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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα µελέτη έχει θέµα «Το επάγγελµα του µηχανικού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και ανατέθηκε σε οµάδα επιστηµόνων από τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα Κεντρικής
Μακεδονίας. Η παραπάνω ανάθεση έγινε σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 15
του από 27.11/14.12.1926 Π.∆. "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως ΤΕΕ
κειµένων διατάξεων" όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984
"τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ" και το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να
εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν. 1947/190 "απλούστευση
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθµίσεις" (ΦΕΚ 70Α) και σύµφωνα µε το
άρθρο 39 του Ν. 2166/93. Η οµάδα εργασίας αποτελείται από τους παρακάτω
επιστήµονες:
1.
2.
3.
4.
5.

Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ
Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ
Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ
Πέιου Άννα ΑΤΜ
Τουρτούρα ∆έσποινα ΠΜ

Στόχος της µελέτης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των παρακάτω στοιχείων για
κάθε χώρα µελέτης :
• Ειδικότητες Μηχανικών και τεχνικών γενικότερα, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τις
σπουδές (έτη σπουδών, βαθµίδες κ.λπ.)
• Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων
(φορείς πιστοποίησης, προϋποθέσεις κ.λπ.)
• ∆ιαδικασία λήψης Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος (Μεθοδολογία εξετάσεων Αξιολόγηση Εργασιακής Εµπειρίας - Κριτήρια Επιλογής Εξεταστών)
• Βαθµίδες Τεχνικών - Επαγγελµατικά δικαιώµατα και διαδικασία απόκτησής τους.
Η Οµάδα Εργασίας χρησιµοποίησε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Κινητικότητα µηχανικών».
Λόγω της µεγάλης έκτασης του αντικειµένου επιλέχθηκαν οκτώ (8)
αντιπροσωπευτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μ. Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία,
Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία.
Η οµάδα εργασίας ευχαριστεί τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, τους
υπεύθυνους για την παρακολούθηση, τον έλεγχο καλής εκτέλεσης καθώς και την
παραλαβή του έργου το σύνδεσµο της ∆.Ε. συν. ∆αρδαµάνη Γιάννη και το
συντονιστή της οµάδας κ. Εβρένογλου Βασίλη.
Με τιµή

Η οµάδα εργασίας
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος στη Μ. Βρετανία παρουσιάζει
ορισµένες διαφορές µεταξύ των χωρών που την απαρτίζουν. Η
εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία χωρίζεται σε τρεις κύκλους:

Α) Υποχρεωτική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Η φοίτηση στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνεται σε
δυο ή σε τρία στάδια. Πρωτοβάθµιας (5-11), δευτεροβάθµιας (11-18) ή
πρωτοβάθµιας,

πρωτοβάθµιας

ανώτερης

και

δευτεροβάθµιας.

Η

δευτεροβάθµια εκπαίδευση προβλέπει τη φοίτηση µαθητών από 11 έως 18
ετών, αλλά είναι υποχρεωτική µόνο έως την ηλικία των 16 ετών. Στη Β.
Ιρλανδία η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από 4 έως 16 ετών και στη Σκωτία
η υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίζεται στην πρωτοβάθµια (από 5 έως 12 ετών)
και στη δευτεροβάθµια (από 12 έως 16 ετών). Στη Μ. Βρετανία η υποχρεωτική
εκπαίδευση είναι δωρεάν σε όλους τους µαθητές των δηµόσιων σχολείων.

Β) Μη υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Η µη υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται σε σχολεία και σε κολέγια. Τα
κολέγια παρέχουν στους µαθητές µαθήµατα µε πλήρες ή µε µειωµένο ωράριο
καθώς και ηµερήσια και εντατικά µαθήµατα για εργαζόµενους µαθητές. Οι
µαθητές που επιθυµούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήµιο ή σε άλλα ιδρύµατα
ανώτατης εκπαίδευσης συνήθως παρακολουθούν µαθήµατα για το General
Certificate of Education Advanced Level (A Level), το General National
Vocational Qualification ( GNVQ), ή το GCE AS (Advanced Supplementary).
Στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία οι εξετάσεις GCE Α Level,
GNVQs, GCE AS πραγµατοποιούνται στην ηλικία των 18 ετών.

Γ) Πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση
Από το 1992, σχεδόν όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο Ηνωµένο
Βασίλειο ανήκουν σε µια µόνο κατηγορία. Έτσι στο Ηνωµένο Βασίλειο
υπάρχουν σήµερα τα «παλιά» πανεπιστήµια και τα «νέα» πανεπιστήµια, που
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είναι τα πρώην «polytechnics» και «colleges». Κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης έχει τη δική του πολιτική στο θέµα της αποδοχής. Για τους
βρετανούς πολίτες η αποδοχή σε κάποιο ίδρυµα γίνεται µε βάση τους
βαθµούς των εξετάσεων στα µαθήµατα στο General Certificate of Education A
Level (ή αντίστοιχα AS). Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνουν
δεκτοί σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα του Ηνωµένου Βασιλείου θα πρέπει να
αποδείξουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν
πρόγραµµα που οδηγεί σε πτυχίο (degree) και ότι οµιλούν και κατανοούν την
αγγλική γλώσσα.
Στην Αγγλία και στην Ουαλία τα προπτυχιακά οδηγούν σε τίτλο σπουδών
που ονοµάζεται Bachelor και διακρίνεται σε Bachelor of Arts (BA) και Bachelor
of Sciences (BSc). Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της επιστήµης του µηχανικού
οδηγούν σε τίτλο BSc. Οι σπουδές διαρκούν γενικά τρία έτη αλλά και σε
ορισµένους τοµείς µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Στην Σκωτία τα πτυχία
(degrees) απονέµονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση τριών ετών πλήρων
σπουδών (ordinary degree) ή τεσσάρων ετών σπουδών, οι οποίες γενικά είναι
πιο ειδικευµένες και απαιτητικές (Honours Degree).
Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα (higher degrees) λαµβάνονται µετά από
επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων ή εκπόνηση κάποιας εργασίας ή
συνδυασµός και των δυο. Η απονοµή τους πραγµατοποιείται σε δυο επίπεδα.
Τα master’s degrees συνήθως απαιτούν τουλάχιστον ένα έτος πλήρων
σπουδών και περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση
µαθηµάτων καθώς και την εκπόνηση εργασίας.
Τα διδακτορικά διπλώµατα απονέµονται µετά από την υποβολή διατριβής
(thesis).
Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν στη Μ. Βρετανία πτυχία ανώτερης
εκπαίδευσης, τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόµενοι
φοιτητές (foundation degrees). Τα foundation degrees καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα θεµατικών πεδίων από τη χηµική τεχνολογία, τον κινηµατογράφο, τον
τουρισµό, τη λογιστική κ.λπ. Τα

foundation degrees µπορεί κάποιος να
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παρακολουθήσει σε οποιαδήποτε ηλικία και ανεξάρτητα από το αν έχει
πραγµατοποιήσει στο παρελθόν άλλες σπουδές ή όχι. Τα foundation degrees
µπορούν να οδηγήσουν και σε πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης µετά από
σπουδές ενός ή δυο ετών. Αντίστοιχα των foundation degrees είναι τα Higher
National Certificate/Diploma.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το επάγγελµα του µηχανικού στο ΗΒ δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο,
όπως συµβαίνει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Στο ΗΒ δεν υπάρχει άδεια
άσκησης επαγγέλµατος για τους µηχανικούς και κάθε ένας µπορεί να
ισχυρισθεί ότι είναι µηχανικός και να ασκήσει το επάγγελµα του µηχανικού.
Στο ΗΒ υπάρχουν επαγγελµατικές ενώσεις (professional institutions), οι
οποίες εποπτεύονται από το συντονιστικό τους όργανο το Engineering
Council του Ηνωµένου Βασιλείου. Αναλυτικά οι επαγγελµατικές ενώσεις των
µηχανικών, οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από το EC (ΗΒ), είναι οι
παρακάτω:
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ EC (HB)
Επαγγελµατική Τίτλοι που
Web site
ένωση
απονέµονται

E-mail

Institute of
Acoustics

CEng, Ieng

www.ioa.org.uk

engineering@ioa.org.uk

Royal Aeronautical
Society

CEng, IEng,
EngTech

www.raes.org.uk

raes@raes.org.uk

Institution of
Agricultural
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.iagre.org

secretary@iagre.org

Chartered
Institution of
Building Services
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

http://www.cibse.org

enquiries@cibse.org

Institute of Cast
Metals Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.icme.org.uk

info@icme.org.uk

Institution of
Chemical
Engineers

CEng, IEng

www.icheme.org

tjevans@icheme.org.uk

Institution of Civil
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.ice.org.uk

profdev@ice.org.uk

British Computer
Society

CEng, IEng

www.bcs.org.uk

bcshq@hq.bcs.org.uk

Energy Institute

CEng, IEng,
EngTech

www.energyinst.org.uk

info@energyinst.org.uk

Institution of
Engineering
Designers

CEng, IEng,
EngTech

www.ied.org.uk

ied@ied.org.uk

Society of
Environmental
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.environmental.org.uk office@environmental.org.uk

