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Εισήνηση για το θέμα 4 της τακτικής συνεδρίασης 

της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της 10-11/6/2017

Με βάση τις επικείμενες εξελίξεις για τη σύσταση των μητρώων του κλάδου και τη 

δημιουργία τμήματος για τους αποφοίτους ΤΕΙ που αποφάσισε η ΔΕ ΤΕΕ,

προτείνουμε τη δημιουργία Λ^ΗΐαρΐΠΏζπϊκ-ής επιτροπής της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ γ C iv )

για τα μητρώά και την ιιπόδηαη
------
ώααηχ άδειφ^αακησε*'αοκήοεως-ειιαγγέλματοςτ) Στη συνέχεια

παραθέτουμε ενημερωτικά πρόταση (παράρτημα Α) που θα μπορούσε να 

.συζητηθεί μεταξύ άλλων ,σε αυτή την επιτροπή.

Παράρτημα A

Ανασύσταση του μητρώου και διαδικασία απόδοσης άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ.

1.Γενικά

Ο προσχηματικός διάλογος που διορνανώθηκε άτακτα από το ΤΕΕ για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα στέρησε από τον κλάδο μια πολύτιμη ευκαιρία, να 

επεξεργασθεί τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και 

προτάσεις από παλαιότερες ομάδες εργασίες του επιμελητηρίου, προκειμένου να 

ετοιμάσει πρόταση για την ανασύσταση του Μητρώου, σε συνάρτηση πλέον με τα 

επαγγελματικά δικαιώματα κάθε κλάδου , καθώς και την αναμόρφωση της 

διαδικασίας απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος



Η απουσία πολιτικής πρωτοβουλίας και η έλλειψη συστηματικής μελέτης για τον 

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων ειδικοτήτων των 

Μηχανικών των ελληνικών Πολυτεχνικών σχολών, των Μηχανικών τριετούς 

φοίτησης του εξωτερικού και των Μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης των 

ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν δημιουργήσει νεφελώδες τοπίο, με 

κυρίαρχα τις συντεχνιακές διχογνωμίες και την πολιτική εκμετάλλευση.

Επιπλέον, τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών, 

βασίζονται σε, νομοθετήματα, διατάγματα, εγκυκλίους και αποφάσεις, τα οποία, 

έχοντας ως αφετηρία τους νόμους 4663/1930 και 6422/1934, δεν ανταποκρίνονται 

πλέον στις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και επαγγελματικές 

εξειδικεύσεις των Μηχανικών. Συχνά, μέσω εγκυκλίων και έγγραφων Υπηρεσιών, , 

άλλοτε επεκτείνουν και άλλοτε περιορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που 

προβλέπονται από τους ανωτέρω νόμους,

Πως όμως τεκμηριώνεται η επιστημονική επάρκεια , εμπειρία , γνώση ; πως θα 

μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη διάθεση της πολιτείας να διαχειριστούμε τα 

ζητήματα μας;. Πως θα μπορέσουμε να πείσουμε πως εμείς ol μηχανικοί και το ΤΕΕ 

έχουμε μηχανισμούς ελέγχου και θωράκισης του επαγγέλματος. Το υφιστάμενο 

μητρώο και ο τρόπος απόδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μηχανικού 

παρουσιάζουν ελλείψεις . (αναφορά στις 176 υποειδικότητες που είναι 

καταγεγραμμένες στο ΤΕΕ -μελέτη ομάδας 2006)

2. Η προτάσεις των οιαάδων εονασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι το έργο των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (στις 

οποίες συμμετείχαν και φίλοι της Ανασυγκρότησης Μηχανικών) και που 

συστάθηκαν για να επεξεργασθούν τόσο το ζήτημα των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων σε συνάρτηση με το μητρώο ,όσο και την απόκτηση άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω επεξεργασία από 

το ΤΕΕ και τους φορείς εκπροσώπησης των μηχανικών. Οι προτάσεις είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες και δε μπορεί να έχουμε ολοκληρωμένη παρέμβαση εάν δεν 

υιοθετηθούν στο σύνολό τους.



Τα δεδομένα που οδηγούν στην αναγκαιότητα αυτή είναι:

1. η ανάγκη εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες περί άσκησης του 

επαγγέλματος του μηχανικού ,αλλά και ευρωπαϊκών κανόνων

2. Το διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

,στη μελέτη και κατασκευή

3. Η ανάγκη για εκχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων νεοσύστατων 

σχολών με παρεμφερή αντικείμενα

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων σχολών του εξωτερικού και 

ιδιωτικών σχολών

Οι βασικοί στόχοι, που τέθηκαν είναι το μητρώο του ΤΕΕ

• να πάφει να αποτελεί απλά μία καταγραφή ειδικοτήτων και μελών, και να 

γίνει ένα εργαλείο διασφάλισης του επιστημονικού επιπέδου των μελών του,

• να διασφαλίζει τον ρόλο των εμπλεκομένων μελών στην παραγωγή έργου, στο 

πλαίσιο των επιστημονικών τους δυνατοτήτων,

• να διατυπώνει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις επιστημονικές δυνατότητες 

των μελών του, και

• να αποκαταστήσει τη σχέση διαφάνειας στο τρίπτυχο τεχνικός κόσμος- 

πολιτεία-πολίτες.

Η ρίζα της πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα 

πηγάζουν από το γνωστικό αντικείμενο του κύκλου σπουδών και όχι από τον 

τίτλο που αναγράφεται στο δίπλωμα ή πτυχίο , και στη συνέχεια θωρακίζονται 

από την επαγγελματική εμπειρία και την επιμόρφωση που αποκτά κάθε μέλος 

στη εργασιακή του πορεία , παρέχοντας του επιπλέον δυνατότητες ,όσο 

επικεντρώνεται επαγγελματικά σε συγκεκριμένους τομείς της παραγωγής του 

τεχνικού έργου. Έχει επίσης στόχο, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών



από τους Μηχανικούς, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ασφάλεια 

κατασκευής και λειτουργίας των τεχνικών έργων, την ποιότητα στον σχεδίασμά, την 

ορθή κατασκευή και επίβλεψη, την οικονομία των κατασκευών και τη διαφάνεια 

στη σχέση μηχανικού-ιδιώτη.

Η πρόταση για το νέο μητρώο έχει μια ανεμπόδιστη δυναμική επέκτασης, ενώ στην 

πλήρη ολοκλήρωση της, παρέχει σε όλους τους εμπλεκόμενους (πολιτεία - πολίτες) 

πλήρη εικόνα της ποιότητας των μελών του με συγκριτικά στοιχεία (π.χ. πόσοι 

μηχανικοί έχουν μια συγκεκριμένη κατηγορία μελετών, τι βαθμίδας κ.λπ.). Με τον 

τρόπο αυτό θα παρέχει πληροφόρηση:

• στους νέους προκειμένου να επιλέξουν τον επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό και την εξειδίκευσή τους,

• στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους, και

• στην πολιτεία, με στόχο για την αξιοποίηση του επιστημονικού της δυναμικού.

Η λογική που διέπει την πρόταση δεν προκαλεί ρήξη με το υφιστάμενο 

καθεστώς, αλλά λειτουργεί με τη μορφή ταξινόμησης και οργάνωσης επί των 

ειδικοτήτων και των υποειδικοτήτων στις τάξεις του Μητρώου με γνώμονα το 

γνωστικό αντικείμενο. Άλλωστε η ραχοκοκαλιά της πρότασης, δηλαδή η 

κατηγοριοποίηση των μελετών και των επιβλέψεων και η απόδοση δυνατότητας 

μελέτης επί αυτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες Μηχανικών εφαρμόζεται επί 

δεκαετίες στις μελέτες του Δημοσίου.

Τονίζεται ότι

• δεν θίνει τα υφιστάυενα θεσιιοθετηαένα επαννελιιατικά δικαιώματα και 

τον τρόπο άσκησης του επαννέλιιατος .αλλά θα τα ταξινοιιήσει. θα τα 

οργανώσει.

• Αφορά το σύνολο των μηχανικών (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 3ετούς και 4ετούς 

διάρκειας σπουδών, εξωτερικού κ.λπ.), αλλά και του Τεχνικούς που δεν 

μπορούν, στη σημερινή κατάσταση, να καταταγούν άμεσα στις βασικές 

ειδικότητες του Τ.Ε.Ε.,(όπως για παράδειγμα απόφοιτοι νεοσύστατων



σχολών που δεν έχουν πλήρη δικαιώματα μιας κατηγορίας Μηχανικοί 

Περιβάλλοντος Ξάνθης),

• τους μηχανικούς που θέλουν να διευρύνουν τους επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες σε επιμέρους τομείς.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η πρόταση δεν έχει σκοπό να βάλει εμπόδιο στους 

μηχανικούς ούτε τώρα , ούτε σε αυτούς που θα κληθούν να ασκήσουν το 

επάγγελμα σε 7-8 χρόνια από σήμερα (χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του 

προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 

όσων σπουδάζουν στις πολυτεχνικές σχολές). Η πρόταση θέλει να θωρακίσει το 

επάγγελμα ,έναντι νέων στρεβλώσεων στις οποίες θα οδηγηθούμε μελλοντικά, αν 

δεν λάβουμε εγκαίρως τα μέτρα μας.

Εάν υλοποιηθούν στο μέλλον οι συζητήσεις για ένα διευρυμένο ΤΕΕ , τότε και για 

τους αποφοίτους των ΤΕΙ, των σχολών τριετούς φοίτησης του εξωτερικού κτλ θα 

πρέπει να εξεταστεί εάν μπορούν να εγγραφούν σε κάποια κατηγορία και να 

ασκούν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ένα νέο μητρώο αυτής της μορφής έχει αμφίδρομη λειτουργία. Δεν δείχνει μόνο 

στους μηχανικούς τι έχουν δικαίωμα να υλοποιήσουν , βάσει του γνωστικού τους 

αντικειμένου και της εμπειρίας τους , αλλά ταυτόχρονα φανερώνει στην πολιτεία 

και την κοινωνία, ξεκάθαρα , ποιοι από όλους έχουν δικαίωμα να το 

υλοποιήσουν.

