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ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Των διπλωματούχων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικών χωροταξίας 
πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης ή (και) μηχανικών χωροταξίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
αρχιτέκτονα μηχανικού. 
 
Στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει 
συμπληρωθεί επταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται 
σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
Η εγγραφή τους στην κατηγορία των έργων πρασίνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς. 
 
Η προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οικοδομικά και έργα πρασίνου, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Των διπλωματούχων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, μηχανικών ορυκτών πόρων, οι 
οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του μεταλλειολόγου μεταλλουργού. 
− στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
για έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων ή 
− στην δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, για έργα σηράγγων, 
αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων 
και γεωτρήσεων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μηχανικούς μεταλλείων. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
δομοστατικού μηχανικού και δομοστατικού πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται 
στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., 
μετά από τετραετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ 
ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
δομοστατικού μηχανικού για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις και μηχανικού διαχείρισης 
έργου δομοστατικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού 
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μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
πολιτικού μηχανικού στον κλάδο κατασκευής με μπετόν, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών 
έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού διαχείρισης έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και στην πρώτη βαθμίδα του 
Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στις κατηγορίες έργων οδοποιίας και 
υδραυλικών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους 
πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού διαχείρισης δομικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία 
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και της 
προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού διαχείρισης κατασκευών με ανάλυση για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις, οι 
οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην 
κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
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ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού υδροτεχνικής, πολιτικού μηχανικού – υδροτεχνικού, υδροτεχνικού μηχανικού 
και υδραυλικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από τετραετία, από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα 
του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον 
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  –  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού μεταφορών, συγκοινωνιολόγου μηχανικού, πολιτικού μηχανικού – 
συγκοινωνιολόγου, μηχανικού σιδηροδρόμων οδών και γεφυρών, μηχανικού οδοποιίας, 
μηχανικού οδοποιίας – συγκοινωνιών, μηχανικού οδικών και σιδηροδρομικών 
κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ στην κατηγορία των έργων οδοποιίας μετά από 
τετραετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική 
εμπειρία, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των έργων οδοποιίας, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού αγροτικής δόμησης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων, της 
προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών και υδραυλικών 
έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς 
μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού συντήρησης δομικών έργων οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία 
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
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ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού βιομηχανικής και αστικής δόμησης, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία 
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και στην 
πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην 
κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών και 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
εδαφομηχανικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και στην πρώτη βαθμίδα 
του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των 
έργων σηράγγων και γεωτρήσεων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στα έργα 
σηράγγων και γεωτρήσεων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και 
στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε 
αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γεωλόγου μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων σηράγγων και γεωτρήσεων ή στη δεύτερη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον 
αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει,  
σε αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού ενίσχυσης και συντήρησης κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην 
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από 
εξαετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
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Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ 
της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
πολιτικού μηχανικού βιομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευών ή (και) μηχανικού 
βιομηχανικών και δομοστατικών κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή στην δεύτερη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού στις πολιτικές και βιομηχανικές κατασκευές, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
πολιτικού μηχανικού παραγωγής δομικών στοιχείων κατασκευών ή (και) μηχανικού 
διαχείρισης – διοίκησης κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΑΕΡΙΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού θερμοαεριοεφοδιασμού και εξαερισμού οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην 
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
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ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην 
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στις κατηγορίες των οικοδομικών και 
υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά και υδραυλικά έργα, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού υπολογιστικής προσομοίωσης και πεπερασμένων στοιχείων, οι οποίοι 
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στις κατηγορίες 
των οικοδομικών και υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά και υδραυλικά έργα, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού θαλάσσιων κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα 
του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στις κατηγορίες των υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα, με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
πολιτικού μηχανικού έργων περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και έργων 
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων Αποβλήτων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα και έργα καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε 
αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού βιομηχανικών και αστικών δομικών κατασκευών οι οποίοι εντάσσονται στο 
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ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., 
μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών 
έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ 
