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Από: Κ. Κρεμαλή                                                                                                                                     17/12/2020 

Προς: Ν. Μήλη, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

Παρακαλώ να ενταχθούν οι ερωτήσεις του ακόλουθου κειμένου στο 3ο θέμα της ΗΔ της Αντιπροσωπείας της 

19/12/2020. 
Υπογραφές:  

Κ. Κρεμαλής     Α. Γκορόγιας  Σ. Χουλάκη   

 

 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 3  της ΕΕΕΧΜ στις 23/07/2020 (Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) 

Παρόντες:  Άρης Γκορόγιας,  Κώστας Κρεμαλής  Σοφία Χουλάκη 

 

3.0 Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού 

Σε ότι αφορά την επεξεργασία του κειμένου με τίτλο «Ρύθμιση του Επαγγέλματος του μηχανικού» που περιλαμβάνει 

διαπιστώσεις και γενικές κατευθύνσεις για την αλλαγή του υφιστάμενου θεματικού Πλαισίου, αποφασίσθηκε το θέμα 

να συζητηθεί σε συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές. 

Σε ότι αφορά την αρμοδιότητα του ΤΕΕ στον έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, συζητήθηκαν οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την αρμοδιότητα αυτή και αποφασίσθηκε να 

υποβληθούν στη Δ.Ε. τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Η εκχώρηση στο ΤΕΕ της αρμοδιότητας να χορηγεί Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και τον Τίτλο Δ/χος Μηχανικός 

στους ημεδαπούς αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά και στους αλλοδαπούς αποφοίτους τυπικής 

ανώτατης εκπαίδευσης, είναι συμβατή με την παρ. 2 του Άρθρου 3 και το Άρθρο 52 της Οδηγίας 36/2005 ΕΚ 

όπως ισχύει; 

 Στο μέτρο που η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταξύ ημεδαπών και 

αλλοδαπών μηχανικών κατόπιν ελέγχου των επαγγελματικών τους προσόντων παραμένει στο Υπουργείο 

Παιδείας, σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει, θα αποτελεί αρμοδιότητα του ΤΕΕ η αξιολόγηση του 

γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων μελλοντικών αλλοδαπών μελών του. 

Αν όχι σε ποιο ακριβώς έλεγχο επαγγελματικών προσόντων θα υπόκεινται οι υποψήφιοι, όταν έως σήμερα το 

ΤΕΕ αναγνωρίζει διπλωματούχους μηχανικούς με βάση τα κριτήρια ισοδυναμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ; 

 Σκοπεύει το ΤΕΕ να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση την τήρηση των διατάξεων περί διαφάνειας, σύμφωνα με το 

Άρθρο 59ε του ΠΔ 38/2010; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα εξυπηρετήσουν την Επιτροπή Χ.Μ. αλλά και όλες τις ΕΕΕ του ΤΕΕ να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 

Για την Επιτροπή EEEXM, 

Κώστας Κρεμαλής 

 Αν. Επιμελητής 

 

 


