Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε προς τη Δ.Ε.
του ΤΕΕ τη θέση - πρότασή του σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
ΤΕΙ όπως προωθούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το
προσχέδιο Π.Δ.
Το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ως ακολούθως :
«Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ συζήτησε, στη συνεδρίασή της στις 26/09/2006, το προσχέδιο Πρ.
Δ/τος για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα μετά
από εισήγηση της Μ.Ε. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Το παραπάνω προσχέδιο Π. Δ/τος είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και δεν μπορεί να αποτελέσει τη
βάση σοβαρής συζήτησης για το θέμα του. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης του προσχεδίου
πήρε τον κατάλογο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών και των
Τοπογράφων Μηχανικών και -για να δείξει ότι υπάρχει διαφοροποίηση- αφαίρεσε ή
τροποποίησε ελάχιστες ακραίες περιπτώσεις, μεταφέροντας κατά τα λοιπά τον κύριο όγκο
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών στους αποφοίτους ΤΕΙ.
Εάν εφαρμοστεί η πρόταση αυτή θα έχει τραγικές συνέπειες στο ήδη υποβαθμισμένο
δομημένο περιβάλλον της χώρας μας, στην ασφάλεια των κατασκευών και στο τεχνικό μας
επίπεδο.
Χαρακτηριστικά και μόνον αναφέρουμε:
- Τα τόσο αμφιλεγόμενα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών για την
εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και την επίβλεψη αντίστοιχων εργασιών, επεκτείνονται
συλλήβδην σε όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ, πτυχιούχους τμημάτων Δομικών Έργων, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη προγράμματα σπουδών, εμπειρία και επιπτώσεις στο δομημένο
περιβάλλον.
- Εδώ και πολλά χρόνια, έχει καθιερωθεί οι γεωτεχνικές μελέτες να γίνονται από
Πολιτικούς Μηχανικούς με ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές ή -κατ΄ εξαίρεση- με πολύ
μεγάλη σχετική εμπειρία. Με το Π. Δ/μα δίνονται απεριόριστα σχετικά δικαιώματα σε
αποφοίτους ΤΕΙ με στοιχειώδεις γνώσεις στο αντικείμενο αυτό ή -για τους παλιότερους- με
μηδενικές γνώσεις.
- Η ασφάλεια των κτιρίων έναντι σεισμού υποτίθεται ότι αποτελεί κύριο μέλημα της
Πολιτείας. Για το λόγο αυτόν ίδρυσε Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, Ινστιτούτο
Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, προώθησε την έρευνα στις
Πολυτεχνικές Σχολές και θέσπισε αυστηρούς αντισεισμικούς Κανονισμούς που αναθεωρεί
συνεχώς. Οι απαιτήσεις από τις μελέτες είναι πλέον τέτοιες, ώστε ακόμη και θεωρητικά
καταρτισμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί να δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν σ
αυτές.

Κι όμως, με το Π. Δ/μα δίνονται απεριόριστα δικαιώματα εκπόνησης σχετικών μελετών σε
αποφοίτους ΤΕΙ που είτε έχουν εντελώς στοιχειώδεις γνώσεις είτε μηδενικές γνώσεις, αφού
μέχρι πρόσφατα στα προγράμματα των σπουδών τους δεν περιλαμβάνονταν σχετικά
αντικείμενα.
Ο συντάκτης του σχεδίου εξαιρεί μόνον τα ειδικά κτίρια συγκέντρωσης κοινού και
τίθεται λοιπόν το ερώτημα η ασφάλεια των βιομηχανικών κτιρίων, των κτιρίων κατοικιών
και γραφείων οποιουδήποτε μεγέθους, των ξενοδοχείων, κ.λπ. δεν τον ενδιαφέρει;
2. Με τα παραπάνω δεδομένα, εάν το παραπάνω προσχέδιο γίνει Πρ. Δ/μα, θα έχει την
τύχη του Πρ. Δ/τος 318/94 και ότι μετά από 12 χρόνια θα έρθει πάλι ένα νέο προσχέδιο
Π. Δ/τος για συζήτηση.
Το ΤΕΕ όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίσει έτσι το θέμα γιατί τόσο η εξωτερική όσο και η
εσωτερική πίεση για την αντιμετώπιση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων ΤΕΙ είναι πλέον ασφυκτική. Το ΤΕΕ οφείλει να συμβάλει θετικά στο θέμα αυτό,
ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις και στείρες αρνήσεις του παρελθόντος, ώστε να ανακτήσει τη
δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχει στη διαμόρφωση των συνθηκών άσκησης των
τεχνικών επαγγελμάτων στη χώρα.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε:
I.
Την επαναφορά για συζήτηση του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος του
Μηχανικού και της διαδικασίας λήψης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για τους
αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ
II.
Την άμεση προώθηση της δημιουργίας από το ΤΕΕ, φορέα πιστοποίησης για την
ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.
III.
Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος
ένταξης στο επάγγελμα, το σχεδιασμό από το ΤΕΕ και την υποβολή πρότασης ενός
προσωρινού συστήματος συνεχώς βελτιούμενου, το οποίο θα προβλέψει και την απονομή
επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΤΕΙ αναλόγων με τα πραγματικά προσόντα
τους (σπουδές, επαγγελματική εμπειρία).
IV.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτίθεται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην παραπάνω
προετοιμασία και το σχεδιασμό που θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

