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Α.Π. 44007 γ                     Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΟΥ  ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ 

ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΠΔ 38/2010  

ΘΕΜΑ:  Υπογραφή  Αρχιτεκτονικών  μελετών  που  υποβάλλονται  σε  όργανα  ΕΠΑΕ  και  Σ.Χ.Ο.Π. 
Αιγαίου. Εναρμόνιση των ελέγχων κατά το άρθρο 46 του π.δ 38/2010.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Άρθρο 46 του π.δ/τος 38/2010.

2. Την Παρ.1 του άρθρου 49 του π.δ/τος 38/2010.

3. Το Παράρτημα V1.παρ.6.2 π.δ/τος 38/2010.

4. Το Π. Δ/γμα 47/2001. 

5. Το Π.Δ/γμα 110/2001.

6. άρθρο 52 παρ. 1 ν.δ. 17.7/16.8.1923.

7. άρθρα 3 και 27 παρ. 1, 3 ν. 1577/1985.

8. άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1772/1988.

9. Το  άρθρο 4 του Ν. 4663/1930.

1.  Κατά το άρθρο 46 του π.δ/τος 38/2010 (Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων. Οδηγία 2005/36/ΕΚ) ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις εκπαίδευσης και γνωστικού αντικειμένου για την Άσκηση της Αρχιτεκτονικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Συγκεκριμένα,  εναρμονίζεται  η  εθνική  νομοθεσία  προς  την  Οδηγία  2005/36/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  7ης  Σεπτεμβρίου  2005  «σχετικά  με  την  αναγνώριση  των 
επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε. αριθ L 255/30-9-2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα 
με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος,  
τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής 
αναφερόμενα ως "κράτη μέλη καταγωγής") και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί το επάγγελμα 
του Αρχιτέκτονα.
Πέραν του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας (άρθρο 2) για την θεσμοθέτηση των συγκριμένων 
επαγγελματικών προσόντων και κυρίως για την καταγραφή των απαιτουμένων προσόντων εκπαίδευσης των 
αρχιτεκτόνων στα πλαίσια της σχετικής κοινοτικής οδηγίας έλαβε υποχρεωτικά ενεργά μέλος και το Ελληνικό 
κράτος μέσω θεσμοθετημένων επιτροπών και εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων Πανεπιστημιακών 
Σχολών και Σχολών Πολυτεχνείων της χώρας.

2. Προκειμένου  για  την προστασία της φυσικής και  πολιτιστικής  μας κληρονομιάς και  την διάσωση της 
Αρχιτεκτονικής, οι προϋποθέσεις εκπαιδεύσεως που τίθενται με το άρθρο 46 του π/τος και ο έλεγχος αυτών 
κατ’ αναλογία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις ενάσκησης Αρχιτεκτονικού ελέγχου.
Συνεπώς, όπου κρίνεται εκ του νόμου απαραίτητος ο αρχιτεκτονικός έλεγχος σε όργανα ΕΠ.Α.Ε. 
και  ΣΧΟΠ Αιγαίου,  για  λόγους  προστασίας  της  φυσικής  και  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς  και 
διάδοσης  της  Αρχιτεκτονικής,  προκειμένου  για  την  άσκηση  δραστηριοτήτων  Αρχιτέκτονα 
(Αρχιτεκτονικές Μελέτες) θα πρέπει τα αρμόδια όργανα – Μέλη των παραπάνω οργάνων- να 
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ελέγχουν παρεμπιπτόντως, κατ’ αναλογία, την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 και 
του άρθρου 49 του π.δ. 38/2010. (Παράρτημα Ι,ΙΙ)
Ειδικότερα  τα  σχετικά  όργανα  θα  πρέπει  να  ελέγχουν  εάν  οι  υποβαλλόμενες  μελέτες  φέρουν 
υπογραφή  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  ή  Διπλωματούχου  Πολιτικού  Μηχανικού  κατά  τα  οριζόμενα 
στην παρ.1 του άρθρου 49 της οδηγίας (Παράρτημα ΙΙ.) 

