
Ειζήγηζη προς ηην Α/ΤΕΕ (10/6/2017) 

Τα επαγγελμαηικά δικαιώμαηα ζηο ζηόχαζηρο 

Γηα κηα αθφκα θνξά ε πνιηηεία ζέηεη ζε θίλδπλν ην δεκφζην ζπκθέξνλ επηδηψθνληαο λα 

απφξπζκίζεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κεραληθψλ, κεηαηξέπνληαο ην επηζηεκνληθφ 
έξγν ζε εκπφξεπκα. Με  κηα fast track δηαδηθαζία  15  εκεξψλ παξαβηάδνληαο  ηηο  ίδηεο  ηηο  
επηηαγέο  ηνπ  λφκνπ  πνπ πξνβιέπεη  πεληάκελε  επεμεξγαζία, θαινχκαζηε λα  απνθαζίζνπκε  

γηα  ην  κέιινλ φισλ  ησλ ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη ηεξάζηησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο κε έλα 
πξνδηαγεγξακκέλν multiple choice πίλαθα πνπ ηεκαρίδεη (πξνθαλψο βάζε εηιεκκέλσλ 

απνθάζεσλ) ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν.  

ηε δηαδηθαζία απηή δελ ππάξρεη θαλέλαο νξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν 
νθείιεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηελ απφδνζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζε εθείλνπο πνπ 
έρνπλ επάξθεηα ζην πεδίν.ηε δηαδηθαζία απηή δελ πξνβιέπεηαη θακία δηεπηζηεκνληθή 

δηαβνχιεπζε θαη δελ ζεκειηψλεηαη φπσο ζα φθεηιε ε έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο δηεπηζηεκνληθήο 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ παξαγσγή ελφο έξγνπ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή πνπ επηθαιείηαη ηε ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ, 

παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα ηα δεηήκαηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα 
Σερλνινγηθά Ιδξχκαηα (ΣΔΙ), ηα θνιέγηα ηξηεηνχο  θνηηήζεσο  θαη  ηηο  ζρνιέο  ηνπ  

εμσηεξηθνχ  νη  νπνίεο  έρνπλ  ηζνηηκία  αιιά  φρη αληηζηνηρία κε ηηο εκεδαπέο. 

Καη φια απηά ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ρσξίο θακία δηαβνχιεπζε κέζα ζηα 
πξναπαηηνχκελα ησλ κλεκνλίσλ, ζεζκνζεηνχληαη ηα κεηξψα κειεηεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ 
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, κέζα  απφ  ηα  νπνία  θαηαζηξέθεηαη  ν  ρψξνο ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ κειεηεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ κηθξψλ ηερληθψλ γξαθείσλ ππέξ 
ησλ κεγάισλ ηερληθψλ εηαηξηψλ. 

Δπαλαιακβάλεηαη δε κε πεξηζζή επηκέιεηα θαη ζηα ηξία κλεκφληα θαη πξνζθάησο θαη ζην 4ν 

κεκφλην, κε ηνλ ςεπδψλπκν ηίηιν «άλνηγκα ηνπ επαγγέικαηνο 
ησλ  κεραληθψλ».    Τινπνηείηαη  κε  ηνλ  Ν.  4254/14,  θαη  κε  ηελ ππνγξαθή λέσλ ΠΓ 

ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ ΣΔΔ, κε ηνλ νπνίν νη εηδηθφηεηεο ησλ κεραληθψλ θαηαιχνληαη 
πιήξσο, γηα λα ππνθαηαζηαζνχλ κε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
κεραληθψλ».  

Πξφζβαζε  ζε  απηέο  ζα  έρνπλ  αθφκα  θαη  πηπρηνχρνη  ηξηεηψλ ζπνπδψλ θαη θνιεγίσλ, κε 

πξνζζήθεο «βειηησηηθψλ» γλψζεο, άζθεζεο είηε εκπεηξίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πνιηηηθή επηινγή 
λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ κε ηερλεηή ππεξπξνζθνξά θαη 

ππνηίκεζε     ηεο     εξγαζίαο     καο,     γηα     λα     απμεζεί     ε «αληαγσληζηηθφηεηα». 
Πνιηηηθή πνπ έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε απηέο πνπ επέθεξε ε θαηάξγεζε ησλ 
ειάρηζησλ ακνηβψλ. Δίλαη πιήξεο θαη νκνινγεκέλε ε επίγλσζε φζσλ ηελ επηβάιινπλ φηη απηφ 

ζα γίλεη εηο βάξνο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Σελ επηδείλσζε ζε απηφ ην ηνπίν είρε πξνδηαγξάςεη 
ην δεκνζηνπνηεκέλν λνκνζρέδην γηα ην «Μεηξψν πληειεζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ», πνπ αθνξά 

ζε κειέηεο θαη θαηαζθεπέο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην δεκφζην. Σν κεηξψν απηφ, δεκηνπξγεί 
κεραληθνχο δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ, ρσξίδνληαο 

ηνπο  δηπισκαηνχρνπο  ζε  θάζηεο,  κε  θαηφρνπο  πηπρίσλ δηαθνξεηηθήο ηάμεο. Παξά ηελ 
θαηλνκεληθή αληίζεζή ηνπ κε ην «άλνηγκα ηνπ επαγγέικαηνο», ε ζηφρεπζε είλαη θνηλή: Αχμεζε 
ηεο θεξδνθνξίαο,  ζπγθέληξσζε  ησλ  έξγσλ  θαη ησλ κειεηψλ  ζε κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, επηβάιινληαη δπζπξφζηηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηάβαζε ζε 
αλψηεξα  πηπρία, πξνζβάζηκα  κφλνλ απφ επηρεηξήζεηο αχμνληνο κεγέζνπο θαη 

γηα   απηέο   εμαζθαιίδνληαη   πξφζζεηα αζέκηηα πιενλεθηήκαηα.  Η  εηζαγσγή ησλ λέσλ ζην 
επάγγεικα ζα γίλεηαη κε κεδεληθά επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη κε φξνπο καζεηείαο. 