3. Γενικά στοιχεία της πρότασης

q · Ί Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης όλου του τεχνικού 

. κόσμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.) διασφαλίζοντας την πολιτεία, και πιστοποιώντας 

τα επαγγελματικά δικαιώματα με συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.

ΟΤο Τ.Ε.Ε. ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας πρέπει να έχει 

συμμετοχή στις αποφάσεις για τη δημιουργία νέων σχολών και τμημάτων 

στην Ελληνική επικράτεια για την τεχνική ή τεχνολογική κατεύθυνση και να 

γνωμοδοτεί για τις σχολές εξωτερικού.



Κατηγοριοποίηση των επιστημονικών τομέων του Μηχανικού σε αντιστοιχία 

με τον Ν. 4412/2016 (στα πορίσματα των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

γίνεται κατηγοριοποίηση με τον Ν.3316/2005 που ήταν σε ισχύ όταν 

συντάχθηκαν). Οι κατηγορίες θα συμπληρωθούν με υποκατηγορίες και θα 

γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για να καλυφθεί το φάσμα της 

παραγωγής ιδιωτικού έργου.

Καθορίζονται δύο βαθμίδες στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε.: Α και Β και κάθε μία από 

αυτές αφορά είτε σε μελέτη, είτε σε κατασκευή, είτε σε επίβλεψη έργου.

Στη βαθμίδα Α θα ανήκουν οι Μηχανικοί με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών 

(Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 5ετούς, 4ετούς ή τριετούς φοίτησης, εξωτερικού) και θα 

εγγράφονται σ' αυτήν, σε όποια κατηγορία του Πίνακα 1 επιλέξουν, 

ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών. Οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα 

έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. με την απόκτηση του τίτλου σπουδών, 

καθώς και δικαίωμα εργασίας υπό την καθοδήγηση Μηχανικού της Β 

βαθμίδας, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας, 

δηλαδή οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα είναι «δόκιμοι» («junior», 

«ασκούμενος»).

Η κατηγορία Α θα έχει δύο υποκατηγορίες: Α1 και Α2. Στην υποκατηγορία Α1 

θα ανήκουν οι Μηχανικοί 5ετούς φοίτησης ή 4ετούς με master ή αντίστοιχο 

μεταπτυχιακό δίπλωμα. Στην κατηγορία Α2 θα εγγράφονται οι υπόλοιποι 

Μηχανικοί. Οι δύο κατηγορίες θα διαφέρουν μόνο ως προς τις χρονικές 

περιόδους από την κτήση του τίτλου σπουδών και εργασίας που θα είναι 

απαραίτητες για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης χρονικής περιόδου από την κτήση του 

τίτλου σπουδών, καθώς και της απαιτούμενης χρονικής περιόδου εργασίας- 

άσκησης (οι απαιτούμενες χρονικές περίοδοι θα καθοριστούν στη λεπτομερή 

περιγραφή της πρότασης), ο Μηχανικός της κατηγορίας Α θα αποκτήσει το 

δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων. Με την επιτυχία στις 

εξετάσεις θα μεταπηδήσει στη Β βαθμίδα μελών του Τ.Ε.Ε., στην οποία θα 

αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις ευθύνες του Μηχανικού της

I



ειδικότητας στην οποία εξετάστηκε και θα αποφασίσει τον τρόπο που θα 

ασκήσει το επάγγελμα (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, υπάλληλος, ελεύθερος 

επαγγελματίας κ.λπ.).

Στην βαθμίδα Β του Τ.Ε.Ε. θα ανήκουν όλοι οι Μηχανικοί που έχουν λάβει την 

άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά τα ως άνω. Είναι οι μόνοι που έχουν 

το δικαίωμα υπογραφής του Μηχανικού, ασκώντας τα σχετικά με την 

ειδικότητά τους δικαιώματα και αναλαμβάνοντας τις αντίστοιχες ευθύνες, είτε 

ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών ή 

εταιρειών μελετών ή βιομηχανικών μονάδων είτε ως υπάλληλοι του Δημοσίου 

ή Οργανισμών δημοσίου δικαίου (Επιβλέποντες Μηχανικοί ή Επικεφαλής 

Ομάδων Επίβλεψης έργων ή μελετών ή Προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών και 

τμημάτων τους κ.λπ.).

0α είναι δυνατή η απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε 

διαφορετικό πεδίο από αυτό των βασικών σπουδών, με την προϋπόθεση ότι 

αυτό θα αποδεικνύεται είτε από ειδικούς κύκλους σπουδών, είτε από 

εξειδικευμένη εμπειρία που προκύπτει αποδεδειγμένα από εργασία στον 

τομέα αυτό.

Η εμπειρία θα πρέπει αποδεδειγμένα να θεμελιώνεται και να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά με τεκμηρίωση που στηρίζεται και στη φορολογία εισοδήματος.

Η αξιολόγηση και διατήρηση και επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

θα γίνεται από τον φορέα πιστοποίησης που θα συσταθεί στο Τ.Ε.Ε., όπου θα 

εξετάζονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Όσα μέλη του ΤΕΕ έχουν εγγράφει σε αυτό, με περιορισμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα (π.χ. μηχανικοί μεταλλικών κατασκευών, μηχανικοί 

αναδασώσεων κ.α) θα εγγραφούν σε ειδικό τμήμα του μητρώου με 

διατήρηση των περιορισμένων δικαιωμάτων τους. Ειδική επιτροπή του ΤΕΕ θα 

εξετάζει τα αιτήματα των παραπάνω μελών για απόδοση πλήρη 

επαγγελματικών δικαιωμάτων της κατηγορίας συναφούς αντικειμένου που 

ασκούν (για το παραπάνω παράδειγμα είναι πχ στατικές μελέτες , 

τοπογραφικές ). Το ΤΕΕ θα τους υποδεικνύει τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθήσουν (παρακολούθηση μαθημάτων ,τεκμηρίωση εμπειρίας κ.α) για



να αποκτήσουν τα δικαιώματα. Εναλλακτικά θα ακολουθούν τη διαδικασία 

των νεοεισερχόμενων.

• Η εξεταστική διαδικασία θα είναι έγκυρη, αξιόπιστη, αδιάβλητη και θα 

σχεδιαστεί από το Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα αρμόδια 

Υπουργεία. Στις εξετάσεις θα περιλαμβάνονται, εκτός από τεχνικά και 

επιστημονικά θέματα, και θέματα νομοθεσίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, 

οργάνωσης και διοίκησης τεχνικών υπηρεσιών, οργάνωσης εργοταξίων, 

υποχρεώσεων και ευθυνών του Μηχανικού κ.λπ.

• Το Τ.Ε.Ε. μπορεί να οργανώσει σεμινάρια, με αντικείμενο τον τρόπο άσκησης 

του επαγγέλματος (και όχι την παροχή επιστημονικών γνώσεων), προκειμένου 

να βοηθηθούν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις αναβάθμισης από την Α στη Β 

βαθμίδα Μηχανικού.

4. Συιιπεράσαατα

1. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με την υιοθέτηση της πρότασης 

διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κανόνων , όπου ο κάθε μηχανικός με βάση την 

ειδικότητα του γνωρίζει το πλαίσιο των επαγγελματικών του δικαιωμάτων,

2. Ο νέος μηχανικός έχει έναν σαφή και ξεκάθαρο οδικό χάρτη για την 

επαγγελματική του πορεία.

3. Ο πολίτης θα ξέρει για πρώτη φορά την επιστημονική επάρκεια του 

μηχανικού του .

4. Η υιοθέτηση της πρότασης θα ενθαρρύνει την εξειδίκευση και θα 

επιβραβεύσειτη διαρκή επιμόρφωση

5. Θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην ενιαία αντίληψη των μηχανικών περί 

δημοσίου και ιδιωτικού έργου

6. Θα απεγκλωβίσει τη δυναμική των πανεπιστημίων , ώστε να επικεντρωθούν 

σε συγκεκριμένους τομείς (σήμερα νοθεύεται η δυναμική αυτή με την στην



αναγκαιότητα να διδαχθούν μαθήματα προκειμένου να καλύφουν τα 

προγράμματα σπουδών για την απονομή συγκεκριμένου τίτλου ).

7. Πρέπει όλοι να ανηληφθούν ότι η πρόταση δεν οδηγεί σε απώλεια ή 

εκχώρηση επαγγελματικής ύλης,απεναντίας τη θωρακίζει.

8. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόταση για την ανασύσταση του 

μητρώου και της απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτελεί 

εργαλείο διαφάνειας.

Οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε τις σκέψεις μας ,στη βάση ενός παραγωγικού 

διαλόγου. Στη συζήτηση που έχει εγκαινιαστεί , δεν υπήρξε διαφωνία επί της 

αρχής.

Η αλήθεια λοιπόν είναι, ότι παρά τις όποιες καταγεγραμμένες ανησυχίες, και 

προβληματισμούς που εκφράστηκαν από κάποιους συλλόγους για κάποια 

επιμέρους στοιχεία της πρότασης ,

• ουσιαστική διαφωνία δεν υπάρχει, άλλη πρόταση δεν υπάρχει.

• επίσης δεν έχει καταγραφεί ότι δεν είναι αναγκαία η ανασύστασης του 

μητρώου σε συνάρτηση με την επιστημονική γνώση.

ενώ για κάποιους προβληματισμούς άνισης αντιμετώπισης

• διευκρινίζεται ότι, ο διαχωρισμός δεν έχει να κάνει με παλιούς και νέους 

μηχανικούς έχει να κάνει με επιστήμονες μηχανικούς που έχουν την 

επιστημονική γνώση και επιστήμονες μηχανικούς που αυτή τη γνώση 

πλαισιώνουν με εμπειρία.

