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Α.

ΕΙΑΓΩΓΗ

Η παροφςα Ομάδα Εργαςίασ, που ςφςτθςε θ Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. υπό τθν εποπτεία τθσ Μ.Ε.
Επαγγελματικϊν Θεμάτων, ςε ςυνεργαςία με τισ Ομάδεσ Εργαςίασ για τα επαγγελματικά δικαιϊματα
των Μθχανικϊν και για τθν πιςτοποίθςθ των τεχνικϊν επαγγελμάτων, και λαμβάνοντασ υπόψθ
τθν πρόταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. «Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ – Ζνταξθ ςτο
επάγγελμα: Αλλαγζσ ςτον τρόπο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ» (2006), ςυνζταξε τθν παροφςα πρόταςθ
ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία απόκτθςθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ.
Στόχοι τθσ πρόταςθσ είναι θ αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν από τουσ Μθχανικοφσ, θ
προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και του περιβάλλοντοσ, θ αςφάλεια τθσ καταςκευισ και
λειτουργίασ των τεχνικϊν ζργων, θ ποιότθτα ςτον ςχεδιαςμό, θ οικονομία των καταςκευϊν και θ
διαφάνεια ςτθ ςχζςθ μθχανικοφ-πολίτθ.
Η προτεινόμενθ δομι του Μθτρϊου Μθχανικϊν κα λειτουργεί ςε άμεςθ ςχζςθ με τθ διαδικαςία
χοριγθςθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ και ζχει τθ δυνατότθτα να επεκτείνεται με τθν προςκικθ
νζων ειδικοτιτων των διαφόρων κλάδων.
Η πρόταςθ δεν κίγει τα υφιςτάμενα κεςμοκετθμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα και τον τρόπο άςκθςθσ
του επαγγζλματοσ για τουσ υπάρχοντεσ Μθχανικοφσ του Σ.Ε.Ε. Η νζα διαδικαςία κα ιςχφει για:
α.
β.

γ.

τουσ Μθχανικοφσ, που κα αποκτιςουν δίπλωμα μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου ςυςτιματοσ
χοριγθςθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ μεταβατικζσ διατάξεισ,
τουσ Μθχανικοφσ (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 3ετοφσ και 4ετοφσ διάρκειασ ςπουδϊν, εξωτερικοφ κ.λπ.), που
δεν ζχουν τθ δυνατότθτα, ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, να καταταγοφν άμεςα ςτισ βαςικζσ
ειδικότθτεσ του Τ.Ε.Ε., και
τουσ υπάρχοντεσ Μθχανικοφσ, ςε περίπτωςθ που ηθτιςουν πρόςκετα (ςε ςχζςθ με τα
υφιςτάμενα κεςμοκετθμζνα) επαγγελματικά δικαιϊματα.

Επιςθμαίνεται ότι:
α.
β.

Οι προτάςεισ είναι ςυμβατζσ με τισ προβλζψεισ των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν περί επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων και άρςθσ των περιοριςμϊν του ανταγωνιςμοφ.
Το Τ.Ε.Ε., ςτο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ, εξυγίανςθσ και αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ χοριγθςθσ
άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, αλλά και τθσ προτεινόμενθσ διεφρυνςθσ του αρικμοφ και των
ειδικοτιτων των μελϊν του, πρζπει να ςυνεργαςτεί με τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, προκειμζνου
να προωκθκοφν οι διαδικαςίεσ αναβάκμιςθσ και προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (αναδιάρκρωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν, αναδιατάξεισ Τμθμάτων
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και Σχολϊν κ.λπ.), ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτθν αγορά εργαςίασ και με
βάςθ τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ παραγωγισ τεχνικϊν ζργων.
Β.

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με βάςθ το εκνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο, κάκε κράτοσ-μζλοσ ζχει το δικαίωμα να ορίηει το ελάχιςτο
επίπεδο των απαραίτθτων προςόντων και να επιβάλλει ειδικζσ απαιτιςεισ ωσ αποτζλεςμα
εφαρμογισ επαγγελματικϊν ρυκμίςεων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που
παρζχονται ςτθν επικράτειά του.
Τα γενικά ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ είναι τα ακόλουκα:





Το Τ.Ε.Ε., ωσ φορζασ όλου του τεχνικοφ κόςμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.), διαςφαλίηει τθν πολιτεία,
πιςτοποιϊντασ τα επαγγελματικά δικαιϊματα με ςυγκεκριμζνθ εξεταςτικι διαδικαςία.
Το Τ.Ε.Ε., ωσ κεςμοκετθμζνοσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ τθσ πολιτείασ, ςυμμετζχει ςτισ αποφάςεισ για
τθ δθμιουργία νζων ςχολϊν και τμθμάτων ςτθν ελλθνικι επικράτεια για τθν τεχνικι ι
τεχνολογικι κατεφκυνςθ και γνωμοδοτεί για τισ ςχολζσ εξωτερικοφ.
Δθμιουργείται Μθτρϊο Μθχανικϊν, με κατθγορίεσ μελετϊν, υπθρεςιϊν και τεχνικϊν ζργων, ςε
αντιςτοιχία με τισ κατθγορίεσ μελετϊν που ορίηει ο Ν. 3316/2005, οι οποίεσ μπορεί να
ςυμπλθρϊνονται ι να τροποποιοφνται, με βάςθ τισ τροποποιιςεισ του νόμου αυτοφ.

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ Σ.Ε.Ε.
α.

Βακμίδεσ Μθτρϊου Σ.Ε.Ε. – Διαδικαςία και προχποκζςεισ εγγραφισ και προαγωγισ

α.1

Κακορίηονται τρεισ βακμίδεσ ςτο Μθτρϊο του Τ.Ε.Ε.: Α, Β και Γ. Κάκε μία από αυτζσ αφορά είτε
ςε μελζτθ, είτε ςε καταςκευι/επίβλεψθ ζργου.

α.2

Στθ βακμίδα Α κα ανικουν οι Μθχανικοί με οποιονδιποτε τίτλο ςπουδϊν (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 5ετοφσ,
4ετοφσ ι 3ετοφσ φοίτθςθσ, εξωτερικοφ) και εγγράφονται ς’ αυτιν, ςε όποια κατθγορία του
ςυνθμμζνου Ρίνακα 1 επιλζξουν, ανάλογα με το περιεχόμενο (κατεφκυνςθ) των ςπουδϊν τουσ.
Η βακμίδα Α περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ: Α1 και Α2. Στθν κατθγορία Α1 κα ανικουν οι
Μθχανικοί 5ετοφσ φοίτθςθσ ι 4ετοφσ/3ετοφσ με master ι αντίςτοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Στθν κατθγορία Α2 κα εγγράφονται οι υπόλοιποι Μθχανικοί (4ετοφσ φοίτθςθσ χωρίσ master ι
μεταπτυχιακό, 3ετοφσ φοίτθςθσ, Α.Τ.Ε.Ι.).

α.3

Οι Μθχανικοί Α βακμίδασ ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Τ.Ε.Ε. με τθν απόκτθςθ του τίτλου
ςπουδϊν, κακϊσ και δικαίωμα εργαςίασ υπό τθν κακοδιγθςθ Μθχανικοφ Β βακμίδασ, ο οποίοσ
κα φζρει τθν ευκφνθ για το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ. Σε περιπτϊςεισ αυτόνομθσ άςκθςθσ του
επαγγζλματοσ (π.χ. Μθχανικόσ ςτθν επαρχία, που δεν μπορεί να ενταχκεί ςε γραφείο με
Μθχανικό βακμίδασ Β ι δεν εργάηεται ςε φορζα του Δθμοςίου κ.λπ.), ο Φορζασ Ριςτοποίθςθσ
του Τ.Ε.Ε. κα αξιολογεί και κα επικυρϊνει τθν επάρκεια του αποτελζςματοσ τθσ εργαςίασ.

α.4

Κατ’ εξαίρεςθ, οι Μθχανικοί τθσ κατθγορίασ Α1 από τθν εγγραφι τουσ ςτο Τ.Ε.Ε. και οι
Μθχανικοί τθσ κατθγορίασ Α2 όταν ςυμπλθρϊςουν το ιμιςυ τθσ περιόδου παραμονισ ςτθ
βακμίδα Α, κα ζχουν δικαίωμα υπογραφισ για: (i) παροχι υπθρεςιϊν για ςυγκεκριμζνεσ
εργαςίεσ, που κα προςδιοριςτοφν ωσ προσ το είδοσ και το μζγεκοσ, και (ii) επίβλεψθ και
καταςκευι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ ζργων, που κα προςδιορίηονται με βάςθ τον
προχπολογιςμό τουσ, αποκλειςτικά για κατθγορίεσ ζργων, που ζχουν ςυνάφεια με το
αντικείμενο και το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ.

