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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 
Χορήγηση άδειας επαγγέλματος στους Μηχανικούς 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των βαθμίδων των 
μηχανικών, με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, 
όπως και την ανάγκη ανταπόκρισης του τεχνικού κλάδου στις απαιτήσεις της 
οικονομίας και κοινωνίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επανέρχεται στο κρίσιμο αυτό θέμα το οποίο έχει λάβει διαστάσεις, μετά 
την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την κατηγορία της 
πλημμελούς μεταφοράς στο εσωτερικό μας δίκαιο, της Κ.Ο. 89/48ΕΟΚ, η οποία αφορά 
κυρίως στην εγγραφή μηχανικών στα Μητρώα του ΤΕΕ. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επισημαίνει την αντιφατικότητα των ρυθμιστικών μέτρων που έχει λάβει 
η Ελληνική Πολιτεία, καταφανέστατη στην περίπτωση του Π.Δ. 165 /2000, το οποίο, 
με το «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» του ΥΠΕΠΘ παρεμβαίνει στον χώρο των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, μετά την υπ’ αριθμ. 50/14.12.2001 του ΑΣΕΠ, παρακάμπτοντας το νόμο 
(ν.1225/81) ο οποίος σαφώς ορίζει ότι στο ΤΕΕ ανήκει η αρμοδιότητα χορήγησης της 
άδειας άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα , σε μηχανικούς ισότιμων ανωτάτων 
σχολών του εξωτερικού. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας , με το προαναφερθέν Συμβούλιο, δεν 
είναι η αρμόδια αρχή για να αποφανθεί περί της επαγγελματικής επάρκειας των 
μηχανικών , ούτε βεβαίως αυτό που μπορεί να αναγνωρίσει επαγγελματική ισοτιμία 
τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η άρνηση του Επιμελητηρίου να εγγράψει στα 
Μητρώα του αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που 
ζητούν αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, ίδιων με τους απόφοιτους των ΑΕΙ, 
δεν είναι «συντεχνιακή», αλλά ουσιαστική και για το λόγο αυτό το ΤΕΕ, προσέφυγε στο 
ΣτΕ και ζήτησε ( 14/1/2002) ακύρωση του εν λόγω διατάγματος. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σύμφωνα με τις νέες συνθήκες: 

 Τα Π.Δ.165/2000, 385/2002 και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Κοινοτική. 

 Τις συνέπειες από την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ , και 
 Την πολυμορφία των πτυχίων των μηχανικών, που δεν καλύπτεται από τις 

θεσμοθετημένες ειδικότητες των μηχανικών. 
θα δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων όλων 
αυτών που ασχολούνται με την παραγωγή τεχνικού έργου στην Ελλάδα ( νέες 
ειδικότητες, experts, κάτοχοι master, τεχνολόγους μηχανικούς κ.αλ.). 
Στην περίπτωση αυτή, το ΤΕΕ, θα κατατάσσει όλους τους μηχανικούς ανάλογα με το 
περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και την αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
που διαθέτουν σε κατηγορίες ως προς το εύρος της επαγγελματικής δραστηριότητας 
και την αυτοδυναμία άσκησης του επαγγέλματος. 
Θα θεσπίζει διαδικασίες εξέλιξης των μηχανικών, ως προς την αυτοδυναμία άσκησης 
του επαγγέλματος, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν πιστοποίηση των προσόντων και το βαθμό 
επαγγελματικής άσκησης δραστηριοτήτων 

Κάτω από αυτή την προοπτική το ΤΕΕ μπορεί με τις μόνιμες δομές και τους 
εξεταστικούς μηχανισμούς του να αποτελεί τον φορέα πιστοποίησης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 


