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Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της
αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και της παροχήςαλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και της παροχής
πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην
ημεδαπή. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το N.3328/01-04-2005 (Α’ 80) - όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α΄ 171/6-7-2005) και το Ν.3467/2006 (ΦΕΚ
128/Α/2006) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν Π Δ Δ ) εδρεύει στην Αθήνα128/Α/2006) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εδρεύει στην Αθήνα,
διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία
«Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.).
Ε ί ό βά ί Δ Ο Α ΤΑ Π έ δ θ ί έΕπισημαίνεται ότι με βάση τις αναγνωρίσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχουν δημιουργηθεί μέχρι
σήμερα περισσότερες από 1300 «επιμέρους» ειδικότητες μηχανικών στο μητρώο του
ΤΕΕ, και ότι μέχρι και το 2010 οι εγγραφές των αποφοίτων του εξωτερικού
ξεπερνούσαν σε πολλές περιπτώσεις τις εγγραφές των ειδικοτήτων των μηχανικών
που αποφοιτούσαν από τα ελληνικά πολυτεχνεία.

Σ.Α.Ε.Π. 
Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (ΦΕΚ 527/Τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012) είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης τόσο
επαγγελματικών προσόντων όσο και επαγγελματικής ισοδυναμίας, όπου προσμετράται και
η εμπειρία του ενδιαφερόμενου.
Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για το ΤΕΕ, και πολλές φορές αντικρουόμενες
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΑ  2005/36/ΕΚ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της κινητικότητας των ελεύθερωνΣτην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της κινητικότητας των ελεύθερων
επαγγελματιών και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σε
συνδυασμό με την ποικιλία των συστημάτων και των προδιαγραφών,
αντιμετωπίσθηκε με την Οδηγία 2005/36/ΕΚαντιμετωπίσθηκε με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Το Ελληνικό Δίκαιο εναρμονίστηκε με την οδηγία 36 το 2010 με το
Προεδρικό Διάταγμα 38.

Το Π.Δ. στην παρ. 5 του άρθρου 54 όριζε ότι «από 1-1-2013 αρμόδιες
αρχές να δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδουν τις
αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος είναι οι οικείες επαγγελματικέςδιατάξεις του παρόντος διατάγματος, … είναι οι οικείες επαγγελματικές
οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου»

Δ λ δή ό 1 1 2013 όδ ώ λ ώΔηλαδή από 1.1.2013 αρμόδιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων θα ήταν το ΤΕΕ, μέσω της σύστασης ειδικού Φορέα
Πιστοποίησης και Διαβάθμισης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων και των
ακαδημαϊκών τίτλων
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ακαδημαϊκών τίτλων.
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Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Δυστυχώς, σήμερα η μόνη υπαρκτή διασφάλιση που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, τηνχ ς, ήμ ρ η μ η ρ ή φ η ηρ ημ μφ ρ , η
ασφάλεια των κατασκευών και την ασφάλεια και υγεία των πολιτών είναι ο έλεγχος,
καθώς και τα επαγγελματικά πεδία πρόσβασης των Διπλωματούχων Μηχανικών, που
πιστοποιούνται μέσω των εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος που διενεργεί το
ΤΕΕ, σε συνδυασμό με τα μητρώα πιστοποίησης των μελετητών και κατασκευαστών, μ μ μη ρ η ης μ η
δημοσίων έργων που τηρούνται στην υπηρεσίας Δ15 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Επισημαίνεται ότι:
Δημιουργούνται στρεβλώσεις στην προσπάθεια αντιστοίχισης του θεσμικού πλαισίου
χωρών που έχουν επαγγελματικούς τίτλους και όχι θεσμικό πλαίσιο ρυθμιζόμενωνχωρών που έχουν επαγγελματικούς τίτλους και όχι θεσμικό πλαίσιο ρυθμιζόμενων
επαγγελμάτων, και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της οδηγίας με εσφαλμένο τρόπο
από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας.
Κανείς δεν απαγορεύει στη χώρα μας να εργαστεί κάποιος στα πεδία του αντικειμένου
του Μηχανικού σε μια εταιρεία και να παρέχει τις Υπηρεσίες τουτου Μηχανικού σε μια εταιρεία και να παρέχει τις Υπηρεσίες του.
Αυτό που πρέπει να διασφαλίζεται είναι η ανάληψη της ευθύνης με τη σύνταξη της
μελέτης και / ή την ολοκλήρωση της επίβλεψης μίας κατασκευής, καθώς και η ποιότητα
των παραδοτέων ανάλογα με την σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και τον
προϋπολογισμό των έργωνπροϋπολογισμό των έργων.
Η διασφάλιση αυτή υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με την απονομή των
επαγγελματικών τίτλων και επιβάλλεται, είτε από το εθνικό τους δίκαιο είτε από την
εσωτερική οργάνωση των εταιρειών είτε από τις εταιρείες που ασφαλίζουν τα τεχνικά
έργα (μελέτη επίβλεψη και κατασκευή)έργα (μελέτη – επίβλεψη και κατασκευή).
Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος παραγωγής των έργων, καθώς και η
εσωτερική λειτουργία των εταιρειών, σε συνδυασμό με την λειτουργία της «αγοράς» δεν
επιβάλλουν την εσωτερική πιστοποίηση των εταιρειών και των στελεχών τους, ούτε την
ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ πολιτικός μηχανικός – ΜΕΛΟΣ Δ .Ε. Τ.Ε.Ε – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣΝΟΜΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ 4093 _ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016»Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016»

