
 

 

ΣΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α       Π Ρ Α Κ Σ Ι K O Y  

ηεο  ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ηεο ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ηνπ Σ.Ε.Ε.  

ηεο  8
ε ο

 Δεθεκβξίνπ 2018  

(ζπλερηδόκελε ηελ 23 .02.2019)  

 

 

 

 

ηελ Αζήλα ,  ζήκεξα ,  ηελ 23
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα 

άββαην θαη ψξα 12.00 κ.κ. ζπλήιζαλ ζε Σαθηηθή 

πλεδξίαζε ηα Μέιε ηεο  Αληηπξνζσπείαο  ηνπ Σ.Δ.Δ. ,  ζηελ 

Αίζνπζα «ΔΡΜΖ» ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α.) (Αθαδεκίαο  7,                      

6
ν ο

 φξνθνο) ,  χζηεξα απφ ηελ αξηζ. Πξση. 30385/14.12.2018 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο  ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαο Αλη. Μνξνπνχινπ  πξνο ηα Μέιε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη κε:  
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Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε) 

πνπ δελ ζπδεηήζεθαλ ή απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ε 

ζπδήηεζή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 23.02.2019: 

 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

4. Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α, άξζξν 29, παξ.3 – 

γηα ηελ έληαμε ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ηεο ΕΜΦΕ 

ηνπ Ε.Μ.Π. ζην Σ.Ε.Ε., σο Μεραληθώλ Εθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθήο (ζε ζπκκόξθσζε ηεο Δηνηθήζεσο 

ηνπ Σ.Ε.Ε. πξνο ηελ ππ’ αξηζ. 4148/2015 Απόθαζε ηνπ Δ’ 

Σκήκαηνο ηνπ ηΕ) όζν θαη γηα ηελ έληαμε ησλ Δηπισκαηνύρσλ 

Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην Σ.Ε.Ε, σο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο, 

ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο εηζεγήζεηο ησλ εηζεγεηηθώλ 

ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Ε.Ε. 

5. Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηνπ 

λνκνπαξαζθεπαζηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ηνπ Τ.Δ.Δ. θαζψο 

θαη ηε δηεχξπλζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ. 

6. …………………………. 

7. …………………………. 

8. Δπηθχξσζε Οξγαληζκνχ Τ.Δ.Δ. (ζχκθσλα κε ην άξζξν 20, παξ.6
α
 

ηνπ Ν.2503/97 γηα ηε «γλψκε ηεο Αληηπξνζσπείαο»). 

9. Σπληαμηνδνηηθά ζέκαηα. 

………… .…………………………………………………..……………  

…………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………….…………..…………  
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Παξφληα Μέιε είλαη :  

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

1 ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΗΥΑΖΛ 

2 ΑΝΓΡΔΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

3 ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

4 ΑΝΣΗΒΑΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΖΣΟ 

5 ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

6 ΒΑΛΑΟΤΡΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

(ΥΑΡΖ) 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

7 ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ ΘΔΟΦΡΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

8 ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

9 ΒΔΝΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

10 ΒΔΝΣΗΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΣΡΟ 

11 ΒΗΝΖ ΥΡΖΣΟ ΗΧΑΝΝΖ 

12 ΒΡΑΓΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

13 ΓΑΓΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

14 ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

(ΔΤΖ) 
ΠΤΡΗΓΧΝ 

15 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
ΗΧΑΝΝΖ 

(ΓΗΑΝΝΟ) 
ΥΡΖΣΟ 

16 ΓΚΑΣΕΖ ΓΡΟΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

17 ΓΟΤΝΑΡΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

- ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 



4 

 

 

 

18 ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

19 ΓΟΤΚΑ 
ΥΡΤΟΣΟΜΟ 

(ΥΑΡΖ) 
ΥΡΖΣΟ 

20 ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΒΑΗΟ 

21 ΕΑΝΝΗΑ ΠΤΡΗΓΧΝ ΑΝΑΣΑΗΟ 

22 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

23 ΕΗΧΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

24 ΖΛΗΑ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

(ΣΑΟ) 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

25 ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ ΣΑΤΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

26 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΥΡΗΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ  

27 ΚΑΡΑΓΡΑΚΟΝΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΗΧΑΝΝΖ 

28 ΚΑΦΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 

29 ΚΗΚΖΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΖΣΟ 

30 ΚΗΣΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

31 ΚΛΑΓΑΚΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

32 ΚΛΧΝΗΕΑΚΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

33 ΚΟΛΗΟΤΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ-ΟΛΓΑ ΧΣΖΡΗΟ 

34 ΚΟΛΟΒΟ ΑΝΓΡΔΑ ΗΧΑΝΝΖ 

35 ΚΟΝΣΑΞΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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36 ΚΟΡΝΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

37 ΚΟΤΡΝΗΧΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 

38 ΚΟΤΡΣΑΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

39 ΚΟΤΣΕΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΝΔΣΖ 

40 ΚΟΤΣΗΚΟ 
ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ 

(ΒΑΛΑΝΣΖ) 
ΗΧΑΝΝΖ 

41 ΚΡΔΜΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

42 ΚΡΖΣΗΚΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΑΡΓΤΡΗΟ 

43 ΚΡΖΣΗΚΟ ΜΑΡΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

44 ΚΡΤΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

45 ΚΧΝΣΑΝΣΕΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

46 ΛΑΕΑΡΟΤ ΜΑΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ 

47 ΛΔΦΑΝΣΕΖ 
ΣΑΜΑΣΗΝΑ 

(ΜΑΣΗΝΑ) 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

48 ΛΟΗΕΗΓΟΤ-ΜΑΛΑΜΖ ΜΑΡΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

49 ΛΤΚΟΣΡΑΦΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

50 ΛΤΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

51 ΜΑΚΝΔΑ 
ΚΡΗΣΗΝΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

52 ΜΑΝΑΝΑ 
ΓΗΑΝΝΑΚΖ 

(ΓΗΑΝΝΖ) 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

53 ΜΑΝΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΠΑΤΛΟ 



6 

 

 

 

54 ΜΑΝΟΤΡ ΓΚΑΜΠΡΗΔΛ ΦΟΤΑΝΣ 

55 ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

56 ΜΑΡΝΔΛΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ-

ΝΧΝΣΑ 

57 ΜΑΥΗΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΡΓΗΟ 

58 ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ ΟΡΔΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

59 ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ ΗΧΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

60 ΜΖΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

61 ΜΖΣΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΤΣΑΘΗΟ 

62 ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΣΧΝΗΑ) ΗΧΑΝΝΖ 

63 ΜΠΑΚΗΝΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΓΔΝΖ 

64 ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 
ΔΤΘΤΜΗΟ 

(ΘΤΜΗΟ) 
ΓΔΧΡΗΟ 

65 ΜΠΔΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

66 ΜΠΟΤΕΗΝΖ ΣΔΡΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

67 ΜΠΟΤΚΖ ΔΛΔΝΖ ΦΧΣΗΟ 

68 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

69 ΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΡΖΣΟ 

70 ΜΤΓΓΑΛΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

71 ΞΔΕΧΝΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
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72 ΞΗΦΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΗΥΑΖΛ 

73 ΞΗΦΑΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

74 ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

75 ΠΑΛΖΟ ΥΡΖΣΟ ΜΗΥΑΖΛ 

76 ΠΑΛΜΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

77 ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΖΣΟ 

78 ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΟΓΤΔΑ 

79 ΠΑΠΑΓΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

80 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

81 ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΝΗΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

82 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

83 ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 

84 ΠΑΣΑΒΡΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

85 ΠΔΡΣΕΗΝΗΓΖ ΖΛΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

86 ΠΔΡΣΕΗΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

87 ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΣΡΟ 

88 ΠΡΔΒΔΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

89 ΠΤΡΓΗΧΣΖ ΛΑΜΠΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
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90 ΡΔΝΣΕΔΠΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

91 ΑΜΓΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

92 ΑΜΠΡΑΚΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΦΧΣΗΟ 

93 ΑΡΖΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

94 ΑΑΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

95 ΗΟΤΝΑ ΜΑΡΚΟ ΗΧΑΝΝΖ 

96 ΜΔΡΟ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

97 ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΥΑΖΛ 

98 ΣΑΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

99 ΣΟΗΜΔΝΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

100 ΤΝΟΓΗΝΟ 
ΥΡΖΣΟ -

ΝΔΚΣΑΡΗΟ 
ΜΗΥΑΖΛ 

101 ΣΕΑΡΑ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΝΣΔΛΖ 

102 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

103 ΣΡΗΓΧΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

104 ΣΔΣΗΝΔ ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

105 ΣΗΑΦΖ ΥΡΗΣΟ ΗΧΑΝΝΖ 

106 ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ ΖΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

107 ΣΗΟΤΚΑ ΠΑΡΖ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ 
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108 ΣΗΠΡΑ ΔΛΔΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

109 ΦΗΛΗΠΠΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

110 ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΑΝΝΖ 

111 ΦΡΑΝΣΕΖ ΜΑΡΗΑ ΣΑΤΡΟ 

112 ΦΧΛΑ ΜΗΥΑΖΛ ΗΧΑΝΝΖ 

113 ΦΧΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

114 ΥΑΡΛΑΤΣΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ-

ΠΑΡΖ 
ΥΡΖΣΟ 

115 ΥΔΡΡΑ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

116 ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΦΗΛΗΠΠΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν δηαθνζίσλ 

(200) Μειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα εθαηφλ δεθαέμη (116).  

