνήσεως και έχει, µεταξύ άλλων, την ευθύνη για την 
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και για την αξιοποίηση, ανάπτυξη, 
προγραµµατισµό και διάρθρωση του τεχνικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας. Το Τ.Ε.Ε. επίσης µεριµνά για την απασχόληση, την κοινωνική 
ασφάλιση, την προαγωγή και την προστασία του κύρους των µελών του (βλ. άρθρα 1, 2 
και 4 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, Α 430, όπως τροποποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα 
άρθρα του ν. 1486/1984, Α 161 και το άρθρο 2 του π.δ. 512/1991, Α 190). Εξάλλου, 
όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, το γνωστικό αντικείµενο και το περιεχόµενο 
των σπουδών των ανωτέρω τριών τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των 
Τ.Ε.Ι. αντιστοιχούν, µερικώς, στο αντικείµενο των σπουδών τµηµάτων των 
πολυτεχνικών σχολών, ενώ µε τις προσβαλλόµενες διατάξεις του π.δ. 318/1994 
απονέµονται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφερόµενα και στα 
τρία στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας (µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή), τοµείς 
δηλ. στους οποίους δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά πτυχιούχοι πολυτεχνικών 
σχολών (βλ. άρθρο 2 παρ. 5 και 6 του Π.δ. 561/1985, Α 199, για τα Τµήµατα Πολιτικών 
∆οµικών 'Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Απόφαση Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων Ε5/5086/1984, Β 659, για το Τµήµα Τοπογραφίας). Ενόψει 
αυτών, το Τ.Ε.Ε., ισχυριζόµενο ότι το προσβαλλόµενο διάταγµα εκδόθηκε κατά 
παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 
1404/1983, άλλως κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, µε πρόδηλο 
έννοµο συµφέρον ασκεί την κρινόµενη αίτηση, είναι δε αδιάφορη, από της απόψεως 
αυτής, η θέση που τυχόν έλαβε ο εκπρόσωπός του, ως µέλος του Συµβουλίου 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), κατά την επεξεργασία του σχετικού σχεδίου 
ενώπιον του γνωµοδοτικού αυτού οργάνου, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 14 παρ. 2 
περίπτ. του ν. 1404/1983. Τούτο διότι, κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, 
οι «εκπρόσωποι» των διαφόρων φορέων που λαµβάνουν µέρος στο Σ.Τ.Ε. δεν 
εκφράζουν τη βούληση των φορέων αυτών και, εποµένως, δεν τους δεσµεύουν. 
Ανεξαρτήτως πάντως από τα ανωτέρω, όπως προκύπτει από το από 11.1.1994 πρακτικό 
του Σ.Τ.Ε. (13η συνεδρίαση), το οποίο µνηµονεύεται στο προοίµιο του προσβαλλοµένου 
διατάγµατος, ο εκπρόσωπος του αιτούντος (Θ. ∆ραγκιώτης) εξέφρασε την αντίθεσή του 
στις ρυθµίσεις του αντίστοιχου σχεδίου. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Γ. 
Παναγιωτόπουλος, Ν. Σακελλαρίου και ∆. Πετρούλιας, οι οποίοι διετύπωσαν την εξής 
γνώµη: Σύµφωνα µε το Ν. 1404/1983 (άρθρ. 14 παρ. 2 και 25 παρ. 2) για τον καθορισµό 
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων Τ.E.I. γνωµοδοτεί το Συµβούλιο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ), το οποίο συγκροτείται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή "εκπρόσωπό" του, ως πρόεδρο και από έναν 
"εκπρόσωπο" των αναφερόµενων άλλων υπουργείων, νοµικών προσώπων και λοιπών 
φορέων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Συνεπώς στη διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος µετέχει, κατά νόµον, και 
το Τ.Ε.Ε. ορίζοντας "εκπρόσωπό" του, ως µέλος του Σ.Τ.Ε. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 
καθώς και οι εκπρόσωποι των λοιπών νοµικών προσώπων και φορέων, µέλη του Σ.Τ.Ε., 
ενεργούν όχι ατοµικά αλλά για λογαριασµό των φορέων που εκπροσωπούν. Πρόκειται 
δηλαδή, κατά τη σαφή, ενόψει και του χρησιµοποιούµενου νοµικού όρου, έννοια του Ν. 
1044/1983, για πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα να εκφράσουν τη βούληση των φορέων, των 
οποίων έχουν ορισθεί ως "εκπρόσωποι" στο Σ.Τ.Ε. και στην οποία βούληση των νοµικών 
προσώπων αλλά και την υπεύθυνη θέση τους προφανώς απέβλεψε ο νοµοθέτης. Και 
τούτο διότι, η προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 δεν 
προβλέπει ότι στο Σ.Τ.Ε. µετέχουν ως µέλη πρόσωπα απλώς υποδεικνυόµενα από το 
Τ.Ε.Ε. και τους λοιπούς φορείς, αλλά ρητώς ορίζει ότι το Σ. Τ. Ε. αποτελείται. Από 
«εκπροσώπους» των εν λόγω νοµικών προσώπων. Εποµένως, εάν το Τ.Ε.Ε. µετάσχει 
ανεπιφυλάκτως στη διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγµατος για τον καθορισµό 



επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., δηλαδή εάν εκπρόσωπός του µετάσχει 
στη σύνθεση του Σ.Τ.Ε. που γνωµοδότησε για την έκδοση του διατάγµατος, χωρίς να 
διατυπώσει αντιρρήσεις, όσον αφορά τη συνταγµατικότητα και την εν γένει νοµιµότητα 
των ρυθµίσεών του, τότε το Τεχνικό Επιµελητήριο στερείται εννόµου συµφέροντος, για 
την προσβολή του διατάγµατος µε αίτηση ακυρώσεως, αφού θα έχει συναινέσει στην 
έκδοσή του (πρβλ. ΣτΕ 1052, 1397, 1929/1982). 
 

7. Επειδή, στο άρθρο 16 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «1. ... 2. Η παιδεία 
αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους... 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται 
αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη 
αυτοδιοίκηση. ..." 6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι 
δηµόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δηµόσιο 
λειτούργηµα ... Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν µπορούν να 
παυθούν προτού λήξει σύµφωνα µε το νόµο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά µόνο µε τις 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα 
από απόφαση συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς 
λειτουργούς, όπως νόµος ορίζει. ... 7. Η επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση 
παρέχεται από το Κράτος και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόµο, που ορίζει και 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 8. ...». Όπως έχει 
ήδη κριθεί (βλ. ΣτΕ 1958/2000, Όλ.), από τις διατάξεις αυτές του Συντάγµατος προκύπτει 
ότι και η ανώτατη εκπαίδευση και η ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση ανήκουν µεν 
στην ίδια τρίτη βαθµίδα, διακρίνονται όµως σαφώς µεταξύ τους ως προς την αποστολή 
και την οργάνωση. Βασική αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) 
είναι η καλλιέργεια της επιστήµης, που αναλύεται σε έρευνα και διδασκαλία. Αντιθέτως, 
η επαγγελµατική εκπαίδευση που χορηγείται από σχολές ανώτερης βαθµίδας αποσκοπεί 
στη µετάδοση ειδικών γνώσεων και εµπειριών καταλλήλων για την άσκηση ορισµένου 
επαγγέλµατος και αντιστοίχως στη δηµιουργία στελεχών απαραιτήτων για τη λειτουργία 
της σύγχρονης οικονοµίας. ∆ιαφορετική είναι και η οργανωτική διάρθρωση, αφού η 
ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικώς σε ιδρύµατα, υπό τη µορφή Ν.Π.∆.∆., µε 
πλήρη αυτοδιοίκηση, από καθηγητές που απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας 
ανάλογης µε εκείνη των δικαστικών λειτουργών, ενώ η επαγγελµατική εκπαίδευση 
παρέχεται από «σχολές ανώτερης βαθµίδας» χωρίς συνταγµατική κατοχύρωση της 
κρατικής νοµικής µορφής των σχολών και του υπηρεσιακού καθεστώτος του διδακτικού 
προσωπικού. Παραλλήλως ο συντακτικός νοµοθέτης έκρινε σκόπιµο να ενισχύσει τη 
διαφοροποίηση των δύο οργανωτικών σχηµάτων, µε τον περιορισµό της διάρκειας των 
σπουδών της ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα τρία έτη. Ο διαχωρισµός αυτός 
των Α.Ε.Ι. από τις σχολές ανώτερης βαθµίδας, που παρέχουν επαγγελµατική ή άλλη 
ειδική εκπαίδευση, δεν µπορεί ούτε να µαταιωθεί αµέσως από τον κοινό νοµοθέτη, µε 
την εξίσωση αυτών, ούτε να καταστρατηγηθεί, µε την παράταση του χρόνου σπουδών 
πέραν της συνταγµατικώς οριζόµενης τριετίας και την ταυτόχρονη αλλοίωση του 
προγράµµατος σπουδών, ώστε να µη παρέχεται σε αυτές η επιτασσόµενη από το 
Σύνταγµα επαγγελµατική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση προσοµοιάζουσα 
προς την παρεχόµενη από τα Α.Ε.Ι. 

 
8. Επειδή, η, κατά τα ανωτέρω, επιβαλλόµενη από το Σύνταγµα ποιοτική 

διαφοροποίηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης µεταξύ των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και σχολών 
ανώτερης βαθµίδας και η πρόβλεψη για την έκδοση νόµου περί καθορισµού των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων µόνο για τους τελευταίους αυτούς αποφοίτους έχει ως 
συνέπεια το ότι, όταν, κατά την κείµενη νοµοθεσία, για την άσκηση ορισµένου 
επαγγέλµατος απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι., οι κάτοχοι του 
πτυχίου αυτού δραστηριοποιούνται, κατ' αρχήν, σε όλο το εύρος του αντίστοιχου 
επαγγέλµατος, διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελµατικές πράξεις, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση. Αντίθετα, ο προβλεπόµενος στο άρθρο 16 παρ. 7 του 
Συντάγµατος νόµος δεν µπορεί να ορίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων 



σχολών ανώτερης βαθµίδας κατά πλήρη εξοµοίωση µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα των 
αποφοίτων Α.Ε.Ι. που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελµατικό τοµέα, διότι η 
εξοµοίωση αυτή θα αναιρούσε την ανωτέρω ποιοτική διάκριση µεταξύ ανώτατης και 
ανώτερης εκπαίδευσης και θα καθιστούσε τα χορηγούµενα πτυχία ουσιαστικώς ισότιµα, 
ως αναγκαίους τίτλους για την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος, κατά καταστρατήγηση 
του Συντάγµατος. ∆εν απαγορεύεται όµως ο εν λόγω νόµος να χορηγήσει στους 
αποφοίτους αυτούς το δικαίωµα να ασκούν ορισµένη επαγγελµατική δραστηριότητα που 
ασκείται και από αποφοίτους Α.Ε.Ι. (αυτοδυνάµως ή σε συνεργασία µε αυτούς), υπό την 
προϋπόθεση όµως να καθορίζεται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο το είδος των 
επιτρεποµένων επαγγελµατικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που 
συνοδεύουν την, έκδοση του νόµου, ότι τα κριτήρια, µε βάση τα οποία γίνεται ο 
καθορισµός αυτός, είναι αµιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία µε τις 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγµατι αποκοµίσει 
από τις σπουδές τους. Έπεται ότι ο εν λόγω καθορισµός των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων δεν µπορεί να γίνεται µε απλή παραποµπή στις διατάξεις που καθορίζουν 
το γνωστικό αντικείµενο και το πρόγραµµα σπουδών των οικείων τµηµάτων των σχολών 
ανώτερης βαθµίδας, ή µε αόριστη αναφορά στην ειδικότητα των αποφοίτων των σχολών 
αυτών. Κατά την ειδικότερη εξάλλου γνώµη της Συµβούλου Αικ. Χριστοφορίδου, από τη 
διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγµατος ουδόλως επιβάλλεται, ως 
προϋπόθεση καθορισµού των εν λόγω επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Τ.Ε.Ι., ο 
διά νόµου αυτός καθορισµός να ενεργείται αναγκαίως και υποχρεωτικώς µε την 
περιοριστική απαρίθµηση των κατ’ ιδίαν επαγγελµατικών πράξεων που επιτρέπεται να 
επιχειρούνται κατά την άσκηση του επαγγέλµατος των αποφοίτων T.E.I. Αρκεί εν 
προκειµένω ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων να γίνεται µε προσδιορισµό στο 
νόµο, κατά τρόπο σαφή, ειδικό και συγκεκριµένο, του αντικειµένου της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας κατά κατηγορίες ή τοµείς αυτής, όπως άλλωστε τα ποιοτικά αυτά 
χαρακτηριστικά απαιτείται να διακρίνουν γενικώς κάθε κανονιστική ρύθµιση. 
Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Σπ. Καραλής, Ν. Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας Ν. 
Μαρκουλάκης και Γ. Σγουρόγλου, οι οποίοι διετύπωσαν την εξής γνώµη: Από τη 
διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγµατος προκύπτει ότι, η επαγγελµατική 
εκπαίδευση µπορεί να παρέχεται από το Κράτος και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας, µε 
τον ρητώς όµως προβλεπόµενο περιορισµό, ότι η διάρκεια σπουδών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα µιας τριετίας. Παραλλήλως, µε τη συνταγµατική αυτή 
διάταξη επιβάλλεται ο καθορισµός µε νόµο και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όσων 
αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. Και ενώ η διάταξη της παραγρ. 7 ορίζει επακριβώς τη 
χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές, µε συνέπεια και η ελάχιστη χρονική 
υπέρβαση της τριετίας να καθιστά τη σχετική ρύθµιση του νόµου αντισυνταγµατική, 
αντιθέτως, όσον αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, δεν επιβάλλεται από τη 
συνταγµατική αυτή διάταξη ένας ορισµένος τρόπος καθορισµού τους, ούτε συνεπώς 
καµία ως προς το θέµα αυτό δέσµευση στον κοινό ή τον κανονιστικό νοµοθέτη, πέραν 
βεβαίως από την, αυτονόητη άλλωστε, προϋπόθεση της αντιστοιχίας των καθοριζόµενων 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων προς το αντικείµενο σπουδών των αποφοίτων. Συνεπώς, ο 
νοµοθέτης έχει πλήρη από τη διάταξη αυτή ευχέρεια να καθορίζει τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα, επιλέγοντας τον προσφορότερο, κατά την ελεύθερη εκτίµησή του, τρόπο 
προσδιορισµού αυτών, που πάντως πρέπει να είναι ειδικός και συγκεκριµένος, χωρίς 
όµως να επιβάλλεται από το Σύνταγµα ορισµένος τρόπος καθορισµού των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπως µε αναφορά των συγκεκριµένων "επαγγελµατικών 
πράξεων" που µπορεί να εκτελούνται από τους πτυχιούχους σχολών ανώτερης βαθµίδας. 
Η ουσιαστική δε αυτή εκτίµηση του νοµοθέτη (κοινού ή κανονιστικού), σύµφωνα µε την 
πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ελέγχεται µόνον στο µέτρο που η 
επιλεγείσα µέθοδος καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων κρίνεται από τον 
ακυρωτικό δικαστή προδήλως απρόσφορη, κατά κοινή πείρα, για το σκοπό αυτό. Κατά 
τα λοιπά, ο νοµοθέτης προβαίνοντας στον προσδιορισµό των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων υπόκειται µόνον στους περιορισµούς που επιβάλλονται από την 
κατοχυρούµενη µε το άρθρο 4 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας, η οποία αποκλείει 