Institution of Fire
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.ife.org.uk

info@ife.org.uk

Institution of Gas
Engineers and
Managers

CEng, IEng,
EngTech

www.igem.org.uk

general@igem.org.uk
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Institute of
Healthcare
Engineering &
Estate
Management

CEng, IEng,
EngTech

www.iheem.org.uk

Institute of
Highway
Incorporated
Engineers

IEng,
EngTech

www.ihie.org.uk

secretary@ihie.org.uk

Institution of
Highways &
Transportation

CEng, IEng

www.iht.org

iht@iht.org

IEE

CEng, IEng,
EngTech

www.iee.org.uk

postmaster@iee.org.uk

Institution of
Incorporated
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.iie.org.uk

info@iie.org.uk

Institution of
Lighting Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.ile.co.uk

info@ile.org.uk

Institute of Marine
Engineering,
Science and
Technology

CEng, IEng,
EngTech

www.imarest.org

info@imarest.org

Institute of
Materials, Minerals
and Mining

CEng, IEng,
EngTech

www.iom3.org

membership@iom3.org

Institute of
Measurement and
Control

CEng, IEng,
EngTech

www.instmc.org.uk

education@instmc.org.uk

Institution of
Mechanical
Engineers

CEng, IEng

www.imeche.org.uk

membership@imeche.org.uk

Institute of The
Motor Industry

EngTech

www.motor.org.uk

imi@motor.org.uk

www.rina.org.uk

hq@rina.org.uk

www.bindt.org

info@bindt.org

Royal Institution of CEng, IEng,
Naval Architects
EngTech
British Institute of
Non-Destructive
Testing

CEng, IEng,
EngTech

7

Institution of
Nuclear Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.inuce.org.uk

inucewh@aol.com

Society of
Operations
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.soe.org.uk

membership@soe.org.uk

Institute of Physics

CEng

www.iop.org

physics@iop.org

Institute of Physics
& Engineering in
Medicine

CEng, IEng,
EngTech

www.ipem.org.uk

office@ipem.org.uk

Institute of
Plumbing and
Heating
Engineering

IEng,
EngTech

www.iphe.org.uk

info@iphe.org.uk

Institution of
Railway Signal
Engineers

CEng, IEng,
EngTech

www.irse.org

hq@irse.org

Institution of
Structural
Engineers

CEng, IEng

www.istructe.org.uk

mail@istructe.org.uk

Chartered
Institution of
Water and
Environmental
Management

CEng, IEng,
EngTech

www.ciwem.org.uk

admin@ciwem.org.uk

Institution of
Water Officers

CEng, IEng,
EngTech

www.iwo.org.uk

lynn@iwo.org.uk

Welding Institute

CEng, IEng,
EngTech

www.twi.co.uk

twi@twi.co.uk
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Σε αντίθεση µε τους λοιπούς µηχανικούς, στο ΗΒ για να µπορεί κάποιος να
χρησιµοποιεί νόµιµα τον τίτλο του «Αρχιτέκτονα» θα πρέπει να έχει περάσει
από τη διαδικασία εγγραφής στο Architect’s Registration Board (ARB). Το
ΑRB ρυθµίζει και εποπτεύει την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα
στο ΗΒ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Architects Act 1997).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)

ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
(ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

Στην προσπάθεια για την κατοχύρωση του επαγγέλµατος του µηχανικού το
EC (ΗΒ) έχει δηµιουργήσει ένα µητρώο µελών στο οποίο µπορούν να
καταχωρηθούν µηχανικοί, οι οποίοι είναι µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων.
Το µητρώο αυτό χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
Chartered Engineer (CEng)
Incorporated Engineer (IEng)
Engineering Technician (Eng Tech)
Η χορήγηση ενός από τους παραπάνω τίτλους, τους οποίους µπορεί
κάποιος να χρησιµοποιεί, δηλώνει ότι ο κάτοχός του έχει υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση και γνώσεις, επαγγελµατική εµπειρία, και έχει ασκήσει µε επιτυχία
το επάγγελµα του µηχανικού τηρώντας τους επαγγελµατικούς κώδικες
δεοντολογίας.
Έτσι, ενώ η εγγραφή στα παραπάνω µητρώα γίνεται µέσω των
επαγγελµατικών ενώσεων το Engineering Council µέσω του UK-SPEC είναι
αυτό που θέτει τα κριτήρια και τους κανόνες µε βάση τους οποίους κάθε
επαγγελµατική ένωση θα αξιολογήσει τους µηχανικούς, οι οποίοι θα
εγγραφούν στα αντίστοιχα µητρώα. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται από το
Συµβούλιο των Επαγγελµατιών (Board of Engineering Council) σε ειδικό
πρότυπο

το

UK-SPEC

(UK

Standard

for

Professional

Engineering
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Competence). To UK-SPEC εκδόθηκε το 2003 και αντικατέστησε το παλιό
πρότυπο SARTOR.
Τα κριτήρια και οι κανονισµοί αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση µε τη
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΗΒ για τους αιτούντες που
κατέχουν επαγγελµατικά προσόντα που προέρχονται από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε επαγγελµατική ένωση δεν θα πρέπει να εγγράφει
τα µέλη της µε κριτήρια άλλα από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω χωρίς
την εξουσιοδότηση της Registration Standards Committee του Engineering
Council.
Εκτός από την εγγραφή στα επαγγελµατικά µητρώα οι επαγγελµατικές
ενώσεις µπορούν να πραγµατοποιούν τη διαπίστευση (accreditation)
πανεπιστηµιακών

προγραµµάτων

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

(MEng,

bachelor, master). Η κάθε επαγελµατική ένωση για τη διαπίστευση ενός
συγκεκριµένου προγράµµατος ορίζει ένα panel µηχανικών µελών της ένωσης,
οι οποίοι είναι ακαδηµαϊκοί και µη. Τα προγράµµατα διαπιστεύονται µόνο για
την

εγγραφή

των

υποψηφίων

στα

µητρώα

chartered

engineer

και

incorporated engineer. Το βασικό κριτήριο για τη διαπίστευση ενός
ακαδηµαϊκού προγράµµατος είναι το επίπεδο των γνώσεων (learning
outcomes) των αποφοίτων αλλά λαµβάνονται υπόψη και στοιχεία, όπως η
µέθοδος διδασκαλίας και εκµάθησης, το ανθρώπινο δυναµικό αλλά και οι
υποδοµές της σχολής.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΛΗΨΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στη Μ. Βρετανία δεν υπάρχει η διαδικασία της άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος του µηχανικού δεδοµένου ότι το επάγγελµα του µηχανικού δεν
είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο. Η µόνη διαδικασία που υφίσταται είναι η
εγγραφή στα µητρώα κάποιας επαγγελµατικής ένωσης και η χορήγηση των
τίτλων Ceng, IEng, Eng Tech.

10

Τα βασικά κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της αίτησης
ενός ενδιαφεροµένου για την εγγραφή του στα αντίστοιχα µητρώα της
επαγγελµατικής ένωσης, είναι:
Α) η ικανότητα (competence) που αφορά κυρίως στο επίπεδο των γνώσεων
αλλά και της κατανόησης του αντικειµένου του µηχανικού, που παρουσιάζει ο
ενδιαφερόµενος και που αποκτάται κυρίως µέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία,
Β) η αφοσίωση (commitment) του ενδιαφεροµένου στο επάγγελµα του
µηχανικού µε βάση την επαγγελµατική του εξέλιξη αλλά και την εµπειρία του.
Κάθε επαγγελµατική ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει τα πρότυπα της
ικανότητας και αφοσίωσης µε βάση αυτά που καθορίζονται στο UK-SPEC, και
τα οποία θα είναι συνδεδεµένα µε την τεχνολογία και τις εφαρµογές του κάθε
επιστηµονικού αντικειµένου του µηχανικού. ∆ηλαδή το EC (ΗΒ) θέτει τα
γενικότερα κριτήρια και προϋποθέσεις, τα οποία κάθε επαγγελµατική ένωση
θα πρέπει να προσαρµόσει µε βάση τις ανάγκες κάθε κατηγορίας µηχανικών.
Οι αιτούντες την εγγραφή σε κάποια επαγγελµατική ένωση χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες: σε standard και σε individual. Οι standard είναι αυτοί που έχουν
τα τυπικά προσόντα και οι individual είναι αυτοί που στερούνται τα τυπικά
προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από το UK-SPEC.

