ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
Προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναρτώ συνημμένα σχέδιο ανακοίνωσης που κατέθεσα προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ.
Όπως έχω πληροφορηθεί, ο ορισμός και τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των
μηχανικών απαλείφονται από το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα
ως μη απαραίτητα, με βάση την τελευταία συζήτηση στο ΣτΕ. Αυτή τη στιγμή ο μόνος
θεσμικά αρμόδιος να επικοινωνήσει με το ΣτΕ είναι ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης. Θεωρώντας ότι μόνο βάσει
των γνωστικών αντικειμένων και των προγραμμάτων σπουδών μπορούν να
κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών με βάση το
δίπλωμά τους και σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ, ενημέρωσα τη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ ότι πρέπει να δοθεί δημοσιότητα των θέσεων της διοίκησης του ΤΕΕ
ως προς το θέμα, να ενημερωθούν τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές και να
γίνει διάβημα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ο Υπουργός βέβαια είναι
ενήμερος και είμαι σίγουρη, επειδή ως Πρόεδρος του ΤΕΕ υπέγραφε τις σχετικές θέσεις
του, ότι θα ασκήσει αρμοδίως το θεσμικό του δικαίωμα για την επαγγελματική
κατοχύρωση των μηχανικών με βάση το δίπλωμά τους.
Είναι σε όλους γνωστό και δε χρειάζεται να το επαναλάβω, το συνοψίζω όμως για να
επισημάνω την ιστορικότητα της στιγμής, ότι όταν το 2014 με τον σχετικό πολυνόμο
τέθηκε ως μνημονιακή επιταγή η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που κατοχύρωνε
τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, το ΤΕΕ ξεκίνησε έναν τιτάνιο αγώνα που
με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και της Αντιπροσωπείας του και σε
συνεργασία με τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές και τους Επιστημονικούς
Επαγγελματικούς Συλλόγους των Μηχανικών κατέληξε στο Προεδρικό Διάταγμα, το
οποίο κατατέθηκε. Η απαλειφή των γνωστικών αντικειμένων ακυρώνει όλη την
παραπάνω προσπάθεια να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
με βάση το δίπλωμά τους, με σοβαρότατες επιπτώσεις, ιδιαίτερα σήμερα, στην
υπεράσπιση των νέων μηχανικών, των άνεργων και των πλέον αδύναμων.

Aθήνα 7/3/2018
Συναδελφικά
Τώνια Μοροπούλου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7.3.2018
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 03.03.2018
Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. με βάση τις αποφάσεις της, τις αποφάσεις της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και τους
αγώνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των διπλωματούχων μηχανικών δηλώνει:
1. Το Τ.Ε.Ε. αγωνίστηκε για τη διαμόρφωση του ΠΔ για την κατοχύρωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών και περιμένει την άμεση θέσπισή του χωρίς άλλη
καθυστέρηση. Χωρίς το Π.Δ., δεδομένης της κατάργησης των ιστορικών νόμων για την άσκηση του
επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών, οι μηχανικοί είναι ακατοχύρωτοι.
2. Μετά την αναγνώριση, ως αποτέλεσμα των αγώνων των Πολυτεχνείων και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς προγράμματος σπουδών του
διπλωματούχου μηχανικού ως μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster), διεκδικήσαμε την
διάκριση μέσω των τίτλων σπουδών:


Των διπλωμάτων των μηχανικών ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών (επιπέδου

7 του

Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων)


Των πτυχίων μηχανικών τετραετούς κύκλου σπουδών (επιπέδου 6 του Εθνικού και

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων)
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ρύθμισε τα ανωτέρω στο νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (άρθρο 42, παράγραφος 8 και άρθρο 19 παράγραφος 9α).
Διεκδικούμε όμως την γενική εφαρμογή τους όσον αφορά στους απονεμόμενους τίτλους,
υπογραμμίζοντας ότι η διάκριση των εκπαιδευτικών επιπέδων, είναι προϋπόθεση για τη διαβάθμιση
της τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων ώστε να διασφαλίζεται το
δημόσιο συμφέρον.
3. Η, υποχρεωτική κατά νόμο, διαδικασία αδειοδότησης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας των
διπλωματούχων μηχανικών διασφαλίζει τη δυνατότητα να ασκούν αυτοί και μόνο το επάγγελμα στο
υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης (μελέτη, επίβλεψη, ολοκληρωμένος προγραμματισμός,
διαχείριση και εκτέλεση έργων). Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά
την πιστοποίηση που δίνουν τα διπλώματα των Πολυτεχνείων στους μηχανικούς για την επιτυχή
ολοκλήρωση των ενιαίων 5ετών σπουδών τους, το κύρος των οποίων οφείλουμε να προασπίσουμε με
άμεση χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με βάση το δίπλωμα. Αντίθετα, θα πρέπει να
επικαιροποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η απονομή της άδειας άσκησης
επαγγέλματος σε αιτούμενους από άλλα ΑΕΙ, εντός ή εκτός Ελλάδας, θα εξετάζει αυστηρά τόσο τα
προγράμματα σπουδών, όσο και την επαγγελματική επάρκεια των ιδίων για να αντιστοιχείται στο
ανάλογο γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο τεχνικής ευθύνης και να μη βλάπτει κατά συνέπεια το
δημόσιο συμφέρον.