α.5

Επίςθσ, κατ’ εξαίρεςθ, θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο αντικείμενο ςπουδϊν του
Μθχανικοφ, δίνει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ, για το αντικείμενο του διδακτορικοφ
τίτλου και μόνο γι’ αυτό, χωρίσ να ιςχφουν οι προχποκζςεισ των χρονικϊν περιοριςμϊν
(απαιτοφμενθ χρονικι περίοδοσ από κτιςθ τίτλου ςπουδϊν και εργαςίασ-άςκθςθσ).
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α.6

Με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ απαιτοφμενθσ χρονικισ περιόδου από τθν κτιςθ του τίτλου ςπουδϊν,
κακϊσ και τθσ απαιτοφμενθσ χρονικισ περιόδου εργαςίασ για απόκτθςθ εμπειρίασ, ο
Μθχανικόσ Α βακμίδασ αποκτά το δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία εξετάςεων για τθ
λιψθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Η απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν απόκτθςθ
δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ προαγωγισ ςτθ βακμίδα Β κα προςδιορίηεται με
κριτιρια που κα εξειδικευκοφν και κα αφοροφν μζγεκοσ, πλικοσ και ποικιλία μελετϊν ι ζργων.
Η εμπειρία κα πρζπει αποδεδειγμζνα να κεμελιϊνεται και να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με
τεκμθρίωςθ που ςτθρίηεται και ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ. Με τθν επιτυχία ςτισ εξετάςεισ ο
Μθχανικόσ μεταπθδά ςτθ Β βακμίδα μελϊν του Τ.Ε.Ε., αποκτά τα επαγγελματικά δικαιϊματα και
τισ ευκφνεσ του Μθχανικοφ τθσ ειδικότθτασ ςτθν οποία εξετάςτθκε, που κα είναι αντίςτοιχθ με
το περιεχόμενο (κατεφκυνςθ) των ςπουδϊν του, και αποφαςίηει τον τρόπο που κα αςκιςει το
επάγγελμα (μελζτθ, καταςκευι, επίβλεψθ, υπάλλθλοσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κ.λπ.).

α.7

Οι κατθγορίεσ Α1 και Α2 τθσ βακμίδασ Α κα διαφζρουν ωσ προσ τισ χρονικζσ περιόδουσ από τθν
κτιςθ του τίτλου ςπουδϊν και εργαςίασ, που κα προαπαιτοφνται για το δικαίωμα ςυμμετοχισ
ςτισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Στον Ρίνακα 2 παρουςιάηονται,
ενδεικτικά, οι προτεινόμενεσ από τθν Ομάδα Εργαςίασ απαιτοφμενεσ χρονικζσ περίοδοι από τθν
κτιςθ του τίτλου ςπουδϊν και από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ, προκειμζνου να αποκτθκεί το
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ για αναβάκμιςθ από τθν Α ςτθ Β βακμίδα. Η διαςφάλιςθ τθσ
επιςτθμονικισ επάρκειασ των Μθχανικϊν τθσ Α2 κατθγορίασ, κα γίνει, είτε (α) με αναβάκμιςθ
των προγραμμάτων ςπουδϊν των αντίςτοιχων ςχολϊν ι τμθμάτων, με προςκικθ μακθμάτων,
είτε (β) ενςωμάτωςθ κεμάτων με επιςτθμονικό χαρακτιρα ςτισ εξετάςεισ για τθν αναβάκμιςθ
των Μθχανικϊν κατθγορίασ Α2 ςτθ Β βακμίδα.

Πίνακασ 2: Απαιτοφμενεσ χρονικζσ περίοδοι για απόκτθςθ δικαιϊματοσ αναβάκμιςθσ από τθν Α ςτθ Β
βακμίδα
Κατθγορία
Α1
Α2

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Από κτιςθ τίτλου ςπουδϊν
4 ζτθ
Επίβλεψθ/καταςκευι
8 ζτθ

Μελζτθ
10 ζτθ

Εργαςίασ για απόκτθςθ εμπειρίασ
3 ζτθ
Επίβλεψθ/καταςκευι
6 ζτθ

Μελζτθ
8 ζτθ

α.8

Η αποτυχία ςτισ εξετάςεισ αναβάκμιςθσ ςθμαίνει τθν παραμονι ςτθ βακμίδα Α. Σε περίπτωςθ
αποτυχίασ, κα πρζπει να μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν μεταξφ δφο διαδοχικϊν
ςυμμετοχϊν του ίδιου προςϊπου ςε εξετάςεισ για αναβάκμιςθ από τθ βακμίδα Α ςτθ βακμίδα
Β, για τθν απόκτθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (ςε κάκε επιμζρουσ ειδικότθτα).