Με την ψήφιση του Νόμου 4093 καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 54
του πδ 38, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν οι αρμοδιότητες του Υπουργείου
Π δ ί έ ή λ ώ δ άΠαιδείας οι σχετικές με την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των
ακαδημαϊκών ισοτιμιών.
Επίσης μετά την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 και την πρόσφατη τροποποίησή
του με τον Νόμο 4111|2013 επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκώντου με τον Νόμο 4111|2013, επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών
Πτυχίων, που δίδονται και μετά από φοίτηση σε Ελληνικά Κολλέγια που
συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Με αυτούς τους Νόμους τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και έτσι όλα ταΜε αυτούς τους Νόμους τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και έτσι όλα τα
Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι
πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά
πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Δηλαδή οι κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά
δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.
Για ιστορικούς, αλλά και σημειολογικούς λόγους αναφέρεται ότι με τον ίδιο νόμο
καταργήθηκε η εισφορά του 2% υπέρ ΤΕΕ από τις αμοιβές μελετών και
επιβλέψεων καθώς και οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ πολιτικός μηχανικός – ΜΕΛΟΣ Δ .Ε. Τ.Ε.Ε – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

επιβλέψεων, καθώς και οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 4030 _ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 8 του Ν. 4030:

Για τις άδειες δόμησης, ανέγερσης ή προσθήκης κτιρίων της παρ. 1 του
4 Ν 4067/2012 ύ ί δ ό όαρ. 4 του Ν. 4067/2012 που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, σε

παραδοσιακό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα
μνημεία καθώς και σε ειδικά κτίρια οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται
και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι
στατικές μελέτες από αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.

Τον περασμένο Αύγουστο επιδιώχθηκε από παράγοντες του ΥΠΕΚΑ η
ψήφιση τροπολογίας (704/80 26.7.2013) σύμφωνα με την οποία θα
δινόταν η αποκλειστική αρμοδιότητα σε αρχιτέκτονες μηχανικούς για τηδινόταν η αποκλειστική αρμοδιότητα σε αρχιτέκτονες μηχανικούς για τη
σύνταξη των αρχιτεκτονικών μελετών στα ειδικά κτίρια ανά την
επικράτεια, δηλαδή σύμφωνα με την παρ 21 του αρθ.2 του ΝΟΚ, στα
κτίρια με χρήσεις άνω του 50% μη κατοικίας

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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κτίρια με χρήσεις άνω του 50% μη κατοικίας.
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
H καταγραφή και αξιολόγηση μια σειράς από δραστηριότητες, που ασκούνται
αποκλειστικά από παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα (μνημονιακή
υποχρέωση της χώρας)

Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή και η αξιολόγησή τους, θα προχωρήσει ανάλογα με
τα αποτελέσματα, σε κατάργηση κάθε αδικαιολόγητης ή δυσανάλογης

λ όαποκλειστικότητας.

Τα υπουργεία θα προχωρήσουν σε κωδικοποίηση εντός εξαμήνου, όλων των
διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων αρμοδιότητάς
τους που έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τον ν 3919/11 όπως προβλέπεται στοτους, που έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τον ν. 3919/11, όπως προβλέπεται στο
τελευταίο πολυνομοσχέδιο.

Μέσω αυτής της κωδικοποίησης, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα απλοποιηθούν
οι συναλλαγές με τη Διοίκηση αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας καιοι συναλλαγές με τη Διοίκηση, αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος, επαγγελματίας και
εμπλεκόμενος φορέας θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τις
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος που τον ενδιαφέρει.

