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Δηαηχπσζε κηαο λέαο πξφηαζεο  

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ΣΕΕ  

έλαληη ηεο Πνιηηείαο, ηεο Κνηλσλίαο θαη ηνπ Έιιελα κεραληθνχ 

 

Θέηνπκε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξαγκαηηθή αιιαγή ζην ΣΕΕ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηεο αμηνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξάιιεια ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ δνκψλ ηνπ πηνζεηψληαο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ςεθηαθήο πνιηηηθήο θαη λένπο ηξφπσλ δηνίθεζεο θαη ζπκκεηνρηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

Επηδηψθνπκε ηελ αμηνθξαηία ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηνπ ΣΕΕ θαη ηελ αλαβίσζε 

ηνπ ΣΕΕ σο ππιψλα ζηήξημεο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ, ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 

θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ψζηε ην ΣΕΕ λα απνηειεί ζχκκαρν ηνπ 

Μεραληθνχ ζηελ νηθνλνκηθή & επηζηεκνληθή ηνπ δσή.  

Τπνζηεξίδνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ κε 

γλψκνλα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη ηελ 

άζθεζε πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, κε ην ΣΕΕ θαη ηνπο 

κεραληθνχο ζηελ 1ε γξακκή. 

Δεζκεπφκαζηε λα δψζνπκε κάρε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Επηκειεηεξίνπ ζε θνξέα 

γλψζεο, θαηλνηνκίαο θαη επηζηεκνληθφηεηαο, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηφζν ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή, φζν θαη ζηηο επηζηεκνληθέο δξάζεηο, σο αθνινχζσο: 

 Θεζκηθή ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΣΕΕ: Οινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ TEE θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ, ψζηε λα 

εληζρχζεη ηελ δηαθάλεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ. 

 Νένο αλαπηπμηαθφο ξφινο  ηνπ ΣΕΕ: Νέν βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηνλ 

Σερληθφ Κφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. πλέξγεηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο, θαη 

ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο γηα ηελ βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ 

πξαγκαηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, πξνσζψληαο έλα λέν πξφηππν 

αλάπηπμεο, κε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επζχλε.  

 Σν ΣΕΕ θφκβνο θαηλνηνκίαο: Αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ πξνο φθεινο ησλ κεραληθψλ: 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε – 
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Καηλνηνκία ζηελ Εξγαζία –Φεθηαθέο Eπελδχζεηο–Φεθηνπνίεζε Εξγαιείσλ 

Μεραληθνχ – ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Γενικό Ππογπαμμαηικό Πλαίζιο  

Η σάπαξη ηων γενικών καηεςθύνζεων γηα φια ηα Όξγαλα ηνπ Σ.Ε.Ε. απνηειεί 

ζηξαηεγηθφ πξνλφκην ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο θαη θαινχληαη φια ηα κέιε ηεο 

λα ζπκβάιινπλ ψζηε ην ΣΕΕ λα αληαπνθξηζεί γφληκα θαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο 

ζθνπνχο πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ην ξφιν ηνπ. Η ζηφρεπζε καο θαη ε ηεξάξρεζε 

ησλ δξάζεσλ γηα ηε λέα πεξίνδν πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά καο, δελ κπνξεί παξά λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο κεγάιεο θξίζεο πνπ εμαθνινπζεί λα ηαιαλίδεη ηε 

ρψξα, φζα ζεηηθά πέηπρε ην ΣΕΕ, αιιά θαη ηηο αζηνρίεο πνπ ζπλέβεζαλ ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ηδηαίηεξα ζηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα θαη γηα ηα νπνία γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζηηο ηειεπηαίεο δχν ζειίδεο, θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αλνίγνληαη θαη ηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη κε ην λέν νξγαλφγξακκα ηνπ ΣΕΕ ζχκθσλα 

κε ην ΠΔ  12/2020. 

Υαξαθηεξηζηηθά πλήγμαηα και πποκλήζειρ γηα ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Ε.Ε. 

είλαη: 

- Η βίαηε απνξξχζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ε αδπλακία αληηζηνίρηζεο 

ηεο κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

- ε αλεξγία, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε κε εγγξαθή ή πξνζσξηλή δηαγξαθή ή θαη 

απνρψξεζε απφ ην Σ.Ε.Ε., ηδηαίηεξα ησλ Νέσλ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ 

θαη φρη κφλν, 

- Οη αζάθεηεο ησλ λφκσλ θαη ε πνιπλνκία πνπ εληζρχνπλ ηε γξαθεηνθξαηία θαη 

δξνπλ δηαιπηηθά ζε θάζε πξνζπάζεηα ηερληθήο αλάπηπμεο.  