την αυθαίρετη εξοµοίωση των αποφοίτων σχολών των Τ.Ε.Ι. του Ν. 1404/1983, που 
αποτελούν σχολές ανώτερης βαθµίδας, µε τους διπλωµατούχους ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα δε µε την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ο 
δικαστικός έλεγχος της παραβίασης της αρχής της ισότητας είναι έλεγχος ορίων και όχι 
έλεγχος των κατ' αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχοµένου των θεσπιζόµενων 
ρυθµίσεων και συνεπώς ο δικαστής ελέγχει µόνον την "έκδηλη υπέρβαση των ορίων" 
που διαγράφονται από την αρχή αυτή (ΣτΕ 1260/1995 Ολοµ.). Πολύ δε περισσότερο 
όταν στο Σύνταγµα δεν προβλέπεται, µε ειδική διάταξη, η επαγγελµατική κατοχύρωση 
των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι., τα οποία άλλωστε, σύµφωνα µε τη νοµολογία του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, έχουν ως βασική αποστολή την καλλιέργεια της επιστήµης 
(ΣτΕ 1958/2000 Ολοµ.), ενώ αντιθέτως κατοχυρώνονται ρητώς, µε την ειδική διάταξη 
του άρθρου 16 παραγρ. 7 του Συντάγµατος, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
αποφοίτων επαγγελµατικών σχολών ανώτερης βαθµίδας και ευλόγως, αφού η 
επαγγελµατική εκπαίδευση αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για την άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος και τη δηµιουργία 
επαγγελµατικών στελεχών απαραίτητων για τη λειτουργία της σύγχρονης οικονοµίας 
(βλ. και ανωτ. σκέψη 7). 

 
9. Επειδή, ο κοινός νοµοθέτης, εξειδικεύοντας τους ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 

7 του Συντάγµατος, ίδρυσε, µε τον ν. 57611977 (Α 102), τα «Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής 
και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως» (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), τα οποία συγκροτούσαν περισσότερες 
Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές (άρθρο 27). Τα κέντρα αυτά 
καταργήθηκαν µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 1404/1983, ιδρύθηκαν δε τα Τ.Ε.Ι., ως 
σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1). Ο νοµοθέτης, κινούµενος στο 
πλαίσιο των ανωτέρω συνταγµατικών διατάξεων, όρισε ειδικότερα ότι η αποστολή των 
Τ.Ε.Ι. συνίσταται στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την εφαρµογή 
τους σε ορισµένο επάγγελµα και στη δηµιουργία «στελεχών εφαρµογής» για την 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και ότι, ως εκ της αποστολής τους αυτής, 
«τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς τον ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των 
αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµενο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» (άρθρο 1 παρ. 2). Στο άρθρο 24 παρ. 1 του ίδιου νόµου ορίζεται 
ότι «Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα και περιλαµβάνει: α. 
θεωρητική διδασκαλία µαθηµάτων , β. πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές 
ασκήσεις ... γ. σεµινάρια ... δ. πτυχιακές εργασίες και ε. άσκηση στο επάγγελµα. ...», ενώ 
µε το άρθρο 25 παρ. 1 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, 
µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στα οποία καθορίζεται 
το περιεχόµενο σπουδών κάθε τµήµατος καθώς και η διάρκεια φοίτησης, άσκησης στο 
επάγγελµα και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Σύµφωνα µε την παρ. 2 περίπτ. α του 
ιδίου άρθρου, «Οι σπουδές σε κάθε τµήµα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που 
δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλµατος», ενώ σύµφωνα µε την περίπτ. γ (όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο), «Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, που καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία 
εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ... Με ίδια προεδρικά διατάγµατα καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος όπου αυτή απαιτείται». Τέλος, στο άρθρο 27 παρ. 5 του ίδιου νόµου 
ορίζεται ότι «Σπουδαστής ενός τµήµατος γίνεται πτυχιούχος όταν: ι) έχει 
παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά ... µαθήµατα ιι) έχει εγκριθεί η 
πτυχιακή του εργασία και ιιι) έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελµα», ενώ 
µε τις µεταβατικές διατάξεις ρυθµίσθηκαν αφενός µεν θέµατα σχετικά µε τους 
σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε., και ειδικότερα η εγγραφή και ένταξή τους στις αντίστοιχες 
σχολές των Τ.Ε.Ι. (άρθρο 37) και αφετέρου θέµατα που αφορούσαν την ένταξη του 
προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε θέσεις προσωπικού των Τ.Ε.Ι. (άρθρο 38). 

 



 10. Επειδή, από τις προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 1404/1983 προκύπτει ότι ο 
νοµοθέτης οργάνωσε τα Τ.Ε.Ι. ως σχηµατισµούς της προβλεπόµενης στο άρθρο 16 παρ. 
7 του Συντάγµατος ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης (όπως προηγουµένως είχε 
πράξει µε τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και τα διέκρινε σαφώς από τα Α.Ε.Ι. (βλ. ΣτΕ 1958/2000, Ολ.). 
Ενόψει αυτών, τα προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε βάση την ανωτέρω 
διάταξη, του άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του νόµου αυτού και ορίζουν τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., αποτελούν τον προβλεπόµενο στο άρθρο 16 παρ. 7 
του Συντάγµατος εκτελεστικό νόµο και, συνεπώς, το περιεχόµενό τους πρέπει να είναι 
σύµφωνο µε την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου αυτού. 

 
11. Επειδή, µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε ένα γενικό 

σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (ΕΕ Ι 19), η οποία έχει 
εκδοθεί κατ' επίκληση των άρθρων 49, 57 παράγραφος 1 και 66 της Συνθήκης για την 
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλ. ήδη άρθρα 40, 47 παρ. 1 και 55 του 
ενοποιηµένου κειµένου της Συνθήκης, όπως διαµορφώθηκε µε τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2691/1999, Α 47), θεσπίσθηκε, µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών, η οποία 
συγκαταλέγεται µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλ. άρθρο 
3 εδ. γ της Συνθήκης), ένα γενικής εφαρµογής σύστηµα αναγνώρισης διπλωµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει, όπως προκύπτει από το προοίµιο και τα 
οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας, τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α/ αφορά 
διπλώµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί σε κοινοτικούς υπηκόους 
από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών και επιτρέπουν στους κατόχους τους την πρόσβαση σε 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα και την άσκησή του στο ανωτέρω κράτος µέλος 
και β/ αποβλέπει στην κτήση, από τους ανωτέρω κοινοτικούς υπηκόους, του δικαιώµατος 
να ασκούν, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µισθωτοί, το αντίστοιχο, νοµοθετικώς 
κατοχυρωµένο, επάγγελµα σε άλλο κράτος µέλος (κράτος µέλος υποδοχής) διάφορο 
εκείνου στο οποίο απέκτησαν το δίπλωµά τους (βλ. ΣτΕ 3977/2003), Ως εκ του 
περιεχοµένου της αυτού, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας οι 
εσωτερικές για την ελληνική έννοµη τάξη καταστάσεις που ρυθµίζονται µε το 
προσβαλλόµενο διάταγµα (πρβλ. απόφαση ∆ΕΚ της 2.7.1998, Α. Καπασακάλης Κ.λπ., 
C-225, 226, 227/95, Συλλ. Ι-4243 επ. και ΣτΕ 1958/2000, Όλ.), και ο περί του αντιθέτου 
ισχυρισµός των παρεµβαινόντων, κατά τον οποίο, ορθώς ερµηνευόµενο, το 
προσβαλλόµενο διάταγµα εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την ανωτέρω οδηγία, οι 
διατάξεις της οποίας δεν επιτρέπουν, κατά τους παρεµβαίνοντες, διάκριση µεταξύ 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων σχολών Α.Ε.Ι. και ανώτερης επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, είναι σε κάθε περίπτωση αβάσιµος και απορριπτέος. Μειοψήφησε ο 
Σύµβουλος Ν. Σακελλαρίου, ο οποίος διετύπωσε την εξής γνώµη: Εφόσον µε το 
προσβαλλόµενο προεδρικό διάταγµα, υπό το εκτεθέν περιεχόµενό του, καθορίζονται τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των πτυχιούχων των προαναφερθεισών 
σχολών, δηλαδή όχι µόνον εκείνων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή αποκτούν τα 
επαγγελµατικά τους προσόντα στην Ελλάδα, προκειµένου να ασκήσουν νοµοθετικά 
κατοχυρωµένο επάγγελµα στην χώρα, αλλά και εκείνων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή 
αποκτούν τα επαγγελµατικά τους προσόντα σε άλλο πλην της Ελλάδος Κράτος Μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εν συνεχεία επιθυµούν να ασκήσουν το αντίστοιχο 
νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα στην Ελλάδα, πρέπει να θεωρηθεί ότι, ως προς την 
τελευταία αυτή ρύθµισή του, το προσβαλλόµενο προεδρικό διάταγµα δεν αφορά µία 
καθαρώς εσωτερική και ασύνδετο εποµένως προς την εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου 
εν γένει (τόσον της οδηγίας 89/48 όσον και άλλων διατάξεων) περίπτωση, αλλά 
αντιθέτως περίπτωση η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, την 
οποία υποχρεούται το εν λόγω ∆ικαστήριο να εφαρµόσει εν προκειµένω. 

 



 12. Επειδή, περαιτέρω, ο ισχυρισµός των παρεµβαινόντων, κατά τον οποίο, µε 
τον απαιτούµενο, κατά τα ανωτέρω γενόµενα δεκτά, σαφή νοµοθετικό προσδιορισµό των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι., δηµιουργείται ανεπίτρεπτη, 
σύµφωνα το άρθρο 4 του Συντάγµατος, ανισότης σε βάρος των πτυχιούχων των 
ελληνικών Τ.Ε.Ι., σε σχέση µε τους κατόχους όµοιων διπλωµάτων, κτηθέντων όµως σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στην Ελλάδα έχουν, δυνάµει της 
ανωτέρω οδηγίας, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι., είναι, 
ανεξάρτητα από την έννοια της εν λόγω οδηγίας, απορριπτέος, προεχόντως διότι, 
σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στην προηγούµενη σκέψη, δεν τίθεται εν προκειµένω θέµα 
εφαρµογής της οδηγίας αυτής. Κατά την ειδικότερη, εξάλλου, γνώµη των Συµβούλων Σ. 
Ρίζου, Π,. Πικραµµένου, Α. Γκότση, Α. Ράντου, Χ. Ράµµου, Π. Κοτσώνη, Μ. 
Καραµανώφ, Ι. Μαντζουράνη και Αικ. Σακελλαροπούλου, στην οποία προσχώρησαν και 
οι Πάρεδροι, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι αβάσιµος και για τον λόγο ότι η διαφοροποίηση 
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. επιτάσσεται, κατά τα 
ανωτέρω, από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγµατος και δεν είναι 
δυνατόν να καταστρατηγηθεί µε την εξοµοίωση, δυνάµει του µη εφαρµοζοµένου εν 
προκειµένω άρθρου 4 του Συντάγµατος, των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 
αποφοίτων Α.Ε.Ι. µε τα δικαιώµατα που τυχόν απονέµονται σε πτυχιούχους αντίστοιχων 
σχολών άλλου κράτους µέλους, µε βάση τις ρυθµίσεις της εν λόγω οδηγίας. 
 

