
Απνθ.Α86/22/2016 Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα 

 Η Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Αλη. 

Μνξνπνχινπ θαη Θ. Βακβνπξέιιε νη νπνίνη 

ζπληφληζαλ ηελ πνιχκελε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

ηνπ ζρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ θαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο Α187/20/2016 απφθαζήο ηεο πνπ 

αθνξά ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο πξφηαζεο ζρεδίνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ, εγκρίνει  κατά 

πλειοψηφία επί ηεο αξρήο ηα άξζξα απηά σο εμήο: 

« Άρθρο 1 

Γενικέσ Αρχέσ 
1. Σν επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ δηθαηνχληαη απνθιεηζηηθά λα 

αζθνχλ: 

α) νη θάηνρνη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο ηίηινπ 

ζπνπδψλ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ Πνιπηερλείνπ, 

Αλψηαηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ή Σκήκαηνο ηδξπκάησλ 

ηεο εκεδαπήο 

β)  νη  θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ κεραληθνχ ηζνηίκσλ θαη 

αληίζηνηρσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/36, φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε ην 

ΠΓ 38/2010. 

2. Η ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απνλέκεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

(ΣΔΔ), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηφπηλ δε ηεο 

αδεηνδνηήζεσο απηήο, ν κεραληθφο θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ, θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

«Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ - κέινπο Σ.Δ.Δ.» θαη 

θαηαηάζζεηαη ζην ε’ (πέκπην) επίπεδν πξνζφλησλ ηνπ 

γεληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Οδεγίαο 2005/36. 

3.  Σα κέιε ηνπ ΣΔΔ εληάζζνληαη ζηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο, 

φπσο εθάζηνηε απηέο ηζρχνπλ. Οη βαζηθέο εηδηθφηεηεο 



δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΣΔΔ 

θαη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

4.  ε θάζε εηδηθφηεηα αληηζηνηρεί ε πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

θαησηέξσ νξίδεηαη. 

5. Πιήξεο πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θάζε εηδηθφηεηαο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θάηνρνπο 

εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο ηίηινπ ζπνπδψλ 

δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ. Η επάξθεηα ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ γηα πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εηδηθφηεηαο κεραληθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην Σ.Δ.Δ., έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη 

γλσκνδφηεζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνπ πιιφγνπο ησλ Μεραληθψλ θαη ηα αληίζηνηρα 

Πνιπηερλεία, Πνιπηερληθέο ρνιέο ή Σκήκαηα ηεο 

εκεδαπήο. Με ην παξφλ δηαπηζηψλεηαη ε επάξθεηα ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο. Γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ 

ηεο αιινδαπήο ε επάξθεηα δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεηαη 

κεκνλσκέλα αλά Μεραληθφ κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Οη 

κεραληθνί σο θάηνρνη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ πεληαεηνχο 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαηαηάζζνληαη ζην έβδνκν επίπεδν ηνπ 

Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ φζν δε 

αθνξά ζην επίπεδν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζην 5
ν
 

επίπεδν πξνζφλησλ. 

6. Δπηηξέπεηαη παξάιιειε πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ, φηαλ απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ε εηδηθφηεηα, αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα πνπ έρνπλ ζηα εληαία πεληαεηή αδηάζπαζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ψζηε λα αηηηνινγνχλ ηε ζεψξεζή 

ηνπο σο πηπρψλ. Η παξάιιειε πξφζβαζε αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ κεραληθψλ 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 



ΣΔΔ φζν αθνξά ηελ απνλνκή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

εηδηθφηεηεο ή ζε λέεο εηδηθφηεηεο. 

7. Ο κεραληθφο έρνληαο πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαιακβάλεη θαη ην αληίζηνηρν επίπεδν 

Σερληθήο Δπζχλεο, φζνλ αθνξά ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ επίβιεςε, ηελ 

πινπνίεζε, ηελ απνηίκεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πξντφλησλ, πιηθψλ, έξγσλ, ηερληθψλ έξγσλ, ζπζηεκάησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, δηεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ. Η κειέηε θαη ε 

εθηέιεζε έξγσλ επηπέδνπ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ 

δχλαηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ λα πινπνηείηαη 

απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ππφ ην ζπληνληζκφ 

δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ. Η ηερληθή επζχλε πνπ  

αλαιακβάλεη ν κεραληθφο γηα ηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ 

ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζρεδίσλ 

εξγαζίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ,γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αηφκσλ ή νκάδσλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα ζε 

θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ αληηζηνηρεί ζην πςειφηεξν επίπεδν 

ηερληθήο επζχλεο. 

8. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ 

νξίδνληαη απφ ηα Πνιπηερλεία , ηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο ή 

ηα Σκήκαηα ηεο εκεδαπήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο 

αιινδαπήο, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν νξίδεηαη ην πεδίν 

γλψζεσλ θάζε εηδηθφηεηαο δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ, 

φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ελ 

ιφγσ ζρνιήο.  

9. Πξνβιέπεηαη κεξηθή πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε 

ην πξφγξακκα θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, κε βάζε ηε 

Δπξσπατθή Οδεγία 2013/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα φζνπο θαηφρνπο 



ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηνπ νπνίνπ δελ θαιχπηεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ επάξθεηα.  

Η επάξθεηα ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο γηα 

πξφζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηδηθφηεηαο 

κεραληθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Σ.Δ.Δ., έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

Δηδηθφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ., θαη γλσκνδφηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ θαη 

εθπξνζψπσλ ησλ αληίζηνηρσλ Πνιπηερλείσλ, 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ησλ Μεραληθψλ, θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ σο επαξθή γλσζηηθά 

αληηθείκελα γηα θάζε εηδηθφηεηα. 

10. Σα Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο πξνζδίδνπλ 

πξφζζεηα πξνζφληα ζην πεδίν εμεηδίθεπζεο  , αιιά δελ 

απνηεινχλ αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Βαζηθήο 

Δηδηθφηεηαο. 

11. Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ κεραληθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηα 

Μεηξψα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (κειεηεηψλ, 

θαηαζθεπαζηψλ, θ.α.). 

   

Άρθρο 2 

Έννοια μηχανικού, μαθηςιακά αποτελέςματα 
και κοινέσ επαγγελματικέσ δραςτηριότητεσ 
όλων των ειδικοτήτων 
 

1.Ωο κεραληθφο λνείηαη ν επηζηήκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

κειέηε, ζρεδίαζε, έξεπλα, αλάπηπμε, πινπνίεζε-

εθαξκνγή, θαηαζθεπή, παξαγσγή, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία, 

δηαρείξηζε, βειηίσζε θαη πηζηνπνίεζε δνκψλ, ππνδνκψλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ, κεραλψλ, ζπζθεπψλ, πιηθψλ 



δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ 

επξχηεξνπ ρψξνπ. Ωο απφθνηηνο ησλ ηδξπκάησλ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ν κεραληθφο έρεη απνθηήζεη ηα 

θάησζη καζεζηαθά απνηειέζκαηα:  

α. εθαξκνγή γλψζεσλ καζεκαηηθψλ, επηζηήκεο θαη κεραληθήο 

γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ κεραληθήο, 

β. ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε πεηξακάησλ, αλάιπζε, ζρνιηαζκφο 

δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ, 

γ. ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ή κηαο δηαδηθαζίαο γηα 

ζχλζεζε ιχζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, 

δ. δηάγλσζε θαη έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη 

παξνρή ιχζεσλ επί πξνβιεκάησλ κεραληθήο βάζεη απηήο, 

ε. ρξήζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο κεραληθήο κε 

ζεβαζκφ ζηελ δεκφζηα πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ γηα ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο, 

ζη. θαηαλφεζε ηεο εζηθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο, 

δ. αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε.   

2. Γεδνκέλνπ ηεο αλσηέξσ γλψζεο ηνπ, ν θάζε κεραληθφο 

δχλαηαη, ζην πιαίζην ηνπ επηκέξνπο γλσζηηθνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, λα αζθεί ηηο θάησζη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

i. Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ 

έξγσλ/πξντφλησλ/ζπζηεκάησλ, 

ii. χληαμε θαθέινπ ηνπ έξγνπ, 

iii. Έιεγρνο, επηζεψξεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ/εγθαηαζηάζεσλ/έξγσλ, 

iv. Καηαζθεπή/πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ/ 

εγθαηαζηάζεσλ/έξγσλ, 

v. Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηερληθψλ, 



vi. πληνληζκφο νκάδαο κειέηεο/επίβιεςεο/έξγνπ, αλάιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ 