Για κάθε κατηγορία τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει ο
υποψήφιος είναι:
Α. Chartered Engineer
4-ετείς

σπουδές

(πτυχίο

MEng)

ή

3-ετείς

σπουδές

(bachelor)

στο

επιστηµονικό αντικείµενο του µηχανικού και µεταπτυχιακός τίτλος ή επιπλέον
εκπαίδευση σε µεταπτυχιακό επίπεδο
B. Incorporated Engineer
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3-ετείς σπουδές (bachelor) στο επιστηµονικό αντικείµενο του µηχανικού ή 2ετείς σπουδές Higher National Certificate/Diploma ή Foundation Degree και
επιπλέον εκπαίδευση σε επίπεδο bachelor.
Γ. Engineering Technician
Σπουδές τουλάχιστον ενός έτους National Certificate ή National Diploma in
Engineering or Construction & the Built Environment ή γνώσεις που έχουν
αποκτηθεί µέσω της εργασιακής εµπειρίας, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει
αποδεκτή από την αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση ή προσόντα σε
παρόµοιους τοµείς, που όµως αξιολογούνται σαν ισότιµα από τις αντίστοιχες
επαγγελµατικές ενώσεις.
Όλοι οι παραπάνω ακαδηµαϊκοί τίτλοι (MEng, bachelor, master) θα πρέπει
να προέρχονται υποχρεωτικά από προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
που έχουν διαπιστευτεί από την αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση µε βάση τη
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει τα τυπικά προσόντα για την
πιστοποίηση και την εγγραφή του σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες
υπόκειται σε µια διαδικασία που καλείται επαγγελµατική αξιολόγηση
(professional review). Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι για να προχωρήσει
κάποιος στη διαδικασία, που περιγράφεται παρακάτω, θα πρέπει να έχει ήδη
µια αρχική επαγγελµατική εµπειρία (Initial Professional Development). Στο ΗΒ
η αρχική επαγγελµατική εµπειρία (IPD) αποκτάται µέσω επίσηµων ή
ανεπίσηµων προγραµµάτων απασχόλησης, τα οποία και εξασφαλίζουν ότι ο
νέος µηχανικός θα αποκτήσει τις απαραίτητες επαγγελµατικές ικανότητες.
Την επαγγελµατική αξιολόγηση διεξάγει η αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση,
µέσω της οποίας θα γίνει και η πιστοποίηση του µηχανικού. Η έγκριση ή µη
της εγγραφής στα µητρώα της επαγγελµατικής ένωσης θα γίνει από την
Licensed Member’s Committee και θα βασίζεται στην αναφορά της επιτροπής
επαγγελµατικής αξιολόγησης (professional review assessors).
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Η επαγγελµατική αξιολόγηση (professional review) θα αποτελείται
από τα εξής:
•

Φάκελος επίσηµων προσόντων (review of documentary evidence)

•

Συνέντευξη

Κάθε επαγγελµατική ένωση µπορεί να προσθέσει και άλλα στοιχεία
(components) στη διαδικασία εγγραφής στα µητρώα. Ο υποψήφιος θα πρέπει
να υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στηρίζουν την αίτησή του για
εγγραφή στα µητρώα των επαγγελµατικών ενώσεων. Αναλυτικά θα πρέπει να
υποβληθεί:
•

Φάκελος ακαδηµαϊκών σπουδών, και η απόκτηση άλλων τίτλων
(αντίγραφα πτυχίων, βιογραφικό).

•

Επαγγελµατική εξέλιξη · για παράδειγµα στο Institute for Highways and
Transportation (IHT) ζητείται ένα κείµενο 2.500 λέξεων, το οποίο θα
χωρίζεται σε 5 παραγράφους 500 λέξεων σε κάθε µια από τις οποίες ο
υποψήφιος θα αναλύει την επαγγελµατική του εξέλιξη σε σχέση µε τους
τέσσερεις παράγοντες που σχετίζονται µε την ικανότητα άσκησης του
επαγγέλµατος του µηχανικού ( γνώσεις και κατανόηση, πρακτική
εφαρµογή, διοίκηση/επίβλεψη, ικανότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών
σχέσεων), και της αφοσίωσης στο επάγγελµα του µηχανικού
(επαγγελµατική συµπεριφορά).

•

Περιοχή ευθύνης άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού.

•

Στοιχεία ότι ο υποψήφιος κατανοεί τις τεχνικές, οικονοµικές, τεχνικές,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποφάσεων που λαµβάνονται στα
πλαίσια άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού.

•

Σχέδιο της µελλοντικής επαγγελµατικής εξέλιξης του ενδιαφεροµένου.
Είναι σηµαντικό να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος ότι επιδιώκει τόσο στο
παρόν όσο και στο µέλλον την επαγγελµατική του εξέλιξη. Στο (ΙΗΤ)
πρέπει µε το φάκελο να υποβληθεί σχέδιο επαγγελµατικής εξέλιξης για
τα επόµενα δύο χρόνια.

13

Στην περίπτωση που πρόκειται στα πλαίσια της συνέντευξης να γίνει
παρουσίαση κάποιας µελέτης ή έργου θα πρέπει να υποβληθεί και περίληψη
αυτού.
Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για την εγγραφή στα µητρώα CEng και
IEng και µπορεί να ζητηθεί και για τους Eng Tech. Στη συνέντευξη θα πρέπει
ο ενδιαφερόµενος να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην υποβολή
της αίτησής του για εγγραφή στα µητρώα της επαγγελµατικής ένωσης.
Αναλυτικά θα πρέπει κάποιος να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές µε τα
στοιχεία των προσόντων που έχει προσκοµίσει. Σε κάποιες επαγγελµατικές
ενώσεις αναφέρεται ότι η συνέντευξη διαρκεί περίπου µια ώρα και
περιλαµβάνει 15-λεπτη παρουσίαση κάποιας µελέτης ή ενός έργου (project
presentation). Οι συνεντευκτές είναι συνήθως 2 σε αριθµό και αποτελούν µέλη
της επαγγελµατικής ένωσης, είναι επιστηµονικά καταρτισµένοι και µε
σηµαντική εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. Οι συνεντευκτές συντάσσουν
για κάθε αιτούµενο την εγγραφή στα επαγγελµατικά µητρώα των µηχανικών
µια αναφορά στην οποία µε βάση την προσωπική κρίση των συνεντευκτών
αξιολογείται το κατά πόσο ο ενδιαφερόµενος έχει επιδείξει την απαιτούµενη
ικανότητα (competence) και αφοσίωση (commitment) στο επάγγελµα του
µηχανικού και στη συγκεκριµένη ειδικότητα.
Στη συνέχεια η Licensed Members Committee θα λάβει υπόψη τις
αναφορές των µελών της επιτροπής και θα αποφασίσει αν θα γίνει δεκτή η
αίτηση του ενδιαφερόµενου για την εγγραφή στα µητρώα των µηχανικών ή
όχι. Οι επαγγελµατικές ενώσεις των µηχανικών θα πρέπει να καθορίσουν
κάποια διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους απορριφθέντες.

Οι αιτούντες την εγγραφή σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες
που δεν έχουν τα απαιτούµενα για κάθε κατηγορία τυπικά προσόντα
µπορούν να ανήκουν σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες:
•

οι ακαδηµαϊκές σπουδές δεν προέρχονται από τµήµα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που έχει διαπιστευτεί,
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•

τα προσόντα τους είναι λιγότερα από τα απαιτούµενα, για παράδειγµα
είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου bachelor και όχι επιπέδου master,
όπως απαιτείται για τον τίτλο του chartered engineer,

•

έχουν πτυχίο σε συναφές αντικείµενο π.χ. µαθηµατικά, φυσική κ.λπ.,

•

δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα για παράδειγµα δεν είναι κάτοχοι
πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει τα απαιτούµενα προσόντα, όπως
αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω, και προκειµένου να του απονεµηθεί
κάποιος από τους παραπάνω τίτλους µπορεί να προχωρήσει στα παρακάτω:
α) στη σύνταξη µιας τεχνικής έκθεσης/µελέτης (technical report),
β) να λάβει µέρος στις εξετάσεις του Engineering Council,
γ) να προσκοµίσει αποδείξεις για επιπλέον επαγγελµατικά προσόντα, τα
οποία θεωρούνται αποδεκτά από το Engineering Council,
δ) να

παρακολουθήσει

ένα

πρόγραµµα

ταυτόχρονης

εργασίας

και

εκπαίδευσης
ε) να παρακολουθήσει ένα ακαδηµαϊκό πρόγραµµα, το οποίο θα τους
υποδείξει η επαγγελµατική ένωση στην οποία έχει υποβάλει την αίτησή
του,
στ) κάποιο συνδυασµό από τα παραπάνω.
Οι αιτούντες που έχουν σηµαντική εµπειρία στο αντικείµενο του µηχανικού,
µπορούν να υποβάλλουν τεχνική έκθεση/µελέτη µέσω της οποίας θα
αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος αν και δεν έχει τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα για την εγγραφή του στα επαγγελµατικά µητρώα, µέσω της
εκπαίδευσής του, των γνώσεών του και της επαγγελµατικής του εµπειρίας,
έχει αποκτήσει επαγγελµατικό επίπεδο αντίστοιχο αυτού των τυπικών
προσόντων.
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Η τεχνική έκθεση θα αξιολογηθεί από δυο αξιολογητές. Η αξιολόγηση
περιλαµβάνει και την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου αναφορικά µε
την τεχνική έκθεση. Στην περίπτωση που αξιολογηθεί η τεχνική έκθεση σαν
ικανοποιητική ο υποψήφιος ακολουθεί τη διαδικασία της επαγγελµατικής
αξιολόγησης (professional review), που ακολουθούν και οι υποψήφιοι, που
έχουν τα τυπικά προσόντα.