13. Επειδή, στο άρθρο 1 του προσβαλλοµένου διατάγµατος ορίζεται ότι «1. Οι 
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών 
Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα, είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα µε τη µελέτη 
έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς έργων 
και εργασιών της ειδικότητάς τους. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα 
απασχόλησης στα εξής ειδικότερα αντικείµενα και δραστηριότητες. α. ... δ) «Στη µελέτη, 
ή επίβλεψη µελέτης έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους και ειδικότερα: ί) Ως µέλη 
οργανωµένων υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή µελετητικού γραφείου, 
συµµετέχουν και υπογράφουν, τη σύνταξη, τον έλεγχο και ασκούν την επίβλεψη µελέτης 
ιδιωτικών και δηµοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, που γίνονται µε την 
ευθύνη της Υπηρεσίας ή του Γραφείου Μελετών. ιι) Ως µέλη µελετητικού γραφείου, 
συµµετέχουν στη συµπλήρωση του δυναµικού του µελετητικού γραφείου µε δυναµικό 
µονάδων ως ακολούθως (α) Μία µονάδα µετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου. (β) 
∆ύο µονάδες µετά δεκαετή αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία από τη λήψη 
του πτυχίου. (γ) Τρεις µονάδες µετά δεκαπενταετή αποδεδειγµένη ικανοποιητική 
εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου. ε) Στην εκπόνηση ή επίβλεψη µελέτης ιδιωτικών 
έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως µεµονωµένοι τεχνικοί και ειδικότερα: ι) 
Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων 
η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α' τάξης µελετητή (όπως ορίζεται στο Π.∆. 
798/78 Α' 185) από τη λήψη του πτυχίου. ιι) Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων 
και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο 
Β' τάξης µελετητή ... µετά πενταετή αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία από 
τη λήψη του πτυχίου. ιιι) Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών της 
ειδικότητάς τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ' τάξης 
µελετητή... µετά δεκαετή... εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου. ιν) Συντάσσουν ή 
επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, πέραν των 
προσδιοριζοµένων στις, περιπτώσεις ί), ίί) και ίίί) της παρούσας παραγράφου ορίων, 
µετά δεκαπενταετή... εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου. στ) Στην εκπόνηση ή επίβλεψη 
µελέτης δηµοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως µεµονωµένοι τεχνικοί 
και ειδικότερα: ί) Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς 
τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α' τάξης µελετητή (όπως 
ορίζεται στο Π.∆. 798/78 Α’ 185) µετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου. ίί) 



Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων 
η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β' τάξης µελετητή... µετά δεκαετή... εµπειρία 
από, τη λήψη του πτυχίου. ίίί) Συντάσσουν ή επιβλέπουν µελέτες έργων και εργασιών 
της ειδικότητάς τους, των οποίων η αµοιβή µελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ' τάξης 
µελετητή... µετά δεκαπενταετή... εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου. ζ) ...». Εξάλλου, 
στον ν. 716/1977 (Α 295) ορίζεται, στο άρθρο 1 ότι «ο παρών Νόµος καθορίζει τους 
όρους και την διαδικασίαν της εις ιδιώτας µελετητάς και ιδιωτικά γραφεία µελετών 
αναθέσεως και της υπό τούτων εκπονήσεως µελετών διά λογαριασµόν του ∆ηµοσίου, 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ...», στο άρθρο 2 ότι «Εν τω παρόντι Νόµω 
νοούνται ως: 1. «Μελέτη»: Πάσα επιστηµονική και τεχνική εργασία και έρευνα 
αποβλέπουσα εις την κατασκευήν ή µη τεχνικού έργου ή εις τον σχεδιασµόν και την 
απεικόνισιν προγραµµάτων και µεθόδων αναπτύξεως του ευρυτέρου χώρου διά της 
κατασκευής ή µη τεχνικών έργων». 2. ... 3. «Μελετητής»: Επιστήµων, διπλωµατούχος 
ανωτάτης σχολής ... ασχολούµενος µε εκπόνησιν µελετών και επιβλέψεις 
τεχνικών και άλλων έργων ... 4. «Γραφείον Μελετών»: Ενιαία µονάς εκπονήσεως 
µελετών, συγκροτουµένη εξ ενός ή περισσοτέρων Μελετητών υπό οιανδήποτε εταιρικήν 
µορφήν µε αποκλειστικόν σκοπόν την εκπόνησιν µελετών και την επίβλεψιν έργων, της 
αυτής ή πλειόνων ειδικοτήτων, αντιστοίχων προς τας κατηγορίας των αναλαµβανοµένων 
µελετών. Άπαντες οι συµµετέχοντες εις τας ως άνω Εταιρείας δέον όπως κατέχουν 
πτυχίον µελετητού και δεν δύνανται να αναλαµβάνουν ατοµικώς µελέτας. ... 5. ... 7. 
«Μητρώον Μελετητών»: Πίναξ των µελετητών περιλαµβάνων την εκάστοτε κατάστασιν 
εκάστου, από απόψεως κατηγορίας µελετών και τον καθορισµόν του δυναµικού αυτού, 
καθ' εκάστην κατηγορίαν µελετών. 8. «Μητρώον Γραφείων Μελετών»: Πίναξ των 
Γραφείων Μελετών περιλαµβάνων την εκάστοτε κατάστασιν εκάστου ... 9. «Πτυχίον 
Μελετητών»: Βεβαιωτικόν έγγραφον εµφαίνον την εις το Μητρώον Μελετητών 
εµφανιζοµένην εκάστοτε κατάστασιν εκάστου Μελετητού. 10. «Πτυχίον Γραφείου 
Μελετών»: Βεβαιωτικόν έγγραφον απεικονίζον την εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών 
εµφανιζοµένην εκάστοτε κατάστασιν εκάστου Γραφείου Μελετών. 11. ... 12. 
«Επιβλέπων της Μελέτης»: Ο υπό εργοδότου οριζόµενος διπλωµατούχος ανωτάτης 
σχολής, ο ασκών τας υπό εκείνου µεταβιβαζοµένας αυτώ αρµοδιότητας επί της 
ανατεθείσης µελέτης. 13. ...», στο άρθρο 3 ότι «1. Η ιδιότης του µελετητού αποκτάται 
διά της εγγραφής εις το µητρώον µελετητών και της χορηγήσεως πτυχίου µελετητού. 2. 
Την ιδιότητα του µελετητού δεν δύναται να αποκτήσουν: α) Οι µη συµπληρώσαντες 
τετραετίαν από της κτήσεως του διπλώµατος. β) ... 3. .., 4. Έκαστος µελετητής δύναται 
να εγγραφή τη αιτήσει του εις το Μητρώον Μελετητών εις ωρισµένας κατηγορίας 
µελετών καθοριζοµένας διά του κατά το άρθρον 7 του παρόντος εκδιδοµένου Π.∆., 
σχετικάς προς την επιστηµονικήν ειδικότητα αυτού, µε δυναµικόν υπολογιζόµενον εις 
µονάδας βάσει αναλόγου πείρας αυτού εις εκπόνησιν αντιστοίχων προς εκάστην των 
αιτουµένων υπ' αυτού, κατηγοριών µελετών ή εις επίβλεψιν ή κατασκευήν συναφών 
έργων, και των ετών από κτήσεως διπλώµατος ως κάτωθι: α. Μελετητής, ανεξαρτήτως 
πείρας, έχων συµπληρώσει τετραετίαν από κτήσεως διπλώµατος: Μία µονάς. β. 
Μελετητής έχων συµπληρώσει οκταετίαν από κτήσεως διπλώµατος και µε 
αποδεδειγµένην ανάλογον ικανοποιητικήν πείραν: ∆ύο µονάδες. γ. Μελετητής έχων 
συµπληρώσει δωδεκαετίαν από κτήσεως διπλώµατος και µε αποδεδειγµένην ανάλογον 
ικανοποιητικήν πείραν: Τρεις µονάδες», στο άρθρο 4 ότι «1. Γραφείον Μελετών 
προκειµένου να αναλάβη µελέτην υποχρεούται να είναι εγγεγραµµένον εις το Μητρώον 
Γραφείων Μελετών και να είναι κάτοχον αντιστοίχου πτυχίου... 2. Ως δυναµικόν του 
Γραφείου Μελετών κατά κατηγορίαν µελέτης υπολογίζεται το άθροισµα των δυναµικών 
των εις την αυτήν κατηγορίαν εντεταγµένων µελετητών µελών αυτού», στο άρθρο 7 παρ. 
1 ότι «Αι µελέται, αναλόγως του κυρίου αντικειµένου αυτών, διακρίνονται εις 
κατηγορίας, καθοριζοµένας διά Π.∆. ...» και στο άρθρο 8 ότι «1. Τα χορηγούµενα πτυχία 
ακολουθούν τας εις τα µητρώα µεταβολάς. 2. Τα πτυχία διακρίνονται εις κατηγορίας, 
αντιστοίχους προς τας κατηγορίας µελετών και εις τάξεις, αναλόγως του προβλεποµένου, 
υπό των διατάξεων του παρόντος, ελαχίστου δυναµικού κατά κατηγορίαν µελέτης δι' 
εκάστην τάξιν. 3. Αι τάξεις πτυχίων καθορίζονται εις πέντε, ως κάτωθι: α) Πτυχίον Α' 



Τάξεως: Το πτυχίον Α' τάξεως χορηγείται εις µελετητήν, εγγεγραµµένον εις το µητρώον 
µελετητών µε δυναµικόν, µιας µονάδος. β) Πτυχίον Β' Τάξεως: Το πτυχίον Β' Τάξεως 
χορηγείται εις µελετητήν, εγγεγραµµένον εις το µητρώον µελετητών µε δυναµικόν, δύο 
µονάδων. γ) Πτυχίον Γ' τάξεως: Το πτυχίον Γ' τάξεως χορηγείται εις µελετητήν, 
εγγεγραµµένον εις το µητρώον µελετητών µε δυναµικόν τριών µονάδων. δ) Πτυχίον ∆' 
τάξεως: το πτυχίον ∆' τάξεως χορηγείται εις Γραφείον Μελετών, εγγεγραµµένον εις το 
Μητρώον Γραφείων Μελετών µε δυναµικόν τουλάχιστον, επτά µονάδων, διαθέτον εις 
την αντίστοιχον κατηγορίαν του πτυχίου ένα µελετητήν κάτοχον πτυχίου Γ' τάξεως και 
ένα κάτοχον πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον. ε) Πτυχίον Ε' τάξεως: Το πτυχίον Ε' τάξεως 
χορηγείται εις Γραφείον Μελετών, εγγεγραµµένον εις το Μητρώον Γραφείων Μελετών 
µε δυναµικόν τουλάχιστον δώδεκα µονάδων, διαθέτον εις την αντίστοιχον κατηγορίαν 
του πτυχίου δύο µελετητάς κατόχους πτυχίου Γ' τάξεως έκαστον και ένα κάτοχον 
πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον. 4. ... 7. Εκάστη τάξις πτυχίου χορηγεί εις τον κάτοχον 
αυτού δικαίωµα αναλήψεως µελέτης, ύψους προεκτιµωµένης αµοιβής, εµφαινοµένης 
µεταξύ ωρισµένων ορίων, καθοριζοµένων διά Π. ∆/τος ...». Με βάση τις εξουσιοδοτικές 
διατάξεις αυτού του νόµου, εκδόθηκαν το π.δ. 541/1978 (Α 116), µε το οποίο έγινε 
διάκριση των µελετών σε κατηγορίες, ανάλογα µε το κύριο αντικείµενό τους, και το π.δ. 
798/1978 (185 Α), µε το οποίο καθορίσθηκαν τα όρια αµοιβής κάθε τάξης πτυχίου κατά 
κατηγορίες µελετών. 
 