- Η απνζχλδεζε ηνπ πνηνηηθνχ έξγνπ ησλ κεραληθψλ απφ αληηθεηκεληθέο 

ακνηβέο, πνπ νδεγεί θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ζηξαγγαιηζκφ ηνπ ΣΕΕ.  

- Ο αλεδαθηθφο ηξφπνο εκπινθήο ηνπ ΣΕΕ ζε αλαπηπμηαθά λνκνζρέδηα, πνπ 

νπζηαζηηθά απνζηεξεί ηελ αλαπηπμηαθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, ηελ 

θνηλσλία θαη ηα θηλήκαηά ηεο, απφ έλαλ απαξαίηεην ζηξαηεγηθφ εηαίξν. 

- ε πξφθιεζε ηεο πξνάζπηζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ησλ 

Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ Νφκνπ θαη ησλ 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  
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- ε έιιεηςε θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζηήξημε θαη πξνζηαζία ηνπ 

έξγνπ ησλ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, 

- ε θαηεδάθηζε ηνπ ΣΜΕΔΕ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζβάζηαθηε αχμεζε ησλ 

εηζθνξψλ αιιά θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ,  

- ε δεκηνπξγία ηνπ ΣΜΕΔΕ ρσξίο ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο ησλ 

αλαινγνχλησλ απνζεκαηηθψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θάιπςεο εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο ηεο εγγπνδνζίαο,  

-  ην πιήγκα πνπ δέρζεθε ν ξφινο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεραληθψλ, σο 

βαζηθψλ κεηφρσλ κέζσ ηνπ ΣΜΕΔΕ, ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο 

Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη ε αλάγθε ςπεπάζπιζηρ ηος πόλος ηος ΤΕΕ 

πνπ δελ κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα ρσξίο κία αθεδεκφλεπηε ζηξαηεγηθή, 

ρσξίο δηαθάλεηα θαη έληηκν δηάινγν φισλ ησλ απφςεσλ θαη ρσξίο  ζπληεηαγκέλε 

πνξεία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ. 

 

Το ΤΕΕ οθείλει: 

- λα πξνβαίλεη ζε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ζχκθσλα κε ην ξφιν ηνπ, 

ζε πθηζηάκελε θαη λέα λνκνζεζία γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

- λα παιέςεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ηδηαίηεξα ζε επνρέο θξίζεο κέζσ 

λνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη πξνζθπγψλ, αιιά θαη θηλεκαηηθψλ δξάζεσλ γηα 

ηελ πξνάζπηζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ κεραληθψλ, ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο Δεκνθξαηίαο.  

- λα ελεξγνπνηήζεη φινπο  ηνπο  Φνξείο ησλ  Μεραληθψλ κε πξσηνβνπιίεο 

πξνζέιθπζεο ησλ κειψλ ηνπο θαη κε κέηξα δηεπθφιπλζεο ζηε δηαηχπσζε ηεο 

γλψκεο ηνπο.  

- λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ ΣΕΕ θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

- λα εληζρχζεη ηελ νξηδφληηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα ηηο απνθάζεηο θαη 

ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ. Να ζπλδέζεη φινπο ηνπο κεραληθνχο κε 

ην ΣΕΕ. 

 

Η λειηοςπγία ηος ΤΕΕ ππέπει να σαπακηηπίζεηαι από: 

 Δηαθάλεηα – Εθζπγρξνληζκφ – πκκεηνρηθφηεηα 
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 Αμηνθξαηία ζηελ επηινγή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο  εθπξνζψπεζεο  

 Πηζηή Εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Οξγάλσλ θαη δηαηχπσζε 

ηπρφλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπο. εκεηψλνληαη ηδηαίηεξα:  

 ε  αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, φπνπ σο απνπζία ζα 

ινγίδεηαη ε κε πξνζέιεπζε ζε εχινγν ρξφλν, πνπ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά 

ζηελ πξφζθιεζε ζχγθιηζεο ηεο. 

 ε έγθαηξε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ησλ 

εηζεγήζεσλ. 

 ε  εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ  ηεο Δ.Ε. γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ 

Ηκεξήζηα Δηάηαμε. 

 ε ζπκκεηνρή ησλ ΕΕΕ ζην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ ΣΕΕ θαη ν εηήζηνο 

απνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπο. Επίζεο ε ζπκκεηνρή κειψλ 

ησλ ΕΕΕ ζηηο ΜΕ θαη ΟΕ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ην έξγν ησλ 

Μ.Ε. 