α.9

Στθν βακμίδα Β του Τ.Ε.Ε. κα ανικουν όλοι οι Μθχανικοί που ζχουν λάβει τθν άδεια άςκθςθσ
του επαγγζλματοσ κατά τα ωσ άνω. Ζχουν το δικαίωμα υπογραφισ του Μθχανικοφ, αςκϊντασ τα
ςχετικά με τθν ειδικότθτά τουσ δικαιϊματα και αναλαμβάνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ευκφνεσ, είτε ωσ
ελεφκεροι επαγγελματίεσ, είτε ωσ ςτελζχθ καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν ι εταιρειϊν μελετϊν ι
βιομθχανικϊν μονάδων είτε ωσ υπάλλθλοι του Δθμοςίου ι Οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου
(επιβλζποντεσ Μθχανικοί ι επικεφαλισ ομάδων επίβλεψθσ ζργων ι μελετϊν ι Ρροϊςτάμενοι
τεχνικϊν υπθρεςιϊν και τμθμάτων τουσ κ.λπ.).

α.10 Στθ βακμίδα Γ του Τ.Ε.Ε. κα εγγράφονται Μθχανικοί τθσ βακμίδασ Β, που κα διακζτουν
πιςτοποιθμζνθ εμπειρία ςε μελζτεσ, επιβλζψεισ ι καταςκευζσ. Η εμπειρία κα προςδιορίηεται με
βάςθ τουσ προχπολογιςμοφσ μελετϊν ι ζργων που ζχουν επιβλζψει ι εκτελζςει, αντίςτοιχα,
αυτόνομα ι ςυμμετζχοντασ ςε ςυμπράξεισ, γραφεία, εταιρείεσ κ.λπ. Εντόσ τθσ βακμίδασ Γ κα
υπάρχουν τάξεισ αντίςτοιχεσ με αυτζσ των υφιςτάμενων Μθτρϊων μελετθτϊν, γραφείων
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μελετϊν, καταςκευαςτϊν και καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν τθσ Γ.Ε.Μ., τα οποία κα
ενςωματωκοφν ςτο Μθτρϊο του Τ.Ε.Ε. Οι Μθχανικοί τθσ βακμίδασ Γ κα ζχουν τθ δυνατότθτα
μελζτθσ, επίβλεψθσ/καταςκευισ ζργων Δθμοςίου Ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται
ζργα ανεξάρτθτα από τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (δθμόςιοι πόροι, ιδιωτικοί πόροι, μικτι
χρθματοδότθςθ), προκειμζνου να διαςφαλιςτεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Ωσ ζργα Δθμοςίου
Ενδιαφζροντοσ νοοφνται τα ζργα που χρθςιμοποιοφνται από το κοινό, δθλαδι ζργα τα οποία
δεν ζχουν αποκλειςτικά ιδιωτικι χριςθ (π.χ. ζργα ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ζργα υποδομϊν κοινισ
ωφζλειασ κ.λπ.).
Κατ’ εξαίρεςθ, οι Μθχανικοί τθσ βακμίδασ Β κα ζχουν το δικαίωμα μελζτθσ, επίβλεψθσ/
καταςκευισ ζργων Δθμοςίου Ενδιαφζροντοσ, μζχρι ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ φυςικοφ
αντικειμζνου ι προχπολογιςμοφ, ανάλογα με τθν κατθγορία του ζργου.
Η εμπειρία για τθν εγγραφι ςτθ βακμίδα Γ και τθν προαγωγι εντόσ αυτισ, κα πρζπει
αποδεδειγμζνα να κεμελιϊνεται και να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με τεκμθρίωςθ που
ςτθρίηεται και ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ. Η εμπειρία κα προςδιορίηεται με κριτιρια που κα