14. Επειδή, οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτ. δ, ε και στ του 
προσβαλλοµένου διατάγµατος, µε τις οποίες απονέµονται στους εν λόγω πτυχιούχους 
Τ.Ε.Ι. επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφερόµενα στην εκπόνηση και επίβλεψη µελετών 
ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής 
διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 1404/1983 και πρέπει να ακυρωθούν, 
όπως βασίµως προβάλλεται, διότι δεν προσδιορίζεται το είδος των µελετών που οι 
πτυχιούχοι αυτοί έχουν δικαίωµα να εκπονούν και να επιβλέπουν, είτε ως µέλη 
οργανωµένων υπηρεσιών του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή µελετητικού γραφείου 
(περίπτ. δ), είτε ως µεµονωµένοι τεχνικοί (περιπτ. ε και στ), όπως απαιτείται από την 
εξουσιοδοτική διάταξη, κατά τα γενόµενα δεκτά σε προηγούµενη σκέψη. Η πληµµέλεια 
αυτή δεν αίρεται από το ότι στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι επίµαχες µελέτες 
ανταποκρίνονται στις «εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις» των εν λόγω 
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και περιορίζονται στην «ειδικότητά» τους, διότι, όπως ήδη έγινε 
δεκτό, ο καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δεν 
µπορεί να γίνεται µε αναφορά, αορίστως, στο επίπεδο των γνώσεών τους και στην 
ειδικότητα. Όπως άλλωστε προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά του Σ.Τ.Ε., σε κανένα 
σηµείο αυτών δεν έχει διατυπωθεί η κατά τα ανωτέρω απαραίτητη κρίση περί 
αντιστοιχίας περιεχοµένου σπουδών και απονεµοµένων, µε το προσβαλλόµενο διάταγµα, 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τη γνώµη που επεκράτησε 
στο όργανο αυτό, ο προσδιορισµός των εν λόγω δικαιωµάτων προκύπτει από τον τίτλο 
της αντίστοιχης ειδικότητας και από τα οικεία προγράµµατα σπουδών. Η εν λόγω 
πληµµέλεια επίσης δεν αίρεται α/ ως προς την υπόπερίπτ. ί της περίπτ. δ, από την 
πρόβλεψη της συντάξεως των µελετών «µε την ευθύνη της Υπηρεσίας ή του Γραφείου 
Μελετών», διότι την ευθύνη για τη µελέτη φέρει ο υπογράφων, ο οποίος εν προκειµένω 
είναι πτυχιούχος όχι Α.Ε.Ι. αλλά Τ.Ε.Ι., και β/ ως προς την υποπερίπτ. ii της περιπτ. δ και 
τις περιπτ. ε και στ, από την κλιµάκωση των απονεµοµένων επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων µε βάση την επαγγελµατική εµπειρία και το ύψος της αµοιβής της µελέτης, 
διότι, όπως οµοίως έχει γίνει δεκτό, τα κριτήρια αυτά, ως µη αναφερόµενα στις 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των εν λόγω αποφοίτων, δεν έχουν γνωστικό 
περιεχόµενο και συνεπώς είναι απρόσφορα σε σχέση µε την απαίτηση συγκεκριµένου 
καθορισµού των επαγγελµατικών πράξεων που περιλαµβάνονται στο επίµαχο 
επαγγελµατικό δικαίωµα εκπόνησης και επίβλεψης µελετών. Μειοψήφησαν οι 
Σύµβουλοι Σ. Καραλής, Ν. Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας και Ν. Μαρκουλάκης, οι οποίοι 
διετύπωσαν την εξής γνώµη: Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη εκτεθεί στην όγδοη σκέψη, από 
το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος δεν επιβάλλεται ένας ορισµένος τρόπος 



καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων επαγγελµατικών σχολών 
ανώτερης βαθµίδας. Απόκειται συνεπώς στον κοινό ή τον κανονιστικό νοµοθέτη να 
επιλέξει, εν όψει των εξελισσόµενων συνθηκών (εκπαιδευτικών, τεχνολογικών, 
οικονοµικών) τον πλέον πρόσφορο, κατά την ουσιαστική εκτίµησή του, τρόπο 
καθορισµού, ο οποίος, πάντως, πρέπει να είναι ειδικός και συγκεκριµένος (ώστε να µην 
καταλείπεται αµφιβολία ως προς το περιεχόµενο των αναγνωριζόµενων δικαιωµάτων) 
και υπό την, αυτονόητη άλλωστε, προϋπόθεση της αντιστοιχίας τους προς το αντικείµενο 
σπουδών των πτυχιούχων. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τις πληττόµενες διατάξεις των 
περιπ. δ, ε και στ της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του π. δ/τος 318/1994 αναγνωρίζεται σε 
τρεις κατηγορίες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δηλαδή στους πτυχιούχους των Τµηµάτων: α) 
Πολιτικών ∆οµικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδοµής και γ) Τοπογραφίας, 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, που αναφέρονται στην εκπόνηση και επίβλεψη µελετών 
ιδιωτικών και δηµόσιων έργων. Ρητώς δε προβλέπεται ότι, οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν 
δικαίωµα απασχόλησης στην εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης έργων µόνον της 
"ειδικότητάς τους", δηλαδή έργων που καλύπτονται από το αντικείµενο σπουδών κάθε 
µιας κατηγορίας πτυχιούχων, το οποίο προσδιορίζει και την αντίστοιχη ειδικότητα, όπως 
αυτό (το αντικείµενο σπουδών) καθορίζεται από την οικεία νοµοθεσία που διέπει τα 
επίµαχα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. Ως προς τα δύο πρώτα Τµήµατα (Πολιτικών ∆οµικών 
Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής) το αντικείµενο σπουδών τους καθορίζεται µε 
το Π .∆/γµα 561/1985 (άρθρο 2 παραγρ. 5 και 6 αντιστοίχως). Συγκεκριµένα, όσον 
αφορά το Τµήµα Πολιτικών ∆οµικών Έργων, στην παραγρ. 5 του άρθρου 2 του Π .∆. 
561/1985 προβλέπεται ότι "το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος αυτού καλύπτει 
γνωστική περιοχή µέρους της επιστήµης του πολιτικού µηχανικού και ειδικότερα την 
περιοχή που αναφέρεται στην τεχνολογία των δοµικών υλικών, της διάπλασης, σύνθεσης 
και συναρµολόγησης των δοµικών υλικών στα συστήµατα δοµής, τους κανονισµούς 
δοµής, στην αισθητική της εφαρµογής, στις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες της 
κατασκευής, στην παθολογία και στην οικονοµία της κατασκευής και στον 
προϋπολογισµό της. Συγκεκριµένα οι σπουδές στο τµήµα δοµικών έργων 
περιλαµβάνουν, γενικά, γνώσεις που αναφέρονται στο σχεδιασµό, κατασκευή, επίβλεψη, 
λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των δοµικών έργων ...". Σαφώς από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει, ότι τα απονεµόµενα µε τις διατάξεις των περιπτ. δ, ε και στ, της παρ. 2 
του άρθρου 1 του προσβαλλόµενου διατάγµατος, στους πτυχιούχους του Τµήµατος 
Πολιτικών ∆οµικών Έργων επαγγελµατικά δικαιώµατα αφορούν την κατηγορία των 
δοµικών (οικοδοµικών) έργων. Πρόκειται συνεπώς για ειδικό και συγκεκριµένο 
προσδιορισµό του αντικειµένου της επαγγελµατικής τους απασχόλησης, αντίστοιχου µε 
την ειδικότητα των εν λόγω πτυχιούχων. Όσον αφορά το Τµήµα Πολιτικών Έργων 
Υποδοµής, στην παραγρ. 6 του άρθρου 2 του Π.∆. 561/1985 ορίζεται ότι "Το 
περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος έργων υποδοµής καλύπτει γνωστικές περιοχές 
σχετικές µε τα αντικείµενα: - των υδραυλικών έργων, - των συγκοινωνιακών έργων. Η 
πρώτη περιοχή αναφέρεται στα αστικά υδραυλικά έργα (υδρεύσεις και αποχετεύσεις) και 
στα έργα γεωργικής υδραυλικής (αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, διευθετήσεις ποταµών). Η 
δεύτερη περιοχή αναφέρεται στα έργα οδοποιίας, την τεχνική της κυκλοφορίας και των 
µεταφορών. Συγκεκριµένα οι σπουδές στο τµήµα έργων υποδοµής περιλαµβάνουν, 
γενικά, γνώσεις που αναφέρονται στον σχεδιασµό, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, 
επισκευή και συντήρηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων...". Από τα ανωτέρω 
επίσης σαφώς προκύπτει ότι τα απονεµόµενα µε τις ανωτέρω διατάξεις των περ. δ, ε και 
στ της παρ. 2 του άρθρου 2 του προσβαλλόµενου δ/τος στους πτυχιούχους του Τµήµατος 
Πολιτικών Έργων Υποδοµής επαγγελµατικά δικαιώµατα, που συνίστανται στην 
εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, αφορούν τις κατηγορίες 
των έργων οδοποιίας - συγκοινωνιακών και των υδραυλικών έργων. Πρόκειται συνεπώς 
για ειδικό και συγκεκριµένο προσδιορισµό του αντικειµένου της επαγγελµατικής τους 
απασχόλησης, αντίστοιχου µε την ειδικότητα των εν λόγω πτυχιούχων. Και τέλος όσον 
αφορά τους πτυχιούχους του Τµήµατος Τοπογραφίας, το αναγνωριζόµενο σ’ αυτούς µε 
τις επίµαχες διατάξεις δικαίωµα επαγγελµατικής απασχόλησης, συνίσταται στην 
εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών µελετών, κατηγορία µελετών που προφανώς 



αντιστοιχεί στην ειδικότητά τους. Πρόκειται επίσης για ειδικό και συγκεκριµένο 
καθορισµό του επαγγελµατικού τους δικαιώµατος. Άρα, από τα προεκτεθέντα προκύπτει 
ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων και των τριών Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. 
καθορίζονται κατά τρόπο σαφή, ο οποίος δεν καταλείπει αµφιβολία ως προς το ακριβές 
περιεχόµενό τους, αφού προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες κατηγορίες µελετών 
ιδιωτικών και δηµόσιων έργων, τις οποίες οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να 
εκπονούν και να επιβλέπουν, και άρα προσδιορίζεται σαφώς και το είδος των 
επιτρεπόµενων σ’ αυτούς επαγγελµατικών πράξεων. Εξ άλλου ο καθορισµός αυτός των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των ανωτέρω τριών Τµηµάτων µε 
αναφορά στην ειδικότητά τους, δηλαδή µε παραποµπή στο αντικείµενο σπουδών του 
κάθε Τµήµατος, όπως προσδιορίζεται από την παρατεθείσα ειδική νοµοθεσία, γίνεται µε 
αµιγώς γνωστικό κριτήριο που εξασφαλίζει, κατά νόµον, και την απαιτούµενη 
αντιστοιχία των αναγνωριζόµενων επαγγελµατικών δικαιωµάτων προς το αντικείµενο 
σπουδών των Τµηµάτων. Ρητώς άλλωστε, στο άρθρο 25 του Ν. 1404/1983 προβλέπεται 
ότι "το περιεχόµενο των σπουδών περιλαµβάνει τα στοιχεία του χαρακτηρίζουν τις 
απαιτήσεις ενός επαγγέλµατος και τις πιθανής εξέλιξης αυτού" και ότι "οι σπουδές σε 
κάθε τµήµα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός 
επαγγέλµατος". Η "ειδικότητα" εποµένως των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. αποτελεί, κατά τους 
ορισµούς και του ιδρυτικού τους Ν. 1404/1983, "επαγγελµατική ειδικότητα". Άλλωστε, 
όπως γίνεται δεκτό και στην έβδοµη σκέψη, τα Τ.Ε.Ι., ως σχολές επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης διακρινόµενα, από τα Α.Ε.Ι. των οποίων "αποστολή ... είναι η καλλιέργεια 
της επιστήµης που αναλύεται σε έρευνα και διδασκαλία", προορισµό έχουν τη 
δηµιουργία επαγγελµατικών στελεχών απαραίτητων για τις ανάγκες της σύγχρονης 
οικονοµίας. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι και ο καθορισµός των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των αντίστοιχων διπλωµατούχων µηχανικών Α.Ε.Ι. (πολιτικών µηχανικών 
και τοπογράφων) γίνεται µε αναφορά, γενικότατη µάλιστα, στην ειδικότητά τους, όπως 
αυτή καθορίζεται, προφανώς από το αντικείµενο σπουδών τους, κατά την οικεία 
νοµοθεσία, χωρίς κανένα προσδιορισµό των αντικειµένων της επαγγελµατικής τους 
απασχόλησης (βλ. το Ν. 4663/1930 "περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού 
µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου", στα άρθρα 1 και 3 του οποίου αναφέρεται 
απλώς ότι η άσκηση των επαγγελµάτων του πολιτικού µηχανικού και του τοπογράφου 
επιτρέπεται στους κεκτηµένους δίπλωµα πολιτικού µηχανικού και τοπογραφίας των 
σχολών πολιτικών µηχανικών και τοπογραφίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών 
σχολών της αλλοδαπής). Περαιτέρω, το κριτήριο της επαγγελµατικής εµπειρίας που 
χρησιµοποιείται στις ανωτέρω διατάξεις για την επαγγελµατική διαβάθµιση των 
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., δηλαδή για την σταδιακή κλιµάκωση των δυνατοτήτων 
επαγγελµατικής τους απασχόλησης, είναι κριτήριο απολύτως συναφές, αντικειµενικό και 
πρόσφορο, αφού πρόκειται για κριτήριο επίσης γνωστικό, δεδοµένου ότι εκφράζει την 
πρακτική (επαγγελµατική) γνώση (πείρα) που αποκτάται µε την άσκηση του 
επαγγέλµατος, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους, δηλαδή µε την εκπόνηση 
και επίβλεψη µελετών στις προαναφερόµενες για τους πτυχιούχους κάθε Τµήµατος 
συγκεκριµένες κατηγορίες µελετών. Άλλωστε το ίδιο κριτήριο χρησιµοποιείται από τη 
νοµοθεσία και για την επαγγελµατική διαβάθµιση - εξέλιξη και των διπλωµατούχων 
µηχανικών Α.Ε.Ι., µε διαφορετικές (µειωµένες) όµως χρονικές προϋποθέσεις και µόνο 
για την εκπόνηση µελετών δηµόσιων έργων (βλ. άρθρο 3 του Ν. 71611977) που 
παρατίθεται στη σκέψη 13), καθώς και για άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών πτυχιούχων, 
(όπως των δικηγόρων). Επίσης το κριτήριο της επαγγελµατικής εµπειρίας 
χρησιµοποιείται και στην προµνησθείσα Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 
µάλιστα ως αντισταθµιστικό µέτρο για την υποχρεωτική αναγνώριση διπλωµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι κατά ένα τουλάχιστον 
έτος κατώτερη από την απαιτούµενη στο κράτος µέλος υποδοχής. Τέλος, δεν µπορεί, εν 
πάση περιπτώσει, να γίνει λόγος για, κατά παράβαση των άρθρων 16 παρ. 7 και 4 του 
Συντάγµατος, εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. µε τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των διπλωµατούχων µηχανικών Α.Ε.Ι., όσον αφορά την 
εκπόνηση και επίβλεψη µελέτης ιδιωτικών και δηµόσιων έργων, και µάλιστα σε βαθµό 