3.  Σε  περιπτώσεις  όπου  οι  σχετικές  Αρχιτεκτονικές  μελέτες  δεν  πληρούν  τις  ανωτέρω 
προϋποθέσεις θα επιστρέφονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με σχετική παρατήρηση για 
την εφαρμογή της εγκυκλίου.
Σε  περιπτώσεις  όπου  ο  έλεγχος  καθίσταται  δυσχερής  λόγω  ιδιαιτέρων  προσκομιζόμενων 
στοιχείων και δεν είναι εφικτή η άμεση κρίση του οργάνου θα υποβάλλεται σχετικό ερώτημα στο 
Τ.Ε.Ε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έως την έκδοση της σχετικής γνωμοδοτήσεως του Τ.Ε.Ε 
θα ολοκληρώνονται οι λοιποί έλεγχοι που απαιτούνται ωστόσο η πολεοδομική υπηρεσία δεν θα 
προχωρεί στην έκδοση άδειας οικοδομής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Άρθρο 46 του π.δ 38/2010

Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας το 
πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ 
των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις 
και δεξιότητες:

α)  ικανότητα  σύλληψης  αρχιτεκτονικών  δημιουργιών  που  να  ικανοποιούν  συγχρόνως 
αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.

β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των 
συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου.

γ)  γνώση  των  καλών  τεχνών  ως  παραγόντων  που  είναι  δυνατόν  να  επηρεάσουν  την 
ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.

δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών 
που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

ε)  ικανότητα  κατανόησης  των  σχέσεων,  αφενός,  ανάμεσα  στους  ανθρώπους  και  τα 
αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και  αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα 
και  το  περιβάλλον  τους,  καθώς  και  ικανότητα  κατανόησης  της  ανάγκης  αρμονικού 
συνδυασμού  των  αρχιτεκτονικών  δημιουργημάτων  με  τους  χώρους,  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.

στ)  ικανότητα  κατανόησης  του  επαγγέλματος  του  αρχιτέκτονα  και  του  ρόλου  του  στην 
κοινωνία,  ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι 
κοινωνικοί παράγοντες.

ζ) γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.

η)  γνώση  των  προβλημάτων  στατικού  σχεδιασμού,  οικοδομικής  και  έργων  πολιτικού 
μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.

θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των 
κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις 
εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.

ι)  τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί  κατασκευές 
που  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  αυτών  που  τις  χρησιμοποιούν,  σεβόμενος  τους 
οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.

ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που 
έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο 
γενικό σχεδιασμό.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατ’ αναλογία με  την παρ.1 του άρθρο 49 του π.δ/τος αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI,  και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το 
ακαδημαϊκό  έτος  1987/1988, ακόμη  και  αν  δεν  πληρούν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του  άρθρου  46, 
παρέχοντάς  τους  την  ίδια  ισχύ,  στην  επικράτειά  της,  με  τους  τίτλους  εκπαίδευσης  αρχιτέκτονα  που 
χορηγούνται στην Ελλάδα όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
αρχιτέκτονα.

Ειδικότερα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου πέραν των Διπλωμάτων Αρχιτεκτόνων :

Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από 
βεβαίωση  που  χορηγείται  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  και  τα  οποία  παρέχουν  το  δικαίωμα 
άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,  και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε 
το αργότερο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987/1988

Διπλώματα  πολιτικών  μηχανικών  χορηγηθέντα  από  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, 
συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν 
το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,  και πιστοποιούν εκπαίδευση 
που άρχισε το αργότερο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987/1988

Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση 
που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 
δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής  και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987/1988

Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συνοδευόμενα από βεβαίωση 
που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 
δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής  και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987/1988

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 255 της 30/09/2005 σ. 0022 - 0142

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης

6. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτημένων δικαιωμάτων δυνάμει του 
άρθρου 49, παράγραφος 1

ΧΩΡΑ | Τίτλος εκπαίδευσης | Ακαδημαϊκό έτος αναφοράς |

Ελλάς  |  Διπλώματα  αρχιτεκτόνων-μηχανικών  χορηγηθέντα  από  το  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο 
Αθηνών,  συνοδευόμενα  από  βεβαίωση  που  χορηγείται  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο 
Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής  Διπλώματα  αρχιτεκτόνων-μηχανικών  χορηγηθέντα  από  το  Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 
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Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων 
στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής  Διπλώματα  πολιτικών  μηχανικών  χορηγηθέντα  από  το 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων 
στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής  Διπλώματα  πολιτικών  μηχανικών  χορηγηθέντα  από  το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  και  τα  οποία  παρέχουν  το  δικαίωμα  άσκησης  των 
δραστηριοτήτων  στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής  Διπλώματα  πολιτικών  μηχανικών 
χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και  τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 
δραστηριοτήτων  στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής  Διπλώματα  πολιτικών  μηχανικών 
χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και  τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 
δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής | 1987/1988 |
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