
 
Ἐλ ὄςεη ηῆο ζπδεηήζεσο δηα ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ ΤΕΕ, θαηαζέησ ηὰο  βαζηθάο ἐκνῦ ἀπόςεηο ἐπί ηνῦ 

ζέκαηνο: 

 

Σκοπόρ 

Ἡ ἀλαζεώξεζε ηνῦ θαηαζηαηηθνῦ ΤΕΕ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ἀπνζθνπῇ εἰο ηελ ἀλαβάζκηζηλ ηῶλ 

πξνζθεξνκέλσλ ὑπεξεζηῶλ ηνῦ ΤΕΕ ἀθ' ἐλόο κελ πξνο ηα κέιε ηνπ, ἀθ' ἐηέξνπ δελ πξνο ηελ Ἐιιεληθήλ 

θνηλσλίαλ.  Ἵλα γελῇ αὐηό ην ΤΕΕ πξέπεη λὰ ἀπειεπζεξσζῇ ἀπό ηνλ ζαλάζηκνλ ἐλαγγαιηζκόλ απηνῦ κε ηὰο 

παξαηάμεηο θαί δὴ ηὰο θνκκαηηθάο.  

 

Σηόσορ ππῶηορ : ἀνάδειξιν ηοῦ κύποςρ και ηῆρ ἀπιζηείαρ ηῶν μελῶν ηοῦ ΤΕΕ 

Τν πξόβιεκα: Η ζεκεξηλή θαηαξάθσζηο ηνῦ θύξνπο ηνῦ κεραληθνῦ θαί ηῆο ἰζνπεδώζεσο ηῶλ ἀμηώλ ηῶλ 

κεραληθῶλ, εἶλαη ε βαζηθή αἰηία ἀπνζπλζέζεσο ηνῦ ΤΕΕ θαὶ ηῆο ἀπνκαθξύλζεσο ηῶλ κεραληθῶλ ἀπό αὐηό. 

Ο ἐιεύζεξνο ἐπαγγεικαηίαο κεραληθόο δελ ἔρεη λα πξνζβιέπῃ ζε ηίπνηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηῆο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ παξά κόλν εἰο ηελ ἰζνπέδσζηλ ηῆο ἐπαγγεικαηηθεο ηνπ εὐζύλεο, ὑπό "ζπλαδέιθσλ" 

νἴηηλεο παξαβηάδνπλ πάζα ἔλλνηα ἐπαγγεικαηηθῆο δενληνινγίαο. 

 

Η ιύζηο ηνῦ πξνβιήκαηνο:  

α) Δεκηνπξγία ηνῦ ζεζκνῦ ηνῦ Ἐπαγγελμαηία Μησανικοῦ ἀπό ην ΤΕΕ εἰο ηνπο ἐπηκέξνπο ηνκεῖο 

δξαζηεξηόηεηνο ρσξίο ζπλάξηεζηλ ηῶλ ηίηισλ αὐηῶλ κε ἐπαγγεικαηηθό "δηθαίσκα" : Επαγγεικαηίαο 

κεραληθόο :  

 

1) θαηά ὑθηζηάκελε εἰδηθόηεηα ηνῦ ΤΕΕ,  

 

2) θαηά ηνκέα δηνηθήζεσο (δηαρείξηζε έξγσλ, πνηνηηθόο έιεγρνο θαηά ISO 9001, δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο 

θαηά ISO 14000, δηαρείξηζε ἐλεξγείαο θαηά ISO 50001, δηαρείξηζε πιεξνθνξηαθῶλ ζπζηεκάησλ θαηά ISO 

20000, θιπ.)   

 

3) Καηά εηδηθή επηζηνκνληθή ηερληθή (π.ρ. ζηαηηθέο κειέηεο πςειώλ θηηξίσλ, ζεξκνηερληθέο κειέηεο 

ζεξκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, πδξαπιηθά έξγα, θιπ)  Πξόζβαζηλ εἰο αὐηνύο ηνύο ηίηινπο ζα ἀπνθηᾶηαη κε 

βάζηλ ηὰ ἔηε ἐπαγγεικαηηθῆο ἐκπεηξίαο (π.ρ. 15 ἔηε) ὁ ἀξηζκόο ηῶλ ὁπνίσλ ζα κεηώλεηαη κεηά ἀπό 

ἐπαγγεικαηηθέο ἐμεηάζεηο. Δηα ηνύο ἀπνθνίηνπο ΤΕΙ ηα ἔηε ηῆο ἀπαηηνπκέλεο ἐκπεηξίαο ζα εἶλαη αὐμεκέλα 

θαηά 3 ἔσο 5 ἔηε. 