Τώρα είναι η στιγμή να αρπάξουμε την δυνατότητα που μας δίνει η πολιτεία και να 

βάλουμε το Μηχανικό στο επίκεντρο της ανάπτυξης, να αναλάβει το ρόλο που του 

αναλογεί στο αύριο που έρχεται. Είναι λοιπόν στα χέρια μας ,συγκροτημένα και 

πέρα από συλλογικά , προσωπικά ή άλλα συμφέροντα να στηρίξουμε μια πρόταση 

που αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο, που αναδεικνύει την επιστημονική γνώση και 

σέβεται την επαγγελματική εμπειρία.



Δείτε αναλυτικά την πρόταση των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για τα αητρώα 

των ιιηχανικών και την απόδοση άδειας ασκήσεακ επαννέλυατοο

Οι εισηγητές αντιπρόσωποι

1. Μήτρου

2. Μουρμουρής Άκης

3. Δαρδαμανέλης Ιωάννης

4. Καραγκιόζης Ελευθέριος

5. Δαρδαμανέλης



Π Α Ν Ε Π Σ Τ Η Μ 1  Ν Ι Κ Η

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ»!!!
Η επανέναρξη της συζήτησης για τα ΠΔ για το επάγγελμα του μηχανικού είναι το τελευταίο «επεισόδιο» που 

έρχεται να προστεθεί στο μακρόχρονο σήριαλ της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ. Από τη μια, η ηγεσία του ΤΕΕ παίζει το γνωστό παιχνίδι του «μικρότερου κακού»: να δεχθούμε -  
ακόμα καλύτερα να προτείνουμε οι ίδιοι -  τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» με πιστοποιήσεις, εξετάσεις κ.λπ. στις 
επαγγελματικές δραστηριότητες (δηλαδή την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος) γιατί έτσι, τάχα, θα αποτραπεί η 
πλήρης απορρύθμιση και ισοπέδωση με τα ΤΕΙ, τα κολλέγια κ.λπ. Από την άλλη, αντικειμενικά έρχεται να συνδαυλίσει 
τις διακλαδικές συντεχνιακές αντιπαραθέσεις για τη «μοιρασιά δικαιωμάτων» πρόσβασης σε μια επαγγελματική πίτα 
που έχει σχεδόν εξανεμιστεί στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης και της τεράστιας ανεργίας.

Στη πραγματικότητα, η απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη -  
όσον αφορά την αδειοδότηση -  από το 1989 (οδηγία 89/48/ΕΟΚ) και ολοκληρώθηκε το 2005, με την οδηγία 
2005/36/ΕΕ, την οδηγία Μπολκενστάιν και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
εθνική νομοθεσία. Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση επιτάχυνσης της μονοπώλησης του κλάδου κινήθηκε και το 
σύνολο της νομοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών, με τη νομοθεσία για τις αναθέσεις, τα 
κοστολόγια, τις συμβάσεις παραχώρησης, τα ΣΔΙΤ. Σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων, η απελευθέρωση είναι 
αναπόσπαστα δεμένη με τη διαδικασία της Μπολόνια, την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος αλλά και με τις 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις, που χειροτερεύουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού. Η λογική της απελευθέρωσης είναι στο σκληρό πυρήνα των αρχών της ΕΕ, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στις συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας, είναι η διασφάλιση όρων ελεύθερης κίνησης του 
κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των εργαζομένων και των υπηρεσιών σε όλη την έκταση της ευρωενωσιακής αγοράς. 
Τα Μνημόνια, η τρόικα/κουαρτέτο και η κρίση που εμφανίζονται ως αιτίες, είναι απλά η πρόφαση. Στόχος αυτής 
της πολιτικής είναι η φθηνότερη εργατική δύναμη και η επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης της παραγωγής 
έργων και μελετών στα χέρια μια μικρής χούφτας μεγάλων ομίλων.

Μύθοι και πραγματικότητα
Η κυρίαρχη προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεών της ισχυρίζεται ότι η απελευθέρωση είναι προς το 
συμφέρον της κοινωνίας, θα οδηγήσει σε φθηνότερες υπηρεσίες. Η πραγματικότητα έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Η 
απελευθέρωση και η συγκέντρωση της παραγωγής μελετών και έργων στα χέρια μονοπωλίων του κλάδου είχε ως 
αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση του κόστους τους για το λαό. Τα έργα ιεραρχούνται και κατασκευάζονται εκεί και 
στο βαθμό που αυτό μεγιστοποιεί την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων (π.χ. οδικοί άξονες). Από την άλλη, 
απαραίτητα για τη λαϊκή οικογένεια τεχνικά έργα, όπως έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, 
αντισεισμικής θωράκισης, συνδυασμένης αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή 
μεγάλης κλίμακας κ.ά. δεν προκρίθηκαν γιατί η υλοποίηση τους δεν εξασφάλιζε ικανοποιητική κερδοφορία και δεν 
ήταν «ελκυστικά» για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η απελευθέρωση και η συγκέντρωση μελέτης και κατασκευής 
οδήγησε στην προλεταριοποίηση μιας μεγάλης μάζας μηχανικών που θα εργάζονται πλέον ως μισθωτοί με άθλιους 
όρους εργασίας, οδηγώντας έτσι τις απολαβές των εργαζόμενων μηχανικών, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε 
ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Και βέβαια καμία αύξηση των θέσεων εργασίας δε διασφαλίστηκε. Αντίθετα, η ελαστική 
εργασία με «μπλοκάκι», οι μειώσεις μισθών, οι απολύσεις και οι μεσαιωνικού τύπου εργασιακές σχέσεις (βλ. 
προώθηση συμβάσεων στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με βάση το αγγλικό δίκαιο) έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Τον 
ίδιο προσανατολισμό είχε και η προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια, με την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος 
και το σπάσιμο του δετούς κύκλου σπουδών. Τη δημιουργία, δηλαδή, ενός επιστημονικού προλεταριάτου χαμηλής 
ειδίκευσης που θα εξασφαλίζει στους ομίλους των κατασκευών φθηνή εργασία.

Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι στο ρόλο των πλασιέ της απελευθέρωσης
Η πορεία της απελευθέρωσης που περιγράψαμε όχι απλά δε συνάντησε την παραμικρή «αντίσταση» από το 

ΤΕΕ και τους Επιστημονικούς Συλλόγους, αντίθετα διευκολύνθηκε στο μέγιστο βαθμό από την ηγεσία τους. Δεν 
υπήρξε, στην κυριολεξία, ούτε ένα από τα «μέτωπα» προώθησης της απελευθέρωσης, στο οποίο το ΤΕΕ να μην παίξει



το ρόλο του μοχλού προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Στο πεδίο των ισοτιμιών και της Μπολόνια κάνει τη νύχτα 
μέρα από τη μια υποκρινόμενο ότι υπερασπίζεται τα ενιαία δετή διπλώματα και αντιπαλεύει την ισοπέδωση προς τα 
κάτω, τη στιγμή που το ίδιο προωθεί τις γραπτές επαγγελματικές εξετάσεις, παζαρεύει ένα «ενιαίο ΤΕΕ» με 
τεχνολόγους, κολλέγια κ.λπ. φτάνει να έχουν «διαβαθμισμένα» επαγγελματικά δικαιώματα και να δοθεί το ΤΕΕ ο ρόλος 
του διαχειριστή τους. Η δήθεν «υπεράσπιση» των ακαδημαϊκών τίτλων και του επαγγέλματος, εξαντλείται στο 
πυροτέχνημα της ανακήρυξης της ισοτιμίας τους με τίτλους master, την οποία συμπεριέλαβε η κυβέρνηση στο 
νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που είναι υπό διαβούλευση. Η υλοποίηση αυτής της διάταξης, αναγνωρίζει «από το παράθυρο» 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και την κατάταξη των βαθμιδών εκπαίδευσης με βάση πιστωτικές μονάδες. 
Νομιμοποιεί την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο του «Bachelor», δηλαδή σε εκείνο των 3- 
4ετών σπουδών (κολλεγίων, ΑΤΕΙ). Στα ζητήματα των μελετών και των έργων αποδέχθηκε και στηρίζει τα ΣΔΙΤ, τις 
συμβάσεις παραχώρησης, τις ρυθμίσεις για τις τάξεις πτυχίων και τις αναθέσεις που εκτοπίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους. Η δημιουργία του «τμήματος αποφοίτων ΤΕΙ» ως αυτοτελούς, αυτοδιοίκητης δομής στο 
πλαίσιο του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από τις «νομοτεχνικές» λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου που το διέπουν, 
αντικειμενικά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διεύρυνση του ΤΕΕ με την εγγραφή σε αυτό ως μελών, των αποφοίτων 
των Σχολών ΣΤΕΦ των ΑΤΕΙ, αποσκοπώντας και στην «υπερφαλάγγιση» της «αντίπαλης» ηγεσίας της ΕΕΤΕΜ. Η 
εγγραφή των αποφοίτων ΤΕ στο ΤΕΕ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τώρα ή στο μέλλον, δεν έχει καμία σχέση με το 
αντικειμενικό γεγονός της ανάγκης κατοχύρωσης των όρων άσκησης του επαγγέλματος όλων των αποφοίτων, τόσο των 
πολυτεχνικών σχολών, όσο και των ΑΤΕΙ, μιας και -  στην πράξη -  θα αποτελέσει μοχλό για την ισοπέδωση προς τα 
κάτω του συνόλου των δικαιωμάτων, τόσο των διπλωματούχων, όσο και των τεχνολόγων μηχανικών.

Φυσικά, καμία έκπληξη δεν προκαλεί αυτό, μιας και είναι γνωστός ο ρόλος του ΤΕΕ, ως μηχανισμού του 
κράτους των μονοπωλίων και ως θεσμού προώθησης της ταξικής συνεργασίας στον κλάδο των μηχανικών. Η 
λογική του «μικρότερου κακού», που τη ζήσαμε χρόνια τώρα σε όλα τα μέτωπα, μόνο τον αντίπαλο εξυπηρετεί: 
αντικειμενικά, προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη ήττα, την επόμενη, ακόμα μεγαλύτερη θυσία 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων.

