
Μέσα σε ένα  πλαίσιο,  όπου αφενός η παραγωγή τεχνικού έργου στην χώρα εδώ και 
δεκαετίες όπως και η εποπτεία των τεχνικών επαγγελμάτων, χαρακτηρίζονται από σημαντικές 
στρεβλώσεις, αστοχίες, αναχρονιστικές πρακτικές και διαδικασίες, με ένα δαιδαλώδες 
ασύνδετο και αναποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, ενώ αφετέρου  με τα πρόσφατα  μνημονιακά 
μέτρα επιχειρείται η πλήρης απορρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού που  οδηγεί τον 
κλάδο μας στη σημερινή οδυνηρή κατάσταση, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, συνέστησε 
επιτροπή με σκοπό τη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης άποψης για τον τρόπο άσκησης του 
επαγγέλματος του μηχανικού,  με γνώμονα την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και στόχο 
την δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου «πλαισίου αρχών» για την άσκηση του 
επαγγέλματος.  

 
Κατωτέρω συγκεφαλαιώνουμε το πλαίσιο αρχών της πρότασης που εγκρίθηκε από 

την Διοικούσα  Επιτροπή, ενώ σύντομα θα αποσταλεί και το πλήρες κείμενο της πρότασης.  
       

Προτείνονται : 
 

 Η κατάργηση του Ν. 4254/2014, που κατακερματίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και 
εξισώνει τα Πολυτεχνεία με τα Κολλέγια.  

 Η θεσμοθέτηση του ΤΕΕ ως του μοναδικού φορέα χορήγησης άδειας άσκησης και 
εποπτείας του επαγγέλματος του μηχανικού.  

 Η εποπτεία θα αφορά, αφενός τον επανακαθορισμό των «βασικών ειδικοτήτων» με 
κριτήριο τις ανάγκες της χώρας σε επιστημονικό τεχνικό δυναμικό και την δυνατότητα 
απασχόλησης και αφετέρου την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά «βασική 
ειδικότητα».  

 Ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών, Πολυτεχνικών σχολών 
και ΤΕΙ και ο επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των σχολών,  ώστε 
μετά από την συγκριτική τους αξιολόγηση να προκύψει ένα επίπεδο ανώτατης 
εκπαίδευσης για τα τεχνικά επιστημονικά επαγγέλματα και κατάργηση των τμημάτων 
ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης που δεν αξιολογηθούν επαρκή να αναβαθμιστούν σε 
Πολυτεχνεία. Μέριμνα για τους αποφοίτους ΤΕΙ προηγούμενων ετών. 

 Ο επανακαθορισμός των ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ε., με στόχο να αποδίδονται πλήρη 
επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα μηχανικού, προσαρμογή των 
προγραμμάτων σπουδών σε αυτές, προκειμένου να απαλειφθούν, επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων και ασάφειες που οδηγούν σε ανισότητα σε βάρος των αποφοίτων και 
συγκρούσεις μεταξύ των κλάδων. 

 Η προσαρμογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις 
ανάγκες ανάπτυξης και παραγωγής του τεχνικού και ερευνητικού έργου της χώρας 
και θεσμοθετημένη αρμοδιότητα στο ΤΕΕ ώστε σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς 
φορείς να συνδιαμορφώνει  το πρόγραμμα σπουδών ανά «βασική ειδικότητα».  

 Η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών με την 
κτήση ενιαίου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών 5ετούς διάρκειας. 

 Εκσυγχρονισμένη διαδικασία απόκτησης άσκησης άδειας επαγγέλματος μέσω ενός 
νέου διευρυμένου και αδιάβλητου συστήματος. 

 Κατάργηση κάθε περαιτέρω διαδικασίας πιστοποίησης μετά την λήψη της άδεια 
άσκησης επαγγέλματος. 

 


