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Σην παξόλ παξνπζηάδνληαη νη Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ ηνπ ΤΕΕ αλά ζεκαηηθή 

ελόηεηα ηερληθνύ επαγγέικαηνο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε δύν (2) θαηεγνξίεο.  

 

Η πξώηε θαηεγνξία αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζπγθεθξηκέλωλ πξνζόληωλ κεραληθώλ 

(δηπιωκαηνύρωλ θαη πηπρηνύρωλ - ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο) ή άιιωλ εηδηθνηήηωλ βάζεη πηπρίνπ 

ηξνηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ εθάζηνηε ΕΚΠΠ θάζε Σρήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο, ζηα αθόινπζα γλωζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηερληθώλ επαγγεικάηωλ), ηα 

νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο νπνηαζδήπνηε λνκνζεηηθά 

ξπζκηδόκελεο εηδηθόηεηαο κεραληθνύ ή κεραληθνύ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, κε πξόζεκα θωδηθνύ “Α” 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα: 
 

α/α Κωδικός Τίηλος 

1 EK-Α01 Εηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο κε ηίηιν: «Εθηηκεηέο Αθηλήηωλ» 

2 EK-Α02 Εηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο κε ηίηιν: «Εθηηκεηέο Μεραλνινγηθνύ θαη Τερληθνύ Εμνπιηζκνύ – 

Βηνκεραληθώλ Εγθαηαζηάζεωλ» 

 

Η δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζπγθεθξηκέλωλ πξνζόληωλ ηερληηώλ-

ηερληθώλ (κε κεραληθώλ) ζηα αθόινπζα γλωζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηερληθώλ 

επαγγεικάηωλ), ηα νπνία δελ αθνξνύλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνλέκνληαη από νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηε βάζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελωλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ, κε πξόζεκα θωδηθνύ “Β” πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα: 

 

α/α Κωδικός Τίηλος 

1 EK-Β01 Εηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο κε ηίηιν: «Τερληθνί αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπώλ – Εθαξκνγή 

ηερλνινγίαο ΕΞΕ» (υπό ανάπτυξη) 

2 EK-Β02 Εηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο κε ηίηιν: «Τερληθνί κόλωζεο – Εθαξκνγή ηερλνινγίαο ΕΞΕ» (υπό 

ανάπτυξη) 

3 EK-Β03 Εηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπωλ γηα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο κε ηίηιν: «Τερληθνί εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο θαπζηήξωλ – 

Εθαξκνγή ηερλνινγίαο ΕΞΕ» (υπό ανάπτυξη) 

 

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

αλαζεωξήζεηο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ΤΕΕ-ΦΠΠ, ηηο αιιαγέο ζηηο δηεξγαζίεο 

ηνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ζε ιεηηνπξγηθέο δνκέο, θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ είηε λνκνζεηηθά ή από ηελ εθάζηνηε Αξκόδηα Αξρή. 

 

 

 
 