έξγνπ θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ 

κεραληθψλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

vii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε κειεηψλ επηρεηξεζηαθήο 

νξγάλσζεο θαη  έξεπλαο, 

viii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ηερληθννηθνλνκηθψλ 

κειεηψλ/κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο/κειεηψλ 

βησζηκφηεηαο/βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ, 

ix. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκφο, 

x. ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ, δηαρείξηζε θαη εθαξκνγέο 

ειέγρνπ νιηθήο πνηφηεηαο πιηθψλ, έξγσλ θαη εξγαζηψλ, 

xi. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζε πξντφληα, δηαδηθαζίεο, 

ζπζηήκαηα θαη έθδνζε εκάησλ Πνηφηεηαο θαη 

Λεηηνπξγίαο, 

xii. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε, πηζηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη 

επηζεψξεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, 

xiii. Δθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζχληαμε ΑΤ-

ΦΑΤ, 

xiv. Τπεξεζία ηερληθνχ αζθαιείαο ηεο εξγαζίαο, 

xv. Τπεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαη ζχληαμε ηερληθψλ 

εθζέζεσλ, 

xvi. Πξαγκαηνγλσκνζχλε, δηαηηεζία & δηακεζνιάβεζε, 

xvii. Δθηίκεζε, παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη απνηίκεζε 

θηλδχλνπ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, βηνκεραληθά 

αηπρήκαηα, 

xviii. ρεδηαζκφο, αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή 

κεζφδσλ κε θαηαζηξνθηθνχ ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθή 

θιίκαθα θαη πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

xix. Δθπαίδεπζε- Γηδαζθαιία θαη Γηάρπζε γλψζεο, 

xx. Έξεπλα, Αλάπηπμε, Καηλνηνκία, 

xxi. Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, 



xxii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ηνκεαθψλ θαη θιαδηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ, 

xxiii. Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, 

Η ζπδήηεζε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ ζα ζπλερηζηεί 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 5.7.2016. 

Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία επί ηεο παξαπάλσ απφθαζεο 

κε απνηέιεζκα: 

ΤΠΔΡ:       8     (Αθξηηίδεο, Σζφγθαο, Βακβνπξέιιεο, 

Αληηβαιίδεο, 

                          Κνπξληψηεο, Μνξνπνχινπ, Μήιεο, 

ηαζηλφο) 

ΚΑΣΑ:      Ø 

ΑΠΟΥΗ:   1     (Αλδξεδάθεο), ν νπνίνο αηηηνιφγεζε 

ηελ ςήθν ηνπ  

δειψλνληαο φηη «ε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί άκεζα ζε επόκελε ζπλεδξίαζε - πηζαλώο ζε έθηαθηε 

κε κνλαδηθό ζέκα ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα - πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη αλαιπηηθόηεξε ζπδήηεζε ζηε Γ.Δ. θαη λα γίλνπλ 

νινθιεξσκέλεο ηνπνζεηήζεηο από όια ηα κέιε ηεο, ηα νπνία 

νθείινπλ λα πάξνπλ ζέζε, ρσξίο πεξηζηξνθέο, πξάγκα πνπ ζε 

απηή ηε ζπλεδξίαζε είλαη αδύλαην λα ζπκβεί. Δπεηδή θάηη ηέηνην 

δελ έγηλε απνδεθηό από ηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο Γ.Δ., 

απέρσ από  ηελ ςεθνθνξία». 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξάλσ ζέκαηνο απνρψξεζαλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε νη: α) Ι. Γακβξίιεο (22:00), β) Ι. 

Κπξηαθφπνπινο (22:00), γ) Αλη. Πξσηνλνηάξηνο 

(22:00), δ) Ι. Πάλνπ (22:25) ν νπνίνο δήισζε φηη  
«Καηά ηε  δηαδηθαζία ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο κε αληηθείκελν 

“εξσηήζεηο πάλσ ζηελ εηζήγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ Τ. 

