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Περίγραμμα Ειςήγηςησ για το θζμα:
«Επανακατάταξη και ζνταξη ειδικοτήτων ςε βαςικζσ ειδικότητεσ»
(Αντιπροςωπεία τησ 13/04/2019)

1.0 Ειςαγωγή
Η διατφπωςθ αρχών και κατευκφνςεων για το κζμα που είναι το ηθτοφμενο,ςχετίηεται
με τθ ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ και είναι ώρα για ουςιαςτικζσ
μεταρρυκμίςεισ.
υνδζεται επομζνωσ το κζμα με διατάξεισ του υνταγματικοφ και Ενωςιακοφ δικαίου,
το ΠΔ 99/2018 και τθν ανάγκθ τροποποίθςθ του, το κεςμικό ρόλο του ΣΕΕ και τισ
πρωτοβουλίεσ του για πλζον ουςιαςτικι εμπλοκι ςτο κακεςτώσ άςκθςθσ των τεχνικών
επαγγελμάτων.

2.0 Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ


Οριςμοί και διακρίςεισ για αμοιβαία αναγνώριςθ επαγγελματικών προςόντων
(Γενικό φςτθμα των τίτλων εκπαίδευςθσ, Αναγνώριςθ Επαγγελματικισ πείρασ,
υντονιςμόσ ελάχιςτων προχποκζςεων εκπαίδευςθσ).



Μερικι αναγνώριςθ επαγγελματικών προςόντων. Επαγγελματικι Κάρτα.



Κριτιρια για νομοκετικι κατοχφρωςθ επαγγελμάτων. Τποχρεώςεισ Κρατών
Μελών – Διαφάνεια.



Βάςθ δεδομζνων Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για νομοκετικά ρυκμιηόμενα
επαγγζλματα. Είδθ:
 Κατοχφρωςθ Σίτλου.
 Κατοχφρωςθ Δραςτθριότθτασ.
 Κατοχφρωςθ Σίτλου και Δραςτθριότθτασ.
 Πρόςκετεσ απαιτιςεισ για τθν κατοχφρωςθ.



υμπεράςματα από τθ μελζτθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και τισ Ευρ. Οδθγίεσ
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3.0 ΠΔ 99/2018
 14 αιτιςεισ ακφρωςθσ ςτο τΕ. Δίκθ ςτθν Ολομζλεια τθν 10/5/2019. Βαςικζσ
ενςτάςεισ και αιτιάςεισ των αιτοφντων. Ρόλοσ του ΣΕΕ ςτθν ςφνταξθ και ζγκριςθ
του ΠΔ.


Ενςτάςεισ αςυμβατότθτασ του ΠΔ με υνταγματικζσ και Ενωςιακζσ διατάξεισ.
(Επαγγελματικι Ελευκερία, Αρχζσ αναλογικότθτασ και ανταγωνιςμοφ)



φνδεςθ ΠΔ με παράλλθλθ νομοκεςία. Προβλιματα (Αδειοδοτιςεισ, Μθτρώα
Δ.Ε, Κατάλογοι Ελεγκτών, Επικεωρθτών, Πραγματογνωμόνων, Διαιτθτών)



Αρχζσ για τθν τροποποίθςθ του ΠΔ 99/2018. (Αιτιολόγθςθ των κατοχυρώςεων.
Επιλογι είδουσ και τρόπου κατοχφρωςθσ).

4.0 Θεςμικόσ ρόλοσ του ΤΕΕ ςτισ ςημερινζσ ςυνθήκεσ


Ιεράρχθςθ

τεχνικών

επαγγελμάτων.

Επαγγελματικά

Περιγράμματα.

Προςαρμογι ςε Διεκνι Πρότυπα.


Προτάςεισ για απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτθν χορθγοφμενθ Άδεια Άςκθςθσ του
Επαγγζλματοσ από το ΣΕΕ. . Διάκριςθ Επαγγελματικοφ από Ακαδθμαϊκό τίτλο
Πιςτοποίθςθ

προςόντων

ειδικά

επαγγελματιών

αςκοφντων

ελεφκερο

επάγγελμα ωσ Τπεφκυνοι ςφνκετων Ζργων. Οργάνωςθ Μθτρώων νομοκετικά
ρυκμιηόμενων τεχνικών επαγγελμάτων. φνδεςθ με Επαγγελματικι Κάρτα.


Επικαιροποίθςθ Κώδικα Επαγγελματικισ Δεοντολογίασ



Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ κατά τθν άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ
και υποςτθρικτικόσ ρόλοσ του ΣΕΕ.

5.0 Συμπεράςματα
 Ανάγκθ διατφπωςθσ αρχών και κατευκφνςεων για το κζμα με ειςιγθςθ από
Επιτροπι τθσ Αντιπροςωπείασ εντόσ οριςμζνου χρόνου.Και:


Οργάνωςθ κατάλλθλθσ εκδιλωςθσ για το κζμα με ευρεία
ςυμμετοχι πολιτικών παραγόντων και φορζων.



Διαμόρφωςθ τελικών προτάςεων από τθν Επιτροπι. Ζγκριςθ
Αντιπροςωπείασ.



Μεταβατικζσ ενζργειεσ ςφμφωνα με το υφιςτάμενο ςφςτθμα.
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