εξειδικευκοφν και κα αφοροφν μζγεκοσ, πλικοσ και ποικιλία μελετϊν ι ζργων.
α.11 Η μθ εναςχόλθςθ με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ, αφαιρεί το δικαίωμα αυτόνομθσ άςκθςθσ
αυτοφ. Η πιςτοποίθςθ τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, κατά κατθγορία μελζτθσ/ζργου, γίνεται,
μετά από εφλογο χρονικό διάςτθμα (π.χ. 10ετία), με επαναβεβαίωςθ τθσ εμπειρίασ, που
αποκτικθκε αυτό το χρονικό διάςτθμα. Η πιςτοποίθςθ τθσ εμπειρίασ κα βαςίηεται και ςε
φορολογικά ςτοιχεία. Η πρόταςθ αυτι ιςχφει και για τουσ υφιςτάμενουσ Μθχανικοφσ και για
όςουσ ζχουν πιςτοποιθκεί ςτισ βακμίδεσ Β και Γ του Μθτρϊου, με βάςθ το νζο ςφςτθμα
χοριγθςθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ, ο
Μθχανικόσ κα εγγράφεται (αν είναι υφιςτάμενοσ) ι κα επιςτρζφει (αν πιςτοποιικθκε με το νζο
ςφςτθμα) ςτθ βακμίδα Α και κα λαμβάνει μζροσ ςτθν εξεταςτικι διαδικαςία, προκειμζνου να
αναβακμιςτεί ςτθ βακμίδα Β.
α.12 Οι βακμίδεσ του Μθτρϊου δεν αποκλείουν τθν αναφορά ςε τίτλουσ ςπουδϊν, οι οποίοι κα
αναφζρονται ςτθν εξειδίκευςθ ςτθν οποία αποκτικθκαν, ωσ τιμθτικοί τίτλοι (π.χ. Δρ).
α.13 Η αξιολόγθςθ, θ διατιρθςθ και θ επζκταςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων κα γίνεται από
τον Φορζα Πιςτοποίθςθσ που κα ςυςτακεί από το Τ.Ε.Ε., όπου κα εξετάηονται τα υποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά.
α.14 Πςα μζλθ του Τ.Ε.Ε. ζχουν εγγραφεί ςε αυτό με περιοριςμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα (π.χ.
μθχανικοί μεταλλικϊν καταςκευϊν, μθχανικοί αναδαςμϊν), κα εγγραφοφν ςε ειδικό τμιμα του
μθτρϊου με διατιρθςθ των περιοριςμζνων δικαιωμάτων τουσ. Ειδικι επιτροπι του Τ.Ε.Ε. κα
εξετάηει τα αιτιματα των παραπάνω μελϊν για απόδοςθ πλιρων επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων ςε ςυναφι κατθγορία με το επαγγελματικό αντικείμενο που αςκοφν (για τα
παραπάνω παραδείγματα είναι αντίςτοιχα: ςτατικζσ μελζτεσ, μελζτεσ τοπογραφίασ). Το Τ.Ε.Ε. κα
υποδεικνφει τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουν (παρακολοφκθςθ μακθμάτων,
τεκμθρίωςθ εμπειρίασ κ.λπ.), για να αποκτιςουν τα πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα.
Εναλλακτικά, κα ακολουκοφν τθ νζα διαδικαςία απόδοςθσ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.
β.

Διευκρινίςεισ - Παραδείγματα

Στθν παράγραφο αυτι παρζχονται διευκρινίςεισ και παρουςιάηονται παραδείγματα για τθν κατανόθςθ
των προτεινόμενων ρυκμίςεων ςχετικά με τισ βακμίδεσ.
β.1

