Σχέδιο ψηφίσματος της Α. ΤΕΕ για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
και επαγγελματικής ισοδυναμίας

Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια, δωρεάν
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού.
Ως εκ τούτου καταγγέλλει απερίφραστα τη μεθόδευση της Υπουργού Παιδείας και
της Κυβέρνησης συνολικά να νομοθετήσει κατά κυριολεξία νύχτα με τροπολογία της
τελευταίας στιγμής την υποχρέωση των επαγγελματικών φορέων να εγγράφουν
εντός ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης τους αποφοίτους κολεγίων που έχουν
αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.
Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι αντίθετη με την σχετική Οδηγία
που σαφώς αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων στον
τομέα αυτό. Η αρμοδιότητα είχε αναγνωριστεί στην αρχική ενσωμάτωση της
Οδηγίας με το ΠΔ 38/2010 και καταργήθηκε με την μνημονιακή διάταξη του Ν
4093/2012. Επανήλθε στο ΤΕΕ με τον Ν4635/2019 και τώρα η κα Κεραμέως μας
επαναφέρει στο μνημονιακό καθεστώς.
Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για την διαδικασία απονομής άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με
γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την
απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5 ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων
σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την
αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους
ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών . Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο
τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης
εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών
επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.
Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
Α) Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική
ρύθμιση.
Β)
Δηλώνει ότι αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων και την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι
το ΤΕΕ.
Γ)
Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η
εγγραφή αυτών των αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Δ)

Η Αντιπροσωπεία αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα Επιτροπή:



να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών,
ώστε να ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση.
από κοινού με τα Μέλη της Αντιπροσωπείας να αναλάβει κοινές
πρωτοβουλίες μαζί και με τα άλλα Επιμελητήρια και να συντονίσει τη δράση
του ΤΕΕ με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, να προχωρήσει σε
νέου τύπου πολύμορφες δράσεις κινητοποιήσεων υπό το συντονισμό αυτό.

