Πξνο
-Αληηπξνζσπεία ΣΔΔ
-Σκήκα Τπνζηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο & Πεηζαξρηθνύ Διέγρνπ (Γξ. Πξνέδξνπ)

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΓΑ: ΡΧ4Α46Φ842-ΒΗΠ

Αξηζ.Πξση.: ΣΤΟΓΠΔ/ 268/18.12.2020

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Σαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ.
κε αξηζκό 39/15-12-2020
Η ςνεδπίαζη ππαγμαηοποιήθηκε με ηηλεδιάζκετη
(ζύκθσλα κε ηελ Α27/10/2020 [ΑΓΑ:6ΠΣ246Φ842-ΙΗΞ]απόθαζε ηεο Γ.Δ.)
ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :17:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ :18:55

ΠΑΡΟΝΣΔ :

ΥΡΟΝΟ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΥΡΟΝΟ
ΑΠΟΥΩΡΖΖ

Γεώξγηνο ηαζηλόο
Νηθόιανο Αλδξεδάθεο
Ησάλλεο Μαρίθαο

Πξόεδξνο
Α΄ Αληηπξόεδξνο
Γεληθόο Γξακκαηέαο

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ηαπξνύια Αγξίνπ

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

Υξπζόζηνκνο Γνύθαο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Γεώξγηνο Κνξλειάθεο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Γεκήηξηνο Κνπηδήο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Αλησλία Μνξνπνύινπ

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Υαξάιακπνο Μπγδάιεο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Ησάλλεο Ξηθαξάο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Υξήζηνο Παιεόο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

Νηθόιανο ππξηδσλάθνο

Μέινο

ΔΝΑΡΞΖ

18:30 (Καηά ηε
ζπδήηεζε ηεο
Απόθ.
Α36/39/2020)
ΛΖΞΖ
18:55 (Καηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ
Θέκαηνο
Η/39/2020)
18:10 (Μεηά ηε
ιήςε ηεο Απόθ.
Α34/39/2020)
ΛΖΞΖ
18:15 (Καηά ηε
ζπδήηεζε ηεο
Απόθ.
Α35/39/2020)
18:10 (Μεηά ηε
ιήςε ηεο Απόθ.
Α34/39/2020)
ΛΖΞΖ

ΑΠΟΝΣΔ :

Κσλζηαληίλνο Ξηθαξάο
Β΄ Αληηπξόεδξνο
Διεπζέξηνο Παηάβξαο
Αλ. Γεληθόο Γξακκαηέαο
Κσλζηαληίλνο Βνπξεθάο
Μέινο
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Απνθ.Α36/39/2020 Δξσηήκαηα Μέινπο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ

Σα Μέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ελεκεξώλνληαη γηα ηα από 2/11/2020
θαη 4/11/2020 εξσηήκαηα ηνπ Μέινπο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ Κ.

Κξεκαιή πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ Πξόεδξν θαη ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ (δηα ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ) θαη είλαη ηα εμήο:
«Από: Άξε Γθνξόληα (Μέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ),
Κώζηα Κξεκαιή (Μέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ)
Πξνο: Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ

Αζήλα, 02/11/2020

Διπλυμαηούσοι Μησανικοί υρ Αξιολογηηέρ και Ελεγκηέρ Επενδύζευν
Αλαθεξόκελνη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ εγγξαθή δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ ζηα Μεηξώα
ΔΜΠΔ θαη ΔΜΠΑ θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ εγγξαθή πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
• Σα αλαπηπμηαθά έξγα δελ κπνξνύλ λα εμαληινύληαη σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ησλ
επελδύζεσλ θαη ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπο σο έξγα νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ
κεραληθώλ όπσο αληηζέησο αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε θαη ηνύην δηόηη ηα ζνβαξά
ηδηαίηεξα έξγα είλαη ζύλζεηα θαη απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ
κεραληθώλ θαη ελδερόκελα θαη άιισλ επηζηεκόλσλ, κε ηνλ ζπληνληζκό κεραληθνύ θαηά
θαλόλα εμεηδηθεπκέλνπ ζην αληηθείκελν θαη ζηνλ ζθνπό ελόο έξγνπ.
• Η ζρεηηθή σο αλσηέξσ λνκνζεηηθή ξύζκηζε κε δηαθνξεηηθό όκσο πεξηερόκελν εηζήρζε
κε ηα Άξζξα 14 θαη 16 ηνπ λ4399/16 θαη δελ δηαθνξνπνηήζεθε κε ην λ4712/2020.
Δηδηθόηεξα:
 ' όηη αθνξά ηνπο αμηνινγεηέο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ε επηινγή ησλ κεραληθώλ
αμηνινγεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 14 θαη 24 από ην Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ
Αμηνινγεηώλ (ΔΜΠΑ) ρσξίο δηάθξηζε εηδηθόηεηαο,
 ε όηη αθνξά ηνπο ειεγθηέο πξνζσξηλήο ή νινθιεξσκέλεο πεξαίσζεο ελόο επελδπηηθνύ
ζρεδίνπ, ε επηινγή ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 16 θαη 25 γίλεηαη από ην Μεηξών
Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηώλ (ΔΜΠΔ) κε αλαθνξά ησλ εηδηθνηήησλ Πνιηηηθνύ
κεραληθνύ ή Μεραλνιόγνπ κεραληθνύ ή άιιεο θπζηθνύ πξνζώπνπ άιιεο
επαγγεικαηηθήο εηδηθόηεηαο.
• Γεδνκέλνπ ηνπ δηαθνξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο πξόζθιεζεο ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηελ εγγξαθή
δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ ζηα κεηξώα ΔΜΠΑ θαη ΔΜΠΔ, ζε ζρέζε κε ηηο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζέκα εξσηάηαη ε Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ λα δηαηππώζεη ηηο ζέζεηο
ηεο επί ηνπ ζέκαηνο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνπκε όηη θαηά ηελ γλώκε καο νη αλσηέξσ λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο ηνπ λ4399/16 δελ είλαη ζπκβαηέο ηόζν κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ
δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ όζν θαη θπξίσο κε ηελ Οδεγία
958/2018 πνπ ηζρύεη από ηελ 30 Ινπιίνπ 2020 θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη
έιεγρνο αλαινγηθόηεηαο ζε θάζε πξάμε ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξά λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε
ησλ επαγγεικάησλ θαη ζην ζέκα απηό δεηείηαη ε ζέζε ηεο Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ.
΄Αξεο Γθνξόγηαο
Κσλζηαληίλνο Κξεκαιήο»
« Από: Άξε Γθνξόγηα (Μέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ),
Κώζηα Κξεκαιή (Μέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ)
Πξνο: Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ

Αζήλα, 04/11/2020
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
ΑΤΣΟΦΙΔ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΣΑΘΜΧΝ ΑΠΔ
Βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε όρη κόλνλ λα δηακαξηπξεζνύκε αιιά λα θαηαγγείινπκε
ηελ παξάλνκε θαη απζαίξεηε απόθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηελ έληαμε ζε θαηάινγν ησλ δηαθόξσλ
ελδηαθεξόκελσλ εηδηθνηήησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ σο αξκόδησλ γηα ηε δηελέξγεηα
απηνςηώλ εηνηκόηεηαο κνλάδσλ ΑΠΔ. Καη ηνύην γηα ηνπο αθόινπζνπο πξνθαλείο ιόγνπο:

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ κεραληθώλ αλάινγα κε ην Αθαδεκατθό
ηνπο ηίηιν ή ηελ εκπεηξία, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο ΓΔ, δελ πξνθύπηεη από ηελ
εξκελεία ηνπ όξνπ «ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο» ηνπ Άξζξνπ 4α ηνπ λ.4736/2020 πνπ
πξνζηέζεθε ζην λ.4414/2016. Πέξαλ ηνπ αδόθηκνπ ηνπ όξνπ ζην Άξζξν 4α ηνλ νπνίν
απαξαδέθησο έρεη απνδερζεί ην ΣΔΔ, ε απόθαζε ηεο ΓΔ ηνπ επαγγεικαηηθνύ καο
θνξέα έπξεπε λα εθαξκόδεη πηζηά αθελόο κελ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/36ΔΔ θαη
ηνπ ΠΓ 38/2010 γηα ηελ λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε ησλ επαγγεικάησλ ζύκθσλα κε ηελ
πείξα, αθεηέξνπ ηελ Οδεγία 958/2018ΔΔ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαινγηθόηεηαο πξηλ ηε
ζέζπηζε λέαο λνκνζεηηθήο θαηνρύξσζεο ησλ επαγγεικάησλ.
• Η ζπληερληαθή απόθαζε δελ είλαη ζπκβαηή νύηε κε ην ΠΓ 99/2018 ην νπνίν όπσο
γλσξίδνπκε ππεξακύλεηαη ε δηνίθεζε ηνπ ΣΔΔ ζην ηΔ.
• Η ζπληερληαθή απόθαζε γηα ην ζέκα κε παληειή αγλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ ΔΔΔ απνηειεί
απηαπόδεηθηε απόδεημε ηεο απζαηξεζίαο, πξάγκα αθαηαλόεην γηα ην ξόιν θαη ην ζθνπό
ηνπ ΣΔΔ. Δηδηθά γηα ηελ ζπλάθεηα ηεο εηδηθόηεηαο ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ αιιά θαη
άιισλ εηδηθνηήησλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο δηεξγαζηώλ (PROCESS
PLANTS), ε απόθαζε ηεο Γ.Δ εθηόο από ζιίςε κόλνλ σο αζηεία κπνξεί λα εθιεθζεί.
• Η απόθαζε εθδόζεθε ζε απόιπηε ζύγθξνπζε κε ηηο ζέζεηο πξαγκαηνγλσκόλσλ γηα έξγν
ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ έγηλαλ απνδεθηέο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ θαη αθνξνύζαλ ηελ
ηθαλόηεηα αιινδαπώλ εηδηθνηήησλ Μεραληθώλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θαζήθνληα ηνπο,
όρη κε βάζε ηα αθαδεκατθά ηνπο πξνζόληα, όπσο ε ηξέρνπζα αληίιεςε γηα ην ζέκα ησλ
εθάζηνηε Γηνηθήζεσλ ηνπ ΣΔΔ, αιιά ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηνύην ρσξίο θακία αλαθνξά
ζην εζσηεξηθό δίθαην θαη ζηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο.
Με βάζε ηα πξνεγνύκελα απαηηνύκε ηελ άκεζε αιιαγή ηεο απαξάδεθηεο απόθαζεο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνβνύκε ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα γηα
ηελ αλάθιεζή ηεο.
•

΄Αξεο Γθνξόγηαο
Κσλζηαληίλνο Κξεκαιήο»

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Γ. ηαζηλόο απαληώληαο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα
αλαθέξεη όηη:
 ηα Μεηξώα ΔΜΠΔ θαη ΔΜΠΑ εγγξάθνληαη όιεο νη εηδηθόηεηεο
Μεραληθώλ. Ο ξόινο ηνπο είλαη εηζεγεηηθόο πξνο ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο, σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ
επελδύζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ
επελδύζεσλ. Δίλαη θπζηθά πξόζσπα πνπ επηθνπξνύλ ηελ Τπεξεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο καδί κε νηθνλνκηθνύο επηζηήκνλεο. Γελ
εθπνλνύλ κειέηεο νύηε επηβιέπνπλ έξγα ηα νπνία αλάινγα κε ηελ
θύζε ηνπο κπνξνύλ λα απαζρνινύλ πιήζνο επηζηεκνληθώλ
εηδηθνηήησλ. Ζ πξόζθιεζε πεξηιακβάλεη, νξζά κε ην ΠΓ 33/2011,
όιεο ηηο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ, ρσξίο ηδηαίηεξε κλεία εηδηθνηήησλ
όπσο απηέο άζηνρα αλαθέξνληαη ζηνλ ηζρύνληα λόκν 4399/2016.
 Ζ ζπγθξόηεζε θαηαιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ γηα ηελ
έθδνζε βεβαηώζεσλ γηα ζύλδεζε ζηαζκώλ ΑΠΔ, έγηλε κε βαζηθό
θξηηήξην ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεραληθώλ ζε
αληίζηνηρα έξγα θαη κειέηεο θαη όρη κε βάζε ηελ εηδηθόηεηα θαη ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ κεραληθνύ, γη απηό εμάιινπ δόζεθε
ε δπλαηόηεηα ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ λα εληαρζνύλ ζηνπο
θαηαιόγνπο κεηά από αληίζηνηρε εκπεηξία.

Ζ Γ. Δπηηξνπή αποφασίζει ομόφωνα λα ζηαιεί ε παξνύζα ζην πξνεδξείν
ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ.
Δπηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΗΝΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΥΗΚΑ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζήλα 18 Γεθεκβξίνπ 2020
Ζ ππεξεζηαθή γξακκαηέαο
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ZARKOU
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