Αλλά και η στάση της δήθεν «αντιπολίτευσης» ορισμένων Επιστημονικών Συλλόγων, όπως του ΣΑΔΑΣ, 
του ΠΣΔΑΤΜ κλπ. είναι κάλπικη και υποκριτική. Για παράδειγμα, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ παρά τη «γαρνιτούρα» περί 
υπεράσπισης του ενιαίου δετούς πτυχίου, του δημοσίου συμφέροντος, των αναγκών της κοινωνίας κλπ., αναγνωρίζει 
το σύστημα πιστωτικών μονάδων της ΕΕ -  φτάνει το «ελληνικό» πτυχίο να αναγνωριστεί ως master με 300 ECTS, λες 
και αυτό φράζει το δρόμο στους 3ετείς και 4ετείς κύκλους σπουδών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ. 
Από την άλλη, δε θα βρούμε ούτε μισή λέξη για την κατάργηση των κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζουν την 
απελευθέρωση, ούτε φυσικά των ΠΔ που ενσωματώνουν την εφαρμογή τους στο εθνικό δίκαιο. Αντίθετα, θα βρούμε 
την «ευχή» η «αυτόματη αναγνώριση» μέσω του ΙΜΙ να εξασφαλίζει «πλήρη δικαιώματα» στους αρχιτέκτονες 
μηχανικούς, χωρίς να λέει κουβέντα για την κατεύθυνση της πιστοποίησης ανά δραστηριότητα (βλέπε π.χ. τους 
ελεγκτές δόμησης) που αποσπά τμήματα του επαγγέλματος από το ακαδημαϊκό δίπλωμα, δείχνοντας το που οδηγεί τα 
πράγματα η πολιτική της ΕΕ. Στη θέση των «ηχηρών» διακηρύξεων ενάντια στις οδηγίες και στα υπό έκδοση ΠΔ, αυτό 
που απομένει στην πράξη είναι ο συντεχνιασμός και κάποιες «απειλές» περί «προσφυγής στη δικαιοσύνη»... ακόμα 
και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Κοντολογίς, η στάση του μπλοκ δυνάμεων που συσπειρώνεται γύρω από αυτή τη λογική, είναι η γνωστή 
αντίληψη που υπόσχεται την απόκρουση της επίθεσης και την ανακούφιση των εργαζόμενων, τη «διάσωση» των 
αυταπασχολούμενων, χωρίς την ανατροπή του πλαισίου της αντιλαϊκής πολιτικής και χωρίς να σημαδεύει τον 
πραγματικό ένοχο, την άρχουσα τάξη, τους μονοπωλιακούς ομίλους και το κράτος τους, την ΕΕ. Τη λογική αυτή ο λαός 
και οι εργαζόμενοι μηχανικοί πρώτοι-πρώτοι, τη δοκίμασαν για χρόνια «στο πετσί» τους και είναι αυτή που έφερε το 
κίνημα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, να μη μπορεί να αποτρέψει την επίθεση και το λαό και τους εργαζόμενους 
να μετράνε τη μια απώλεια μετά την άλλη.

Η πολιτικής της «απελευθέρωσης» υπηρετεί τα μονοπώλια!
Η παραπέρα προώθηση της απελευθέρωσης είναι βέβαιο ότι θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο την 

κατάσταση, τόσο για τους εργαζόμενους (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες) του κλάδου, 
όσο και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Η ως τώρα πείρα το αποδεικνύει. Και γι αυτό είμαστε αντίθετοι και θα 
παλέψουμε να μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοιμάζονται, στα έργα, τις μελέτες, τις 
αμοιβές, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δε θα παραιτηθούμε από το αυτονόητο δικαίωμα -  ανάγκη του 
αυτοαπασχολούμενου να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Όμως, είναι ψέμα ότι η ικανοποίηση αυτής της 
απαίτησης είναι θέμα περισσότερων ή λιγότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δε «γεννούν» 
δουλειές, αντίθετα η κρίση (όπως και η ανάπτυξη) του καπιταλισμού τις στερεί από τους 
αυτοαπασχολούμενους για να τις συγκεντρώνει στα μονοπώλια! Τα δικαιώματα δεν αυξάνουν τις αμοιβές, η 
αγορά, όμως, τις βυθίζει στα Τάρταρα της «ελεύθερης διαπραγμάτευσης»! Και βέβαια, κανένα δικαίωμα 
«υπογραφής» δε φράζει το δρόμο στην ποινικοποίηση (αντίθετα, την ενισχύει), στη φοροεπιδρομή (προ και



ελέω μνημονίου), στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μέσα από το αντιλαϊκό-αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο 
που διαμόρφωσαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (νόμοι Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά-Λοβέρδου, 3518/06 κ.λπ.) και συνεχίζει 
«επάξια» η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική της.

Είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι τα ερείπια του προστατευτισμού που έχουν απομείνει (τάξεις πτυχίων, 
ελάχιστες αμοιβές κ.λπ.), μπορούν να ανακόψουν τη δράση των νόμων της καπιταλιστικής οικονομίας. Στα πλαίσια του 
καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, η πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και του κεφαλαίου, 
η μονοπώληση και του κλάδου των κατασκευών είναι αντικειμενική διαδικασία. Αν η πάλη περιοριστεί στα στενά 
πλαίσια της αποτροπής απλά της μιας ή της άλλης επιμέρους ρύθμισης, ό,τι κερδίζουμε με το ...μισό χέρι, θα μας το 
παίρνουν πίσω με το ...ενάμισυ.

Απάντηση στα προβλήματα των εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και του λαού γενικότερα 
μπορεί να δώσει μόνο η κοινή πάλη τους σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική και τις ανάγκες 
των μονοπωλιακών ομίλων για θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας τους, κόντρα στις 
ηγεσίες της ταξικής συνεργασίας, τους μηχανισμούς του κράτους, όπως το ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ, το «τμήμα αποφοίτων 
ΑΤΕΙ» του ΤΕΕ, τις αστικές κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν υλοποιήσουν αυτή την πολιτική, αξιοποιώντας ως 
εφ αλτήριο :

• την ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση του επαγγέλματος,
• την κατοχύρωση της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με άρση του διαχωρισμού ΑΕΙ-ΤΕΙ, με έναν ακαδημαϊκό τίτλο 

ανά επαγγελματικό-επιστημονικό αντικείμενο, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος,
Η οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων μηχανικών σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με το σύνολο της 

πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης- κυβερνήσεων, στο πλευρό του υπόλοιπου ταξικού εργατικού-λαϊκού κινήματος, 
του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και των άλλων ριζοσπαστικών συσπειρώσεων, οδηγεί σε νίκες και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την αποφασιστική αναμέτρηση και την ανατροπή του πραγματικού αντίπαλου, της εξουσίας των 
μονοπωλιακών ομίλων, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων, των ιμπεριαλιστικών ενώσεων που τη στηρίζουν 
και την οικοδόμηση του ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με κοινωνική ιδιοκτησία στο σύνολο των 
συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και επιστημονικό κεντρικό σχεδίασμά της, που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές 
ανάγκες, μέσα σ ’ αυτές τις ανάγκες του εργαζόμενου μηχανικού.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, έξω απ’ τα τείχη της ΕΕ και της εξουσίας των μονοπωλιακών ομίλων, μπορεί να 
επιλυθεί σε φιλολαϊκή κατεύθυνση και το πρόβλημα της συγκρότησης ενός σαφούς πλαισίου για το ποιος 
επαγγελματικός κλάδος και με ποια γνωστικά ή/και άλλα προσόντα θα αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα, 
καθώς και συγκεκριμένες περιγραφές των ευθυνών που συνεπάγεται η άσκησή της, ατομικά και συλλογικά, 
υιοθετώντας ενιαίους κανόνες και αρχές για τη ρύθμιση των διακλαδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, που θα 
διασφαλίζουν: Το σεβασμό στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων της 
παραγωγής, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών έργων είναι σύνθετα έργα που απαιτούν σε όλες τις φάσεις 
τους τη συλλογική εργασία διαφορετικών ειδικοτήτων επιστημόνων και τη διασφάλιση της σύνδεσης της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του κάθε κλάδου με το επιστημονικό της υπόβαθρο. Ξ εδ ιπ λώ νουμε την 
αντεπ ίθεσή μας, απ α ιτώ ντας:__________________________________________________________________________________
• Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ 

με αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ  για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, 
ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ  για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων 
των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της 
«τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς 
ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει 
επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. Σύνδεση του πτυχίου με το δικαίωμα στην 
επαγγελματική κατοχύρωση.

• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και 
έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου 
για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου 
για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων 
(Γενικού και Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική 
πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου 
απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. _________________________________________________

Ιούνης 2017
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ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ 4°: ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνάδελφοι,

Θεωρούμε υποχρέωση μας να προχωρήσουμε στις πιο κάτω προτάσεις - 
επισημάνσεις στο πλαίσιο της σωστής απόδοσης των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων:

1) Τρ ΤΕΕ οφείλει να προδιαγράφει σαφώς το πλαίσιο ενασχόλησης της κάθε 
εποιγγελματικής ειδικότητας

2) Θα πρέπει το ΤΕΕ σε συνεργασία με Καθηγητές από τα Πολυτεχνικά Τμήματα ή 
Σχολές να προδιαγράφει το πλαίσιο του Θεωρητικού Υπόβαθρου (βασικών 
γνώσεων) που πρέπει η κάθε ειδικότητα Μηχανικού να διαθέτει

3) Θα πρέπει το ΤΕΕ σε συνεργασία με τα Πολυτεχνικά Τμήματα ή Σχολές να 
ενσωματώσουν στο περίγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος ή Σχολής τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που λαμβάνει ο φοιτητής από κάθε μάθημα, τα οποία θα 
πρέπει να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για κάθε ειδικότητα. Ο 
τίτλος και μόνο του μαθήματος δεν επαρκεί για να το διασφαλίσει αυτό. Απαιτείται 
σαφής περιγραφή της ύλης κάθε μαθήματος, η συνακόλουθη εργαστηριακή 
εξάσκηση που υλοποιείται και οι εξετάσεις που επαληθεύουν την επάρκεια του 
εκπαιδευόμενου. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι οι φοιτητές έχουν πάρει από κάθε 
μάθημα αυτά που πρέπει να κατέχουν για την ειδικότητα. Έτσι μόνο θα τεκμαίρεται 
ότι ως μελλοντικός επαγγελματίας θα είναι ικανός για να ασκήσει το επαγγελματικό 
δικαίωμα που του απονέμει το ΤΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 
της τεχνικής.

