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Δελτίο τύπου  

Άσκηση επαγγέλματος – επαγγελματικά δικαιώματα 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών χρειάζονται επικαιροποίηση και 

εκσυγχρονισμό και ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων όλων των ειδικοτήτων 

χρήζει άμεσης και σοβαρής αντιμετώπισης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την 

εκρηκτική αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων και των τμημάτων των 

τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν ενταχθεί στο χώρο χιλιάδες νέοι επιστήμονες όλων 

των ειδικοτήτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα νέα τμήματα που 

δημιουργήθηκαν δεν είχαν σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και πέραν του 

ακαδημαϊκού τίτλου, το πρόγραμμα σπουδών τους, κάλυπτε ευρύ αλλά ταυτόχρονα 

και παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο με τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων κλήθηκαν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον στο 

οποίο η καταχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ήταν ανύπαρκτη και 

στηρίχθηκε, όπου ήταν πλέον αναπόφευκτο, σε συντεχνιακούς συσχετισμούς και σε 

“παλαιοκομματικές” νοοτροπίες και αντιλήψεις. Η πολιτεία επί δεκαετίες έκρυψε 

κάτω από το χαλί τα προβλήματα που συσσωρεύονταν. Αποτέλεσμα της πρακτικής 

αυτής είναι τόσο οι μηχανικοί, όσο και η πολιτεία και οι πολίτες να βρίσκονται σε 

πλήρη σύγχυση για το ποιος μηχανικός είναι αρμόδιος να υπογράψει τι. 

Το ΤΕΕ και οι κλαδικοί σύλλογοι των μηχανικών έχουν ήδη από το 2006 αντιληφθεί 

το μέγεθος των προβλημάτων που γεννά αυτή η πρακτική και έχουν πιέσει για 

αλλαγή του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος, αλλά και για την κατοχύρωση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των επιμέρους ειδικοτήτων. 

Σήμερα μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση και με τις επιταγές της Τρόικας για 

άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού, η πολιτεία έχει ψηφίσει νόμο για 

σύσταση νέων μητρώων (Ν.4030),ενώ μόλις πρόσφατα έδωσε την δυνατότητα στο 

ΤΕΕ να συστήσει νέα μητρώα, αλλά και να γίνει φορέας πιστοποίησης τεχνικών 

επαγγελμάτων. Η δε πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

(http://www.epant.gr/img/x2/gnomod/gnomodo31_1_1391679669.pdf) έχει 

αναδείξει εκ νέου το πρόβλημα, το οποίο συντηρείται από το απαρχαιωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών. 

http://www.epant.gr/img/x2/gnomod/gnomodo31_1_1391679669.pdf


Εμείς, ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 

κλαδικούς συλλόγους και με τη συνδρομή του ΤΕΕ, συνεχίζουμε τον διάλογο για τα 

επαγγελματικά μας δικαιώματα. Υπάρχει, στην παρούσα χρονική στιγμή, η 

συναίσθηση ευθύνης όλων των συναδέλφων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. 

Τέτοιο είναι η σαφής και ξεκάθαρη εικόνα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. 

Δυστυχώς,  η πολιτεία με τις πράξεις της θολώνει τη συζήτηση εντός του κλάδου 

των μηχανικών. Σήμερα που έχει αλλάξει όλο το πλέγμα άσκησης του 

επαγγέλματος και όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο 

περιβάλλον, συγκεκριμένοι κλάδοι ευνοούνται περιστασιακά ενώ άλλοι 

παραμελούνται συστηματικά, θυμίζοντας παλαιές συντεχνιακές πρακτικές οι οποίες 

αγνοούν το συμφέρον των πολιτών και της πολιτείας.  

Η πολιτεία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη συζήτηση για τα επαγγελματικά 

δικαιώματα, αυτή πρέπει γίνεται μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών επί ίσης 

βάσης. Οι μηχανικοί μπορούν να συνθέτουν και να δίνουν λύσεις .   

Η συζήτηση έχει αρχίσει, πράξεις τις πολιτείας που διαμορφώνουν δεσπόζουσα θέση 

σε επιμέρους κλάδους, πρέπει να ανασταλούν άμεσα. Δεν είναι δυνατόν να 

ανατίθεται στο  ΤΕΕ η ανασύσταση των Μητρώων των μηχανικών και ταυτόχρονα η 

πολιτεία να παρεμβαίνει με  περιορισμούς και αποκλεισμούς ειδικοτήτων. 

Οι συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορούν να 

μελετήσουν, να επιβλέψουν και να κατασκευάσουν. Το πράττουν ήδη επί δεκαετίες 

σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.   

 

 

Για τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Μ.Θ.) 
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