Παξεπξέζεζαλ σο πξνζθεθιεκέλνη : 

 Απφ ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ νη: 

Κνπξθνπιήο πχξνο, Κνζκήηνξαο 

Φαξάθνο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο , η. Κνζκήηνξαο 

Ράπηεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Κνζκήηνξαο 

Γθηληίδεο Γξφζνο, Καζεγεηήο 

Θενηφθνγινπ Δπζηάζηνο, Καζεγεηήο 

εξαθεηηλίδεο Αιέμαλδξνο, Καζεγεηήο  

Κνπηζνχκπαο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο  
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Κφθθνξεο Μηραήι, Αλαπι. Καζεγεηήο 

Μαιηέδνο ηαχξνο, Αλαπι. Καζεγεηήο 

 Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ νη : 

Κνθνιάθεο πχξνο, Κνζκήηνξαο  

Μίλεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο  

Ληάγθνπξαο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο  

Εετκπέθεο Βαζίιεηνο, Δπίθoπξνο Καζεγεηήο  

……………………………………….………………………………  

……………………………………………………………… . . .…….  

……………………………………………………………………….  
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟ                                   : Αλησλία  Μνξνπνχινπ  

B' ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ                     : Υξπζφζηνκνο Γνχθαο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                  : Γεκήηξηνο Παπαγηαλλίδεο 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕN. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  : Γεψξγηνο Γάγαιεο 

  

Θέκα 4
ν
:  «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α, άξζξν 29, 

παξ.3 – γηα ηελ έληαμε ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ 

ηεο ΕΜΦΕ ηνπ Ε.Μ.Π. ζην Σ.Ε.Ε., σο Μεραληθώλ 

Εθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθήο (ζε 

ζπκκόξθσζε ηεο Δηνηθήζεσο ηνπ Σ.Ε.Ε. πξνο ηελ ππ’ αξηζ. 

4148/2015 Απόθαζε ηνπ Δ' Σκήκαηνο ηνπ ηΕ) όζν θαη γηα 

ηελ έληαμε ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην 

Σ.Ε.Ε, σο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο, ζύκθσλα κε 

πξνεγνύκελεο εηζεγήζεηο ησλ εηζεγεηηθώλ ζεζκηθώλ 

νξγάλσλ ηνπ Σ.Ε.Ε.» 

 

Ζ Πξφεδξνο  ηεο Αληηπξνζσπείαο παξνπζίαζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ζρεηηθά (αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ) 

ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο 08.12.2018 θαη αθνινχζεζαλ 

εξσηήζεηο, απαληήζεηο, ηνπνζεηήζεηο.  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  
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“ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ  

Α Ν Σ Ι Π Ρ Ο  Ω Π Ε Ι Α  

 

Αζήλα,  04.12.2018 

         

 

ΘΕΜΑ 4
ν
:  Εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζωπείαο  ηνπ 

Σ.Ε.Ε.γηαηελ έληαμε ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο Εθαξκνζκέλωλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Επηζηεκώλ  ηνπ 

Ε.Μ.Π.θαη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο 

θαη Δηνίθεζεοηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην Σ.Ε.Ε.  

 

Λακβάλνληαο  ππφςε φηη  ζηηο  βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ. ήδε  

πεξηιακβάλνληαη  νη ,  πξφζθαηα, ζεζκνζεηεκέλεο ε ηδηθφηεηεο 

Μεραληθψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4439 -2016 

(ΦΔΚ 222-Α-30.11.2016) θαη είλαη  νη  Μεραληθνί Υσξνηαμίαο,  

Πνιενδνκίαο θαη Αλάπηπμεο,  ν η  Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο,  ν η  

Μεραληθνί Οξπθηψλ Πφξσλ θα η νη  Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη  

Γηνίθεζεο,  πξνηείλεηαη ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4439/2016 (ΦΔΚ 

222 Α, άξζξν 29,  παξ.3 –  γηα ηελ έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ 

Μεραληθψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μεραληθψλ θαη  Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ  ηνπ Δ.Μ.Π.  ζην Σ.Δ.Δ.,  σο  Μεραληθψλ 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο (ζε ζπκκφξθσζε ηεο 

Γηνηθήζεσο ηνπ Σ.Δ.Δ. πξνο ηελ ππ ’  αξηζ.  4148/2015 Απφθαζε 

ηνπ Γ '  Σκήκαηνο ηνπ ηΔ) φζν θαη γηα ηελ έληαμε ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο ηεο Πνιπηερληθήο   
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ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην Σ.Δ.Δ,  σ ο Μεραληθψλ 

Οηθνλνκίαο,  ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο εηζεγήζεηο ησλ 

εηζεγεηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Οη δχν (2) λέεο  απηέο εηδηθφηεηεο Μεραληθψ λ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα (φπσο νξίζηεθαλ απφ ηελ 8
ε
 χλνδν Πνιπηερλείσλ θαη 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ κε ηε ζχκθσλε γλψκ ε ηνπ Σ.Δ.Δ.  -  

ζπλεκ.1) ηεο έληαμεο ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ζηηο  

αληίζηνηρεο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ζην Σ.Δ.Δ,δεδνκέλνπ φηη :  

1) Έρνπλ αιιάμεη εδψ θαη δέθα (10) ρξφληα,  απφ ην 

2007ζπγθεθξηκέλα,  ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο  ζε 

πεληαεηέο πνπ δηαζθαιίδεη  ην πξνθ ίι ηνπ Μεραληθνχ, θαηά 

ηε ζχλζεζε ηνπ ζε καζήκαηα, φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηα αλαξηεκέλα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α -Σ.Δ.Δ.,  πξαθηηθά 

ηεο Μ.Δ. Θεκάησλ Παηδείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.  

2) Οη απαξαίηεηεο ππνδνκέο ησλ Δξγαζηεξίσλ ησλ ρνιψλ 

θαη ησλ ζεκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ δηαζθαιηζηεί .   

3) Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ ζε απηέο ηηο  ρνιέο 

απνηειείηαη  ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ Γηπισκαηνχρνπο 

Μεραληθνχο.   

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:   

α) ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δ.Μ.Π. ηζρχεη  ην αλσηέξσ 

θξηηήξην,  ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηδάζθνληεο  ηεο 

ρνιήο.  Όκσο, ζηε .Δ.Μ.Φ.Δ.  είλαη εληαγκέλνη θαη 

δηδάζθνληεο πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεκειησδψλ καζεκάησλ , φπσο  ηεο  Φπζηθήο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζ’  φιεο ηηο  ππ φινηπεο ρνιέο ηνπ 
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Πνιπηερλείνπ,  θαζψο θαη νξηδφληησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ φπσο ηερληθή λνκνζεζία Γίθαην θαη  

Οηθνλνκία,  Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θ.ά.  

β) ην Σκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ηζρχεη  ην αλσηέξσ θξηηήξην,  ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο.  Όκσο,  ζην Σ.Μ.Ο.Γ. είλαη 

εληαγκέλνη θαη  νηθνλνκνιφγνη  δηδάζθνληεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε δ ηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθήο θχζεσο 

καζεκάησλ ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (π .ρ .  Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 

Σνπξηζκνχ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπ ηρεηξήζεσλ  θιπ.)  

Σν ζέκα έρεη  ηχρεη  εηζήγεζεο θαη ζπδήηεζεο ζηελ 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. απφ ην 2008 -2009 καδί κε ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ησλ άιισλ Δηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ήδε 

ζεζκνζεηεζεί.  

ήκεξα φκσο πιεξνχληαη φιεο νη  πξνυπνζέζεηο θαη επί  πιένλ ε 

Ίδξπζε Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίν π,  

θαζηζηά θαη βάζεη ηνπ  Ν. 1225/81 ππνρξεσηηθή ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζην Σ.Δ.Δ..  

Καηφπηλ ηνχηνπ πξνηείλνπκε ,  γ ηα ηελ έληαμε δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή εγγξαθή  ζην Σ.Δ.Δ. ,ηελ  πξφηαζε απφ ην ΣΔΔ πξνο 

ην επηζπεχδνλ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ γηα 

θαηάζεζε ζρεηηθήο  δηάηαμεο,  θαηά ην πξφηππν ηεο δηάηαμεο ηνπ  
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άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4439/2016 κε πξνζζήθε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

κεραληθψλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ θαη  θπζηθψλ 

εξεπλψλ,θαζψο θαη ησλ κεραληθψλ νηθνλνκίαο ,  σο 

πξνζηηζέκελεο  πεξηπηψζεηο ζην ππάξρνλ πιαίζην .  Ζ σο άλσ 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζα αθνξά κφλν ηελ έληαμ ε ησλ σο άλσ 

εηδηθνηήησλ ζην Σ.Δ.Δ.,  ελψ γηα ηελ απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ  ζα 

αθνινπζήζεη  ε δ ηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ΠΓ θαηφπηλ  αληίζηνηρεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο,  θαη’ αληηζηνηρία  ηνπ Π.Γ.  99/2018 

(ΦΔΚ 187 /Α '  /  5-11-2018).  