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Όσον αφορά στην άσκηση του επαγγέλµατος ως Chartered Engineer ή
Incorporated Engineer εφαρµόζεται η κοινοτική οδηγία 89/48/ΕΕ του 1988
«σχετικά µε ένα πρώτο γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών». Ο Chartered Engineer και ο Incorporated
Engineer

αντιµετωπίζονται

ως

νοµοθετικά

ρυθµιζόµενα

επαγγέλµατα

σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΕ. Έτσι οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων
ακόµα και εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν δικαίωµα εντός της ΕΕ να
κάνουν χρήση του νόµιµου ακαδηµαϊκού τίτλου, και, ενδεχοµένως, της
σύντµησής του, στη γλώσσα του κράτους υποδοχής τους. Το κράτος µέλος
υποδοχής µπορεί να επιβάλλει να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνοµα
και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή να αναφέρεται η
εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.
Η άσκηση του επαγγέλµατος του Engineering Technician υπάγεται στην
οδηγία 92/51/ΕΕ του 1992 «σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα
αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης», το οποίο συµπληρώνει την
οδηγία 89/48/ΕΕ.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν υπάρχει ο διαχωρισµός µελετητών και
εργοληπτών µηχανικών καθώς επίσης δεν υφίσταται η κατηγοριοποίηση σε
µελέτες και έργα Α και Β τάξης κ.λπ. Η κατοχή ενός τίτλου chartered engineer
ή incorporated engineer µπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη σε πολλές
περιπτώσεις, όταν ο φορέας που προκηρύσσει µια µελέτη ή ένα έργο θεωρεί
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απαραίτητη τη συµµετοχή συγκεκριµένου αριθµού µηχανικών κατόχων των
παραπάνω τίτλων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η
κατοχή κάποιων από τους παραπάνω τίτλους για την άσκηση του
επαγγέλµατος του µηχανικού.

17

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Α)Εκπαιδευτικό σύστηµα
Στη Γερµανία υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα Πανεπιστήµια (Universitäten), οι
Πολυτεχνικές Σχολές (Hochshulen), οι Παιδαγωγικές Σχολές, τα
Ενοποιηµένα Πανεπιστήµια, τα Εκκλησιαστικά Πανεπιστήµια και τα
Ειδικά Πανεπιστήµια που εστιάζουν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο
σπουδών (φαρµακευτική, αθλητισµός, κινηµατογράφος, τηλεόραση,
µαζικά µέσα ενηµέρωσης).
2. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Ακαδηµίες Καλών Τεχνών και
Μουσικής.
3. Στην

τρίτη

τα

Πανεπιστήµια

Εφαρµοσµένων

Επιστηµών

(Fachhochschule).
Τα προγράµµατα σπουδών των Πανεπιστηµίων είναι προσανατολισµένα
προς την ανεξάρτητη, πρωτότυπη και εφαρµοσµένη έρευνα και είναι τα µόνα
που

έχουν

δικαίωµα

απονοµής

διδακτορικών

τίτλων

σπουδών.

Τα

Ενοποιηµένα Πανεπιστήµια συνδυάζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες
κανονικά

υπάγονται

στην

αρµοδιότητα

των

πανεπιστηµίων,

των

πολυτεχνικών σχολών και εν µέρει των ακαδηµιών καλών τεχνών και
µουσικής.
Τα Πανεπιστήµια Εφαρµοσµένων Επιστηµών προσφέρουν προγράµµατα
σπουδών κυρίως για µηχανικούς αλλά και στους τοµείς: οικονοµία, γεωργία,
κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονοµία και τεκµηρίωση, πληροφορική και
εφαρµοσµένες τέχνες. Παρέχουν εξαιρετικά εφαρµοσµένη εκπαίδευση, η
οποία είναι προσανατολισµένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες εφαρµογής των
επιµέρους επαγγελµάτων.

Β)Τίτλοι σπουδών
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Στη Γερµανία κάθε κλάδος βασικών πτυχιακών σπουδών χωρίζεται στις
βασικές σπουδές (Grundstudium) και στις κύριες (Hauptstudium), που
οδηγούν στο πτυχίο.
Στις βασικές σπουδές διάρκειας 2-4 εξαµήνων, οι φοιτητές παρακολουθούν
µαθήµατα που αφορούν στις βασικές γνώσεις του κλάδου σπουδών τους και
ολοκληρώνονται µε ενδιάµεση εξέταση.
Στις κύριες σπουδές οι φοιτητές έχουν πιο σαφές, συγκεκριµένο πεδίο
επιλογών. Εκτός από την εµβάθυνση και τη διερεύνηση της γνώσης θα
πρέπει να επιλέξουν έναν αριθµό προαιρετικών θεµάτων (µαθηµάτων), που
τους επιτρέπουν να ειδικευτούν σε έναν τοµέα, ή να συµβάλλουν σε
περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα. Το πτυχίο, που απονέµεται, είναι το
Diplom ή το Magister Artium ανάλογα µε το κλάδο σπουδών.
¾ Diplom: απονέµεται ως πτυχίο βασικών σπουδών σε Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα στους τοµείς της µηχανικής, των κοινωνικών επιστηµών, των
οικονοµικών και των τεχνών µε την ολοκλήρωση 4½ χρόνων σπουδών.
Το ίδιο πτυχίο αποκτά κάθε φοιτητής µετά από 4 χρόνια σπουδών στα
Πανεπιστήµια Εφαρµοσµένων Επιστηµών (Fachhochschule/FH) όπου
όµως περιλαµβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής
εργασίας.
¾ Magister/Magista Artium: αποτελεί το βασικό πτυχίο σπουδών στις
ανθρωπιστικές σπουδές και σε ορισµένες κοινωνικές επιστήµες
διάρκειας 4-5 χρόνια.
¾ Bachelor degree: αρκετά Πανεπιστήµια δίνουν τη δυνατότητα στους
φοιτητές να αποκτήσουν αυτό τον τίτλο των βασικών τους σπουδών µε
την ολοκλήρωση 3-3½ χρόνων σπουδών και τους δίνει το δικαίωµα να
συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές Master degree, που διαρκούν
1-2 χρόνια. Σε ορισµένους κλάδους σπουδών ο τίτλος Master είναι
κατώτερος του Magister.
¾ Doctorate: για να συνεχίσει τις σπουδές του σε αυτό το επίπεδο θα
πρέπει να έχει πολύ υψηλό βαθµό στο πτυχίο των βασικών σπουδών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ξένοι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να
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εξεταστούν

σε

τεστ

εισαγωγής

(Kenntnisprόfung)

και

να

παρακολουθήσουν µαθήµατα και ένα κύκλο διαλέξεων.
Σε ορισµένους κλάδους, στους οποίους η επιτυχής φοίτηση επιτρέπει την
άσκηση επαγγελµάτων που άπτονται του δηµόσιου συµφέροντος, απαιτείται
κρατική εξέταση (State examination/Staatsexamen) για τη χορήγηση του
πανεπιστηµιακού πτυχίου και στους ξένους φοιτητές. Τούτο ισχύει για την
ιατρική, κτηνιατρική, οδοντιατρική, φαρµακευτική, νοµική, καθώς και για όσους
επιθυµούν να γίνουν καθηγητές. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται
δύο κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση του πανεπιστηµιακού πτυχίου.

Γ)Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάµηνα. Το χειµερινό εξάµηνο ξεκινά
το Σεπτέµβριο/Οκτώβριο, το δε εαρινό εξάµηνο ξεκινά από το Μάρτιο/Απρίλιο.
Στα Πανεπιστήµια των Εφαρµοσµένων Επιστηµών τα µαθήµατα ξεκινούν είτε
το χειµερινό ή το εαρινό εξάµηνο. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου οι
παραδόσεις µαθηµάτων διαρκούν 4-5 µήνες και µε αυτό τον τρόπο οι φοιτητές
έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για µελέτη, προετοιµασία των παραδόσεων και
των σεµιναρίων, προετοιµασία εργασιών, συµµετοχή σε πρακτικές ασκήσεις
και εξετάσεις.

∆)Προϋποθέσεις εισαγωγής
Οι υποψήφιοι φοιτητές, που προέρχονται από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που επιθυµούν να σπουδάσουν στη Γερµανία, οφείλουν να
προσκοµίσουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ισότιµο µε το
γερµανικό “Abitur”. Την απόφαση σχετικά µε την ισοτιµία των ξένων
απολυτηρίων λαµβάνει η ίδια η ενδιαφερόµενη πανεπιστηµιακή σχολή. Εάν
δεν αναγνωριστεί η ισοτιµία, τότε οι υποψήφιοι οφείλουν να συµµετέχουν σε
ειδικές

εξετάσεις

(Fest

sellungsprόfung).