 

β) Δηαηήξεζηο ηνῦ ζεζκνῦ ηνῦ Διπλωμαηούσος Μησανικοῦ κε παξάιιειε αὐζηεξνπνίεζηλ ηνῦ θώδηθα 

ἐπαγγεικαηηθῆο δενληνινγίαο ὠο πξνο ηελ ἀλάιεςηλ ἐπαγγεικαηηθῶλ επζπλῶλ ρσξίο ἐπαγγεικαηηθή 

ἐκπεηξία, ἤ καζεηεία ἤ/θαη ἐγθύθιην ἐπηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζηλ.  

 

γ) Πιήξεο δηαρὠξηζκόο θαη πξνζηαζία ηῆο ἀζθήζεσο ηνῦ Ἀξρηηεθηνληθνῦ Ἐπαγγέικαηνο, ὡο ρσξηζηό 

ἐπάγγεικα ηνῦ Ἀξρηηέθηνλνο Μεραληθνῦ.  

 

δ) Πιήξεο δηαρσξηζκόο θαη πξνζηαζία ηῆο ἀζθήζεσο ηνῦ ἐπαγγέικαηνο ηῆο Τνπνγξαθίαο. ὡο ρσξηζηό 

ἐπάγγεικα ηνῦ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνῦ.   

 

ε) Ἀλαβάζκηζηο ηῶλ Ἐπηζηεκνληθῶλ Ἐπηηξνπῶλ ηνῦ ΤΕΕ νἱ ὀπνῖεο ζα δύλαληαη λα ἐπεμεξγάδνληαη ζνβαξέο 

θαηαγγειίεο δηα ζέκαηα δενληνινγίαο (π.ρ. ἔθδνζηλ νἰθνδνκηθῆο ἀδείαο ζε ηπθιό γήπεδν ἐθηόο ζρεδίνπ) θαη 

λα εἰζεγνῦληαη ἀπ' εὐζείαο εἰο ηα πεηζαξρηθά ὄξγαλα. 

 

ζη) Ἀπνθιεηζκόο ἀπό ηα αἰξεηά ὄξγαλα ηνῦ ΤΕΕ ὄζσλ κεραληθῶλ δελ ὑπόθεηληαη εἰο ηα πεηζαξρηθά ὄξγαλα 

αὐηνῦ. Ἀιιαγή ηεο λνκνζεζίαο δηα ὑπαγσγή ηῶλ δεκνζίσλ ὑπαιιήισλ κεραληθῶλ εἰο ηα πεηζαξρηθά ὄξγαλα 

ηνῦ ΤΕΕ. 

δ) Δεκηνπξγία ηνῦ ζεζκνῦ ηνῦ Δικαζηικοῦ Ππαγμαηογνώμονορ Μησανικοῦ, ὁ ὁπνῖνο ζα πξέπεη λα 

θαηαζηῇ βαζηθόο παξάγσλ ηῆο ἀζηηθῆο θαη πνηληθῆο δηθνλνκίαο. Οη πξαγκαηνγλώκνλεο αὐηνί ζα 

ἀλαδεηθλύνηαη κε βάζηλ αὐζηεξά θξηηήξηα ἐπαγγεικαηηθῆο ἐκπεηξίαο θαη δηθνλνκηθῆο θαηαξηίζεσο ἡ ὀπνία 

ζα παξέρεηαη ἀπό ην ΤΕΕ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηόπνπο Δηθεγνξηθνύο Σπιιόγνπο.   

 

Σηόσορ δεύηεπορ : ἐξοβελιζμόρ ηῆρ παπαηαξιακῆρ ζςγκποηήζεωρ ηοῦ ΤΕΕ 

 

Εἰο πάζαλ ἐθινγή εἰο ηα ὄξγαλα ηνῦ ΤΕΕ, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζῇ ἤ ἔλλνηα ηνῦ παξαηαμηαθνῦ ςεθνδειηίνπ 

θαί λα εἰζαρζῇ ην εληαίν ςεθνδέιηην κε πεξηνξηζκέλε ζηαπξνδνζία, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηῶλ εθιέμηκσλ 

ππνςεθίσλ εηο ην όξγαλν ππό εθινγήλ. Π.ρ. δηα ηα νιηγνκειή όξγαλα (π.ρ. επηζηεκνληθέο επηηξνπέο) ζα 

πξέπεη λα ηζρύῃ ἡ κνλνζηαπξία, ελῶ δηα ηα πνιπκειή όξγαλα (από 10 έσο 50) κέιε, ὁ αξηζκόο ηῶλ ζηαπξῶλ 



ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 10% ηῶλ ππνςεθίσλ ηνῦ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ, ζηξνγγπινπνηεκέλνο πξνο ηα 

θάησ. 

 

Άλεπ ηῶλ αλσηέξσ ζεκειησδῶλ αιιαγῶλ, ηὸ ΤΕΕ εἶλαη θαηαδηθαζκέλν εἰο παληειή ἐμαθάληζηλ. 

 