που συνιστά έκδηλη υπέρβαση των ορίων που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, 
όπως απαιτείται κατά την άσκηση του δικαστικού ελέγχου. (ΣτΕ 1260/1995 Ολοµ.). Και 
τούτο διότι οι δύο κατηγορίες πτυχιούχων διαφοροποιούνται και µάλιστα ουσιωδώς τόσο 
ως προς το πεδίο της επαγγελµατικής τους απασχόλησης, όσο και ως προς τη χρονική 
διάρκεια της απαιτούµενης εµπειρίας για την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Συγκεκριµένα 
ένας διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός Α.Ε.Ι., µε πέντε έτη σπουδών, ο οποίος, 
µάλιστα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, µπορεί να ασκεί το επάγγελµα του 
αρχιτέκτονα αλλά και του τοπογράφου, δικαιούται να εκπονεί µελέτες δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων σε όλες τις κατηγορίες έργων, στις οποίες έχουν δικαίωµα εκπόνησης 
µελετών οι πτυχιούχοι και των τριών Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. ∆ηλαδή: α) µελέτες οικοδοµικών 
έργων, των οποίων η εκπόνηση αποτελεί, κατά τα εκτεθέντα, το αντικείµενο των 
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων, β) µελέτες έργων 
οδοποιίας - συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, των οποίων η εκπόνηση αποτελεί το 
αντικείµενο των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής και γ) 
µελέτες τοπογραφίας των οποίων η εκπόνηση αποτελεί το αντικείµενο των πτυχιούχων 
Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Τοπογραφίας. Εκτός αυτών ο διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός 
Α.Ε.Ι. δικαιούται να εκπονεί και γεωτεχνικές µελέτες, καθώς και µελέτες για απλές 
µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (βλ. άρθρο 3 Ν. 6422/1934). Ο δε 
διπλωµατούχος τοπογράφος Α.Ε.Ι., εκτός από µελέτες τοπογραφίας, δικαιούται να 
εκπονεί και µελέτες "απλών αρχιτεκτονικών ή οικοδοµικών εργασιών και µέχρι 
διωρόφων κτιρίων" (βλ. άρθρο 7 Ν. 4663/1930). Αντιθέτως οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., µε 
τριετείς σπουδές, έχουν, όπως προαναφέρθηκε, δικαίωµα εκπόνησης µελετών, δηµόσιων 
και ιδιωτικών έργων, που αποτελούν µέρος των µελετών που εκπονούν οι πολιτικοί 
µηχανικοί και τοπογράφοι Α.Ε.Ι. Περαιτέρω, όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, οι 
διπλωµατούχοι µηχανικοί Α.Ε.Ι. δικαιούνται να εκπονούν µελέτες από την έναρξη της 
επαγγελµατικής τους απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισµό αναφορικά µε το ύψος της 
αµοιβής και κατά συνεκδοχή το µέγεθος των έργων. Αντιθέτως αντίστοιχο 
επαγγελµατικό δικαίωµα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δεν είναι απεριόριστο, όσον αφορά το 
µέγεθος των έργων, αλλά η σχετική δυνατότητά τους κλιµακώνεται βαθµιαία, µε 
κριτήριο το χρόνο της επαγγελµατικής τους εµπειρίας από τη λήψη του πτυχίου τους, µε 
πλήρη επαγγελµατική δραστηριοποίηση µόνο "µετά δεκαπενταετή αποδεδειγµένη 
ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία" (βλ. περ. ε παρ. 2 άρθρο 1 του προσβαλλοµένου δ/τος). 
Τέλος, όσον αφορά τις µελέτες δηµόσιων έργων, οι διπλωµατούχοι Α.Ε.Ι. 
δραστηριοποιούνται πλήρως µετά τη συµπλήρωση δωδεκαετίας από τη κτήση του 
διπλώµατος και µε αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία (άρθρ. 3 Ν. 
71611977), ενώ οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. έχουν πλήρη επαγγελµατική απασχόληση "µετά 
δεκαπενταετή αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία από τη λήψη του πτυχίου 
(περ. στ’ παρ. 2 άρθρο 1 του δ/τος), στις κατηγορίες έργων της ειδικότητάς τους, που 
κατά τα εκτεθέντα, αποτελούν µέρος του πεδίου επαγγελµατικής απασχόλησης των 
διπλωµατούχων A.E.I. Κατόπιν συνεπώς αυτών, οι λόγοι ακυρώσεως για παράβαση των 
άρθρων 16 παρ. 7 και 4 του Συντάγµατος είναι, κατά τη γνώµη αυτή, απορριπτέοι. Στη 
γνώµη αυτή της µειοψηφίας προσχώρησε ο Σύµβουλος Γ. Σγουρόγλου µόνο για τις 
περιπτ. δ (υποπερίπτ. ίί), ε (υποπερίπτ. ί, ίί και ίίί) και στ της παρ. 2. του άρθρου 1. 
 

15. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. γ του προσβαλλοµένου 
διατάγµατος, οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να απασχολούνται «Στην επίβλεψη 
τεχνικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους για λογαριασµό (ή µε εντολή) 
υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή 
ιδιώτη, είτε ως µεµονωµένοι επιβλέποντες τεχνικοί, είτε ως µέλη κλιµακίων επίβλεψης». 
Η διάταξη αυτή έχει οµοίως εκδοθεί κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του 
άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 1404/1983, κατά τα γενόµενα δεκτά σε προηγούµενη 
σκέψη, και πρέπει να ακυρωθεί, όπως βασίµως προβάλλεται, διότι δεν προσδιορίζονται 
κατά συγκεκριµένο τρόπο το είδος των έργων και εργασιών που οι εν λόγω πτυχιούχοι 
δικαιούνται να επιβλέπουν, χωρίς η πληµµέλεια αυτή να αίρεται, όπως ήδη έγινε δεκτό, 
από το ότι στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η επίµαχη επίβλεψη αναφέρεται σε έργα 



και εργασίες «της ειδικότητάς» τους. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Σ. Καραλής, Ν. 
Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας, Ν. Μαρκουλάκης και Γ. Σγουρόγλου, οι οποίοι 
διετύπωσαν την εξής γνώµη: Σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούµενη σκέψη, 
επιτρεπτώς κατά το Σύνταγµα, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. 
καθορίζονται µε αναφορά στην ειδικότητά τους. Ο εν λόγω καθορισµός είναι ειδικός και 
συγκεκριµένος, αφού µε τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται σαφώς οι συγκεκριµένες, κατ' 
είδος, κατηγορίες έργων, δηµόσιων και ιδιωτικών, στις οποίες οι πτυχιούχοι κάθε 
Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται επαγγελµατικά και µε την επίβλεψη της εκτέλεσής 
τους, σύµφωνα µε την κρίσιµη εν προκειµένω διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
1 του προσβαλλοµένου διατάγµατος. Με τη ρύθµιση αυτή εξασφαλίζεται και η 
αντιστοιχία του αντικειµένου σπουδών προς το περιεχόµενο των απονεµόµενων 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, µε κριτήρια αµιγώς γνωστικά. ∆εν µπορεί δε, εν πάση 
περιπτώσει, να γίνει λόγος για εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, των 
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των διπλωµατούχων Α.Ε.Ι., αφού 
αυτά διαφοροποιούνται ουσιωδώς, όπως εκτίθενται στην προηγούµενη σκέψη. Συνεπώς 
οι αντίθετοι λόγοι ακυρώσεως για παράβαση των άρθρων 16 παρ. 7 και 4 του 
Συντάγµατος είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. 

 
16. Επειδή, στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. β του προσβαλλοµένου διατάγµατος 

ορίζεται ότι οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να απασχολούνται «Στην κατασκευή 
δηµοσίων έργων της ειδικότητάς τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της σχετικής µε την 
εκτέλεση δηµοσίων έργων νοµοθεσίας». Εξάλλου, στον ν. 1418/1984 (Α 23) ορίζεται, 
στο άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2229/1994 (Α 138), ότι 
«1. Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες 
του κοινωνικού συνόλου ... 2. ... 3. Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα 
που εκτελούν φορείς του δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το 
έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο ...», στο άρθρο 4 παρ. 1 ότι «Τα δηµόσια 
έργα κατασκευάζονται: α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται 
στον νόµο αυτόν ή β) από το φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία ...}), στο 
άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 8 και 9 του ν. 2229/1994, ότι «1. Η 
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρµόδια τεχνική 
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου ... 2. ... 6. Η διεύθυνση των έργων από την 
πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την υπηρεσία. Η επιτόπου των έργων 
παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 
υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. 
Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από ένα δισεκατοµµύριο, η αναλογία αυτή 
καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από 
τους οποίους ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος 
(Α.Ε.Ι.) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη 
τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο µπορεί πάντα να αλλάξει µε απόφαση 
του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. ... 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ... µπορεί να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός 
των τεχνικών επιτόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του 
εκτελούµενου έργου», στο άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 έως 4 
του ν. 2229/1994, ότι «1. Την κατασκευή δηµόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαµβάνουν 
ηµεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη µε το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, 
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. ... 3. Για την παρακολούθηση της 
τεχνικής εµπειρίας στην κατασκευή έργων των προσώπων που στελεχώνουν τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων 
Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 
του νόµου αυτού. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού, η εγγραφή στο ΜΕΕΠ µιας επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της 



εγγραφής αυτής µε την αναθεώρησή της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 16, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή 
της κατασκευής δηµόσιου έργου, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. 5. ...», στο άρθρο 
16, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 επ. του ν. 2229/1994, ότι «1. Η εγγραφή 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ γίνεται µε αίτησή τους. Κριτήρια για την 
εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από τεχνικούς 
εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ, η στελέχωσή της από άλλο επιστηµονικό ή τεχνικό και 
βοηθητικό προσωπικό, η εµπειρία σε έργα που έχουν εκτελεσθεί απ’ την επιχείρηση ή τα 
στελέχη της... και άλλα παρόµοια στοιχεία. Η στελέχωση της επιχείρησης µε στελέχη 
εγγεγραµµένα στο ΜΕΚ παρακολουθείται από την επιτροπή ΜΕΕΠ, ώστε τα στελέχη 
αυτά να µετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης. ... Με προεδρικό διάταγµα 
καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής στελέχωσης της επιχείρησης, καθώς και της 
στελέχωσής της από άλλο επιστηµονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό ... Η 
ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της ... 2. ... 5. Η κατάταξη στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
γίνεται σε µια ή περισσότερες απ' τις κατηγορίες των έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, 
υδραυλικών, λιµενικών και ηλεκτροµηχανολογικών. Με π. δ/µα µπορεί να 
αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και να ρυθµίζονται τα µεταβατικά προβλήµατα 
που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε µια τάξη για 
κάθε κατηγορία. Οι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε κατηγορία και ακολουθεί όγδοη 
τάξη που είναι γενική. ... 6. ... 8. Στις τρεις κατώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ εγγράφονται 
ατοµικές επιχειρήσεις προσώπων εγγεγραµµένων στο ΜΕΚ και επιχειρήσεις 
προσωπικών εταιριών ή εταιριών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), των οποίων όλα τα 
µέλη είναι πρόσωπα εγγεγραµµένα στα ΜΕΚ. Στις υπόλοιπες τάξεις του ΜΕΕΠ 
εγγράφονται επιχειρήσεις µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας ή ΕΠΕ. Κατεξαίρεση οι µέχρι 
σήµερα κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης µπορούν να 
ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και τέταρτης τάξης του ΜΕΕΠ 
εργοληπτική επιχείρηση µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ... 9. 
Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού οι µέχρι σήµερα κάτοχοι εργοληπτικών 
πτυχίων σε ισχύ κατατάσσονται αυτοδίκαια στις βαθµίδες του ΜΕΕΠ ως εξής ...»'. στο 
άρθρο 17 ότι «1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) γίνεται µε 
αίτηση των ενδιαφερόµενων τεχνικών διπλωµατούχων ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών 
σχολών που ασχολούνται µε την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιό της (µελέτη, 
κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε µία απ' τις βαθµίδες 
εµπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 9 του άρθρου αυτού και για καθεµιά απ' τις 
κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στην παράγρ. 5 του άρθρου 16 ή και 
υποκατηγορίες που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων. 2. Με τις 
ενδείξεις του ΜΕΚ παρακολουθείται η εξέλιξη της εµπειρίας των εγγεγραµµένων, ώστε 
να µπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες έργων και βαθµίδες. 3. 
Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα Πιστοποιητικά ΜΕΚ της επόµενης 
παραγράφου. 4. Για κάθε δηµόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά 
Πιστοποιητικό ΜΕΚ. ... Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ περιλαµβάνουν κάθε πληροφορία που 
σχετίζεται µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ΜΕΚ ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να 
εγγραφούν σ’ αυτό και που ασχολήθηκαν µε το έργο από της πλευράς του αναδόχου ή 
των σχετιζόµενων µ’ αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. Τα 
πιστοποιητικά ΜΕΚ διαβιβάζονται απευθείας στην αρµόδια για την τήρηση του ΜΕΚ 
υπηρεσία. ... 5. ... 6. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθµίδες του ΜΕΚ γίνεται 
από την Επιτροπή ΜΕΚ. ... 7. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωµατούχων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων γίνεται µετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλµατος µε 
βάση την ειδικότητα του διπλώµατος και το χρόνο απασχόλησης σε έργα όπως 
ειδικότερα ορίζεται µε π. δ/µα. 8. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων τεχνολογικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών γίνεται µετά από 
πενταετία από την άσκηση του επαγγέλµατος µε βάση την εµπειρία τους σε έργα και σε 



