ΕΙΗΓΗΗ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Η αλαγλώξηζε ηωλ εληαίωλ θαη αδηάζπαζηωλ ηίηιωλ ζπνπδώλ ηωλ
πνιπηερλείωλ, πνιπηερληθώλ ζρνιώλ θαη ηκεκάηωλ απηώλ ωο
κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ, απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ ΤΔΔ, ησλ
πνιπηερλείσλ θαη πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο Φώξαο ηα ηειεπηαία 15
ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.
Η πξόζθαηε θαηάζεζε από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο ζε δηαβνύιεπζε
ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ, ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά,
ζπληζηά ζεζκηθή παξέκβαζε αλαγλώξηζεο ησλ ζπνπδώλ ησλ
κεραληθώλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή (άξζξν 46 ηνπ ζρ. λ. «Ανώηαηη
Εκπαίδεσζη- ΄Ερεσνα κ.ά. διαηάξεις»).
Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ. θαιεί όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ θαη όινπο ηνπο κεραληθνύο βνπιεπηέο λα ςεθίζνπλ ηελ
πξόηαζε απηή, ε νπνία ζπλ ηνηο άιινηο, παξέρνληαο ηελ αλαγλώξηζε
ηεο δηαβάζκηζεο ησλ επηπέδσλ ζπνπδώλ ηεο αλώηαηεο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο, θαηνρπξώλεη ην εληαίν αδηάζπαζην πεληαεηέο δίπισκα,
επηηξέπεη ηε δηαβάζκηζε ηεο ηερληθήο επζύλεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
ηερληθώλ επαγγεικάησλ θαη δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο ελνπνίεζεο ηνπ
ηερληθνύ θόζκνπ.
Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία εθηηκά όηη ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο
πηπρηνύρσλ ΤΔΙ ζην ΤΔΔ, - ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1486/84-, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε
ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4233/2014, απνηειεί έλα πξώην ζπληεηαγκέλν
βήκα από ην ΤΔΔ ζηελ θαηεύζπλζε απηή.
Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ ζα επαλέιζεη θαη ζα ζπδεηήζεη
νινθιεξσκέλα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ΤΔΔ θαη σο
πξνο ην ζέκα απηό ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν (7 θαη 8 Οθησβξίνπ
2017).
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2. ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4439/2016 γηα ηε ξύζκηζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ:
α) νη εθπξόζωπνη ηνπ ΣΕΕ ζηελ θνηλή επηηξνπή κε ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ παξαγσγηθώλ ππνπξγείσλ, ζπδήηεζαλ θαη
ππνζηήξημαλ
ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. γηα ηε
δηαζθάιηζε ησλ όξσλ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, όζνλ αθνξά
ζηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο, κε θαηνρύξσζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο
βάζεη ηεο Απόθαζεο Α86/Σ22/2016 ηεο Γ.
Δπηηξνπήο ηνπ ΤΔΔ.
Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία απνθαζίδεη όηη απαξαίηεηεο
ξπζκίζεηο ζην Π.Δ. γηα ηε δηαζθάιηζε ηωλ όξωλ ηεο άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηνο,
όζνλ αθνξά ζηνπο δηπιωκαηνύρνπο
κεραληθνύο, κε θαηνρύξωζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη
νη θάηωζη (ζπλεκκέλν 1).
β) όζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηηο βαζηθέο
εηδηθόηεηεο, ην ΤΔΔ ήδε από ην 2015 είρε πξνεγεζεί ηεο
λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4439/2016 θαη είρε
δεκηνπξγήζεη ζην πιαίζην ηεο θάζε εηδηθόηεηαο - θαη ησλ λέσλ
εηδηθνηήησλ - , επξείεο επηηξνπέο κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ
ησλ Δ.Δ.Δ. ηνπ ΤΔΔ, ησλ επηζηεκνληθώλ – επαγγεικαηηθώλ
ζπιιόγσλ θαη ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ θαη
ηκεκάησλ αλά εηδηθόηεηα, νη νπνίεο, δηακόξθσζαλ θαηά ην
δπλαηόλ κία ζπλαληίιεςε ζην πιαίζην θάζε εηδηθόηεηαο, θαζώο
επίζεο θαη δηαηύπσζαλ ελζηάζεηο ζε νξηζκέλα ζέκαηα παξάιιειεο
πξόζβαζεο ή θαη ζηε κεζνδνινγία γεληθόηεξα.
Σήκεξα νη επηηξνπέο ησλ εηδηθνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 4439/2016 έρνπλ νινθιεξώζεη ζε πξώην θύθιν ηηο
επεμεξγαζίεο ηνπο γηα ην Π.Γ. θαη θαινύληαη πξνγξακκαηηζκέλα,
από ηηο 13 έσο 15 Ινπλίνπ 2017, κεηά από πξόηαζε ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπ ΤΔΔ, από ηελ θνηλή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 29 γηα
ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ Π.Γ.
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Η Κεληξηθή Αληηπξνζωπεία ηνπ ΣΕΕ εθηηκά ηελ αλάγθε νη
επεμεξγαζίεο ηωλ εηδηθνηήηωλ:


Να έρνπλ αλάινγε αλάπηπμε, δειαδή λα παξνπζηάδνπλ ηα
θύξηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εηδηθόηεηαο ζην επαγγεικαηηθό
πεξίγξακκα.



Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα θσδηθνπνηεκέλε νξνινγία γηα ηελ
πξόζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο



Να ελαξκνλίδνληαη κε ην consensus (ζπλαληίιεςε) πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην ΤΔΔ ζηηο νκόινγεο επηηξνπέο ησλ
εηδηθνηήησλ, όπνπ απηό επηηεύρζεθε.

Ο Πξόεδξνο
ηνπ ΤΔΔ
Γ. Σηαζηλόο

Η Πξόεδξνο
ηεο Αληηπξνζσπείαο ΤΔΔ
Α. Μνξνπνύινπ

Τν Μέινο
ηεο Αληηπξνζσπείαο ΤΔΔ
Θ. Βακβνπξέιιεο