Στις

εξετάσεις

αυτές

ο

ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβληθεί δύο µόνο φορές.
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Η

γνώση

της

Γερµανικής

γλώσσας

είναι

απαραίτητη

για

την

παρακολούθηση µαθηµάτων για την απόκτηση βασικού πτυχίου στη
Γερµανία. Για την παρακολούθηση των International Degree Programmes,
που οδηγούν σε Bachelor/Master degree, οι σπουδές είναι στην αγγλική
γλώσσα τουλάχιστον στα πρώτα εξάµηνα.
Ως πιστοποιητικό της γερµανικής γλώσσας απαιτείται το DSH/Deutsche
Sprachprόfung für den Hochshulzugang ausländischer Studien bewerber
(German Language Test for University Admission), το οποίο χορηγείται από
το Ινστιτούτο Γκαίτε, ή το Abitur, το οποίο αποκτά κανείς, εάν έχει φοιτήσει σε
γερµανικό σχολείο της χώρας του.
Άλλα πιστοποιητικά που έχουν την ίδια ισχύ µε το DSH είναι:
¾ Zentrale

Oberstufenprόfung

(CentralSecondary-School

Level

Examination).
¾ Grosse

oder

Kleine

Sprachdiplom(Large

or

Small

Language

Proficiency Certificate)
¾ Sprachdiplom

der

kultusministerkonferenz

Stufe

II

(Language

Proficiency, Certificate of the Ministers for Education and Culture,
Stage II).
Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει πρώτα να υποβάλλονται στο Zentralstelle für
die Vergabe von Studienplätzen (Central Admission Office) ή στο γραφείο
εγγραφής φοιτητών του κάθε πανεπιστηµίου. Είναι ενδεδειγµένο η αίτηση να
υποβληθεί

αρκετό χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των εξαµήνων. Οι

προθεσµίες εγγραφής διαφέρουν µεταξύ των διάφορων ιδρυµάτων. Οι
υποψήφιοι µπορούν να εγγραφούν µόνο εφόσον έχουν λάβει επιστολή ότι
έγιναν δεκτοί οι οποίοι πρέπει να εµφανίζονται αυτοπροσώπως για την
εγγραφή.

Ε)Περιορισµός των εισακτέων
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Ο αριθµός των εισακτέων σε ορισµένες σχολές καθορίζεται από την
κεντρική υπηρεσία καθορισµού των εισακτέων. Οι σχολές, τις οποίες αφορά η
εν λόγω διαδικασία, µπορεί να είναι διαφορετικές από το ένα εξάµηνο στο
άλλο. Επιπλέον, σε ορισµένα ιδρύµατα δίνεται η δυνατότητα περιορισµού του
αριθµού των εισακτέων σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριµένα τµήµατα. Τα
σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σε κεντρικό-τοπικό επίπεδο
είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας του απολυτηρίου, οι χρόνοι αναµονής, οι
ειδικές εξετάσεις και οι κοινωνικοί παράγοντες.

Στ)∆ίδακτρα
∆ίδακτρα δεν υπάρχουν στα γερµανικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στη Γερµανία οι µηχανικοί, που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, µπορούν
να απασχολούνται είτε στον τοµέα των κατασκευών είτε στον τοµέα των
µελετών.
Στον τοµέα των κατασκευών υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην άσκηση του
επαγγέλµατος του εργολάβου αρκεί ο ενδιαφερόµενος να εγγραφεί στο
σχετικό µητρώο. Το ίδιο ισχύει και για τα δηµόσια έργα. ∆ικαίωµα υπογραφής
σε µελέτες έχουν οι µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες ενώ στην περίπτωση των
κτιρίων είναι απαραίτητη η υπογραφή του αρχιτέκτονα.
Το

ποσοστό

ανεργίας

των

µηχανικών

ακολουθεί

τις

οικονοµικές

διακυµάνσεις της χώρας και οι νέοι µηχανικοί που αντιµετωπίζουν
περισσότερο το πρόβληµα της ανεργίας είναι οι Μηχανολόγοι, οι Πολιτικοί
Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες. Από την άλλη οι Ηλεκτρολόγοι, οι Χηµικοί και
οι Μηχανικοί Οικονοµίας έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης και ευκαιρίες.
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ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)
Η πιστοποίηση για το επάγγελµα του µηχανικού καλύπτεται από το «γενικό
σύστηµα για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων». Το «γενικό
σύστηµα» (εφεξής «GS») είναι το σύστηµα για την αναγνώριση των
διπλωµάτων που καθιερώνονται από την οδηγία 89/48/EEC και που
συµπληρώνονται από την οδηγία 92/51/EEC, όπως τροποποιείται από την
οδηγία 2001/19/EC. (Μια από τις οδηγίες ισχύει, ανάλογα µε το επίπεδο
µελέτης που βεβαιώνεται από το δίπλωµα). ∆εδοµένου ότι η οδηγία
1999/42/EC τέθηκε σε ισχύ, η τέχνη και τα εµπορικά επαγγέλµατα και
ορισµένες υπηρεσίες έχουν καλυφθεί µερικώς από το γενικό σύστηµα.
Η αναγνώριση των προσόντων εφαρµοσµένης µηχανικής στη Γερµανία
είναι ευθύνη των µεµονωµένων οµόσπονδων κρατιδίων. Για το λόγο αυτό αν
κάποιος µηχανικός από άλλη χώρα ενδιαφέρεται να δουλέψει στη Γερµανία
πρέπει να απευθυνθεί στην αρµόδια αρχή του κρατιδίου, στο οποίο επιθυµεί
να εργαστεί. Ενδεικτικά, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται είναι:
• έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει την υπηκοότητα ενός κράτους
µέλους και
• δίπλωµα που πιστοποιεί ότι είναι κατάλληλος για να ασκήσει το
επάγγελµα σε ένα κράτος µέλος.
Εάν το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά ρυθµισµένο στη Γερµανία, θα
πρέπει, επίσης, να αποδείξει µε σχετικά έγγραφα ότι έχει ασκήσει το
επάγγελµα για τουλάχιστον δύο από τα προηγούµενα δέκα έτη. Μπορεί
ακόµη να απαιτηθούν τα αρχικά έγγραφα ή τα επικυρωµένα αντίγραφα µαζί
µε τις µεταφράσεις ή ακόµη και µια αµοιβή για να καλυφθούν τα διοικητικά
έξοδα. Όλα τα οµόσπονδα κρατίδια έχουν θεσπίσει τους κανόνες για τους
µηχανικούς σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/EEC.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
–

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στη Γερµανία δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανικού και ο
καθένας µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα ελεύθερα και να χρησιµοποιήσει
τον τίτλο του µηχανικού.

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Στη Γερµανία διακρίνουµε δύο κατηγοριών µηχανικούς ανάλογα µε την
εκπαίδευση τους:
1. Οι µηχανικοί που έχουν σπουδάσει στα Hochshulen πενταετούς
διάρκειας σπουδών, ισοδύναµου µε Master, λαµβάνοντας κυρίως
θεωρητική ή επιστηµονική κατεύθυνση.
2. Όσοι έχουν σπουδάσει στα Fachhochschulen, διάρκειας τριών ή
τεσσάρων χρόνων, ισοδύναµα µε Bachelor για τέσσερα χρόνια
σπουδών και ισοδύναµα µε τα προγράµµατα των τεσσάρων ετών στην
εφαρµοσµένη

µηχανική,

λαµβάνοντας

περισσότερη

πρακτική

εκπαίδευση.

25

ΓΑΛΛΙΑ
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ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ (ΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ,
ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ Κ.ΛΠ.)
Α) ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Οι ειδικότητες των µηχανικών, όπως οργανώνονται στους κύκλους των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, έχουν αντικείµενο τα παρακάτω:
•

Επιστήµη σχετική µε τα γεωτεχνικά έργα

•

Αγρονοµία

•

Βιολογία και επιστήµες σχετικές µε τη ζωή

•

Χηµεία

•

Φυσική και επιστήµη των υλικών

•

Μηχανική της βιοµηχανίας

•

Ενέργεια και ρευστοµηχανική

•

Επιστήµη της βιοµηχανίας

•

Περιβάλλον

•

Επιστήµη του πολιτικού µηχανικού

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στη Γαλλία υπάρχει η Επιτροπή Σπουδών για τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
Μηχανικών (CEFI), η οποία ειδικεύεται σε θέµατα απασχόλησης και παρέχει
πληροφορίες για τις σπουδές µηχανικών.