 Η επηινγή απαξαίηεησλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Καλνληζκψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σερληθψλ Έξγσλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

λέσλ ΣΟΣΕΕ, φπνπ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Η ζχγρξνλε αλαβίσζε ησλ Σερληθψλ Υξνληθψλ κε έκθαζε ζηηο  εξγαζίεο 

θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηψλ κεραληθψλ αιιά θαη ζηα 

ζεκαληηθά έξγα ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Σέινο, ε ιήςε απφθαζεο εληφο ηνπ έηνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ην 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΣΕΕ κε εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξείνπ πνπ ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηεο εθθξαζκέλεο απφςεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη ηηο 

ηπρφλ λέεο πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ. 

 

Η εξςγίανζη και ο εκζςγσπονιζμόρ ηος ΤΕΕ κε επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ 

κεραληθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΣΕΕ θαη επηηάζζεη: 
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 ηελ πξνάζπηζε ηνπ εληαίνπ αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ησλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ σο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ 

 ηελ ηήξεζε Πξνδηαγξαθψλ θαη Καλνληζκψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ 

 ηε ζέζπηζε κέηξσλ πξνάζπηζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πιαηζίνπ ησλ Μεραληθψλ. 

 ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζηελ επηκφξθσζε,  θαηάξηηζε θαη 

δηα βίνπ κάζεζε ησλ κεραληθψλ. 

 ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ΣΕΕ θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ σο ζεζκηθνχ πκβνχινπ ηεο Πνιηηείαο. 

 ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ν 

Μεραληθφο θαη ηελ απινχζηεπζή ηνπο κε παξάιιειε ζεζκνζέηεζε ηεο 

αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ ξφισλ απφ ηνπο Δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο κε ηα 

θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ιηγφηεξσλ  απφ ηηο Τπεξεζίεο,  

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε Δεκφζηα Δηνίθεζε, ψζηε λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο.   

 ηελ Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηεο  δηαθζνξάο κε ηελ άξζε ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο αζάθεηαο ησλ λφκσλ,  

θαζψο θαη κε ηελ  ελίζρπζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Δηεζλνχο Ρφινπ ηνπ ΣΕΕ θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπ, κε 

ελίζρπζε δηαζχλδεζεο ηνπ ΣΕΕ κε νκφηηκα επηκειεηήξηα, ζπλαθείο 

πεξηθεξεηαθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο ελψζεηο θαη νξγαληζκνχο,  θαζψο θαη κε 

παξέκβαζή ηνπ ζε επίπεδν  Ε.Ε. 

 

Οι πποηεπαιόηηηερ πος ππέπει λα δνζνχλ ζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ νξγάλσλ 

ηνπ ΣΕΕ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σ.Ε.Ε. πξνο ηνπο Μεραληθνχο 

κε αιιειεγγχε, πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο πνπ ζπλνκνινγεί  ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Ε.Ε. θαη ζπληίζεληαη γχξσ απφ ηηο ηξεηο (3) αθφινπζεο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο: 

1. Πποάζπιζη ηηρ Επιζηήμηρ και  ηος επαγγέλμαηορ ηων Διπλωμαηούσων 

Μησανικών. 
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2. Σηπαηηγική και πποηάζειρ εξόδος από ηην κπίζη κε δξάζεηο εμσζηξέθεηαο, 

θαηλνηνκίαο, ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ηεο δηαδηθηχσζεο, κε φξνπο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ Μεραληθψλ, 

θαζψο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ζε όλοςρ ηοςρ Τομείρ 

ηηρ Ανάπηςξηρ, κε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο, 

ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πκπξάμεσλ ηνπ Δεκνζίνπ, ηνπ Θδησηηθνχ θαη ηνπ 

Κνηλσληθνχ Σνκέα, κε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 

3. Δίθαην θαη βηψζηκν Αζθαλιζηικό θαη θοπολογικό ζχζηεκα γηα φινπο ηνπο 

κεραληθνχο. 

 

Η ζπλέξγεηα φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ΣΕΕ ζηνρεχεη ζε έλα Εζληθφ Πιαίζην 

Αλαζπγθξφηεζεο,  φισλ ησλ δπλάκεσλ ηων Μησανικών και ηων παπαγωγικών 

δςνάμεων ηηρ Χώπαρ, κε  Σνκεαθή θαη Πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε γηα ηελ 

Αλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο Ζσήο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο 

Οηθνλνκίαο.  

Η ζεκεξηλή ζπγθπξία γηα ηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα ησλ Δηπι. Μεραληθψλ, δελ 

κπνξεί λα κελ απαζρνιήζεη ηε λέα Αληηπξνζσπεία. 

Μεηά ηελ εθδίθαζε ηελ 10ε Θαλνπαξίνπ ζην ηΕ ησλ δεθαηεζζάξσλ αηηήζεσλ 

αθχξσζεο θαηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΔ 99/2018  ή επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ, ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ νθείιεη λα αλακέλεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ ην 

ΣΕΕ ζηηο νπνηεζδήπνηε λέεο ζπλζήθεο, λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο επφκελεο 

δξάζεηο ηνπ ζην ζέκα ηεο ξχζκηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ.  