Μνξνπνύινπ θαη Θ. Βακβνπξέιε”, δύν θνξέο, ηόζν από ηελ 

ζπλάδειθν Μνξνπνύινπ όζν θαη από ηνλ ζπλάδειθν 

Βακβνπξέιε πνπ είλαη νη εηζεγεηέο, καο αλαθνηλώζεθε όηη ν 

ζηόρνο είλαη λα πάξνπκε απόθαζε ζήκεξα ζηα δύν πξώηα άξζξα 

ηεο εηζήγεζήο ηνπο. Θπκίδσ όηη ε ΓΔ δελ είρε πάξεη απηή ηελ 

απόθαζε όηαλ θιεζήθακε λα ζπδεηήζνπκε ηα δύν πξώηα άξζξα 

ηεο εηζήγεζεο ΠΓ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ 

κεραληθώλ. 

Είχε τεθεί το θέμα : Να ηα ζπδεηήζνπκε πξώηα πξνο 

ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο ΓΔ θαη κεηά λα θαιέζνπκε ηνπο 

επηζηεκνληθνύο θνξείο ή, όπσο πξόηεηλα εγώ, πξώηα λα 

θαιέζνπκε ηνπο θνξείο θαη όινη καδί λα αθνύζνπκε ηελ εηζήγεζε 

όζν θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ θνξέσλ, δύν από ηνπο νπνίνπο 

(Αξρηηέθηνλεο θαη Τνπνγξάθνη) έρνπλ απνρσξήζεη από ηνλ 



δηάινγν ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΔΔ, δηαθσλώληαο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην ΠΓ πνπ πξνηείλεη ε εηζήγεζε; 

Τν ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία. 

Η απόθαζε ηεο ΓΔ, θαηά πιεηνςεθία, ήηαλ λα πξνεγεζεί ε 

ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο ΓΔ θαη λα αθνινπζήζεη ε ελεκέξσζε 

ησλ θνξέσλ. 

Αθνινύζεζε ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ κηα πξώηε 

παξνπζίαζε ησλ δύν πξώησλ άξζξσλ ηεο εηζήγεζεο ΠΓ ησλ 

ζπλ. Τ.Μνξνπνύινπ θαη Θ. Βακβνπξέιε, ζπλεδξίαζε ε νπνία 

δηεθόπε ιόγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ώξαο θαη κεηέζεζε γηα 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηε δηαδηθαζία εξσηήζεσλ θαη 

δηεπθξηλήζεσλ επί ηεο εηζήγεζεο ησλ δύν πξώησλ άξζξσλ. 

Απηή ε ζπδήηεζε – εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο - από ηα κέιε 

ηεο ΓΔ πξνο ηνπο εηζεγεηέο ηνπ ΠΓ, Τ. Μνξνπνύινπ θαη Θ. 

Βακβνπξέιε νξίζηεθε λα γίλεη ηειηθά ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε 

ηεο ΓΔ ηνπ ΤΔΔ ηεο 22.6.2016.  

Σήκεξα ινηπόλ επηρεηξείηαη λα μαλαγξαθεί δηαθνξεηηθά ε 

απόθαζε πνπ είρακε πάξεη ζηελ πξνεγνύκελε ΓΔ θαη λα ιέεη 

πσο δελ ζα κείλνπκε ζηηο εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο αιιά ζα 

πάξνπκε θαη απόθαζε γηα ηα δύν απηά πξώηα άξζξα ηεο 

εηζήγεζεο ΠΓ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Τ. 

Μνξνπνύινπ θαη Θ. Βακβνπξέιε. 

Να ηελ πάξεηε άκα ζέιεηε ηελ απόθαζε θαη λα απνθαζίζεηε όηη 

ζα αλαηηλάμεηε ηε ζπλνρή ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ. 

Αιιά εκείο δελ ζα είκαζηε παξόληεο. 

Γελ ζα είκαζηε παξόληεο ζεβόκελνη ηελ επζύλε ηνπ ΤΔΔ. 

Απνρσξώ ινηπόλ από ηε ζπλεδξίαζε θαη ε δήισζή κνπ απηή 

παξαθαιώ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη λα δεκνζηνπνηεζεί.»  

θαη ε) Θ. εξαθίδεο (23:05), ν νπνίνο δήισζε φηη 

«απνρσξεί γηαηί ε ιύζε πνπ πξνηείλεηαη δελ είλαη ζπλαηλεηηθή 

σο πξνο ηηο απόςεηο πνπ εμέθξαζε ν Σύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ». 

 
 


