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ΕΙΗΓΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΟΗ ΑΔΕΙΑ ΆΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΕΕ 

Η επηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε δύν ζπλεδξηάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 50% ηεο 
αξρηθήο ζύλζεζεο όπσο πξνέθπςε από ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ. Σηηο 
δύν ζπλεδξηάζεηο αλαπηύρζεθε αξθεηόο πξνβιεκαηηζκόο. Η βάζε ηνπ 
πξνβιεκαηηζκνύ είλαη θνηλή σο πξνο ην ξόιν ηνπ ΤΕΕ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ 
ζεκεξηλνύ ζπζηήκαηνο απνλνκήο. Δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ σο πξνο ην 
πξνηεηλόκελν ζύζηεκα απνλνκήο ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

Τν ΤΕΕ ππεξαζπίδεηαη ζην δηελεθέο ην ξόιν ηνπ σο απνθιεηζηηθόο θνξέαο 
απνλνκήο ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Επαγγέικαηνο γηα ηνπο Δηπισκαηνύρνπο 
Μεραληθνύο. Ταπηόρξνλα,αλαγλσξίδεηόηη νη Δηπισκαηνύρνη κεραληθνί ησλ 
ειιεληθώλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ θαη ηκεκάησλ,έρνπλ θαηαξράοειεγρζεί σο 
πξνο ηηο βαζηθέο γλώζεηο ηνπο από ηα νηθεία ηδξύκαηα θαη δεδύλαληαη λα 
αμηνινγεζνύλ επί απηώλ από ην ΤΕΕ. 

Η πξόζβαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθάζηνηε εηδηθόηεηαο 
κεραληθνύ απνξξέεη από ηελ θηήζε ηνπ πεληαεηνύο εληαίνπ δηπιώκαηνο, ην 
νπνίν δηαζθαιίδεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο θαη παξέρεη ηα βαζηθά πξνζόληα γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ.  

Η Άδεηα Άζθεζεο Επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά από ην Τ.Ε.Ε ζηνπο 
θαηόρνπο δηπιώκαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρνπ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ησλ 
πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ή ηκεκάησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ παλεπηζηεκηαθώλ 
ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, ηνπηέζηηλ ζε όζνπο έρνπλ ην δηθαίσκα ειεύζεξεο άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ Δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ. 

Ο ζεκεξηλόο ηξόπνο απόδνζεο ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Επαγγέικαηνο δελ 
επηηειεί ην ξόινηνπ, δειαδή λα δηαζθαιίδεη ηα πεληαεηή δηπιώκαηα καδί κε ηα 
ηζόηηκα θαη αληίζηνηρα βάζεη ΔΟΑΤΑΠ θαη λα ειέγρεη ηε γλσζηηθή επάξθεηα 
ησλ ινηπώλ πηπρηνύρσλ.  

Μεηά από ηελ αξρηθή επεμεξγαζία, δηαπηζηώλνπκε όηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ 
δηαβνύιεπζε ζην πιαίζην ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπ ΤΕΕ. 
Από ηελ πιεπξά καο θαηαζέηνπκε ζηε δηαβνύιεπζε ηηο πξνηάζεηο όπσο 
ηέζεθαλ ζηηο δύν ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο:  

Πρόταση 1: 

 Οη εμεηάζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 

πξνθεξύζζνληαη από ην ΤΕΕ θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέρξη έμη (6) θνξέο ην 

ρξόλν. 

 Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη ύζηεξα από επηηπρή 

έθβαζε ζε ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

ρξήζε εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ απαληήζεσλ (multiplechoice), από 

δεμακελή εξσηήζεσλ. 

 Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηήζεσλ (80%), ζα αθνξά ζην 
γλσζηηθό αληηθείκελν, κε εξσηήζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζην επάγγεικα, 
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ηελ αληίιεςε, θαζώο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ εμεηαδόκελνπ γηα ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ηελ ζρεηηθή/βαζηθή λνκνζεζία, ηνλ θώδηθα 
εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ κεραληθνύ, ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη 
ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα 
ηνπ. 

 Τν ΤΕΕ δύλαηαη λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα ζηνπο απνθνίηνπο 
κεραληθνύο ώζηε λα πξνεηνηκάδνληαη νη εμεηαδόκελνη γηα ηα πην πάλσ 
πεδία πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. 

 Μηθξό πνζνζηό ησλ εξσηήζεσλ (20%), ζα έρεη σο ζθνπό λα 
επηβεβαηώζεη απιά ηηο γλώζεηο πνπ ερνπλ απνθηήζεη νη κεραληθνί από 
ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη θπξίσο απηά ηεο αιινδαπήο. 

 Οη εμεηάζεηο θαη ηα ζεκηλάξηα δύλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηειε-
δηαδηθαζίεο. 

Πρόταση 2: 

 Γηα ηε ιήςε ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Επαγγέικαηνο αξθεί ε θαηάζεζε ηνπ 
Δηπιώκαηνο Μεραληθνύ ζην ΤΕΕ. 

Πρόταση 3: 

 Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεοΆδεηαο Άζθεζεο Επαγγέικαηνο 

πεξηιακβάλεη δύν (2) θάζεηο θαη πξνθεξύζζεηαη από ην ΤΕΕ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ κέρξη έμη (6) θνξέο ην ρξόλν. 

 Σηελ πξώηε θάζε δηελεξγνύληαη ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ρξήζε εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ απαληήζεσλ 

(multiplechoice), από δεμακελή εξσηήζεσλ πάλσ ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν. 

 Σηε δεύηεξε θάζε ζπκκεηέρνπλ: α) νη θάηνρνη εληαίνπ πεληαεηνύο 

δηπιώκαηνο ή ηζόηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ βάζεη αλαγλώξηζεο από ην 

ΔΟΑΤΑΠ θαη β) νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απαληήζεη ζσζηά ζην 50% 

ησλ εξσηήζεσλ ηεο πξώηεο θάζεο, κεηά από θαλνληθνπνίεζε. 

 Σηε δεύηεξε θάζε δηνξγαλώλεηαηθύθινο 5 ηεηξάσξσλ ζεκηλαξίσλ 
κεελδεηθηηθό αληηθείκελν ηε ζρεηηθή/βαζηθή λνκνζεζία, ηνλ θώδηθα 
εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ κεραληθνύ, ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή, ηηο 
πξνδηαγξαθέο κειεηώλ θαη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο θαη ηα 
θαζήθνληα/δηαδηθαζίεο επίβιεςεο.  

 Σην ηέινο θάζε ζεκηλαξίνπ ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο 
 Οη εμεηάζεηο θαη ηα ζεκηλάξηα δύλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηειε-

δηαδηθαζίεο. 

 

 


