ΓΚΠΠ - Παράρτημα 2
Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

GΚ-A2

Στο παρόν παρουσιάζεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του
Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς και των συμπληρωματικών Ειδικών
Κανονισμών Πιστοποίησης Προσώπων.
Ειδική νομοθεσία για το ΤΕΕ
• Διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού
Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α’/14-12-1926), όπως τροποποιήθηκε/
συμπληρώθηκε και ισχύει.
• Ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ
161/Α’/18-10-1984).
• ΠΔ 12/20 (ΦΕΚ 17Α/31-1-20) Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
• Άρθρο 30 του Ν. 4712/2020 ΦΕΚ 146-Α/29-07-2020 «Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση
προσώπων - Τροποποίηση του άρθρου 4 του από 27.11-14.12-1926 Π.Δ.
Νομοθεσία αρμοδιότητας επί θεμάτων τεχνικών επαγγελμάτων
• Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/Α’/25-05-2010).
• Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011).
• Π.Δ. 126/2012 «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές
επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση
των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων
που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο» (ΦΕΚ
227/Α’/16-11-2012).
• Π.Δ. 44/2013 «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (ΦΕΚ 82/Α’/08-04-2013).
• Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187/Α’/05-11-2018).
• Άρθρο 30 του Ν. 4712/2020 ΦΕΚ 146-Α/29-07-2020 «Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση
προσώπων» - Τροποποίηση του άρθρου 4 του από 27.11-14.12-1926 Π.Δ.
Νομοθεσία για την άρση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων
• Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/Α’/02-03-2011).
Κοινοτικές οδηγίες
• Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005 σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (ΕΕΕΕ L 255).
• Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων
οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕΕΕ L 363).
Το Παράρτημα αυτό τελεί υπό δυναμική κατάσταση και υπόκειται σε σχετικές επικαιροποιήσεις ή/και
αναθεωρήσεις, ανάλογα με την πορεία των αλλαγών στις απαιτήσεις που προκύπτουν είτε νομοθετικά
είτε από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή.
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