κατηγορίες έργων αντίστοιχες µε τις ειδικότητες των σπουδών τους, όπως ορίζεται µε π. 
δ/µα. 9. Ο αριθµός των βαθµίδων εµπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις. Οι 
διπλωµατούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κατατάσσονται στην πρώτη βαθµίδα 
εµπειρίας µετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλµατος. Μπορεί να γίνει κατάταξη 
απευθείας στη δεύτερη βαθµίδα αν έχει συµπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του 
επαγγέλµατος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εµπειρία τους. Οι πτυχιούχοι των 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών 
κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθµίδα µετά πενταετία από την άσκηση του 
επαγγέλµατος µε βάση την εµπειρία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων 
ρυθµίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και 
τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε 
την εγγραφή ή κατάταξη και εξέλιξη σε βαθµίδες ΜΕΚ» και στο άρθρο 21, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 15 του ν. 2229/1994, ότι «1. Με απόφαση του 
Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται 
στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και 
επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την 
απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές 
σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. 2. Για την 
τήρηση και εφαρµογή των προδιαγραφών και κανονισµών της προηγούµενης 
παραγράφου τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων επιτρέπεται να 
διενεργούν ελέγχους στον τόπο ... κατασκευής του έργου ... 3. Η παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου αυτού και των κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται µε 
εξουσιοδότησή του, διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 458 
του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται ... διοικητική ποινή 
µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δραχµές ... 4. Οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού εφαρµόζονται γενικά σε όλα τα έργα, δηµόσια και ιδιωτικά. Ως προς τα θέµατα 
που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 
∆. της 17-7/16.8.1923 ... και ιδίως του άρθρου 9 αυτού». Στο άρθρο 4 του π.δ. 472/1985 
(Α 168), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 1418/1984, ρυθµίζεται 
η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωµατούχων Α.Ε.Ι., ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 (Α 223), ορίζεται ότι «Η 
εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων υποµηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών 
ιδρυµάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής, ή ισοτίµων σχολών της 
αλλοδαπής που ασχολούνται µε την παραγωγή έργων, γίνεται στις κατηγορίες έργων ή 
εξειδικευµένες εργασίες: α) ... γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών 
∆οµικών Έργων … στην κατηγορία των οικοδοµικών έργων όπως και στην κατηγορία 
των βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαµβανόµενα σ’ αυτήν δοµικά 
έργα. δ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τµήµατος Πολιτικών 'Έργων Υποδοµής ... στις 
κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων. ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του 
Τµήµατος Τοπογραφίας ... στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων. 
στ) ...». Τέλος, µε την Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 απόφαση του Υπουργού 
∆ηµοσίων Έργων (Β 170), η οποία οµοίως εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του 
ν. 1418/1984, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα όρια έργων κατά τάξεις εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, το Μ.Ε.Ε.Π. και το Μ.Ε.Κ., στο δε άρθρο 17 παρ. 5 ορίζεται ότι «Για την 
εξέλιξη από βαθµίδα σε βαθµίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και Υποµηχανικών 
απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων τρία χρόνια απασχόληση σε κατασκευή ή οχτώ 
χρόνια σε επίβλεψη. ...». 

 
17. Επειδή, µε την ανωτέρω διάταξη της περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

προσβαλλοµένου διατάγµατος απονέµεται στους εν λόγω πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. 
επαγγελµατικό δικαίωµα αναφερόµενο στο τρίτο στάδιο της κατασκευαστικής 
διαδικασίας και συνιστάµενο στη δυνατότητα διεύθυνσης της κατασκευής δηµοσίου 
έργου και αναλήψεως, έναντι του ∆ηµοσίου και των τρίτων, της ευθύνης για την τήρηση 
των προβλεποµένων προδιαγραφών και κανονισµών και την, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης, κατασκευή του (βλ. άρθρα 6 παρ. 6 και 21 του v. 



1418/1984). Το επαγγελµατικό αυτό δικαίωµα, υπό το εκτεθέν περιεχόµενό του, 
απονέµεται στους εν λόγω πτυχιούχους το πρώτον µε τη διάταξη αυτή, δοθέντος ότι το 
προσβαλλόµενο διάταγµα αποτελεί τον κατά το Σύνταγµα εκτελεστικό νόµο, µε τον 
οποίο, κατά τη ρητή επιταγή του άρθρου 16 παρ. 7 αυτού, απονέµονται, µε βάση αµιγώς 
γνωστικά κριτήρια, επαγγελµατικά δικαιώµατα στους πτυχιούχους σχολών ανώτερης 
εκπαίδευσης αντίστοιχα µε τις γνώσεις τους, όπως ήδη έγινε δεκτό στις 8η έως και 10η 
σκέψεις. Και ναι µεν, µε τις παρατεθείσες στην προηγούµενη σκέψη διατάξεις του ν. 
1418/1984 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών διατάξεων, µε 
τις οποίες ρυθµίζονται τα της κατασκευής των δηµοσίων έργων, προβλέπεται η εγγραφή 
στο, Μ.Ε.Κ. και η συµµετοχή σε εργοληπτικές επιχειρήσεις πτυχιούχων σχολών 
ανώτερης εκπαίδευσης, οι διατάξεις όµως αυτές δεν συνιστούν τον κατά το άρθρο 16 
παρ. 7 του Συντάγµατος εκτελεστικό νόµο περί καθορισµού των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των εν λόγω πτυχιούχων, αλλά προϋποθέτουν τον κατά συνταγµατικώς 
ορθό τρόπο καθορισµό των δικαιωµάτων αυτών. Περαιτέρω, η ανωτέρω διάταξη (άρθρο 
1 παρ. 2 περίπτ. β) έχει οµοίως εκδοθεί κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως 
του άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 1404/1983, κατά τα γενόµενα δεκτά σε 
προηγούµενη σκέψη, και είναι ακυρωτέα, όπως βασίµως προβάλλεται, διότι δεν 
προσδιορίζεται το είδος των δηµοσίων έργων, τα οποία οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν 
δικαίωµα να διευθύνουν, όπως απαιτείται, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα. Η εν λόγω 
πληµµέλεια δεν αίρεται, κατά τα ανωτέρω, από το ότι στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι 
η κατασκευή δηµοσίων έργων αναφέρεται σε έργα «της ειδικότητας» των πτυχιούχων 
Τ.Ε.Ι. καθώς και από το ότι οι εν λόγω πτυχιούχοι εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ., δυνάµει του 
ανωτέρω άρθρου 5 του π.δ. 472/1985, σε ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων έργων, 
δοθέντος ότι οι κατηγορίες αυτές ορίζονται κατά τρόπο γενικό, ο οποίος δεν πληροί την 
απαίτηση του νόµου για σαφή προσδιορισµό του είδους των επίµαχων επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων. Τέλος, η εν λόγω πληµµέλεια δεν αίρεται από την κλιµάκωση του 
απονεµοµένου δικαιώµατος µε βάση την επαγγελµατική εµπειρία (βλ. άρθρο 17 παρ. 9 
του ν. 1418/1984) των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς και από την υποχρεωτική σύµπραξη, σε 
έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000.000 δρχ., πτυχιούχου Α.Ε.Ι. (βλ. άρθρο 6 παρ. 
6 του ν. 1418/1984), διότι, όπως ήδη έγινε δεκτό, τα κριτήρια αυτά είναι απρόσφορα σε 
σχέση µε την απαίτηση συγκεκριµένου καθορισµού του επαγγελµατικού αυτού 
δικαιώµατος. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι π. Χριστόφορος, Ν. Μαρκουλάκης, Αικ. 
Χριστοφορίδου, Γ. Σγουρόγλου και Α. Καραµιχαλέλης, οι οποίοι διετύπωσαν την εξής 
γνώµη: Η εν λόγω διάταξη θεσπίζει ρύθµιση διά παραποµπής στις διατάξεις της 
νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν ένα πλήρως 
κατεστρωµένο σύστηµα κανόνων που καλύπτει το τρίτο στάδιο της κατασκευαστικής 
διαδικασίας, κατά το οποίο εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, τα επιβαλλόµενα από το πρώτο στάδιο, το στάδιο δηλαδή της µελέτης του 
έργου, της οποίας η ορθή υλοποίηση εξασφαλίζεται µε την επίβλεψη του έργου, που 
συνιστά το δεύτερο στάδιο της κατασκευαστικής διαδικασίας. ∆εδοµένου δε ότι η µελέτη 
εκπονείται, στις πλείστες των περιπτώσεων (και πάντως εγκρίνεται στις λοιπές 
περιπτώσεις) από το φορέα κατασκευής του έργου, ο οποίος αναλαµβάνει και την 
επίβλεψη υλοποιήσεως της µελέτης αυτής, στη φάση της κατασκευής ο ανάδοχος και οι 
τεχνικοί που τον στελεχώνουν περιορίζονται στη κατά τα λοιπά διεύθυνση των υπό 
κατασκευή έργων (πρβλ. ν. 1418/84 άρ. 6, όπως τροποπ. µε το άρ. 2 παρ. 8 και 9 του ν. 
2229/84). Το πλαίσιο αυτό στο οποίο περιορίζεται η τρίτη φάση της κατασκευαστικής 
διαδικασίας έργου, ο νοµοθέτης προσδιόρισε ειδικώτερον, στην περίπτωση εκτελέσεως 
δηµοσίων έργων, µε θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων που αφορούν, τόσον στα 
προσόντα εγγραφής των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στο ΜΕΚ και µάλιστα σε ορισµένες 
κατηγορίες δηµοσίων έργων, όσο και στους κανόνες εγγραφής των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, οι οποίες στελεχώνονται από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο 
ΜΕΚ, διά του οποίου παρακολουθείται η τεχνική εµπειρία των στελεχών αυτών. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις προπαρατεθείσες διατάξεις, η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του 
εργοταξίου σε κάθε έργο πρέπει να είναι κατάλληλη και αποδεκτή από την υπηρεσία, ο 
δε κύριος του έργου δύναται να απαιτήσει διαφορετική τεχνική στελέχωση, αναλόγως 