1
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4° ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ 10-11.06.2017 
Παιδεία - Επαγγελματικά Δικαιώματα 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕλΕΜ

Φλέγοντα θέματα για το 4° θέμα της ΗΔ της Α της 10 - 11ης . 6ου . 2017 με τίτλο: 
"Παιδεία - Επαγγελματικά Δικαιώματα", που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών 
αυτήν την περίοδο είναι και αυτά που αφορούν σε τρία ζητούμενα:

1) στα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών

Στο άρθρο 118 του 4ου μνημονίου υπάρχει άρθρο για μεταφορά και δημιουργία 
Μητρώων από το Υποδομών στο ΤΕΕ (παρ. 3 του άρθρου 118 σελ. 165 ή χειρόγραφη 
608).

Από τη δομή των Μητρώων που περιγράφεται προκύπτει ότι, μέσα στα 
προαπαιτούμενα των μνημονίων, θεσμοθετούνται τα Μητρώα Μελετητών και 
Κατασκευαστών Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μέσω των οποίων καταστρέφεται ο 
χώρος των αυτοαπασχολούμενων μελετητών και κατασκευαστών και των μικρών 
τεχνικών γραφείων υπέρ των μεγάλων τεχνικών εταιριών.

Η υπουργική απόφαση εφαρμογής αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι. Το διακύβευμα 
για το ΤΕΕ είναι, αν θα προασπίσει την ύπαρξη των ιδιωτών μηχανικών ελεύθερων 
επαγγελματιών ή θα ανταποκριθεί άκριτα στην πρόκληση της δημιουργίας και 
λειτουργίας των Μητρώων με όποια δομή αποφασίσει η κυβερνητική πολιτική 
επιλογή.

Καλό θα ήταν να πληροφορηθεί η Α για την τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα 
της αρμόδιας ΜΕ του ΤΕΕ!

2) στην «Απόφαση» δημιουργίας Μητρώου αποφοίτων ΤΕΙ.

Μέσα από ποια διαδικασία λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία 
δημοσιοποιήθηκε πανηγυρικά και με ποιους όρους;

όπως και,

3) στη διαβούλευση που γίνεται σε επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών για τα 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών με ημερομηνία λήξης της διαδικασίας 
(προαπαιτούμενα / Μνημονιακή υποχρέωση) μέσα στον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα:

Με την με ΑΠ 9247/5-4-17 Απόφαση «Σύστασης και Συγκρότησης της Εννεαμελούς 
Επιτροπής και των δεκατριών Ομάδων Έργου ανά ειδικότητα του άρθρου 29



«Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού» του Ν.4439/16 (ΦΕΚ Α 222),», άρχισε να 
«τρέχει αντίστροφα ο χρόνος»:

α) για την υποβολή από τις Ομάδες Έργου πορισμάτων δεσμευτικού χαρακτήρα 
σχετικά με τη νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανά 
ειδικότητα (με καταληκτική ημερομηνία 5/6/17) και,

στη συνέχεια,

β) για την εκπόνηση και υποβολή από την Εννεαμελή Επιτροπή προς τους 
συναρμόδιους Υπουργούς, πρότασης για την έκδοση σχετικού σχεδίου ΠΔ (με 
καταληκτική ημερομηνία 5/9/17).

Σε αυτή τη διαδικασία, με δική του ευθύνη σε μεγάλο βαθμό (λόγω της 
ατελέσφορης διαδικασίας που δρομολόγησε κατά την προηγούμενη περίοδο 
αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα με την επιστημονική του υπόσταση, 
υποχωρώντας στις συντεχνιακές προτεραιότητες και υποβαθμίζοντας τη σημασία 
της διαφύλαξης της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του μηχανικού μέσα από τον 
ορισμό και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος) παρακάμπτεται το ΤΕΕ και, 
εν δυνάμει, όλα τα συλλογικά όργανα των Μηχανικών μιας και ο Υπουργός μπορεί 
να επιλέξειτα μέλη των Τριμελών Ομάδων Εργασίας κατά το δοκούν, σε περίπτωση 
που οι συλλογικοί φορείς ή/και οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας 
διαφωνήσουν - αποχωρήσουν από τη διαδικασία.

Παρά το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο νόμο,

1) η συγκρότηση των Τριμελών και η πρώτη τους συνεδρίαση έγινε στις 5/5/17

2) οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των Τριμελών Ομάδων έστειλαν το υλικό για 
συμπλήρωση στις 13/05/17 με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 22/05/17!

3) υποτίθεται ότι στις 23/05/17 θα συνεδρίαζαν οι 9μελείς Επιτροπές με στόχο να 
ολοκληρώσουν το έργο τους μέσα στον Ιούνιο (σε 22 μέρες αντί των 5 μηνών που 
ορίζει ο νόμος) όταν, λόγω μνημονιακής υποχρέωσης, θα πρέπει και να 
θεσμοθετηθεί το ΠΔ.

Το υλικό που έχει σταλεί στις Τριμελείς Ομάδες Εργασίας ζητά από τις αντίστοιχες 
Ειδικότητες να παραδώσουν:

• Το επαγγελματικό περίγραμμά τους
• Τη λίστα των δραστηριοτήτων τους

Το γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας προτάσσει την κατάργηση αποκλειστικών 
δικαιωμάτων για τους Μηχανικούς (ως «άνοιγμα» του επαγγέλματος). Ο μόνος 
τρόπος τεκμηρίωσης των αποκλειστικών δικαιωμάτων των Μηχανικών είναι να 
αποδειχθεί η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους. Του δημοσίου συμφέροντος σε όλες τις διαστάσεις που αυτό



εμπεριέχει και το ΤΕΕ οφείλει να ορίσει (ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, προστασία 
πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ).
Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικός ο ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που, 
με βάση τα Προγράμματα Σπουδών, οφείλει να τεκμηριώσει την επιστημονική 
αρτιότητα των επιμέρους ειδικοτήτων ώστε να διαφανεί πώς εξυπηρετείται το 
επαγγελματικό τους περίγραμμα και οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Παρ' όλ' αυτά ο τρόπος που δομείται μέχρι στιγμής η συζήτηση δημιουργεί 
ανασφάλεια καθώς οι τριμελείς Ομάδες Εργασίας και οι εννεαμελείς Επιτροπές 
συνεδριάζουν χωριστά/ ειδικότητα και δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που θα 
ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Ο κατακερματισμός δε των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που απεικονίζεται 
στον Πίνακα που έχει παραδοθεί προς συμπλήρωση:

α) Αντιστρατεύεται θεμελιακά χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης επιστημονικής 
υπόστασης των μηχανικών αποσυνδέοντας την επιστημονική πανεπιστημιακή 
παιδεία - γνώση από το επάγγελμα και μετατρέποντάς το σε «διαπραγματεύσιμο» 
εμπόρευμα.

β) Ανατρέπει την επαγγελματική αξιοπιστία των Ελλήνων Μηχανικών στο Διεθνή 
Χώρο κι περιορίζει σημαντικά τη διεθνή κινητικότητά τους.

γ) Διαστρεβλώνει την έννοια του ανοίγματος των επαγγέλματος (Μνημονιακή 
εντολή), εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και οδηγώντας 
στην ισοπέδωση του επιστημονικού έργου σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Το ΤΕΕ οφείλει να καταθέσει άποψη στην κατεύθυνση της προάσπισης της 
επιστημονικής βάσης του επαγγέλματος του Μηχανικού και της προάσπισης του 
ρόλου του στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος κατ, εφόοον—η 
τεκμηρίωση της άτκ>ψ4ςϋΚ)υ δε γίνει αποδεκτή, να απεμπλακεί και νορμή' δεσμευτε ί 
σε αντιεπιστημονικές διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα υπάρχει η κατοχύρωση της πρόσβασης των μηχανικών στις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες χωρίς πιστοποιήσεις έστω και αν δεν είναι 
πλήρως ρυθμισμένη με επιστημονική τεκμηρίωση των τομέων αποκλειστικής 
ευθύνης.
Η τρέχουσα διαδικασία υποβαθμίζει τα πτυχία των μηχανικών διαχειριζόμενη την 
πρόσβαση στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με διαφοροποιημένα κριτήρια 
και θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον απορυθμίζοντας περαιτέρω τα 
επαγγελματικά δικαιώματα, αντί να τα στηρίζει στην ολοκληρωμένη επιστημονική 
υπόσταση και παιδεία των μηχανικών και προωθώντας τη μερική πρόσβαση σε 
επιμέρους δραστηριότητες μέσω προσόντων που θα πιστοποιούνται.