“Γφθηκνη Μεραληθνί” αιιά κε ίδηεο ππνρξεψζεηο ζε θφξνπο θαη εηζθνξέο γηα ηελ πξψηε 
ηεηξαεηία απφ ηελ εγγξαθή ζην ΣΔΔ. Βέβαην απνηέιεζκα: ε βίαηε ππαιιεινπνίεζε ησλ λέσλ 

θαη ησλ κηθξψλ γξαθείσλ, αλ φρη ε εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο ρψξαο θαη ε 
δεκηνπξγία ελφο ηνπίνπ κηαο λέαο άγξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηθαλήο θαη πεηζαξρεκέλεο λα 

πινπνηήζεη ην κλεκνληαθφ  project  πιήξνπο  εθπνίεζεο  ηνπ  δεκφζηνπ  πινχηνπ αιιά θαη λα 
ζθξαγίδεη ην λέν ηνπίν ησλ θαηαζθεπψλ ελ γέλεη πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ θαη εηο βάξνο, 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.. 

Το ΤΕΕ ως «ηετνικός ζύμβοσλος» ηης Τρόικας 

Ήδε απφ ηελ πεξίνδν πξνεδξίαο πίξηδε, ην ΣΔΔ άξρηζε λα κεηαιιάζζεηαη θαη λα ζπλδξάκεη 
ζηελ θαηαζηξνθή ησλ επαγγεικαηηθψλ καο δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα «δηαζσζεί» ην ίδην 
κέζα ζηε κλεκνληαθή επνρή. Η απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ λα εθαξκφζεη ηνλ Ν. 4254 (ηελ νπνία 

νη δπλάκεηο πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ΑΡ.ΑΓ.έ.. θαηαςήθηζαλ ην 2014), ε πξνζπκία ηνπ λα 
παξάζρεη ζρέδην λέσλ ΠΓ γηα ηελ άισζε ησλ επαγγεικαηηθψλ καο δηθαησκάησλ (πνπ θέηνο 

απνηξάπεθε, κε ηελ άξλεζε κηαο ζεηξάο εηδηθνηήησλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηε δηάιπζε απηή), νη 
ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε σο ζχκβνπινο, απφ θνηλνχ κε φιεο ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ 
θιάδνπ, γηα ηελ πξψηε εθδνρή ηνπ λνκνζρέδηνπ γηα ην Μεηξψν πληειεζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ 

ην 2015 θαη πνπ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2017 επαλεθθηλά, δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην 
παξεξκελείαο: ην λέν ΣΔΔ θαη νη παξαηάμεηο πνπ ζηήξημαλ απηή ηελ θαηεχζπλζε, επηδηψθνπλ 

λα απνηειέζνπλ ηνλ «ηξνρνλφκν» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ πνπ δηαιχνπλ 
ηα επαγγεικαηηθά καο δηθαηψκαηα, φρη κφλν γηα ηνπο κεραληθνχο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ 
ηερληθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επέιεμε λα εμαζθαιίζεη ηελ δηθή ηνπ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα: 

εηζπξάηηνληαο απφ ηνπο κεραληθνχο εμέηαζηξα θαη δίδαθηξα ζεκηλαξίσλ. 

Για ηην σπεράζπιζη ηων επαγγελμαηικών δικαιωμάηων μέζα ζηην κρίζη 

Απνξξίπηνπκε   ηε   ξεπζηνπνίεζε   ησλ   επαγγεικαηηθψλ   καο 
δηθαησκάησλ,   αιιά   θαη   ηελ   ινγηθή   “εηδηθφηεηα   ελαληίνλ εηδηθφηεηαο”. Απαηηνχκε  –

  παιεχνπκε γηα: 

 Σελ  θαηάξγεζε  ηνπ  λ.4254/2014 γεληθά αιιά θαη εηδηθά σο πξνο ηηο 
δχν   ππνπαξαγξάθνπο   ΙΓ.12   θαη Σ.23. 

 Σελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ ζηηο 15.10.2014, ηελ απφζπξζε ησλ 
ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ΠΓ πνπ έρνπλ δεη ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο. 

 Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ήδε πινπνηνχλ λέα θαηαθεξκαηηζκέλα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κέζα απφ εηδηθά κεηξψα, ζεκηλάξηα θαη εμεηάζεηο. 
 Σελ απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην «χζηεκα Παξαγσγήο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ 

Σερληθψλ Έξγσλ θαη Τπνδνκψλ». 
 Όρη ζηελ απνζχλδεζε πηπρίνπ – επαγγέικαηνο. Καηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζε ζπλνρή κε ηα πηπρία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, ζηε βάζε ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ εληαίνπ 
– αδηάζπαζηνπ 5εηνχο θχθινπ ζπνπδψλ. 

 Σε δηεχξπλζε  ησλ δηθαησκάησλ γηα φζεο εηδηθφηεηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλν επαγγεικαηηθφ 
αληηθείκελν εθφζνλ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπνπδέο. 

 Σελ απφδνζε δηθαησκάησλ ζηνπο απνθνίηνπο ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ (φπσο νη κεραληθνί 
ρσξνηαμίαο θαη νη κεραληθνί πεξηβάιινληνο) θαη εθπξνζψπεζεο απηψλ ζην ΣΔΔ. 

 Σελ εθ λένπ ζεζκνζέηεζε ησλ ειάρηζησλ ακνηβψλ. 
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