Τφιςτάμενοι Μθχανικοί: Πλοι οι υφιςτάμενοι Μθχανικοί εγγράφονται αυτόματα ςτθ βακμίδα Β
και με τθν απόδειξθ των απαιτιςεων εμπειρίασ μποροφν να αναβακμιςτοφν ςτθ βακμίδα Γ και
να καταταγοφν ςτισ κατθγορίεσ αυτισ, είτε ωσ μελετθτζσ, είτε ωσ καταςκευαςτζσ, ανάλογα με
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τθν επιδεικνυόμενθ εμπειρία. Οι μελετθτζσ και καταςκευαςτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτα
αντίςτοιχα Μθτρϊα τθσ Γ.Ε.Μ. κεωρείται ότι διακζτουν ςτθν αντίςτοιχθ εμπειρία, δεδομζνου ότι
αυτι ζχει εξεταςτεί από τισ αντίςτοιχεσ Επιτροπζσ.
Παράδειγμα 1: Μθχανικόσ μελετθτισ Γ τάξθσ ςτο Μθτρϊο τθσ Γ.Ε.Μ. εγγράφεται απευκείασ ςτθν
αντίςτοιχθ κατθγορία τθσ Γ βακμίδασ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί κατ’ αντιςτοιχία και για τουσ
καταςκευαςτζσ δθμοςίων ζργων, που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο τθσ Γ.Ε.Μ.
Παράδειγμα 2: Μθχανικόσ μελετθτισ, μθ εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο τθσ Γ.Ε.Μ., με ςοβαρι
εμπειρία ςε ιδιωτικά ζργα, εγγράφεται αυτόματα ςτθ βακμίδα Β και υποβάλλει αίτθςθ για εγγραφι
και κατάταξθ ςε κατθγορία τθσ Γ βακμίδασ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί κατ’ αντιςτοιχία και για τουσ
καταςκευαςτζσ ιδιωτικϊν ζργων, που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο τθσ Γ.Ε.Μ.
Παράδειγμα 3: Μθχανικόσ του δθμοςίου, εγγράφεται αυτόματα ςτθ βακμίδα Β και υποβάλλει
αίτθςθ για εγγραφι και κατάταξθ ςε κατθγορία τθσ Γ βακμίδασ, ανάλογα με τθ βεβαιωμζνθ
εμπειρία του ςε μελζτεσ και επιβλζψεισ ζργων.
β.2

Μθχανικοί που αποκτοφν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου
ςυςτιματοσ: Μθχανικοί που ζχουν πιςτοποιθκεί ςτθ βακμίδα Β, ςφμφωνα με το νζο ςφςτθμα,
και ζχουν αποκτιςει εμπειρία ςε μελζτεσ, επιβλζψεισ ι καταςκευζσ ζργων Δθμοςίου
Ενδιαφζροντοσ (του περιοριςμζνου μεγζκουσ και προχπολογιςμοφ, που ζχουν τθ δυνατότθτα),
κα υποβάλλουν αίτθςθ για εγγραφι και κατάταξθ ςε κατθγορία τθσ βακμίδασ Γ.

γ.

Εξεταςτικι διαδικαςία

γ.1

Η εξεταςτικι διαδικαςία αποτελεί βαςικό και κρίςιμο ςτοιχείο για τθν επιτυχία του όλου
ςυςτιματοσ. Η διαδικαςία κα πρζπει να είναι ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και αδιάβλθτθ, και κα
ςχεδιαςτεί από το Τ.Ε.Ε., ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Υπουργεία, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα
και τουσ επιςτθμονικοφσ Συλλόγουσ των Μθχανικϊν. Κρίςιμα ςτοιχεία αποτελοφν, επίςθσ, το
εφροσ και ο βακμόσ δυςκολίασ των εξετάςεων. Σε ότι αφορά το εφροσ, αυτό κα καλφπτει όλα τα
πεδία δραςτθριότθτασ τθσ εξεταηόμενθσ ειδικότθτασ ι τομζα ειδικότθτασ. Ο βακμόσ δυςκολίασ
κα πρζπει να είναι τζτοιοσ, που να πιςτοποιείται θ δυνατότθτα και ικανότθτα των υποψθφίων να
αςκιςουν αυτοτελϊσ το επάγγελμα του Μθχανικοφ και να αναλάβουν πλιρωσ τισ ευκφνεσ του.
Επιςθμαίνεται ότι δεν πρζπει να επικρατιςει θ άποψθ ότι πρζπει να βοθκθκεί οποιοςδιποτε,
ϊςτε να αποκτιςει τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ με εφκολεσ εξετάςεισ.
Στθν εξεταςτζα φλθ δεν κα περιλαμβάνονται κζματα τθσ επιςτιμθσ, που διδάχκθκαν και
εξετάςκθκαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, αλλά οι υποψιφιοι κα εξετάηονται ςτον τρόπο
εφαρμογισ τθσ επιςτιμθσ τουσ ςτθν πράξθ, κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ.
Επίςθσ, ςτισ εξετάςεισ κα περιλαμβάνονται και κζματα νομοκεςίασ, επαγγελματικισ
δεοντολογίασ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν, οργάνωςθσ εργοταξίων,
υποχρεϊςεων και ευκυνϊν του Μθχανικοφ κ.λπ.
Ειδικι επιτροπι του φορζα πιςτοποίθςθσ κα κρίνει τθν ανάγκθ και ςε ποιο βακμό απαιτείται
ενςωμάτωςθ κεμάτων με επιςτθμονικό χαρακτιρα κεωρθτικισ βάςθσ, ςτισ εξετάςεισ για τθν
αναβάκμιςθ των Μθχανικϊν κατθγορίασ Α2 ςτθ Β βακμίδα, ανά τμιμα και ανά ειδικότθτα.