Αλαγλσξίδεηαη ζπγρξφλσο φηη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔ 99/2018, πνπ 

πξνζδηφξηζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ θαη πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ Δηπι. Μεραληθνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο θνξέσλ θαη ηνπ ΣΕΕ. 

Επηπιένλ, κεηά ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εκπιέθνπλ ην ΣΕΕ ζηνλ 

έιεγρν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πηπρηνχρσλ ηξηεηνχο ηππηθήο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, απαηηείηαη επαλεμέηαζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ΣΕΕ επξχηεξα ζην 

ζέκα ηεο ξχζκηζεο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κεραληθψλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

επηπέδσλ ηνπ Επξσπατθνχ θαη Εζληθνχ Πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  
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ηε λέα πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε απαηηνχληαη δξάζεηο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ΣΕΕ ζηε 

δηαηχπσζε ελφο ζχγρξνλνπ, νπζηαζηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηνπο φξνπο ηεο, πιαηζίνπ άζθεζεο θαη φρη κφλνλ πξφζβαζεο ηνπ επαγγέικαηνο, 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθέο δηαπηζηψζεηο γηα ηηο δηαρξνληθέο ζηξεβιψζεηο 

ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ, ε ξχζκηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηηο Κξαηηθέο αξρέο 

ρσξίο θαηά θαλφλα ηε ζεζπηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΕΕ, αιιά κε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

θαη ρσξίο πάληνηε ηηο απαηηνχκελεο αληηδξάζεηο απνδνρή ηεο.  

Χο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ηεξαξρνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε νη αθφινπζεο:  

 Η θαηεγνξηνπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ  ησλ Μεηξψσλ Μειεηεηψλ θαη 

Καηαζθεπαζηψλ Δ.Ε. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιηπείο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο Επξσπατθέο Οδεγίεο θαη δηαθξίλνληαη 

απφ ζπληερληαθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο. Η επέθηαζε ησλ Μεηξψσλ 

σο έρνπλ θαη ζηα ηδησηηθά έξγα πξέπεη λα ζεσξείηαη απαξάδεθηε.  

 ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ έξγσλ ε αλάιεςε 

ηερληθψλ επζπλψλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, ελαπνηίζεηαη ζε 

αθαδεκατθνχο ηίηινπο, παξά ζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα.  

 Η εγγξαθή ζε Μεηξψα ειεγθηψλ, επηζεσξεηψλ, αμηνινγεηψλ, δηαηηεηψλ θαη 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, δελ ζεκειηψλεηαη ζε νξζνινγηθφ ζχζηεκα πνπ 

εκπηζηεχεηαη ηνλ επαγγεικαηία κεραληθφ θαη πνπ αλαγλσξίδεη θαη αμηνινγεί 

αληηθεηκεληθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο,  

αιιά πξνζαλαηνιίδεηαη είηε  ζε ζχζηεκα πνιιαπιψλ θαη αρξείαζησλ 

πηζηνπνηήζεσλ, είηε ζε αλεδαθηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  

 Τθίζηαηαη απνπζία δηάθξηζεο ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα γηα ηνπο 

νπνίνπο ην ΣΕΕ αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία, απφ ππαιιήινπο ή ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.  

 Δηαρξνληθή αδπλακία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο απφθνηηνπο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο Επξσπατθψλ Οδεγηψλ θαη πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηελ αλάγθε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο. 

 Αζάθεηα γηα ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε 

λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  
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Οη πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ 

ψζηε κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο λα νδεγεζνχκε ζηε λέα επνρή γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ. Επηπιένλ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπφλεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΣΕΕ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ 4635/2019 ησλ ζρεηηθψλ 

κε ην ΠΔ 38/2010 φπσο ηζρχεη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

απνθνίησλ ηππηθήο ηξηεηνχο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ΠΔ 12/2020 γηα ην λέν 

Οξγαλφγξακκα ηνπ ΣΕΕ, φπνπ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη νη δνθηκαζίεο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηελ Εζληθή 

θαη Επξσπατθή λνκνζεζία, απαηηείηαη άκεζα ε εμεηδίθεπζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ν ηξφπνο ηεο εθηέιεζεο ηνπο. 

Πξνο ηνχην ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο αλαζέηεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10 

ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο εηζήγεζεο ζηελ 

επφκελε Αληηπξνζσπεία απφ δηεπηζηεκνληθή Επηηξνπή κε εθπξνζψπνπο ησλ ΕΕΕ 

θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Σνλ ζρεηηθφ ζπληνληζκφ αλαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο. 

 