της φύσεως και του µεγέθους του έργου. Υπό τα δεδοµένα αυτά και λαµβανοµένου 
υπόψιν ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. αποτελούν κατά νόµον "στελέχη εφαρµογής", σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι το κριτήριο της εµπειρίας που αξιοποιείται ειδικώς και 
κατά συγκεκριµένο τρόπο από τις κείµενες περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων διατάξεις 
είναι ιδιαιτέρως πρόσφορο για τον καθορισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων στη φάση εκτελέσεως ενός έργου µε τη συµµετοχή "στελεχών 
εφαρµογής", η επίµαχη διάταξη, που αποτελεί ρύθµιση διό παραποµπής, περιέχει ειδικό 
και συγκεκριµένο, σύµφωνο δε µε τις διατάξεις του Συντάγµατος, προσδιορισµό του 
αντικειµένου της επαγγελµατικής δραστηριότητας των αποφοίτων ανωτέρων 
επαγγελµατικών σχολών. Συνεπώς, κατά τη γνώµη αυτή, ο περί του αντιθέτου λόγος 
ακυρώσεως θα έπρεπε ν' απορριφθεί. Μειοψήφησαν επίσης οι Σύµβουλοι Ν. 
Σακελλαρίου και ∆. Πετρούλιας, οι οποίοι διετύπωσαν την εξής γνώµη: Οι πτυχιούχοι 
των Τ.Ε.Ι. αντλούν το δικαίωµα επαγγελµατικής τους απασχόλησης στην κατασκευή 
δηµόσιων έργων, όχι από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β' του προσβαλλόµενου 
διατάγµατος, αλλά από την εκάστοτε ισχύουσα για τα δηµόσια έργα νοµοθεσία, στην 
οποία η διάταξη αυτή παραπέµπει, για λόγους νοµοτεχνικής ενότητας και πληρότητας 
των ρυθµίσεων του διατάγµατος, χωρίς να την τροποποιεί. Είναι συνεπώς οι διατάξεις 
του Ν. 1418/1984 και του π. δ/τος 472/1985, οι οποίες παρέχουν στους πτυχιούχους των 
Τ.Ε.Ι. το σχετικό επαγγελµατικό δικαίωµα, αφού µε τις εν λόγω διατάξεις (άρθρ. 6 και 17 
του Ν. 1418/1984 και 5 του π. δ/τος 472/1985) αναγνωριζόταν, αλλά και µετά την 
έκδοση του προσβαλλόµενου διατάγµατος εξακολουθεί να αναγνωρίζεται σ’ αυτούς η 
δυνατότητα επαγγελµατικής απασχόλησης στην κατασκευή δηµόσιων έργων, µε την 
ιδιότητα των στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κατ' ακολουθίαν, µε τη διάταξη της 
περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του προσβαλλόµενου διατάγµατος δεν θεσπίζεται νέα 
κανονιστική ρύθµιση, όσον αφορά το δικαίωµα επαγγελµατικής απασχόλησης των 
πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. στον παραπάνω τοµέα της κατασκευής δηµοσίων έργων. Και 
τούτο διότι, εν όψει των προεκτεθέντων, και αν ακόµη η ανωτέρω διάταξη δεν είχε 
περιληφθεί στο προσβαλλόµενο διάταγµα, οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. θα εξακολουθούσαν 
να έχουν το επαγγελµατικό δικαίωµα απασχόλησης στην κατασκευή δηµόσιων έργων, 
όπως ακριβώς αυτό τους παρέχεται µε τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και του π. δ/τος 
472/1985, δυνάµει των οποίων και µετά την έκδοση του προσβαλλόµενου δ/τος 
συνεχίζουν να το ασκούν. Ούτε δε και περίπτωση νοµοθέτησης κατά παραποµπή 
συντρέχει εν προκειµένω, αφού µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β’ του 
προσβαλλόµενου διατάγµατος δεν επεκτείνεται το επίµαχο επαγγελµατικό δικαίωµα σε 
άλλη κατηγορία προσώπων και ως εκ τούτου δεν εισάγεται νέο δίκαιο. Συνεπώς, 
απαραδέκτως µε την υπό κρίση αίτηση πλήσσεται η στερούµενη κανονιστικού 
περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β' του διατάγµατος 318/1994. Άλλωστε 
µε αυτά τα δεδοµένα και η τυχόν ακύρωση της εν λόγω διάταξης, υπό την εκδοχή ότι 
επαναλαµβάνει τις διατάξεις της ισχύουσας για την εκτέλεση των δηµόσιων έργων 
νοµοθεσίας, θα ήταν αλυσιτελής για το αιτούν Τ.Ε.Ε., δοθέντος ότι θα εξακολουθούσαν 
να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/1984 και του π. δ/τος 472/1985, οι οποίες προφανώς 
δεν καταργήθηκαν µε την έκδοση του προσβαλλόµενου διατάγµατος. Ανεξαρτήτως 
πάντως των ανωτέρω, µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 17 του Ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 5 του π. δ/τος 472/1985 προσδιορίζονται σαφώς και κατά τρόπο ειδικό και 
συγκεκριµένο τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. στην κατασκευή 
δηµόσιων έργων, αφού µε αυτές προβλέπονται οι συγκεκριµένες κατηγορίες έργων, στις 
οποίες οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να απασχολούνται επαγγελµατικά, κατόπιν 
εγγραφής τους στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), στην Επιτροπή µάλιστα 
του οποίου µετέχουν και δύο εκπρόσωποι του αιτούντος Τεχνικού Επιµελητηρίου της 
Ελλάδος (άρθρ. 2 παρ. 1 του π. δ/τος 472/1985). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του π. δ/τος 472/1985, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο ΜΕΚ και κατά συνεκδοχή 
δικαίωµα επαγγελµατικής απασχόλησης οι µεν πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος 
Πολιτικών ∆οµικών Έργων στην κατηγορία των οικοδοµικών έργων (όπως και στην 
κατηγορία των βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαµβανόµενα σ' αυτήν 
δοµικά έργα), οι δε πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής και του 



Τµήµατος Τοπογραφίας στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών. Η 
αναφορά των συγκεκριµένων αυτών κατηγοριών έργων συνιστά σαφή προσδιορισµό των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Άλλωστε παγίως, στη νοµοθεσία 
των δηµόσιων έργων, η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στο ΜΕΚ όλων των 
διπλωµατούχων τεχνικών γίνεται σε κατηγορίες έργων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
απολύτως συγκεκριµένα κατ’ είδος δηµόσια έργα. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του π. 
δ/τος 472/1985 η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών και των 
διπλωµατούχων Τοπογράφων Α.Ε.Ι. γίνεται επίσης σε ορισµένες κατηγορίες έργων, των 
µεν πρώτων στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και 
βιοµηχανικών και ενεργειακών, των δε δεύτερων στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, 
οικοδοµικών, υδραυλικών και λιµενικών. Περαιτέρω δε το χρησιµοποιούµενο, για την 
εγγραφή και εξέλιξη στις βαθµίδες εµπειρίας του ΜΕΚ των πτυχιούχων Τ. Ε.Ι., κριτήριο 
της επαγγελµατικής εµπειρίας αποτελεί κριτήριο συναφές, αντικειµενικό και πρόσφορο 
για τον καθορισµό των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. Άλλωστε το ίδιο κριτήριο 
χρησιµοποιείται για την εγγραφή και εξέλιξη στις βαθµίδες εµπειρίας του ΜΕΚ και των 
διπλωµατούχων τεχνικών Α.Ε.Ι., µε διαφορετικές όµως (και µειωµένες) σε σχέση µε τους 
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. χρονικές προϋποθέσεις της απαιτούµενης εµπειρίας, τόσο για την 
εγγραφή όσο και για την εξέλιξη στις βαθµίδες εµπειρίας του ΜΕΚ (βλ. άρθρο 17 παρ. 9 
του Ν. 1418/1984 και άρθρο 17 παρ. 4 και 5 του π. δ/τος 47211985). Τέλος, δεν µπορεί, 
εν πάση περιπτώσει, να γίνει λόγος για, κατά παράβαση των άρθρων 16 παρ. 7 και 4 του 
Συντάγµατος, εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. µε τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αντίστοιχων διπλωµατούχων Α.Ε.Ι. (πολιτικών 
µηχανικών και τοπογράφων) στον τοµέα της κατασκευής δηµόσιων έργων και µάλιστα 
σε βαθµό που συνιστά έκδηλη υπέρβαση των ορίων που διαγράφονται από την αρχή της 
ισότητας, όπως απαιτείται κατά την άσκηση του δικαστικού ελέγχου. (ΣτΕ 1260/1995 
Ολοµ.). Και τούτο διότι οι δύο κατηγορίες πτυχιούχων διαφοροποιούνται και µάλιστα 
ουσιωδώς τόσον ως προς τις χρονικές προϋποθέσεις της απαιτούµενης εµπειρίας για την 
εγγραφή και εξέλιξη στις βαθµίδες εµπειρίας του ΜΕΚ (βλ. άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 
1418/1984 και άρθρο 17 παρ. 4 και 5 της αποφάσεως Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
του Υπουργού ∆ηµόσιων Έργων), όσο κυρίως ως προς το πεδίο της επαγγελµατικής τους 
απασχόλησης. Πράγµατι από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του π. δ/τος 472/1985, 
που έχουν ήδη παρατεθεί, προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι και των τριών επίµαχων 
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωµα εγγραφής στο ΜΕΚ (και κατά συνεκδοχή 
επαγγελµατικής απασχόλησης) σε ορισµένες µόνον για κάθε πτυχιούχο Τ.Ε.Ι., από τις 
κατηγορίες έργων, στις οποίες εγγράφονται οι διπλωµατούχοι πολιτικοί µηχανικοί Α.Ε.Ι. 
Μάλιστα οι τελευταίοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στο ΜΕΚ σε όλες τις κατηγορίες έργων 
στις οποίες εγγράφονται και οι τρεις κατηγορίες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (των Τµηµάτων 
Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας). 
∆ιαφοροποίηση επίσης υπάρχει και µεταξύ των διπλωµατούχων Τοπογράφων Α.Ε.Ι. και 
των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τµήµατος Τοπογραφίας αφού, πέραν των διαφορετικών 
χρονικών προϋποθέσεων απαιτούµενης εµπειρίας για την εγγραφή και εξέλιξη στο ΜΕΚ, 
οι πρώτοι εγγράφονται σε µια επί πλέον κατηγορία έργων, στην κατηγορία των 
οικοδοµικών έργων. Συνεπώς, κατά την άποψη αυτή, οι αντίθετοι λόγοι ακυρώσεως για 
παράβαση των άρθρων 16 περ. 7 και 4 του Συντάγµατος είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. 

 
18. Επειδή, στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. α του προσβαλλοµένου διατάγµατος 

ορίζεται ότι οι ανωτέρω πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωµα να απασχολούνται «Στην 
κατασκευή ιδιωτικών έργων της ειδικότητάς τους». Με τη διάταξη αυτή δεν 
επαναλαµβάνεται απλώς η υφιστάµενη για οποιονδήποτε", ελλείψει αντίθετης 
νοµοθετικής προβλέψεως, ευχέρεια αναλήψεως οικονοµικής δραστηριότητας σχετικής µε 
την κατασκευή ιδιωτικών έργων, αλλ’ απονέµεται στους εν λόγω πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. 
επαγγελµατικό δικαίωµα, συνιστάµενο, οµοίως όπως επί δηµοσίων έργων, στη 
δυνατότητα διεύθυνσης της κατασκευής ιδιωτικού έργου και αναλήψεως, έναντι του 
∆ηµοσίου και των τρίτων, της ευθύνης για την τήρηση των προβλεποµένων 
προδιαγραφών και κανονισµών και την 



σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, κατασκευή του (βλ. άρθρο 21 
του ν. 1418/1984). Το κανονιστικό αυτό περιεχόµενο της εν λόγω διατάξεως συνάγεται 
ευθέως από τη φύση του προσβαλλοµένου διατάγµατος, ως του εκτελεστικού του άρθρου 
16 παρ. 7 του Συντάγµατος νόµου, µε τον οποίο, σύµφωνα µε τα γενόµενα δεκτά σε 
προηγούµενη σκέψη, στους πτυχιούχους των σχολών ανώτερης επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης απονέµονται συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, αντίστοιχα µε τις 
ειδικές γνώσεις και εµπειρίες που τους έχουν µεταδοθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, οριζόµενα δηλαδή µε κριτήρια γνωστικά, και όχι δικαιώµατα αναφερόµενα σε 
άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδεχοµένως ρυθµίζονται από άλλες 
διατάξεις. Για τον λόγο, άλλωστε, αυτό, το εν λόγω δικαίωµα δεν παρέχεται, αδιακρίτως, 
στους πτυχιούχους και των τριών τµηµάτων (πολιτικών δοµικών έργων, πολιτικών έργων 
υποδοµής και τοπογράφων), αλλά περιορίζεται στα έργα της ειδικότητας των πτυχιούχων 
κάθε τµήµατος. Ενόψει αυτών, η επίµαχη διάταξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση της 
εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 1404/1983, κατά τα 
γενόµενα δεκτά σε προηγούµενη σκέψη, και πρέπει να ακυρωθεί, όπως βασίµως 
προβάλλεται, διότι δεν προσδιορίζεται το είδος των ιδιωτικών έργων που οι πτυχιούχοι 
αυτοί έχουν δικαίωµα να διευθύνουν, χωρίς η πληµµέλεια αυτή να αίρεται, όπως ήδη 
έγινε δεκτό, από το ότι στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η κατασκευή ιδιωτικών έργων 
αναφέρεται σε έργα «της ειδικότητάς» τους. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Π. 
Χριστόφορος, Α. Ράντος, Ν. Μαρκουλάκης, Αικ. Χριστοφορίδου και Γ. Σγουρόγλου, ΟΙ 
οποίοι διετύπωσαν την εξής γνώµη: Με την εν λόγω διάταξη αναγνωρίζεται ρητώς η 
δυνατότητα αποφοίτων ανωτέρων επαγγελµατικών σχολών να αναλάβουν την 
κατασκευή ιδιωτικών έργων, υπό τον περιορισµό της αναλήψεως κατασκευής έργων της 
ειδικότητας των πτυχιούχων κάθε τµήµατος. Το εν λόγω δικαίωµα αφορά, όπως 
εκτίθεται στην αντίστοιχη γνώµη της προηγούµενης σκέψεως, στο τρίτο στάδιο της 
κατασκευαστικής διαδικασίας, κατά την οποία ο κατασκευαστής περιορίζεται στην 
υποχρέωση εφαρµογής της µελέτης του έργου (α' στάδιο), υπό την επίβλεψη 
υλοποιήσεως αυτής (β' στάδιο), διευθύνοντας στο πλαίσιο που του αναλογεί, εφ' όσον τα 
δύο προηγούµενα στάδια διέπονται από ειδικές διατάξεις και δεν ανήκουν στη δική του 
ευθύνη, την κατασκευή του έργου και αναλαµβάνοντας, στο αυτό µέτρο, που αντιστοιχεί 
απολύτως σε «στελέχη εφαρµογής», όπως κατά νόµον είναι οι πτυχιούχοι ανωτέρων 
επαγγελµατικών σχολών, την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων της τέχνης και της 
επιστήµης. ∆εδοµένου δε ότι για την κατασκευή ιδιωτικών έργων δεν υπάρχει νοµοθεσία 
ανάλογη µε εκείνη που ισχύει για την κατασκευή δηµοσίων έργων (και ιδίως Μ.Ε.Κ. 
ιδιωτικών έργων), µέσω της οποίας θα είχαν θεσπισθεί κανόνες δικαιωµάτων, 
υποχρεώσεων και προϋποθέσεων αναλήψεως κατασκευαστικής δραστηριότητας και στον 
τοµέα των ιδιωτικών έργων, δεν είναι νοητό, ειδικώς και µόνον για τους αποφοίτους των 
ανωτέρων επαγγελµατικών σχολών να απαιτείται ειδική ρύθµιση σχετικά µε τον 
αρρύθµιστο κανονιστικώς τοµέα αυτόν, υπό τη µορφή των "επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων", θεωρουµένου µάλιστα ότι το πρώτον απονέµονται αυτά µε την επίµαχη 
διάταξη. Με τα δεδοµένα αυτά, η επίµαχη διάταξη, µε την οποία αναγνωρίζεται απλώς η 
δυνατότητα αποφοίτων ανωτέρων επαγγελµατικών σχολών να αναλαµβάνουν και αυτοί 
την. κατασκευή ιδιωτικών έργων, δηλαδή να ασκούν κατασκευαστική δραστηριότητα 
στον αρρύθµιστο κανονιστικώς αυτόν τοµέα, είναι ειδική και συγκεκριµένη υπό την 
έννοια της συµφωνίας αυτής προς το άρ. 16 παρ. 7 του Συντ., διότι περιέχει τον. µόνο 
δυνατό εν προκειµένω περιορισµό, αυτόν δηλαδή της ειδικότητας των πτυχιούχων κάθε 
τµήµατος ως προϋποθέσεως κατασκευής ιδιωτικού έργου. Μειοψήφησαν επίσης οι 
Σύµβουλοι Ν. Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας και Α. Καραµιχαλέλης, οι οποίοι διετύπωσαν 
την εξής γνώµη: Η κατασκευή των δηµόσιων έργων διέπεται από ειδική νοµοθεσία και 
συγκεκριµένα τις διατάξεις κυρίως του Ν. 1418/1984 και του π. δ/τος 472/1985, 
ορισµένες από τις οποίες παρατίθενται στη σκέψη 16. Με αυτές ρυθµίζονται ειδικώς 
τόσο η ανάληψη της κατασκευής των δηµόσιων έργων (διαδικασία - φορείς), όσο και η 
οργάνωση και η διεύθυνση παραγωγής των έργων. Συγκεκριµένα, την κατασκευή 
δηµόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαµβάνουν µόνον επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), εάν είναι 



ηµεδαπές, οι οποίες στελεχώνονται από τεχνικούς εγγεγραµµένους στο Μητρώο 
Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και άλλο επιστηµονικό ή τεχνικό και βοηθητικό 
προσωπικό. Επιβάλλεται δε η διεύθυνση των έργων, από πλευράς του αναδόχου, να 
γίνεται µε την επιτόπια παρουσία τεχνικών στελεχών ή υπαλλήλων της επιχείρησης και 
προβλέπεται ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε δηµόσιο έργο, 
ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθός του, σύµφωνα µε το νόµο ή τη διακήρυξη. Σε 
αντίθεση µε τα όσα ισχύουν για τα δηµόσια έργα, για την κατασκευή των ιδιωτικών 
έργων δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, που να διέπουν είτε την ανάληψη της κατασκευής 
τους από ορισµένες µόνον επιχειρήσεις, είτε τη διεύθυνση παραγωγής των έργων αυτών. 
∆εν προβλέπεται Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατασκευής ιδιωτικών έργων, 
ούτε Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών, αλλά ούτε υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για τη 
διεύθυνση κατασκευής των έργων αυτών από τεχνικά στελέχη εγγεγραµµένα σε κάποιο 
µητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, ή για την ελάχιστη σύνθεση του εργοταξίου 
από πτυχιούχους τεχνικούς των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Συνεπώς, στο παρόν στάδιο της νοµοθεσίας, 
οποιαδήποτε επιχείρηση, κάθε γνωστής νοµικής µορφής, µπορεί να αναλαµβάνει, κατά 
τις διατάξεις, του κοινού δικαίου, την κατασκευή ιδιωτικών έργων, χωρίς να προβλέπεται 
ορισµένη στελέχωσή της από τεχνικούς πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ και χωρίς να επιβάλλεται 
η διεύθυνση κατασκευής τους να ασκείται από τους εν λόγω πτυχιούχους 
εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ. Άρα η ανάληψη και η διεύθυνση κατασκευής των ιδιωτικών 
έργων, η οποία διακρίνεται σαφώς τόσο από την εκπόνηση της µελέτης όσο και από την 
επίβλεψη της κατασκευής τους, που γίνονται από διπλωµατούχους τεχνικούς (ΑΕΙ και 
ΤΕΙ), σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, αποτελεί µία µη 
ρυθµισµένη από το νόµο επαγγελµατική δραστηριότητα. Για το λόγο δε αυτό, στην 
επίµαχη διάταξη του άρθρου παρ. 2 περ. α' του προσβαλλόµενου διατάγµατος, 
προβλέπεται, απλώς ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ έχουν δικαίωµα απασχόλησης "Στην 
κατασκευή ιδιωτικών έργων της ειδικότητάς τους", χωρίς η διάταξη αυτή να παραπέµπει 
σε ισχύουσα ειδική νοµοθεσία για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, αφού τέτοια 
νοµοθεσία δεν υφίσταται, σε αντίθεση µε τη διάταξη της περ. β' της ίδιας παραγράφου, η 
οποία, αναφερόµενη αποκλειστικά στην κατασκευή δηµόσιων έργων, παραπέµπει στην 
σχετική µε την εκτέλεση δηµόσιων έργων νοµοθεσία (Ν. 1418/1984, π.δ. 472/1985 κλπ.) 
η οποία, βεβαίως δεν έχει εφαρµογή στην κατασκευή και των ιδιωτικών έργων. Συνεπώς, 
µε την ανωτέρω διάταξη της περ. αl της παρ. 2 του άρθρου 1 του προσβαλλόµενου π. 
δ/τος δεν αναγνωρίζεται το πρώτον επαγγελµατικό δικαίωµα των πτυχιούχων ΤΕΙ στην 
κατασκευή ιδιωτικών έργων, είτε πρόκειται για την ανάληψη, είτε για τη διεύθυνση τη 
κατασκευής τους, αλλά επαναλαµβάνεται, για λόγους νοµοτεχνικής πληρότητας των 
ρυθµίσεων του δ/τος, χωρίς να θεσπίζεται, κατ' αρχήν, νέο δίκαιο η υπάρχουσα γενικώς 
ευχέρεια όσον αφορά την ανάληψη και τη διεύθυνση παραγωγής ιδιωτικών έργων από 
οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να απαιτούνται τίτλοι σπουδών ή άλλα προσόντα. Η εν 
λόγω διάταξη εισάγει κανονιστική ρύθµιση, µόνο κατά το µέρος που περιορίζει την 
επαγγελµατική απασχόληση των πτυχιούχων ΤΕΙ, όσον αφορά την κατασκευή ιδιωτικών 
έργων, (που όπως ήδη αναφέρθηκε δεν πρέπει να συγχέεται µε την εκπόνηση της µελέτης 
και την επίβλεψη της κατασκευής τους από πτυχιούχους τεχνικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ) στους 
τοµείς της ειδικότητάς τους. Η κανονιστική όµως αυτή ρύθµιση, η οποία είναι δυσµενής 
για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, δεν είναι βλαπτική για τα επαγγελµατικά συµφέροντα των 
µελών του αιτούντος ΤΕΕ, αλλά αντιθέτως επωφελής, αφού εισάγει περιορισµό, όσον 
αφορά τους πτυχιούχους ΤΕΙ, στην υφιστάµενη για κάθε πρόσωπο ευχέρεια να 
αναλαµβάνει χωρίς τίτλους σπουδών ή άλλα ειδικά προσόντα την εκτέλεση και τη 
διεύθυνση παραγωγής ιδιωτικών έργων. Εποµένως, η εν λόγω διάταξη προσβάλλεται 
απαραδέκτως µε την υπό κρίση αίτηση, δεδοµένου άλλωστε και του ότι, σε περίπτωση 
ακύρωσής της, οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ ανακτούν το απεριόριστο δικαίωµα στην 
κατασκευή, υπό την εκτεθείσα έννοια, ιδιωτικών έργων. Τέλος, εν πάση περιπτώσει, ο 
καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ µε αναφορά στην 
ειδικότητά τους είναι, σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί στις προηγούµενες σκέψεις, 
ειδικός και συγκεκριµένος, αφού, µε τον τρόπο αυτό, προσδιορίζονται σαφώς και σε 
αντιστοιχία µε το αντικείµενο σπουδών τους οι κατηγορίες έργων, στις οποίες οι εν λόγω 



πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται επαγγελµατικά. ∆εν µπορεί δε να γίνει λόγος για 
εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ µε τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των διπλωµατούχων ΑΕΙ, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, αυτά 
διαφοροποιούνται ουσιωδώς. Ως εκ τούτου ο αντίθετος λόγος ακυρώσεως είναι, εν πάση 
περιπτώσει, απορριπτέος ως αβάσιµος. 
 

19. Επειδή, τέλος, σύµφωνα µε την περίπτ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
προσβαλλοµένου διατάγµατος, οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να «εκτελούν ή 
συµµετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγµατογνωµοσύνης, αξιολόγησης προσφορών 
αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». Η 
ρύθµιση αυτή έχει θεσπισθεί οµοίως κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του 
άρθρου 25 παρ. 2 περίπτ. γ του ν. 1404/1983, κατά τα γενόµενα δεκτά σε προηγούµενη 
σκέψη, και είναι µη νόµιµη και ακυρωτέα, όπως βασίµως προβάλλεται, διότι δεν 
προσδιορίζονται κατά συγκεκριµένο τρόπο οι εργασίες πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ., τις 
οποίες δικαιούνται να διεξάγουν οι εν λόγω πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., χωρίς, κατά τα ανωτέρω, η 
πληµµέλεια αυτή να αίρεται από το ότι στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι οι εν λόγω 
εργασίες αναφέρονται σε έργα και εργασίες «της ειδικότητας» των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. 
Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Σ. Καραλής, Ν. Σακελλαρίου, ∆. Πετρούλιας και Ν. 
Μαρκουλάκης, οι οποίοι διετύπωσαν την εξής γνώµη: Σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί 
στη σκέψη 14, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγµα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. καθορίζονται µε αναφορά στην ειδικότητά τους. Ο καθορισµός αυτός 
είναι ειδικός και συγκεκριµένος αφού προσδιορίζονται σαφώς, µε τις συγκεκριµένες 
κατηγορίες έργων, δηµόσιων και ιδιωτικών, οι τοµείς στους οποίους οι πτυχιούχοι κάθε 
Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται επαγγελµατικά, µεταξύ άλλων και µε την 
εκτέλεση εργασιών ή συµµετοχή στην εκτέλεση εργασιών πραγµατογνωµοσύνης, 
αξιολόγηση προσφοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς 
τους, κατά την κρίσιµη, εν προκειµένω, διάταξη της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
προσβαλλόµενου διατάγµατος. Με τον τρόπο αυτό καθορισµού, εξασφαλίζεται η 
αντιστοιχία του αντικειµένου σπουδών προς το περιεχόµενο των απονεµόµενων 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε κριτήρια γνωστικά. ∆εν µπορεί δε, εν πάση περιπτώσει, 
να γίνει λόγος για εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. 
µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των διπλωµατούχων Α.Ε.Ι. αφού αυτά 
διαφοροποιούνται ουσιωδώς, όπως εκτίθενται στη σκέψη 14. Συνεπώς οι αντίθετοι λόγοι 
ακυρώσεως, για παράβαση των άρθρων 16 παρ. 7 και 4 του Συντάγµατος, είναι 
απορριπτέοι ως αβάσιµοι. 
 

∆ιά ταύτα 
 

∆έχεται την αίτηση. 
Ακυρώνει την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 318/1994, κατά 

το σκεπτικό. 
Απορρίπτει τις παρεµβάσεις. 
∆ιατάσσει την απόδοση του παραβόλου και 
Επιβάλλει στο ∆ηµόσιο και τους παρεµβαίνοντες, συµµέτρως, τη 

δικαστική δαπάνη του αιτούντος, που ανέρχεται σε 1.140 ευρώ. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2004 

 
και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2005. 
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