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ην παξόλ παξνπζηάδνληαη ην ζρεηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην, ζην νπνίν βαζίζηεθε ε αλάπηπμε ηνπ 

Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ, θαζώο θαη ηωλ ζπκπιεξωκαηηθώλ Δδηθώλ 

Καλνληζκώλ Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ.  

 
Ειδική νομοθεζία για ηο ΤΕΕ  

 Γηάηαγκα ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1926 «Πεξί θωδηθνπνηήζεωο ηωλ πεξί ζπζηάζεωο Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλωλ δηαηάμεωλ» (ΦΔΚ 430/Α’/14-12-1926), όπωο ηξνπνπνηήζεθε/ 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη.  

 Ν. 1486/1984 «Σξνπνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» (ΦΔΚ 

161/Α’/18-10-1984).  

 Ν. 4233/2014 «Eζληθή Αξρή πληνληζκνύ Πηήζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 22/Α’/29-01-

2014). 

 
Νομοθεζία αρμοδιόηηηας επί θεμάηων ηεχνικών επαγγελμάηων 

 Π.Γ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ» (ΦΔΚ 78/Α’/25-05-2010). 

 Ν. 3982/2011 «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ πάξθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α’/17-06-2011). 

 Π.Γ. 126/2012 «Καζνξηζκόο ηωλ πξνζόληωλ ηωλ επηζεωξεηώλ πνπ ζα δηελεξγνύλ πεξηνδηθέο 

επηζεωξήζεηο ζε κεηαπνηεηηθέο ή ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο, ζύκθωλα κε ην λ. 3982/2011, 

ζέζπηζε ηωλ θαλόλωλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηωλ επηζεωξεηώλ θαη ξύζκηζε ηωλ 

δεηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

Μεηξών» (ΦΔΚ 227/Α’/16-11-2012). 

 Π.Γ. 44/2013 «Αδεηνδόηεζε από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο» (ΦΔΚ 82/Α’/08-04-2013). 

 Π.Γ. 99/2018 «Ρύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ κε θαζνξηζκό ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαηωκάηωλ γηα θάζε εηδηθόηεηα» (ΦΔΚ 187/Α’/05-11-2018). 
 
Νομοθεζία για ηην άρζη περιοριζμών ζηην άζκηζη επαγγελμάηων 

 Ν. 3919/2011 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνινγήηωλ πεξηνξηζκώλ 

ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάηωλ» (ΦΔΚ 32/Α’/02-03-2011). 
 
Κοινοηικές οδηγίες 

 Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 

2005 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ (ΔΔΔΔ L 255). 

 Οδεγία 2006/100/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2006 γηα ηελ πξνζαξκνγή 

νξηζκέλωλ νδεγηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηωλ πξνζώπωλ, ιόγω ηεο 

πξνζρώξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο (ΔΔΔΔ L 363). 

 

Σν Παξάξηεκα απηό ηειεί ππό δπλακηθή θαηάζηαζε θαη ππόθεηηαη ζε ζρεηηθέο επηθαηξνπνηήζεηο ή/ θαη 

αλαζεωξήζεηο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηωλ αιιαγώλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ είηε λνκνζεηηθά 

ή από ηελ εθάζηνηε Αξκόδηα Αξρή.  

 
 
 
 