Για το σκοπό έχει ανατεθεί στο ΚΕΠΕ η εκπόνηση νέας μελέτης στοχευμένης σε 20Για το σκοπό, έχει ανατεθεί στο ΚΕΠΕ η εκπόνηση νέας μελέτης, στοχευμένης σε 20
επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δικηγόροι, συμβολαιογράφοι,
γιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί λογιστές κ.α. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί και να
παραδοθεί στο υπουργείο Οικονομικών τον Ιούλιο 2013. Με βάση τα συμπεράσματα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ πολιτικός μηχανικός – ΜΕΛΟΣ Δ .Ε. Τ.Ε.Ε – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

της μελέτης, θα προχωρήσουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις.
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο προσδιορισμός, οι όροι πρόσβασης, οι επαγγελματικοί τίτλοι και οι κανόνες των

νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων αποτελούν αρμοδιότητα των Κ - Μ και στην
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, της
ασφάλειας των κατασκευών, της αειφόρου ανάπτυξης, της υγείας και της ποιότητα
ζωής των πολιτών.ζ ής

2. Η αναντιστοιχία μεταξύ του επαγγελματικού και επιστημονικού εύρους των
ειδικοτήτων των μηχανικών από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
δεδομένη. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται αναγνωρίζοντας μέρος των
επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα εθνικά όργανα τα οποία έχουν τη δυνατότηταεπαγγελματικών δικαιωμάτων από τα εθνικά όργανα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
να επιβάλλουν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως προβλέπει και η νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το Υπουργείο Παιδείας, λόγω αντικειμένου, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό
με τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει
ορθά τα επαγγελματικά προσόντα των αιτούντων, οι οποίοι στη συνέχεια θα αιτηθούν
από το ΤΕΕ άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επισημαίνουμε ότι η έλλειψη ειδικών
γνώσεων και εμπειρίας οδηγεί στη δημιουργία κινδύνων που συνάπτονται τόσο μεγνώσεων και εμπειρίας οδηγεί στη δημιουργία κινδύνων που συνάπτονται τόσο με
στην ασφάλεια των κατασκευών όσο την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

4. Το όργανο του Υπουργείου Παιδείας που εξετάζει τις επαγγελματικές ισοτιμίες –
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων - δυστυχώς προβαίνει
πολλές φορές σε λαθεμένες αξιολογήσεις λόγω της στρεβλής επιλογής του εθνικούπολλές φορές σε λαθεμένες αξιολογήσεις, λόγω της στρεβλής επιλογής του εθνικού
νομοθέτη να μην εξετάζεται η επαγγελματική ισοτιμία από τους φορείς των
παραγωγικών υπουργείων ή το ΤΕΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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5 Η εργασία και τα καθήκοντα των Μηχανικών έχουν άμεση σχέση με τη μελέτη την5. Η εργασία και τα καθήκοντα των Μηχανικών έχουν άμεση σχέση με τη μελέτη, την
επίβλεψη και την κατασκευή όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας (Οικοδομική δραστηριότητα, Έργα Υποδομών, Περιφερειακή
Ανάπτυξη, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταποίηση, Ναυτιλία, Πληροφορική κλπ).Ανάπτυξη, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταποίηση, Ναυτιλία, Πληροφορική κλπ).

6. Ο χρόνος ζωής των έργων και οι επιπτώσεις τους όχι μόνο στην Εθνική Οικονομία
αλλά κυρίως στην ασφάλεια των πολιτών ξεπερνούν πολύ το σύνηθες χρονικό πλαίσιο
των εμπορικών συναλλαγών.των εμπορικών συναλλαγών.

7. Ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει άμεσα το έργο των
Μηχανικών και επομένως ένα ελάχιστο επίπεδο πιστοποίησης πρέπει να παρέχεται με
ρύθμιση από την πολιτεία η οποία να ορίζει τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόνταρύθμιση από την πολιτεία η οποία να ορίζει τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα
των προσώπων που μελετούν, επιβλέπουν και κατασκευάζουν έργα μηχανικών. Η
ανάγκη είναι πιο έντονη, όταν δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πιστοποίησης των υπόλοιπων
τεχνικών επαγγελμάτων που εμπλέκονται στο τομέα των κατασκευών.

8. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Μηχανικού είναι ανοικτό και δεν υπόκειται σε
ποσοτικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Όσοι έχουν τα ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά προσόντα μπορούν απρόσκοπτα να αποκτήσουν πρόσβαση στηνγγ μ ρ μ ρ ρ ή ρ β η η
άσκηση του επαγγέλματος.

9. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επάγγελμα του Μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο
είτε Νομοθετικά είτε μέσω του γενικού Νομοθετικού Πλαισίου των κατασκευών.
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10. Οι ευθύνες των μηχανικών που μελετούν, επιβλέπουν και κατασκευάζουν ένα έργο
είναι ασύμμετρα κατανεμημένες από την υφιστάμενη νομοθεσίαείναι ασύμμετρα κατανεμημένες από την υφιστάμενη νομοθεσία.
11. Εντός του 2013, αρχές του 2014 αναμένεται η Οδηγία που θα αναθεωρεί την Οδηγία
2005/36/ΕΚ, σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα και η υιοθέτηση μιας άλλης
πρακτικής στη Χώρα μας, την ίδια ώρα που αναμένεται η έκδοση της νέαςρ ής η ρ μ ς, η ρ μ η η ης ς
Ευρωπαϊκής Οδηγίας, είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική και προσπαθεί να
δημιουργήσει τετελεσμένα.
12. Στην Ελλάδα η άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και η
αποκλειστική δραστηριότητα συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων απαιτεί πρόσθετη
και ειδική εκπαίδευση, λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος του
μηχανικού, όπως για παράδειγμα οι γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες.
13 Σε πολλές περιπτώσεις η υφιστάμενη Νομοθεσία είναι από ανεπαρκής ως ανύπαρκτη13. Σε πολλές περιπτώσεις η υφιστάμενη Νομοθεσία είναι από ανεπαρκής ως ανύπαρκτη
και σε πλείστες περιπτώσεις το κανονιστικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές είναι
απαρχαιωμένες.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη μελέτη των γεφυρών δεν προβλέπεται η συμμετοχήρ ηρ φ ρ η μ η γ φ ρ ρ β η μμ χή
αρχιτέκτονα μηχανικού στην ομάδα μελέτης του έργου, ενώ εάν είσαι ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ,
καθιερώνεσαι στη γεφυροποιία δια της αρχιτεκτονικής σου προσέγγισης
14. Η όποια αιτιολόγηση αποκλειστικών αρμοδιοτήτων, ιδιαίτερα όταν οι ρυθμίσεις

θ ά ώ ά ό ό ί ότων θεμάτων των τεχνικών επαγγελμάτων από τα συναρμόδια υπουργεία γινόταν
διαχρονικά, χωρίς συντονισμό, με επικαλύψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις για
τα ίδια επιστημονικά αντικείμενα, το μόνο που θα επιφέρει είναι πρόσθετες
στρεβλώσεις σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας των
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στρεβλώσεις σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας των
κατασκευών και των χρηστών.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών και κανονισμών
Ενιαίες προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα
Αναβάθμιση των εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος του ΤΕΕ
Έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων του Μητρώου Συντελεστών
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Σ.Ι.Ε) και της Ταυτότητας των Κτιρίων
Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πιστοποίησης και Διαβάθμισης όλων των
Τεχνικών Επαγγελμάτων
Δημιουργία Ενιαίου Φορέα των Ατομικών Μητρώων όλων των
συντελεστών των έργων
Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Ιδιωτικών Έργων
Πιστοποίηση, έλεγχος και ασφάλιση των παραδοτέων των μελετών και
κατασκευών, ανάλογα με την σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και
τον προϋπολογισμό του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη
ποιότητα με βάση το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια τωνποιότητα με βάση το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των
χρηστών
Αναγνώριση και απονομή των επαγγελματικών προσόντων από το
ΤΕΕ
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με την
ετήσια τεκμηρίωση του αριθμού των εισακτέων
Κατάργηση των Τμημάτων με ασαφές ή μερικό γνωστικό αντικείμενο
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και ένταξή τους σε σχολές βασικών σπουδών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Πρέπει να προηγηθεί :ρ ρ ηγη
1. η σύνταξη των αναθεωρημένων προδιαγραφών και

κανονισμών σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, την εξέλιξη
της επιστήμης και τις μεταβολές στον Τομέα τωντης επιστήμης και τις μεταβολές στον Τομέα των
σύγχρονων κατασκευών

2. η θεσμοθέτηση των ελάχιστων παραδοτέων των μελετών
ώ θ δ λίζ ύκαι κατασκευών, που θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη

ποιότητα με βάση το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια
των χρηστών, σε συνδυασμό με την σπουδαιότητα, την
πολυπλοκότητα και τον προϋπολογισμό των έργων

3. η πιστοποίηση, η διαβάθμιση και η κατανομή των ευθυνών
όλης της πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων,

ώστε στη συνέχεια να ορισθούν, ποιες ειδικότητες πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε τί, και με ποιες ΕΥΘΥΝΕΣ.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας 
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