Παραμένουν ζητούμενα η σχέση των Μεταπτυχιακών σπουδών με την πρόσβαση » 
στις επαγγελματικές δραστηριότητες των μηχανικών και η στάση/αντίσταση σε 
όποια προσπάθεια ανάλωσης του αντικειμένου των μηχανικών από αποφοίτους 
Κολλεγίων, ΤΕΙ και ειδικοτήτων από το εξωτερικό που δεν αντιστοιχούν στις βασικές 
ειδικότητες του ΤΕΕ. Η θέση της ΕλΕΜ είναι ότι δε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε



αντικατάσταση γνωστικού αντικειμένου προπτυχιακών σπουδών από μεταπτυχιακά.
Επίσης ότι δε δίνεται αντιστοιχία πτυχίου και επαγγελματικών δικαιωμάτων εάν δεν 
ολοκληρώνεται ο εγκύκλιος προπτυχιακός κύκλος σπουδών, ^

Παράλληλα, όταν η παραπάνω αντίληψη περί διάλυσης της συνοχής της 
επιστημονικής κατάρτισης που απαιτείται για να ασκεί ο μηχανικός τις 
επαγγελματικές του δραστηριότητες συνδυαστεί με τις διατάξεις περί Μητρώων 
γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη για τον κλάδο παραχωρώντας τη δυνατότητα σε \
οποιονδήποτε οικονομικό παράγοντα να «μισθώνει» τις κατακερματισμένες! ^  
επαγγελματικές δραστηριότητες των μηχανικών και να αναλαμβάνει Τεχνικές!  ̂ ^ ^  

Ευθύνε<;·

^Ενας τρόπος αντίστασης στη διαφαινόμενη υποβάθμιση του τίτλου και του ρόλου 
των Μηχανικών θα ήταν ίσως η σύνταξη εφαρμοστικών νόμων με πλήρεις, 
αναλυτικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και υλοποίησης κατασκευών που να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων έργων και που πρακτικά θα 
καθιστούν αναγκαία την επιστημονική συμβολή διεπιστημονικών ομάδων εργασίας.
Μ ε\ο θεσμικό έλλειμμα ποι̂  υπάρχει στη χώρα όμως, ακόμα και στη βασική της 
νομοθεσία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις και τα σχετικά γεωχωρικά 
στοιχεία βάσης για το σχεδίασμά οποιοσδήποτε κλίμακας, η προοπτική αυτή δείχνει 
μακροπρόθεσμη και, σε κάθε περίπτωση, δεν αντικαθιστά την αναγκαιότητα 
διασφάλισης της ποιότητας των έργων με την ανάληψη ευθύνης από Μηχανικούς 
κατόχους των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Σήμερα λοιπόν ο κλάδος των μηχανικών αντιμετωπίζει μια πιεστική διαδικασία 15 
ημερών, που παραβιάζει και τις ίδιες τις επιταγές του νόμου (που προβλέπει 
πεντάμηνη επεξεργασία) και καλείται να αποφασίσει για το μέλλον όλων των 
συναδέλφων, αλλά και τεράστιων τομέων της οικονομίας με μια διαδικασία που 
τεμαχίζει το επιστημονικό αντικείμενο.
Στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένας ορισμός του δημόσιου συμφέροντος, το 
οποίο οφείλει να προστατεύεται με την απόδοση και αποκλειστικών δικαιωμάτων 
σε εκείνους που έχουν την επάρκεια στο εκάστοτε πεδίο.
Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται επίσης καμία διεπιστημονική διαβούλευση 
και δε θεμελιώνεται, όπως θα όφειλε, η έννοια της υποχρεωτικής διεπιστημονικής 
συνεργασίας και της συνυπογραφής κατά την παραγωγή ενός έργου.

Για τα τρία παραπάνω θέματα η ΕλΕΜ θεωρεί ότι πρέπει να είναι καταρχάς 
ενήμερος όλος ο κλάδος των μηχανικών (πανελλαδικά), άρα οι Πρόεδροι Διοικούσας 
και Αντιπροσωπείας που μετέχουν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος 
αντίστοιχα στις Επιτροπές και τις τελικές αποφάσεις του τρίτου θέματος οφείλουν 
να τοποθετηθούν ως προς τις απόψεις που προωθούν και στη συνέχεια να 
υπάρξουν τοποθετήσεις * παρεμβάσεις από όλα τα επιμελητηριακά και συλλογικά 
όργανα των Μηχανικών.

Διαφορετικά οι αποφάσεις θα δρομολογούνται για εμάς, χωρίς εμάς!
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9/6/2017 Ε κτύ π ω σ η

Θέμα: 4ο θέμα Αντιπροσωπείας Τ Ε Ε  10-11/6/17

Από: Maria Frantzi (frantzimaria@gmail.com)

Προς:

seratheo@otenet.gr; apostolos.efthymiadis@technometrics.cxD.gr; stegastiki@gmail.com; 
janiskyr@yahoo.gr; register@ergocad.eu; dklad@tee.gr; ehira@tee.gr; ekarm@tee.gr; 
iathineos@teemail.gr; iliasathineos@gmail.com; agrigoro@otenet.gr; tsera@tee.gr; 
frantzimaria@gmail.com; mtzar@tee.gr; tsera@otenet.gr;

politouagg@gmail.com; george.vardangalos@gmail.com; gmade@teemail.gr; nibrosco.gn@gmail.com; 
gmhalkias@gmail.com; giotavr@yahoo.gr; dbret@tee.gr; zarris@teemail.gr; elanag@teemail.gr; 
grouspas@kat.forthnet.gr; kalloniatisbas@hotmail.com; iakovakis.elem@gmail.com; 
iakovakis.konstantinos@gmail.com; ar93057@gmail.com; kpspilios@hotmail.com;

Κοιν.: chroneos@hotmail.com; adremado@otenet.gr; mmerentitis@hotmail.com; mpoula@tee.gr;
nroboti@otenet.gr; nikos.marsellos@gmail.com; nik.michalopoulos@gmail.com; n.rerras@gmail.com; 
roupast@otenet.gr; stsou@tee.gr; spyskavaras@yahoo.gr; sstoforos@yahoo.com; 
sotograts@hotmail.com; takis@art-cad.gr; flvrioni@yahoo.gr; cgiouvanopoulos@hol.gr; 
cdipl@tectonarchus.gr; polidora@otenet.gr;

Ημερομηνία: 4:31 μ.μ. Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Καλησπέρα,

(συγχωρέστε μου το όποιο λάθος/παράλειψη στον κατάλογο παραληπτών, το "αντέγραψα" από προηγούμενες συνομιλίες μας)

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία Εισήγηση αναρτημένη στο site του ΤΕΕ για τα θέματα της ΗΔ της προσεχούς Α του ΤΕΕ!

Ως προς το 4ο θέμα της ΗΑ: "Παιδεία - Επαγγελματικά Δικαιώματα", επισημαίνω ότι φλέγοντα θέματα για τον κλάδο αυτή την 
περίοδο είναι και αυτά που αφορούν:

1) στα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών (βλ. παρακάτω)

στο άρθρο 118 του 4ου μνημονίου 

h t tp : / /w w w .s a te .g r /n e a /2 0 1 7 S A T  E - A r l l 8 .p d f  
άρθρο για μεταψορά και δημιουργία Μ ητρώ ω ν από το Υποδομών στο ΤΕ Ε  (παρ. 3 του άρθρου 118 
σεΛ. 165 ή χειρόγραφη 6 0 8 ).  

μια πρώτη τοποθέτηση:

"χωρίς καμία διαβούλευση μέσα στα προαπαιτούμενα τω ν μνημονίων, θεσμ οθετούντα ι τα μ ητρώ α  
μ ελετητώ ν και κα τα σ κευ α σ τώ ν  δημ όσ ιω ν και ιδ ιω τικώ ν έργω ν, μ έσα απ ό  τα  οπ οία  κα τα σ τρ έφ ετα ι ο 
χ ώ ρ ο ς  τω ν αυ τοα π α σ χο λο ύμ ενω ν μ ελετη τώ ν  κα ι κατασκευαστών και των μικρών τεχνικών γραφείων 
υπέρ των μεγάλων τεχνικών εταιριών".

Η υπουργική απόφαση εφαρμογής αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι (ως συνήθως..)

Καλό θα ήταν να ζητηθεί και η τοποθέτηση της αρμόδιας ΜΕ του ΤΕΕ! 

όπως και,

2) στη διαβούλευση που γίνεται σε επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών με 
ημερομηνία λήξης της διαδικασίας (προαπαιτούμενα / Μνημονιακή υποχρέωση) μέσα στον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα: 

Μ ε την με ATT 9 2 4 7 /5 - 4 -1 7  Απόφαση «Σύστασης και Συγκρότησης της εννεαμελούς Επιτροπής 
και των δεκατριών Ομάδων Εργου ανα ειδικότητα του Αρθρου 2 9  «Ρύθμιση Επαγγέλματος 
Μ ηχανικού» του Ν . 4 4 3 9 /1 6  (ΦΕΚ Α 2 2 2 ),» , άρχισε να « τρ έχ ε ι αντίστροφα ο χρόνος»
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α) για την υποβολή από τις Ομάδες Εργου πορισμάτων δεσμευτικού χαρακτήρα σχετικά με τη 
νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανά ειδικότητα  
(με καταληκτική ημερομηνία 5 /6 /1 7 )  και στη συνέχεια
β) για την εκπόνηση και υποβολή απο την εννεαμελή Επιτροπή προς τους συναρμόδιους 
Υπουργούς, πρότασης για την έκδοση σχετικού Σ χ εδ ίο υ  ΤΤΔ 
(με καταληκτική ημερομηνία 5 /9 /1 7 ) .

Παρά ταύτα,

1) η συγκρότηση τω ν Τριμελών και η πρώτη τους συνεδρίαση έγινε στις 5 /5 / 1 7

2 ) οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τω ν Ομάδων αυτών έστειλαν το υλικό για συμπλήρωση από τις  
Τριμελείς Ομάδες στις 1 3 /0 5 /1 7  με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 2 2 /0 5 /1 7 !

3 ) υποτίθεται ότι στις 2 3 /0 5 /1 7  θα  συνεδρίαζαν οι 9μελείς  Επιτροπές με στόχο να 
ολοκληρώσουν το έργο τους μέσα στον Ιο ύνιο  όταν, λόγω μνημονιακής υποχρέωσης, θα  πρέπει και 
να θεσ μ οθετη θεί το Π Δ  (αντί της 5μηνης προθεσμίας που ο νόμος ορίζει).