Για την άσκηση των επαγγελµάτων των σχετικών µε την επιστήµη
του Μηχανικού στη Γαλλία υπάρχουν τα εξής επίπεδα
εκπαίδευσης:
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας-IUT (2 χρόνια µετά το Λύκειο*)
Πολυτεχνικές σχολές -Grandes Ecoles d' Ingénieurs (5 χρόνια µετά το Λύκειο*)
Επαγγελµατικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα-IUP (4 χρόνια µετά το Λύκειο*)
∆ιδακτορικές Σχολές (1 χρόνος Master+ 3 χρόνια)

27

Στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα συνηθίζεται να αξιολογούν το επίπεδο
µόρφωσης ανάλογα µε τα έτη σπουδών που ολοκληρώνει κανείς µετά την
αποφοίτηση από το Λύκειο.

Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας-IUT:
Τα Επαγγελµατικά Ινστιτούτα Τεχνολογίας ιδρύθηκαν το 1966 για να
διαµορφώσουν το πλαίσιο τεχνικών µεσαίου επιπέδου - που ονοµάζονται
Ανώτεροι Τεχνικοί (Techniciens Supérieur) - έτσι ώστε να καλύψουν τις
ανάγκες της βιοµηχανίας. Οι σπουδές είναι διετείς. Αποτελούνται από ένα
υποχρεωτικό στάδιο 10 εβδοµάδων και ένα σύνολο µαθηµάτων που
αποτελείται από 2.000 ώρες µέσα στα 2 χρόνια των σπουδών. Τα διπλώµατα,
που απονέµονται, αναγράφουν την επιλεγόµενη κατεύθυνση και την
ειδικότητα.
Τα IUT έχουν τµήµατα που ανταποκρίνονται σε 21 βασικές ειδικότητες: 14
του τοµέα δευτερογενούς παραγωγής και 7 του τοµέα τριτογενούς
παραγωγής.

Ειδικότητες του τοµέα δευτερογενούς παραγωγής:
•

Βιολογία

•

Χηµεία

•

Επιστήµη του πολιτικού µηχανικού

•

Επιστήµη της ηλεκτρικής ενέργειας και της πληροφορικής στη
βιοµηχανία

•

Επιστήµη της µηχανικής και της παραγωγής

•

Επιστήµη των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων

•

Επιστήµη της ενέργειας και της θερµότητας

•

Πληροφορική

•

Επιστήµη της βιοµηχανίας και της συντήρησης

•

Επιστήµη των µετρήσεων στη φυσική

•

Μετρολογία και έλεγχος ποιότητας

•

Οργάνωση και έλεγχος της παραγωγής
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•

Επιστήµη των υλικών

•

Υπηρεσίες και δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Ειδικότητες του τοµέα τριτογενούς παραγωγής:
•

Επιστήµη της λογιστικής και των µεταφορών

•

Νοµικές επιστήµες

•

Κοινωνικές επιστήµες

•

Τεχνικές εµπορευµατοποίησης

•

∆ιοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων

•

Πληροφορική

•

Υγιεινή, ασφάλεια και περιβάλλον

Πολυτεχνικές σχολές - Grandes Ecoles d' Ingénieurs
Τα γαλλικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για µηχανικούς εντάσσονται στο
πλαίσιο των σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των θετικών
επιστηµών. Τα προγράµµατα αυτά παρέχονται από τις Ανώτατες Σχολές
Μηχανικών (Grandes Ecoles d' Ingénieurs), που µετά από πενταετείς
ανώτατες σπουδές απονέµουν τον τίτλο του Πτυχιούχου Μηχανικού. Στις
σχολές αυτές υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής. Αυτοί είναι οι
παρακάτω:
•

Μετά

από

παρακολούθηση

µαθηµάτων

προετοιµασίας

(classes

préparatoires) τα οποία µπορούν να διαρκούν το ελάχιστο 2 χρόνια
•

Μετά από τον πρώτο κύκλο µαθηµάτων στο πανεπιστήµιο (στο επίπεδο
DEUG, που απονέµεται στο τέλος του πρώτου χρόνου φοίτησης στο
πανεπιστήµιο και µετά από ένα έτος µαθηµάτων προετοιµασίας, δηλαδή
συνολικά 2 χρόνια µετά το Λύκειο)

•

Μετά την απόκτηση του απολυτηρίου του Λυκείου
Ο όρος των πενταετών σπουδών αναφέρεται στο σύνολο των ετών

φοίτησης.
Τα διπλώµατα που απονέµονται από κάθε πολυτεχνική σχολή έχουν
διαφορετικό κύρος, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη συνέχεια στην
εξεύρεση εργασίας (άτυπα, κατά µια παραδοσιακή λογική).
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Επαγγελµατικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα - IUP
Τα Επαγγελµατικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα ιδρύθηκαν το 1991 στους
κόλπους των πανεπιστηµίων. Απαιτούν την παρακολούθηση τριών ετών
φοίτησης µετά από ένα χρόνο σπουδών µετά το Λύκειο σε τοµείς
δευτερογενούς ή τριτογενούς παραγωγής.
Αυτά τα τρία χρόνια εκπαίδευσης αποτελούνται:
•

Από

τη

βασική

εκπαίδευση

ενός

χαρακτήρα

επιστηµονικού

και

τεχνολογικού (για τον τοµέα δευτερογενούς παραγωγής).
•

Από τη συµπληρωµατική εκπαίδευση που προετοιµάζει για τη ζωή µέσα
σε µια επιχείρηση.

•

Από πρακτική άσκηση σχετική µε το αντικείµενο σπουδών.
Η βασική εκπαίδευση αποτελείται από 1.600 ώρες το ελάχιστο και 2.000

ώρες το µέγιστο.
Η συµπληρωµατική εκπαίδευση περιλαµβάνει τη διδασκαλία ξένων
γλωσσών, τεχνικών επικοινωνίας, διαχείρισης (νοµικά και οικονοµικά
στοιχεία). Η εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες
των πανεπιστηµίων από τον επαγγελµατικό κόσµο.
Η πρακτική άσκηση διαρκεί το ελάχιστο 19 εβδοµάδες.
Τα διπλώµατα που δίνονται στα Επαγγελµατικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
είναι ανάλογα µε τα έτη φοίτησης:
•

Το DEUG απονέµεται στο τέλος του πρώτου χρόνου φοίτησης (Λύκειο+2
χρόνια)

•

Η άδεια (licence) απονέµεται στο τέλος του δεύτερου χρόνου φοίτησης
(Λύκειο+3 χρόνια)

•

Η maîtrise απονέµεται στο τέλος του τελευταίου έτους φοίτησης (Λύκειο+4
χρόνια)
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Οι πρώτες Επαγγελµατικές Άδειες δόθηκαν στην αλλαγή του 2000 και είναι
τριετούς φοίτησης (µετά την απόκτηση του απολυτηρίου του Λυκείου).
Περιλαµβάνουν

τοµείς

δευτερογενούς

παραγωγής

και

τριτογενούς

παραγωγής.

Επαγγέλµατα που αφορούν τη δευτερογενή παραγωγή:
•

Επαγγέλµατα

σχετικά

µε

τη

βιοµηχανία

(βιοµηχανική

παραγωγή,

διαχείριση, ποιότητα κ.τ.λ.)
•

Επαγγέλµατα συστηµάτων αυτοµατισµού της βιοµηχανίας

•

Επαγγέλµατα µηχανικής

•

Επαγγέλµατα ηλεκτρισµού και ηλεκτρονικής

•

Επαγγέλµατα παραγωγής και εκµετάλλευσης αγροτικών πηγών

•

Επαγγέλµατα µεταποίησης αγροτικών τροφίµων

•

Επαγγέλµατα χηµείας και βιολογίας

•

Επαγγέλµατα υλικών

•

Επαγγέλµατα παραγωγής ενέργειας

•

Επαγγέλµατα της επιστήµης των πολιτικών µηχανικών

•

Επαγγέλµατα ξύλινων κατασκευών

Επαγγέλµατα που αφορούν την τριτογενή παραγωγή:
•

Επαγγέλµατα διαχείρισης

•

Επαγγέλµατα εµπορίου και πωλήσεων

•

Επαγγέλµατα οικονοµίας, τραπεζών, ασφάλισης

•

Επαγγέλµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού

•

Επαγγέλµατα επικοινωνίας (κέντρα εξυπηρέτησης)

•

Επαγγέλµατα δηµοσιογραφίας και επικοινωνίας

•

Επαγγέλµατα σε θέµατα σχετικά µε το βιβλίο (βιβλιοθήκες και παραγωγή

βιβλίου)
•

Επαγγέλµατα εικόνας, ήχου, multimedia και θεάµατος

•

Επαγγέλµατα πληροφορικής, επεξεργασίας της πληροφορίας και των

πηγών
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•

Επαγγέλµατα υγείας

•

Επαγγέλµατα κοινωνικής πρόνοιας

•

Επαγγέλµατα εκπαιδευτικού

•

Επαγγέλµατα σχετικά µε τα ξενοδοχεία και τον τουρισµό

•

Επαγγέλµατα της πολιτιστικής παράδοσης

•

Επαγγέλµατα σχετικά µε τη µόδα

•

Επαγγέλµατα εξοπλισµού του αγροτικών περιοχών

•

Επαγγέλµατα κτηµατοµεσιτικά και προστασίας της κληρονοµιάς

•

Επαγγέλµατα περιβάλλοντος

•

Επαγγέλµατα της υγιεινής και της ασφάλειας
Οι επαγγελµατικές άδειες δηµιουργήθηκαν στη λογική µιας παγκόσµιας