 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο Σ.Δ.Δ.  

 

 

Αλησλία Μνξνπνχινπ  

 

 

Ο Γελ.  Γξακκαηέαο Ο Β '  Αληηπξφεδξνο Αλαπι. Γελ.Γξακκαηέαο  

 

 

Γεκ. Παπαγηαλλίδεο       Υξπζ.Γνχθαο     Γεψξγ.Γάγαιεο »  
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Ζ Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ ζηε 

ζπλέρηζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο 

23.02.2019, αλέγλσζε  ην «ελεκεξωηηθό ζεκείωκα  πξνο ηε 

Δ.Ε. θαη ηελ Αληηπξνζωπεία ηνπ Σ.Ε.Ε., ζρεηηθά κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί 

Σκήκα ή ρνιή Μεραληθώλ ώζηε ην Σ.Ε.Ε. λα δέρεηαη λα 

απνλείκεη ζηνπο  Δηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη λα ηνπο εληάμεη ζηα Μέιε ηνπ 

βάζεη ηωλ παγίωλ ζέζεωλ νξγάλωλ ηνπ Σ.Ε.Ε. ωο 

ζήκεξα» .   

 «Σχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 1486/1984 «Τξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Τ.Δ.Δ.» αιιά θαη κεηά ην Π.Γ. 512/1991/΄Αξζξν 2 (ΦΔΚ 

190α) γηα ηε πξνζαξκνγή ηνπ Νφκνπ απηνχ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο. «Ταθηηθά κέιε ηνπ Τ.Δ.Δ. εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή νη έρνληεο ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δηπισκαηνύρνη ηνπ Ε.Μ.Π., ησλ 

πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο Χώξαο θαη ησλ ηζόηηκσλ ρνιώλ ηεο 

αιινδαπήο α) θαηόπηλ ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη από 

ην Ν. 3328/2005 (Α΄ 80) θαη β) ζε όζνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα 

αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπσο ηζρύεη θαη 

θαηά ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο αλαγλώξηζεο». 

Ι.  Τν Τ.Δ.Δ. εθηηκά φηη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλαθνινπζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζήκεξα δελ ζα ππήξραλ αλ ε Πνιηηεία 

– πξηλ πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηφζν ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ – είρε 

ζπκβνπιεπηεί ηα Δπηκειεηήξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο ηειηθήο ίδξπζήο ηνπο θαη αλ βεβαίσο είρε δηαζθαιίζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηελ ππνδνκή ηνπο θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Τν Τ.Δ.Δ. δηεθδηθεί ηελ έγθαηξε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ζρεηηθά φξγαλα 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ/ζρνιψλ. 

 Τν Τ.Δ.Δ.  ζεσξεί φηη ε ίδξπζε λέσλ Τκεκάησλ ή Σρνιψλ Σπνπδψλ 

Μεραληθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη: ην πξνθίι ηνπ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ κέζα απφ 

ηηο ζπνπδέο, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βάζεη πξνζφλησλ. 
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 Τν Τ.Δ.Δ.  ζεσξεί φηη ε ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ πξέπεη 

λα γίλεηαη βάζεη εκπεξηζηαησκέλνπ ρσξνηαμηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θχξηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο 

θαη βέβαηα ην ξφιν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε απηήλ. 

Όπσο, επίζεο, φηη απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηάο ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ζηειέρσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
[1, 5] 

ΙΙ. Έλα Σκήκα ή ρνιή Μεραληθώλ κε πεληαεηή θύθιν ζπνπδώλ ζα 

πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνλέκεη δηπιώκαηα  κεραληθώλ. 

 Ο ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο, κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί  ζε βαζηθή 

εηδηθφηεηα κεραληθνχ. 

 Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δνκή πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί γηα ηα Τκήκαηα ή Σρνιέο Μεραληθψλ, δειαδή ηα 

καζήκαηα ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:  

(α) Δπηζηεκνληθέο βάζεηο (καζεκαηηθά, κεραληθή, θπζηθή, ρεκεία) 

30%, (β) Τερλνινγηθέο γλψζεηο 30%, (γ) Βάζεηο γηα κεζνδνινγία 

ιχζεσλ πξνβιεκάησλ αλάιπζεο ζχλζεζεο θαη ζρεδηαζκνχ 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 25% θαη (δ) Αλάπηπμε ηθαλήο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθψλ ηθαλνηήησλ 15%. 

 Τα πξνγξάκκαηα ησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα είλαη εληαία θαη 

αδηάζπαζηα πεληαεηή θαη λα πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Τκήκαηνο ή ηεο Σρνιήο. 

 Τα κέιε ΓΔΠ λα είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κεραληθνί ζην βαζηθφ 

πηπρίν. Τα κέιε ΓΔΠ πνπ δελ έρνπλ βαζηθφ δίπισκα κεραληθνχ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε 

απνιχησο ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Τκήκαηνο ή ηεο Σρνιήο. 

 

 [1] Τ. Μνξνπνχινπ,  Αλαγλψξηζε θαη Έληαμε ζην Τ.Δ.Δ. Νέσλ 

Τκεκάησλ/Σρνιψλ,  7/5/2008  

[5] Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.Δ.Δ. (10.6.2017)  «Γηα ηελ 

Παηδεία θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ»  
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 Τν Τκήκα ή ε Σρνιή ζα πξέπεη λα έρνπλ νξγαλσκέλα θαη 

εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα (ή θαη PCLabs, ζρεδηαζηήξηα, εξγαζία 

πεδίνπ θ.α.), ζηα νπνία ζα εθπαηδεχνληαη νη θνηηεηέο κε ηερληθή 

επάξθεηα. 

 Θα πξέπεη νη θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

 Θα πξέπεη ην Τκήκα ή ε Σρνιή λα εληάζζεηαη ζε ήδε ζεζκνζεηεκέλε 

Πνιπηερληθή Σρνιή. 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη απφ ηα 

Πνιπηερλεία θαη ηηο Πνιπηερληθέο Σρνιέο  θαη λα ειέγρνληαη απφ ην Τ.Δ.Δ. 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έληαμε ησλ δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ.
[2] 

Η θαηάηαμε δηπισκαηνχρσλ Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ή Τκεκάησλ ηεο 

εκεδαπήο ζε βαζηθή εηδηθφηεηα ηίζεηαη σο ζέκα ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ 

Τ.Δ.Δ., φηαλ έρνπλ πξνθίι κεραληθνχ θαη δελ πξνθχπηεη ε παξάιιειε 

κεξηθή πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άιιεο βαζηθήο 

εηδηθφηεηαο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο (γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θ.ά.). 

Η πηζαλφλ λέα βαζηθή εηδηθφηεηα δελ θέξεη ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν ηνπ 

Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο. 

Η δηαδηθαζία απφδνζεο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη βάζεη ηνπ  Ν. 

4439/2016. 

ΗΗΗ. Η, ππνρξεσηηθή θαηά λφκν, δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο απφ ην 

Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, 

δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ απηνί θαη κφλν ην επάγγεικα ζην 

πςειφηεξν επίπεδν ηερληθήο επζχλεο (κειέηε, επίβιεςε, νινθιεξσκέλνο 

πξνγξακκαηηζκφο, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε έξγσλ). Η δηαδηθαζία απηήο ηεο 

εμέηαζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππνθαζηζηά ηελ πηζηνπνίεζε   

πνπ   δίλνπλ   ηα    δηπιψκαηα   ησλ Πνιπηερλείσλ ζηνπο κεραληθνχο γηα  

ηελ επηηπρή  νινθιήξσζε ησλ εληαίσλ 5εηψλ ζπνπδψλ ηνπο, ην θχξνο ησλ 

νπνίσλ νθείινπκε λα πξναζπίζνπκε κε άκεζε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο κε βάζε ην δίπισκα.  

