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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27-3-2001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αρ. Πρωτ. 47082
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ
ΤΜΗΜΑ α ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πολεοδομικών
Ταχ. Δ/νση Μεσογείων και Εγκυκλίων

Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας 115 26
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 6915196 ΚΟΙΝ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
ΤΕΙΕΧ 6926426 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΥΠΕΧΩΔΕ
3. Τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Χημικών Μηχανικών
ΓΣεπτεμβρίου 56,10433 Α&ήνα

ΘΕΜΑ Εφαρμογή του Π.Δ 274/97 "Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων κ.λ.π"
ΣΧΕΤ α. το με αρ. πρωτ. 10532/10-1-2001 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου

Χημικών Μηχανικών
β. το με αρ. 82000/7-4-2000 έγγραφο μας
γ. το με αρ. 9936/3-3-1999 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών

Μηχανικών
δ. το με αρ. 2200/7-6-1999 έγγραφο ΔΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού, αναφορικά με την εφαρμογή του»
Π.Δ 274/97, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) 1. Στο άρθρο 1 του Π.Δ 274/97 περιλαμβάνονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις

που θεωρούνται ως χημικές και ειδικότερα στην παρ. 2 αναφέρονται ποιες από
τις κατηγορίες των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του από 16/17-3-1950 Β.
Δ/τος θεωρούνται ως χημικές (άρθρο 1 αυτού) καθώς επίσης προστίθενται και
ορισμένες άλλες κατηγορίες εγκαταστάσεων.

2. Στο άρθρο 5 του Π.Δ 274/97 παρ. 1, αναφέρεται ότι για την άσκηση του
επαγγέλματος του χημικού μηχανικού, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του από
16/17-3-1950 Β. Δ/τος που απομένουν μετά τη τροποποίηση τους από το
παρόν Π.Δ (άρθρο 1), όπως παραπάνω αναφέρεται, διακρίνονται σε απλές και
μη απλές σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 του Π.Δ, όπου σύμφωνα με
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 5, η άσκηση του επαγγέλματος του χημικού
μηχανικού επιτρέπεται μόνο στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

3. Στο άρθρο 2 παρ. 2 αναφέρονται τα κριτήρια διάκρισης των εν λόγω
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οποία η εγκατεστημένη ισχύς τους για
εκπόνηση μελέτης δεν υπερβαίνει τους 200ΗΡ για επίβλεψη εκτέλεσης τους
400ΗΡ, για επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης τους 600ΗΡ.

4. Κατά συνέπεια από τα παραπάνω προκύπτει ότι η άσκηση του επαγγέλματος
του χημικού μηχανικού επιτρέπεται στις χημικές εγκαταστάσεις όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ 274/97 και στις μηχανολογικές

.··.'· · εγκαταστάσεις του αττό 16/17-3-1950.Β. Δ/τος που απομένουν μετά ΐ-Φ/ ;'
τροποποίηση του με το παραπάνω άρθρο Τ, ήτοί στις υπόλθΓίΐε.ς ^δίκότητες Α,
Β, Ε και στις ειδικότητες Ζ και Θ και με κριτήριο διάκρισης σε απλές ή μη απλές
εγκαταστάσεις, ως άνω παράγραφος 3.



Β) Ί.Όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 4.2.3 του Π.Δ 38/91 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π. Δ/τος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/1 -3-2000)
σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 3 του ίδιου Π. Δ7τος, την ευθύνη για την
σύνταξη της μελέτης την επίβλεψη εφαρμογής της και την υπεύθυνη τεχνική
επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, έχουν
τα πρόσωπα που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (Β.Δ 16/17-3-1950),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ 274/97, ενώ την ευθύνη για την
έντεχνη εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1
φέρει ο εγκαταστάτης ή τεχνίτης επικεφαλής των συνεργείων ή του συνεργείου
του έργου, η ευθύνη του οποίου ολοκληρώνεται με την υπογραφή της
υπεύθυνης δήλωσης των παρ. 4.2.3 και 4.2.4.

2.Επίσης από την παραγρ. 8.14 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παραγρ.
4.4 του άρθρου 3 του Π.Δ 55/2000 προκύπτει, ότι για τους ασκούντες τα
ελεύθερα επαγγέλματα της παραπάνω παραγρ. 8.14 και προκειμένου για
θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγρ.
4.2.3 και 4.2.4.

Μετά την παρούσα εγκύκλιο δεν έχουν εφαρμογή προγενέστερες εγκύκλιοι
και έγγραφα, που αναφέρονταν στο ίδιο θέμα.

ΕΔ
-Χρον. Αρχείο (3)
-Δ/ντρια ΔΟΚΚ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ. ΜΕΤΑΞΑ