προοπτικής για τη διαχείριση της εργασίας και των επαγγελµάτων (πρόκειται
για το αντίστοιχο Bachelor των αγγλικών πανεπιστηµίων).
Το δίπλωµα maîtrise δεν είναι το δίπλωµα του µηχανικού όπως νοείται από
την Επιτροπή διπλωµάτων (Commission des titres d' Ingénieurs), αφού είναι
σπουδές 4 ετών µετά το Λύκειο αντί για 5 έτη.
Είναι υπό συζήτηση αν µε δυο χρόνια επαγγελµατικής εµπειρίας µετά από
την απόκτηση του διπλώµατος maîtrise µπορεί να δοθεί το δίπλωµα του
µηχανικού. Μια άλλη άποψη είναι η ευθυγράµµιση µε τις πενταετείς σπουδές
που επιβάλλει η Ε.Ε., η οποία µπορεί να γίνει µε την απόκτηση ενός
Επαγγελµατικού Master (Master Professionnalise). Αυτή η διαδικασία
περιλαµβάνει την παρακολούθηση ενός έτους φοίτησης (το ελάχιστο) για το
Ανώτερο ∆ίπλωµα Εξειδικευµένων Σπουδών- DESS (Diplôme d'Etudes
Supérieures Spécialisées). Αποτελείται από 400 ή 500 ώρες µαθηµάτων και
ένα σεµινάριο σε επαγγελµατικό επίπεδο. Πρόκειται για έναν τρόπο
εξειδίκευσης στον επαγγελµατικό τοµέα, που προετοιµάζει την προσαρµογή
των µηχανικών, που θέλουν να ασκήσουν το επάγγελµα.
Οι απόφοιτοι των IUT µπορούν να εγγραφούν στα IUP (στο 1ο έτος).

∆ιδακτορικές Σχολές
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Οι σχολές αυτές απονείµουν διδακτορικά διπλώµατα (doctorat) που
απαιτούν 3 έτη σπουδών. Απαιτείται όµως προηγουµένως η απόκτηση του
DEA (Diplôme d’ Etude Approfondie). Στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε το
ευρωπαϊκό σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης (άδεια-Master-∆ιδακτορικό, LMD)
τα παλιά διπλώµατα DEA αντικαθιστούνται σιγά σιγά από τα Master
Recherché (εξειδίκευση στον τοµέα της έρευνας). Στις διδακτορικές σχολές
υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός για τη διεξαγωγή της επιστηµονικής
έρευνας.

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)
Ο φορέας που πιστοποιεί τα επαγγελµατικά προσόντα των µηχανικών είναι
το Commission des titres d' ingénieur, ή CTI (Επιτροπή των τίτλων των
µηχανικών). Η πιστοποίηση αυτή γίνεται µέσα στα πανεπιστήµια όπου
κρίνεται αν η ποιότητα των µαθηµάτων που παρέχεται µπορεί να υποστηρίξει
την απονοµή ενός διπλώµατος µηχανικού. Στη συνέχεια κάθε µηχανικός φέρει
τα προσόντα που του προσδίδει το δίπλωµα του συγκεκριµένου τµήµατος
από όπου έχει αποφοιτήσει.
Μεταξύ των άλλων οι ενέργειες αυτής της επιτροπής είναι:
•

Να εξετάζει τα ερωτήµατα τα σχετικά µε την εκπαίδευση των µηχανικών.

•

Να εξετάζει τις απαιτήσεις που αφορούν στην επάρκεια των µαθηµάτων
των µηχανικών, έτσι όπως τίθενται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και από
τη διαρκή τάση για την εξέλιξη της εκπαίδευσης.

•

Να επεµβαίνει, αν είναι απαραίτητο, για τη διαφύλαξη της ποιότητας των
µαθηµάτων.

•

Να ερευνεί συστηµατικά τα ιδρύµατα της εκπαίδευσης και στη συνέχεια
τους συλλόγους των επαγγελµατιών.

33

Ο έλεγχος της εκπαίδευσης των µηχανικών από το CTI προσφέρει µια
αδιαµφισβήτητη ποιότητα της αξίας της βασικής εκπαίδευσης των µηχανικών
και των δυνατοτήτων που παρέχονται µε την απονοµή των διπλωµάτων.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στη Γαλλία µετά την απόκτηση του πτυχίου ένας µηχανικός µπορεί να
ασκήσει απευθείας το επάγγελµα του µηχανικού. Με το δίπλωµα του
απονέµεται και η άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Οι Αρχιτέκτονες για να έχουν το δικαίωµα υπογραφής είναι απαραίτητο να
γραφτούν στο Σώµα των Αρχιτεκτόνων (Ordre de Architects). Στο Σώµα αυτό
µπορούν να εγγράφονται όλοι όσοι έχουν πτυχίο που αναγνωρίζει το Γαλλικό
κράτος (χωρίς εξετάσεις).

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Για την ανάληψη και την εκτέλεση των δηµόσιων έργων στη Γαλλία δεν
είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε Μητρώα Κατασκευαστών ούτε σε Μητρώα
Μελετητών και ένας µηχανικός δεν χρειάζεται να έχει κάποια ελάχιστη
εµπειρία ούτε ειδικές γνώσεις, εκτός από κάποια εξειδικευµένα έργα. Συνήθως
όµως, ζητούνται πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για τα οποία ορίζονται
µερικά κριτήρια ως προς τον αριθµό και την ποιότητα, καθώς επίσης υπάρχει
ζήτηση, όχι όµως υποχρεωτική, ελάχιστης εµπειρίας σε ορισµένα έργα.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν ισχυρές επαγγελµατικές ενώσεις για το σχεδιασµό
(SYNTEC.κ.ά.) και την κατασκευή (Fédération Nationale de Travaux Publics,
Fédération Française du Bâtiment κ.ά.). Κάθε επιχείρηση, που ή έχει σαν µια
από τις δραστηριότητες της τα δηµόσια έργα ή ασχολείται εξ ολοκλήρου µε
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αυτά, µπορεί να εγγραφεί στην Εθνική Ένωση ∆ηµοσίων Έργων (FNTP
Fédération Nationale de Travaux Publics). Για να µπορεί να εκτελεί δηµόσια
έργα πρέπει να είναι κάτοχος της Επαγγελµατικής Κάρτας του Εργολήπτη
∆ηµοσίων Έργων (Carte Professionnelle d’Entrepreneur de Travaux Publics).
Η κάρτα αυτή της παραδίδεται στο Ειδικό Ταµείο Εισφορών Πληρωµένης
Αδείας (congés payés) των εργαζοµένων, αν η επιχείρηση είναι κανονικά
εγγεγραµµένη και έχει εξοφλήσει τις εισφορές της στην FNTP. Για να
παραλάβει την κάρτα πρέπει πρώτα να στείλει ένα φάκελο στην Υπηρεσία
Επαγγελµατικής Αναγνώρισης (Service Identification Professionnelle et
Enquêtes) του FNTP. Ο φάκελος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από την
αίτηση AD (formulaire AD ). Στην αίτηση αυτή συµπληρώνονται γεωγραφικά,
διοικητικά και νοµικά στοιχεία της επιχείρησης. Η κάρτα ανανεώνεται κάθε
χρόνο. Η επαγγελµατική εργοληπτική κατάταξη γίνεται µε βάση λεπτοµερείς
πιστοποιήσεις έργων που έχουν εκτελεστεί. Η Υπηρεσία Επαγγελµατικής
Αναγνώρισης συντάσσει µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, έναν οδηγό
δυνατοτήτων για τις εργοληπτικές εταιρείες και µέσω ενός καταστατικού χάρτη
διαµορφώνει τους κανόνες δεοντολογίας και λειτουργίας της επαγγελµατικής
αναγνώρισης.
Υπεύθυνοι για το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό υλοποίησης των
δηµόσιων έργων είναι το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και το Υπουργείο
Οικονοµικών. Οι διαγωνισµοί για τη σχεδίαση και την κατασκευή δηµόσιων
έργων δηµοσιεύονται σε ειδικές βάσεις δεδοµένων, στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιοδικά και εφηµερίδες επαγγελµατικών
ενώσεων και στο Journal Officiel. Υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισµός που
ρυθµίζει συνθήκες και διαδικασίες πρόσβασης. Οι τιµές των εργασιών των
δηµόσιων

έργων

καθορίζονται

βάσει

πινάκων

και

ενός

συντελεστή

αναπροσαρµογής που αλλάζει κάθε 3 µήνες.
Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά έργα, οι κατασκευές στη Γαλλία είναι
υποχρεωτικό να ασφαλίζονται σύµφωνα µε το Νόµο του Spinetta (Loi
Spinetta janvier 1978) του Ασφαλιστικού Κώδικα.
Η ευθύνη του αρχιτέκτονα ή του µηχανικού καλύπτει µια περίοδο 10 ετών
από την παραλαβή των έργων και 2 χρόνια για τις εγκαταστάσεις και τις
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συσκευές. Ο αρχιτέκτονας ή µηχανικός είναι υποχρεωµένος να διορθώσει
αστοχίες κατασκευών για τον πρώτο χρόνο χρήσης. Για κατασκευές κτιρίων
πάνω από 170 m2 και για γεωργικής χρήσης κτίρια πάνω από 800 m2 είναι
απαραίτητη η υπογραφή του αρχιτέκτονα. Μετά το 1986 οι τιµές στα ιδιωτικά
έργα διαµορφώνονται ελεύθερα βάσει συµφωνητικού. Το συµφωνητικό αυτό
είναι υποχρεωτικό και δεσµεύει τον ιδιοκτήτη του έργου να καταβάλλει τα
συµφωνηθέντα ποσά.