4 )  Το υλικό που έχει σταλεί:

α) Αντιστρατεύεται θεμελιακά χαρακτηριστικά της επιστημονικής υπόστασης των
μηχανικών αποσυνδέοντας την επιστημονική πανεπιστημιακή παιδεία - γνώση από το επάγγελμα και 
μετατρέποντάς το σε εμπόρευμα

β) Ανατρέπει την επαγγελματική αξιοπιστία τω ν Ελλήνων Μ ηχανικώ ν στο Δ ιεθ ν ή  Χώρο κι 
περιορίζει σημαντικά τη διεθνή κινητικότητά τους.

γ) Διαστρεβλώ νει την έννοια του ανοίγματος των επαγγέλματος (Μνημονιακή εντολή),
εξυπηρετώντας τα κοντόφθαλμα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και οδηγώντας στην ισοπέδωση 
του επιστημονικού έργου σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Το ΤΕΕ οφείλει να καταθέσει άποψη στην κατεύθυνση της προάσπισης της επιστημονικής βάσης 
του επαγγέλματος του Μ ηχανικού και της προάσπισης του ρόλου του στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος και εφόσον η τεκμηρίωση της άποψής του δε γίνει αποδεκτή να απεμπλακεί 
και να μη δεσμευτεί σε αντιεπιστημονικές διαδικασίες.

μια πρώτη τοποθέτηση παρακολουθώντας τη μέχρι σήμερα συγκεκριμένη διαδικασία:

"η διαδικασία θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον επιδιώκοντας να απορυθμίσει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, μετατρέποντας το επιστημονικό έργο σε εμπόρευμα.
Με μια πιεστική διαδικασία 15 ημερών, παραβιάζοντας τις ίδιες τις επιταγές του νόμου που προβλέπει πεντάμηνη επεξεργασία, καλείται ο 
κλάδος των μηχανικών να αποφασίσει για το μέλλον όλων των συναδέλφων, αλλά και τεράστιων τομέων της οικονομίας με μια διαδικασία 
που τεμαχίζει το επιστημονικό αντικείμενο.
Στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένας ορισμός του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο οφείλει να προστατεύεται και με την απόδοση 
αποκλειστικών δικαιωμάτων σε εκείνους που έχουν επάρκεια στο εκάστοτε πεδίο.
Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται επίσης καμία διεπιστημονική διαβούλευση και δε θεμελιώνεται, όπως θα όφειλε, η έννοια της 
υποχρεωτικής διεπιστημονικής συνεργασίας κατά την παραγωγή ενός έργου".

Για τα δύο αυτά θέματα θεωρώ ότι πρέπει να είναι καταρχάς ενήμερος όλος ο κλάδος των μηχανικών (πανελλαδικά), άρα να ζητηθεί 
πλήρης ενημέρωση τουλάχιστον από τους Προέδρους Διοικούσας και Α που μετέχουν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος 
αντίστοιχα στις Επιτροπές και τις τελικές αποφάσεις του δεύτερου θέματος και, ιδανικά, να υπάρξουν τοποθετήσεις - παρεμβάσεις από 
όλα τα επιμελητηριακά και συλλογικά όργανα των Μηχανικών. 
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Διαφορετικά οι αποφάσεις θα δρομολογούνται για εμάς, χωρίς εμάς! 

Παράλληλα οφείλουμε να έχουμε και εμείς, ως ΕλΕΜ, πλήρη τοποθέτηση! 

Ας προσπαθήσουμε εντός των ημερών....

9/6/2017 Ε κτύ π ω σ η

μ ψ
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Από: Κων/νο Κρεμαλή διπλ. ΧΜ  

Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

Προς: Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ

Αθήνα 09.06.2017

Θέμα: Εισήγηση: Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού (Άρθρο 29 του ν.4439/16)

Συνάδελφοι,

Ενόφει των συζητήσεων στην Κεντρική Επιτροπή του Άρθρου 29 του ν.4439/16 όπου 

συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του θέματος «Ρύθμιση του Επαγγέλματος του 

Μηχανικού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

1.0.Επισυνάπτω προς ενημέρωση σας την επιστολή που απεστάλη στα μόνιμα μέλη της 

Κεντρικής Επιτροπής του Άρθρου 29 του V4439/16 με συνοδευτικά το Προσχέδιο ΠΔ και 

το Παράρτημα του για τη Ρύθμιση του Επαγγέλματος του ΧΜ. Επισυνάπτω επίσης την 

αιτιολογική έκθεση, που υποστηρίζειτις ρυθμίσεις του Προσχεδίου ΠΔ. Τα προηγούμενα 

εκφράζουν την ειδικότητα των ΧΜ την οποία ομού μαζί με τους καθηγητές του ΕΜΠ κ.κ. 

Ανδρέα Μπουντουβή και Σωτήρη Τσιβιλή έχω την τιμή να εκπροσωπώ στην ως άνω 

Κεντρική Επιτροπή.

2.0.Θεωρώ ότι η σχετική συζήτηση στην Αντιπροσωπεία πρέπει να επικεντρωθεί στα 

ακόλουθα κεντρικά ζητήματα προκειμένου να προκύψουν οι γενικές αρχές και οι 

κατευθύνσεις με βάση τις οποίες θα πρέπει να εκπροσωπείται το ΤΕΕ στην ως άνω παρ. 

Κεντρική Επιτροπή.

2.1. Αναγνώριση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Οι κύριες στρεβλώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άσκησης του 

επαγγέλματος του μηχανικού, όπως διαπιστώνονται από την αναφορά στο ιστορικό 

που περιλαμβάνεται στη συνημμένη Αιτιολογική'Εκθεση έχουν εν συντομία ως εξής:

Άσκηση του Επαγγέλματος στην Ιδιω τικό Τομέα

• Αποκλεισμός ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών από διαδικασίες αδειοδότησης, 

μολονότι αναλαμβάνουν από εργοδότες την ευθύνη εκπόνησης μελέτης, 

επίβλεψης μελέτης ή/και δ/νσης εκτέλεσης ή επίβλεψης λειτουργίας και 

συντήρησης έργου ή εγκατάστασης.
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• Υποβάθμιση της λειτουργίας ομάδας για την παραγωγή τεχνικού έργου και 

εξατομίκευση επιμέρους εργασιών με προφανή σκοπό τη διεκδίκηση επιμέρους 

αμοιβής κατ' ευθείαν από τους εργοδότες.

• Στα προηγούμενα πλαίσια τα βιομηχανικά έργα και οι βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις τεμαχίζονται κατά τις αδειοδοτήσεις με αποτέλεσμα ο έλεγχος 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επικεντρώνεται στις οικοδομικές 

εργασίες ως σαν να είναι ανεξάρτητος από το σύνολο των εργασιών που 

λαμβάνουν χώρα στην πράξη.

• Πρόδηλη συντεχνιακή αντιστοίχιση επαγγελματικών δραστηριοτήτων διπλ. 

μηχανικών με «προνομιούχες ειδικότητες».

Άσκηση του Επαγγέλματος στο Δημόσιο Τομέα.

• Κατηγοριοποίηση μελετών και έργων στα Μητρώα ΔΕ με την κατά το δοκούν 

αντιστοίχιση με ειδικότητες διπλ. μηχανικών και με παράκαμψη του 

Κανονισμού Ταξινόμησης Δραστηριοτήτων (CPV). Το γεγονός στερεί από τους 

διπλ. μηχανικούς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δραστηριοτήτων, ανάλογα 

με τα επαγγελματικά τους προσόντα.

• Αδικαιολόγητη μεγάλη χρονική καθυστέρηση για την αρχική ένταξη στα 

Μητρώα αλλά και για την αναβάθμιση της τάξης των προβλεπόμενων πτυχίων.

• Εξατομίκευση του αντικειμένου και της αμοιβής κάθε ειδικότητας που 

συμμετέχει σε ομάδα έργου και τεμαχισμός του προϋπολογισμού των έργων 

ανάλογα με τις ειδικότητες των εργοληπτών.

• Παράνομη και αντιεπιστημονική περιγραφή των περιεχόμενων μελετών στον 

ΚΠΑΜΥ, που στερεί αντικείμενα εργασιών από ειδικότητες μηχανικών.

• Σαφής καταστρατήγηση ορισμών των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για εκτέλεση ή 

συγχρόνως σχεδίασμά και εκτέλεση εργασιών καθώς και για εκτέλεση και 

συγχρόνως σχεδίασμά και εκτέλεση έργου, ανάλογα με τον λειτουργικό του 

σκοπό.

• Υπερβολική σημασία σε κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή οικονομικών 

φορέων σε διαγωνισμούς, όταν είναι γνωστό ότι η βαρύτητα πρέπει να δίνεται 

στα κριτήρια ανάθεσης.

Οι ευθύνες του ΤΕΕ στη θεμελίωση και συντήρηση των ως άνω στρεβλώσεων, παρά

το ΒΔ 19/21 Φεβ. 1938, που βασίζεται στον ιδρυτικό του νόμο, είναι κατά τη γνώμη

μας τεράστιες, επέδρασαν αρνητικά στην ανάπτυξη και δεν μπορεί να

αποσιωπώνται.
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2.2. Άρθρο 29 του ν.4439/16 για τη «Ρύθμιση του

Έννοια της ρύδμισης. Ελεϋϋερη άσκηση του επαγγέλματος κατά ειδικότητα.

σεις τη& ίπιτροττη^-ΧΜ ασπάζονται και τηρούν την αρχή της 

επαγγελματικής ελευθερίας με βάση την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο 

διπλ. μηχανικό κάθε ειδικότητας τον εφοδιασμένο με επαγγελματικά προσόντα 

γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας, να επιλέγει ελεύθερα τους τεχνολογικούς τομείς 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τους συνεργάτες του και να 

αναλαμβάνει με ευθύνη του να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σχεδίασμά, την 

κατασκευή και στη λειτουργία τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εντολέων του και αφετέρου εξασφαλίζουν την 

εφαρμογή Κανονισμών και Προδιαγραφών προς όφελος του Δημοσίου 

συμφέροντος. Θεωρείται αυτονόητο ότι ο ως άνω επαγγελματίας διπλ. μηχανικός 

αναθέτει σε συναδέλφους του επιμέρους τεχνικές ευθύνες προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η απόδοση και η ασφάλεια των έργων για λόγους Δημοσίου 

συμφέροντος. Η αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την ορθολογική ρύθμιση άσκησης του 

επαγγέλματος του μηχανικού σε συνθήκες ελευθερίας και δημοκρατίας.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οφείλει να διατυπώσει τις προτάσεις της προκειμένου να 

προσδιορισθεί τυχόν διαφορετικά η έννοια της ρύθμισης κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος, σε συνδυασμό με την ισχύ της αρχής της επαγγελματικής 

ελευθερίας.