ΔΟΜΙΚΑ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
πολιτικού μηχανικού με Κατεύθυνση στα Δομικά, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην 
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή 
στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού βιομηχανικών και δομικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ή στη δεύτερη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού αστικών και βιομηχανικών δομικών κατασκευών και γεφυρών, οι οποίοι 
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία 
των οικοδομικών έργων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία 
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην 
κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
πολιτικού μηχανικού υδραυλικών έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά τετραετία από 
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την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων ή στη δεύτερη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα, με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 
ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού με ειδικότητα στις γέφυρες και σήραγγες, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην 
βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα οδοποιίας με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού σχεδιασμού δομικών έργων για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις, οι οποίοι 
εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη 
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία 
των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού διαχείρισης κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική 
ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγή τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Μηχανικού παραγωγής δομικών στοιχειών κατασκευών, Μηχανικού διαχείρισης κτιρίων, 
Μηχανικού ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων ή (και) 
Μηχανικού συντήρησης έργων, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα στο Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά έργα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
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ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού υπολογιστικής προσομοίωσης στη μηχανική, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στις κατηγορίες των οικοδομικών και 
υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά και υδραυλικά έργα, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
μηχανικού αγροτικών κατασκευών, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα 
του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στις κατηγορίες των οικοδομικών και υδραυλικών έργων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για οικοδομικά και υδραυλικά έργα, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γεωτεχνικού μηχανικού, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στην βασική ειδικότητα του 
πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά πενταετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και έργων γεωτρήσεων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για υδραυλικά έργα και έργα γεωτρήσεων με 
τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολιτικούς μηχανικούς.  
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του Πολιτικού 
Μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, 
σε αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Των διπλωματούχων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γεωτεχνικού μηχανικού οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ, στην βασική ειδικότητα του 
μεταλλειολόγου μεταλλουργού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των έργων αποκαλύψεων 
μεταλλείων και των έργων γεωτρήσεων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, για έργα αποκαλύψεων μεταλλείων και έργα 
γεωτρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μηχανικούς μεταλλείων. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά 
από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των υδραυλικών 
έργων, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ, μετά από τετραετία, από την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, στα έργα πρασίνου, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από τετραετία 
από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και 
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υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων ή στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από 
εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, 
στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και στα 
έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και 
στα έργα πρασίνου με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διπλωματούχους 
πολιτικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής.  
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του πολιτικού 
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε 
αριθμό, αυτές του πολιτικού μηχανικού. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του χημικού μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ. μετά από 
πενταετία, από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των βιομηχανικών και 
ενεργειακών έργων, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των έργων πρασίνου και στην πρώτη βαθμίδα του 
Μ.Ε.Κ. μετά από μία τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των 
έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων ή 
στη δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού 
και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στην κατηγορία των βιομηχανικών και 
ενεργειακών έργων και στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερών 
και αερίων αποβλήτων και έργων πρασίνου, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για 
τους διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Των διπλωματούχων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ 
στην βασική ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, στην πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., 
μετά από πενταετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση και στην 
πρώτη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από τετραετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στα 
έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων ή στη 
δεύτερη βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., μετά από εξαετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και 
εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και 
υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 
 
Της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες, στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση και στα έργα καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερών και αερίων αποβλήτων, με τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΑΕΙ της ημεδαπής. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποκτήσουν αντιστοιχία με την ειδικότητα του μηχανολόγου 
μηχανικού, ο αριθμός κατηγοριών έργων στις οποίες θα εγγράφονται δεν θα υπερβαίνει, σε 
αριθμό, αυτές του μηχανολόγου μηχανικού. 
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2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται επίσης και οι παρακάτω διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που 
κατατάσσονται στις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες: 
α) Οι γεωπόνοι στα έργα πρασίνου. 
β) Οι δασολόγοι στα έργα πρασίνου. 
γ) Οι γεωλόγοι στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων. 
 
3. Όσοι από τους παραπάνω διπλωματούχους ή πτυχιούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. 
για εξειδικευμένες εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγορίες μπορούν να στελεχώσουν 
εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα τους και λαμβάνονται 
υπόψη για τη συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά 
η διακήρυξη. 