γ.2

Το αδιάβλθτο των εξετάςεων κα διαςφαλιςτεί με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εξζταςθσ.

γ.3

Το είδοσ και το περιεχόμενο των κεμάτων των εξετάςεων κα είναι διαφορετικό για τθν άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ με αντικείμενο τθ μελζτθ και με αντικείμενο τθν επίβλεψθ/καταςκευι.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

5

Σ.Ε.Ε./Σ.Κ.Μ.
Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

18072014

δ.

Προετοιμαςία για τθ ςυμμετοχι ςτθν εξεταςτικι διαδικαςία

δ.1

Το Τ.Ε.Ε. κα οργανϊνει προαιρετικά ςεμινάρια, με αντικείμενο τον τρόπο άςκθςθσ του
επαγγζλματοσ (και όχι τθν παροχι επιςτθμονικϊν γνϊςεων), προκειμζνου να βοθκθκοφν οι
υποψιφιοι ςτισ εξετάςεισ αναβάκμιςθσ από τθν Α ςτθ Β βακμίδα Μθχανικοφ.

δ.2

Με το πζρασ των ςεμιναρίων, οι υποψιφιοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα, εφόςον το επικυμοφν, να
ςυμβουλευκοφν ειδικι ςυμβουλευτικι Επιτροπι, που κα ςυςτακεί από το Τ.Ε.Ε. για τον ςκοπό
αυτό, προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι και επιτυχία ςτισ
εξετάςεισ, ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν αποτυχία και επανάλθψθ, ςε περίπτωςθ μθ ετοιμότθτάσ τουσ.

ε.

Μεταβατικζσ διατάξεισ – Ζναρξθ ιςχφοσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου

Η προτεινόμενθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ κα εφαρμοςτεί ςτουσ Μθχανικοφσ
που εγγράφονται ςε Ρανεπιςτιμιο ι Ρολυτεχνείο τθν επόμενθ χρονιά από τθν ψιφιςθ του νόμου.
ςτ.

Άλλα κζματα που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι τθσ πρόταςθσ

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυρρίκνωςθ τθσ αγοράσ και τθν αδυναμία τθσ να υποςτθρίξει απαιτθτικά
ςυςτιματα ουςιαςτικισ εργαςίασ για απόκτθςθ εμπειρίασ, το Τ.Ε.Ε. κα επιδιϊξει τθν ανεφρεςθ
χρθματοδότθςθσ προγραμμάτων απόκτθςθσ προχπθρεςίασ, μζςω ευρωπαϊκϊν επιδοτιςεων ι και
ιδιωτικϊν κονδυλίων. Τα προγράμματα μπορεί να αφοροφν και φοιτθτζσ Πολυτεχνικϊν χολϊν και
Πανεπιςτθμίων.
Επίςθσ, κα επιδιωχκεί θ κακιζρωςθ φορολογικϊν κινιτρων ι επιδοτιςεων ατομικϊν ι εταιρικϊν
γραφείων μελετϊν ι καταςκευαςτϊν, για τθν προςφορά εργαςίασ ςε Μθχανικοφσ για τθν απόκτθςθ
εμπειρίασ.
Τζλοσ, κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα επιδότθςθσ τθσ εργαςίασ απόκτθςθσ εμπειρίασ από τον
αςφαλιςτικό φορζα των Μθχανικϊν.
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Α2: ΑΡΟΦΟΙΤΟΙ 4ΕΤΟΥΣ, 3ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, Α.Τ.Ε.Ι. Κ.ΛΡ.)

Α/Α

Μ, Κ/Ε
(ΜΕΛΕΤΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/,
ΕΡΙΒΛΕΨΗ)

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρατθριςεισ:
1. Δεν περιλαμβάνονται ςτον παραπάνω Ρίνακα όςεσ κατθγορίεσ του άρκρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 δεν αφοροφν
αποκλειςτικά αντικείμενο Μθχανικοφ
2. Η αρίκμθςθ των κατθγοριϊν ακολουκεί αυτι του άρκρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

7