Αληίζεηα, ζα πξέπεη ε εμέηαζε λα επηθαηξνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απνλνκή ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε 

αηηνχκελνπο απφ άιια Α.Δ.Ι., εληφο ή εθηφο Διιάδαο, ζα εμεηάδεη απζηεξά 

ηφζν ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ 

ηδίσλ γηα λα αληηζηνηρείηαη ζην αλάινγν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επίπεδν 

ηερληθήο επζχλεο θαη λα κε βιάπηεη θαηά ζπλέπεηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
[3] 

  [2] Απφθαζε ηεο 8
εο

 Σπλφδνπ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ, κε 

ζπκκεηνρή ηνπ Τ.Δ.Δ.(Φαληά, 2009) 

[3]  Σρέδην Αλαθνίλσζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.Δ.Δ, (03.03.2018) 
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IV. Σην Τ.Δ.Δ. ζα εγγξάθνληαη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί απφθνηηνη 

5εηψλ ζπνπδψλ ηκεκάησλ ή ζρνιψλ Πνιπηερλείσλ ή Πνιπηερληθψλ 

ζρνιψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα είλαη ζε 

άκεζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Τ.Δ.Δ.  ή ζε ηνκείο ησλ 

εηδηθνηήησλ απηψλ. Δθφζνλ ε  Αληηπξνζσπεία  ην ζπλεθηηκά, ζεζπίδνληαη 

θαηά λφκν λέεο βαζηθέο εηδηθφηεηεο. 
[4] 

Γηα ηα λέα Τκήκαηα ή Σρνιέο ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ πνπ 

γίλνληαη απνδεθηά ψζηε λα εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί ζην 

ΤΔΔ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν. 

4439/16 θαη νδεγνχλ ζε ζέζπηζε Π.Γ., θαη΄ επέθηαζε ηνπ Π.Γ. 99/18. 

V. To T.E.E. έρεη επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη ην αίηεκά ηνπ, ε ιεηηνπξγία 

λέσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Τκεκάησλ, πφζν κάιινλ Παλεπηζηεκίσλ φπσο ην 

ππφ ίδξπζε Παλ/ζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ή νη ζπγρσλεχζεηο Παλεπηζηεκίσλ 

– Τ.Δ.Ι., λα ζηεξίδνληαη ζε κία ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζε απηή ηε βάζε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

γλψκε ηνπ, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ δε δεηήζεθε. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ 

απαξαίηεηε δηάξζξσζε ηεο ππξακίδαο ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ. έρεη θαη πξφζθαηα ξεηά δηαηππψζεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαβάζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, ψζηε λα 

δηαβαζκίδεηαη αλάινγα θαη ε ηερληθή επζχλε.
[5]

 

Η ςήθηζε ηνπ Ν.4485/17 γηα ηελ «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο» κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εληαίσλ 5εηψλ ζπνπδψλ 

ησλ Μεραληθψλ σο επηπέδνπ Integrated Master, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζή καο, «απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ Τ.Δ.Δ., ησλ πνιπηερλείσλ θαη 

πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο Φψξαο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, 

ζπληζηά ζεζκηθή παξέκβαζε αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ κεραληθψλ 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή» θαη απνηειεί θιεηδί γηα ηε  δηαβάζκηζε ηερληθήο 

επζχλεο κεηαμχ ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ πνπ ζηελ αλψηαηε 

βαζκίδα ηερληθήο  επζχλεο εθπνλνχλ κειέηεο,  θάλνπλ επηβιέςεηο θαη 

δηαρεηξίδνληαη νινθιεξσκέλα έξγα θαη εθαξκνγέο, θαη ησλ πηπρηνχρσλ 

Τ.Δ.Ι., νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε νκάδεο κειέηεο, επίβιεςεο θαη 

έρνπλ ην δηθαίσκα εθαξκνγψλ. 

 

 

[4] Απφθαζε Γ.Δ. ηνπ Τ.Δ.Δ. Δγγξαθή Τκεκάησλ Σρνιψλ Α.Δ.Ι. πνπ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο 9 βαζηθέο εηδηθφηεηεο κειψλ ηνπ Τ.Δ.Δ., 2010 

 [5]   Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.Δ.Δ. (10.06.2017) «Γηα ηελ Παηδεία 

θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ» 
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Με ην ζθεπηηθφ φηη ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδηθφηεηαο 

κεραληθψλ πξέπεη λα αληηζηνηρεί έλαο ηίηινο ζπνπδψλ, ζεσξνχκε 

απαξαίηεην λα δηαθξίλνληαη νη ηίηινη ησλ λέσλ Τκεκάησλ ή Σρνιψλ 4εηψλ 

ζπνπδψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα θέξνπλ 

επεμεγεκαηηθφ ηίηιν, ζε επίξξσζε ηεο σο άλσ ηνπνζέηεζεο γηα ηε 

δηαβάζκηζε ηεο ηερληθήο επζχλεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Σηε βάζε απηή, ε Αληηπξνζσπεία ΤΔΔ (10.6.2017), ελέθξηλε ηελ 

θαηαξρήλ «δεκηνπξγία ηκήκαηνο πηπρηνχρσλ Τ.Δ.Ι. ζην Τ.Δ.Δ. - ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα  ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1486/84,  φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4233/2014.» 
[6] 