Επιστημονική Περιοχή.

• Η επιστημονική περιοχή κάθε ειδικότητας δεν αυτονομείται. Εντάσσεται στο 

διεθνές περιβάλλον.

• Η επιστημονική περιοχή υποστηρίζει τους διπλ. μηχανικούς στην άσκηση των 

επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων δεν τους καθιστά όμως ικανούς κατά την 

αποφοίτηση. Η άσκηση του επαγγέλματος εφόσον εξυπηρετεί λόγους Δημοσίου 

συμφέροντος πρέπει να συνδέεται με την απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων.

• Η απουσία πιστοποίησης των σπουδών των ΑΕΙ οδηγεί τουλάχιστον 

μεσοπρόθεσμα στην ανάγκη ουσιαστικοποίησης της Άδειας που χορηγείται από 

το ΤΕΕ κατά ειδικότητα και τομέα εξειδίκευσης, ανεξάρτητα του ιδρύματος 

αποφοίτησης.

επαγγέλματος του μηχανικού.
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Επαγγελματικά Περιγράμματα Ειδικοτήτων.

Αναγνωρίζεται ότι με τη σημερινή οργάνωση του ΤΕΕ είναι αδύνατη η διατύπωση 

των επαγγελματικών περιγραμμάτων των ειδικοτήτων με κοινές παραδοχές, 

κριτήρια και διατυπώσεις των περιεχομένων τους. Παράλληλα όμως πιστεύουμε ότι 

το ΤΕΕ πρέπει και στην παρούσα φάση να διατυπώσει ορισμένες αρχές και 

κατευθύνσεις για το θέμα.

Η δομή του επαγγελματικού περιγράμματος των ΧΜ πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί 

στην κατεύθυνση αυτή (π.χ. Αναφορά στη Διεθνή Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων 

\ /  του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας - ILO, Προσδιορισμός των βασικών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών της ειδικότητας). Στο αμέσως προσεχές διάστημα 

απαιτείται αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΤΕΕ, ώστε να καταστεί 

φορέας πιστοποίησης προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο 

προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Προτάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού με αντιστοίχιση 

σε δραστηριότητες της Μ ηχανικής (παρ. 4β του Ά ρθρου 29).

Προτάσεις προς συζήτηση στην ως άνω κατεύθυνση που αποτελεί και το κυρίως 

ζητούμενο της ρύθμισης κατά την άσκηση του επαγγέλματος περιλαμβάνονται στο 

Άρθρο 5 του Προσχεδίου για τη Ρύθμιση του Επαγγέλματος του ΧΜ. Επισημαίνεται 

ότι οι προτάσεις μας είναι απολύτως συμβατές με τη λογική του ΒΔ 19/21 Φεβ 1938, 

που ισχύει και σήμερα ως νομικό κείμενο συνδεδεμένο με την ίδρυση και 

λειτουργία του ΤΕΕ.

Η Αντιπροσωπεία οφείλει να διατυπώσει τυχόν διαφορετικές ή συμπληρωματικές 

θέσεις και προτάσεις.

Συνάδελφοι,

Δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση στους κόλπους του ΤΕΕ. Δεν μπορούμε όμως να 

αποδεχτούμε θέσεις και προτάσεις που αφενός μεν δεν επιλύουν γνωστά προβλήματα 

αφετέρου δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις του Αρθρου 29. Αισθανόμαστε κατόπιν τούτου την 

υποχρέωση να υποβάλουμε το παρόν και τα συνημμένα του ως βασική εισήγηση κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος στην Αντιπροσωπεία της 10-11 τ.μ., προκειμένου να εξυπηρετήσει 

στη διαμόρφωση των θέσεων που πρέπει να διατυπώσουν στην Επιτροπή του Άρθρου 29 οι 

εκπρόσωποι του ΤΕΕ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η απόφαση Α86/Σ22/2006 της ΔΕ, δεν
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είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις του Αρθρα^9 και σε κάθε περίπτωση δεν εγκρίθηκε ποτέ από 

την Αντιπροσωπεία.

Συναδελφικά,

Κ.Κρεμαλής
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Fwd: Τροπολογίες στη βασική εισήγηση για τα επαγγελματικά

. από 2

Θέμα: Fwd: Τροπολογίες στη βασική εισήγηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα 
Από: Tonia Moropoulou <amoropul@central.ntua.gr>
Ημερομηνία: 11/6/2017 11:47 πμ
Προς: Λιαραμαντζας Θεμης <tl@central.tee.gr>

Στάλθηκε από το iPhone μου 

Έναρξη προωθημένου μηνύματος:

Από: "Thanasis Giannadakis" < ngiannad(Sgmail.com>
Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2017 - 4:53:02 μμ EEST
Προς: ’ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ'
<amoropul(5)central.ntua.gr>
Θέμα: Τροπολογίες στη βασική εισήγηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα

(1, Να ληφθεί υπόψη η Α 1 /Σ 28 /2012  απόφαση της Δ .Ε  του Τ.Ε.Ε

2. Θέσπιση Ο μάδω ν Έργου για κατηγορίες έργων και εγκαταστάσεων όπου
κ απαιτείται η δραστηριοποίηση περισσότερων της μια ειδικότητας με ελάχιστες 

προδιαγραφές στελέχωσης και υποχρεωτικότητα, για λόγους εθνικού 
συμφέροντος (αποτροπή εκροής επιστημονικού δυναμικού), ποσόστωσης Νέων 
Μηχανικών προς απόκτηση εμπειρίας αυτών. Η Διοίκηση των Ομάδω ν Έργου  
αποτελεί αντικείμενο Διπλωματούχου Μηχανικού.

3. Θα πρέπει οι ομάδες έργου των ειδικοτήτων του 29 Ν. 4 4 3 9 /2 0 1 6  να 
οδηγηθούν σε κοινά πορίσματα ως προς τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
που έχουν διεπιστημονική προσέγγιση (διαμοιραζόμενα επαγγελματικά  
δικαιώματα)

Θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών ελέγχου πιστοποίησης ποιότητας και 
ασφάλειας έργων και εγκαταστάσεων

Η εμπειρία μπορεί να αποτελεί παράμετρο ανάληψης τεχνικής ευθύνης στην 
επίβλεψη και συντονισμό τεχνικών έργων αλλά δεν αποτελεί αναγκαία  
προϋπόθεση για την απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών δικαιωμάτων 
πρόσβασης σε δραστηριότητες Μηχανικού.

Θανάσης Γιανναδάκης

Δρ. Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

Τηλ. 6977 86 5 4 5 0
email: nqiannad@ qm ail.com
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ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΕ

Υποβάλλεται εις το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ την 1 Οη Ιουνίου 2017

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων στην συνεδρίασή της της 10ης Ιουνίου 
2017 εξέτασε αναλυτικά το πόρισμα της τριμελούς Ομάδας έργου της 21ης Μαΐου 2017 η 
οποία συστάθηκε από την παρ.4 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ Α' 222) για τη ρύθμιση του 
επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και απαρτιζόμενη από τους συναδέλφους:

1) Χίνη Ευάγγελο, εκπρόσωπο ΑΕΙ, πρόεδρο της τριμελούς ομάδας έργου

2) Υάκινθο Κυριάκο, εκπρόσωπο ΑΕΙ

3) Πορτάλιου Ειρήνη, εκπρόσωπο ΠΣΔΜ-Η.

Από την εξέταση αυτή η ΕΕΕ Μηχανολόγων του ΤΕΕ διαπιστώνει ότι η μεθοδολογία την 
οποία ακολούθησε η τριμελής Ομάδα Έργου και το πόρισμα το οποίο συνέταξε 
ανταποκρίνονται πλήρως εις τις απαιτήσεις του νόμου δια την πλήρη τεκμηρίωση των 
προτεινόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση το γνωστικό υπόβαθρθο εκάστης 
ειδικότητας μηχανικούς, και επομένως η μεθοδολογία της τριμελούς ομάδας έργου κρίνεται 
ως υποδειγματική.

Ειδικότερα η ΕΕΕ Μηχανολόγων συντάσσεται πλήρως με την διαπίστωση του πρακτικού της 
τριμελούς Ομάδας Έργου το οποίο αναφέρει ρητώς ό τ ι:

"Η  ομάδα έργου θεωρεί αδύνατο και με καταστροφικά μελλοντικά αποτελέσματα την πρόταση\ 
ΐ’4 αποδοθεί επαγγελματικό δικαίωμα σε οποιαδήποτε ειδικότητα εάν δεν βασίζεται σε Οΐιάδα 
διδασκομένων Μαθημάτων όπως αυτά προκύπτουν από το πρόγραμμα σπουδών. Εμπειρία η 
οποία δεν βασίζεται σε γνωσιακό υπόβαθρο (μαθήματα), ό χ ϊ μόνο δεν τεκμηριώνει 
επαγγελματικό δικαίωμα αλλά και θέτει σε κίνδυνο την ζωή του κοινωνικού συνόλου, του 
εργατικού προσωπικού αλλά και του ίδιου του μηχανικού. Επίσης θέτει υπό διακύβευση την 
δημόσια και ιδιωτική περιουσία στερώντας ζωτικούς πόρους από την χώρα”

-π ?  <>τ>Υΐ.·Η
τα μέλη της ΕΕΕ γων

Ευθυμιάδης ΑπόσΐολΠςΓΕπιμελητής της Επιτροπής

Βεζυργιαννίδης Ιωάννης

Μανσούρ Γκαμπριέλ Παπαδάκος Γεωργιος