Τν Μεηξψν Τερλνιφγσλ Πηπρηνχρσλ Τ.Δ.Ι. θ.ά. απνηειεί ηε βάζε 

ελνπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ κε εμνξζνινγηζκφ θαη δηαθάλεηα ελ 

νλφκαηη ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 
[7]

» 

Δηεπθξηλίδεη δε όηη ζπληάρζεθε κε βάζε ηελ Απόθαζε ηεο 

πξνεγνύκελεο Αληηπξνζσπείαο ε νπνία ππεξςήθηζε ηε δηαδηθαζηηθή 

πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Ε.Ε., ψζηε ε ςεθνθνξία γηα ην ζέκα 4 λα 

δηεμαρζεί εθφζνλ ζπληαρζεί check list κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη ηηο 

ζέζεηο ηνπ Τ.Δ.Δ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] Απφθαζε Γ.Δ. ηνπ Τ.Δ.Δ. Σρέδην λφκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

(Α97.Σ2.2018 - 25.01.2018) 

 [7] Απφθαζε Γ.Δ. ηνπ Τ.Δ.Δ. «Σπδήηεζε γηα ηελ έθδνζε Π.Γ. γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ», (6.11.2018)” 
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Ζ  ςεθνθνξία πνπ αθνινχζεζε ήηαλ δηαθξηηή  αλά ρνιή / 

Σκήκα.  

1.  Πξψηα ηέζεθε απφ ηελ Πξφεδξν ζε ςεθνθνξία  

ηξνπνινγία έληαμεο ησλ Γηπισκαηνχρσλ θάζε ρνιήο / 

Σκήκαηνο ζην Σ.Δ.Δ.(Καηαηέζεθε απφ ην Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο, ηνπο Ν.  Αλδξεδάθε, Κ.  Ξηθαξά  θαη Ν.  

Μήιε, κε δήισζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ φηη δελ ζπλαηλνχλ 

ζηελ θαηάηαμε ζε βαζηθή εηδηθφηεηα ).   

1.1. Έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ  ηνπ Δ.Μ.Π.  ζην Σ.Δ.Δ. ςεθίζηεθε κε 111 

ππέξ, 4 θαηά, 1 ιεπθφ θαη 0  απνρή.  

 1.2. Έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο  ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ζην Σ.Δ.Δ.  ςεθίζηεθε κε 101 ππέξ, 14 θαηά, 1 

ιεπθφ θαη 0 απνρή.  

2.  Αθνινχζεζε ε ςεθνθνξία επί ηεο πξφηαζεο ηνπ 

Πξνεδξείνπ (ε έγγξαθε εηζήγεζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

ηέινο ηνπ Απνζπάζκαηνο) λα εληαρζνχλ σο  βαζηθέο 

εηδηθφηεηεο νη Γηπισκαηνχρνη ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δ.Μ.Π θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη  Γηνίθεζεο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ :  

2.1. Έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Δ.Μ.Π. ζην Σ.Δ.Δ. σο  βαζηθή 

εηδηθφηεηα  δελ εγθξίζεθε  κε  48 ππέξ, 65 θαηά,              

3 ιεπθά  θαη 0  απνρή.  

  2.2. Έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
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ζην Σ.Δ.Δ. σο  βαζηθή εηδηθφηεηα  δελ εγθξίζεθε  κε  

24 ππέξ, 78 θαηά,  3 ιεπθά  θαη 11  απνρή.  

πλεπψο ε Αληηπξνζσπεία  

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία  

1.  Σελ έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ  θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην  Σ.Δ.Δ.  

2.  Ζ  έληαμε ησλ Γηπισκαηνχρσλ ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ  θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο  ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε 

θάζε ζχκθσλα  κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηελ έληαμε 

ζε βαζηθέο εηδηθφηεηεο ε νπνία θαη ζα  εγθξηζεί απφ ηελ 

Αληηπξνζσπεία  ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Αθνινχζσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Ν. 4439/2016 ζα 

δηακνξθσζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Π.Γ. γηα ηα επαγγεικαηηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα.  

……………………… . .…………………………………… .………  

……………………… . .…………………………………………… . . 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

απφ ηα Πξαθηηθά ηεο ΣΑΚΣΗΚΖ 

πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

ηεο 8
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018 

(ζπλερηδφκελε ηελ 23.02.2019) 

Αζήλα, 15.03.2019 

       Ζ Πξφεδξνο                O  Γεληθφο Γξακκαηέαο  

 

 

ΑΝΣΧΝΗΑ ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ      ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ  