Οι κυριότεροι σύλλογοι των µηχανικών είναι οι παρακάτω:
CNISF
Conseil national des ingenieurs et des
scientifiques de France
7 rue Lamennais
75008 PARIS
Tel: 01 44 13 66 88

Το Εθνικό Συµβούλιο των Μηχανικών και των
Επιστηµόνων της Γαλλίας αντιπροσωπεύει το
σύνολο των µηχανικών της χώρας. Εκδίδει το
περιοδικό ID και την ετήσια έκθεση για την
οικονοµικο-κοινωνική κατάσταση των µηχανικών
της Γαλλίας.

www.cnisf.org
FFB
Federation Fraincaise du Batiment
33 avenue Kleber
75784 Paris Cedex 16
Tel: 33(1) 40 69 51 00
www.ffbatiment.fr

Η Γαλλική Οικοδοµική Οµοσπονδία
αντιπροσωπεύει περίπου 54.000 εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
κατασκευών. Είναι διαρθρωµένη σε
Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Ενώσεις. Μέσα
από την έρευνα και την ενηµέρωση προσφέρει
σηµαντική βοήθεια στα µέλη της για τον έλεγχο
της ποιότητας και την εκλογή τεχνολογικών
λύσεων.

FNTP
Federation

Nationale

de

Publics
3 rue de Berri, 75008 PARIS
Tel: 01 44 13 31 44

Trauvaux

Στην Εθνική Ένωση ∆ηµοσίων Έργων (FNTP)
εγγράφονται οι εργοληπτικές εταιρείες για να
αποκτήσουν το δικαίωµα λήψης δηµόσιων
έργων. Παρέχει συµβουλές και πληροφορίες για
τα δηµόσια έργα

www.fntp.fr
SEFI

Τα µέλη του SEFI καλύπτουν όλους τους τύπους
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Les Entrepreneurs Français
Internationaux
10 rue Washington
75008 PARIS - FRANCE
Tél : 33 (0)1 58 56 44 00

εργασιών κατασκευής και υποδοµών,
συµπεριλαµβανοµένων εργασιών µηχανικών και
συναφών υπηρεσιών. Αποτελείται από
εργολάβους κατασκευών και τοµέων υποδοµής,
µεγάλες εταιρείες που ειδικεύονται στο
σχεδιασµό, κατασκευή και διαχείριση καθώς και
µε εργολαβίες και αναδόχους υπηρεσιών.

Fax : 33 (0)1 58 56 44 19
SYNTEC-INGENIERE
SYNTEC-INGENIERE
3 rue Leon Bonnat
75016 Paris
Tel: 01 44 30 49 60
www.syntec-ingenierie.fr

Η SYNTEC-INGENIERE ενώνει εταιρείες που
εξασκούν τεχνικό σχεδιασµό, παρέχει συµβουλές
σε θέµατα αρµοδιότητας µηχανικού και έχει
δραστηριότητες ελέγχων και επιθεωρήσεων. Οι
βασικοί της σκοποί είναι να αντιπροσωπεύει τις
εταιρείες (που είναι µέλη) στις σχέσεις µε τα
σωµατεία των εργαζοµένων και να απαντά σε
επιλεγµένα ερωτήµατα των µελών της.
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ΙΣΠΑΝΙΑ
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EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ισπανίας στηρίζεται
στον εκπαιδευτικό Νόµο του 1990 - Ley Organica de Ordenacion General del
Sistema Educativo, o οποίος τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους 1991-1992.

Η σηµερινή δοµή της γενικής εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη:
Προσχολική εκπαίδευση (βρεφονηπιακοί σταθµοί και νηπιαγωγεία, ηλικία
0-6 ετών).
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία χωρίζεται σε 3 κύκλους των 2 ετών
(ηλικία 6-12 ετών). Η εισαγωγή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει σαν
προαπαιτούµενο τη συµπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας ενώ δεν είναι
απαραίτητη η προσχολική εκπαίδευση.
∆ευτεροβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία χωρίζεται σε 2 κύκλους
των 2 ετών (ηλικία 12-16 ετών).
∆ευτεροβάθµια µη υποχρεωτική διετής εκπαίδευση που καταλήγει στον
τίτλο σπουδών «Bachillerato» (ηλικία 16-18 ετών). Στη συγκεκριµένη βαθµίδα
εκπαίδευσης οι µαθητές αποκτούν ευρύτερη γενική παιδεία και καλλιεργούν
τις δεξιότητές τους ενώ παράλληλα προετοιµάζονται για την εισαγωγή στα
πανεπιστήµια ή στην ενδιάµεση επαγγελµατική εκπαίδευση.
Επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία εφοδιάζει τους σπουδαστές µε τα
απαραίτητα προσόντα για την άσκηση διαφόρων επαγγελµάτων. Σήµερα
υπάρχουν 139 ειδικότητες.
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Τα πανεπιστήµια είναι αυτόνοµα και
καθιερώνουν τη δική τους παροχή εκπαίδευσης. Στην Ισπανία υπάρχουν
δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια. Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά είναι
επιδοτούµενα από το κράτος.
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Στην υποχρεωτική εκπαίδευση υπάρχουν δηµόσια σχολεία δωρεάν
εκπαίδευσης αλλά και ιδιωτικά. Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά σχολεία
έχουν συνάψει συµφωνία µε την υπηρεσία εκπαίδευσης και παρέχουν επίσης
δωρεάν εκπαίδευση (αλλά µπορεί να υπάρχουν κάποιες, µικρές χρεώσεις
όπως για τη στολή, το διδακτικό υλικό κ.λπ.). Στα ιδιωτικά σχολεία, που δεν
έχουν συνάψει συµφωνία µε την υπηρεσία εκπαίδευσης, τα δίδακτρα
κυµαίνονται από 200 έως 500 € το µήνα ανάλογα µε τις παρεχόµενες
υπηρεσίες.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία υπάρχουν δυο κατηγορίες µηχανικών: οι µηχανικοί 6ετούς
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που οδηγούν στον τίτλο του Αρχιτέκτονα
(Arquitecto)

ή

του

Μηχανικού

(Ingeniero)

και

οι

µηχανικοί

3ετούς

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που οδηγούν στον τίτλο τεχνολόγου µηχανικού
(Ingeniero Tecnico). Οι µηχανικοί 6ετούς και 3ετούς εκπαίδευσης έχουν
πλήρως διακεκριµένες σπουδές δηλαδή φοιτούν σε διαφορετικά ιδρύµατα, µε
διαφορετικά προγράµµατα σπουδών κ.λπ. Οι πανεπιστηµιακές σπουδές των
µηχανικών χωρίζονται σε τρεις κύκλους. Οι δυο πρώτοι κύκλοι καταλήγουν
µετά από έξη έτη σπουδών στο πτυχίο του Αρχιτέκτονα (Arquitecto) ή του
Μηχανικού (Ingeniero). Ο τρίτος κύκλος σπουδών είναι µεταπτυχιακός,
απαιτεί 2 επιπλέον έτη σπουδών και έγκριση της διδακτορικής εργασίας.
Σύµφωνα µε τον επίσηµο κατάλογο γενικών πανεπιστηµιακών τίτλων
σπουδών του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν 59 ειδικότητες µηχανικών και
αρχιτεκτόνων. Ενδεικτικά στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται στα
ισπανικά οι τίτλοι σπουδών των αρχιτεκτόνων και µηχανικών.

Τίτλοι σπουδών αρχιτεκτόνων και µηχανικών που απονέµονται από τα
Ισπανικά Πανεπιστήµια
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Arquitecto
Ingeniero Aeronautico
Ingeniero Agronomo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Monies
Ingeniero de Telecomunicacion
Ingeniero en Informatica
Ingeniero Geologo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval y Oceanico
Ingeniero Quimico
Arquitecto Tecnico
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeromotores

Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronavegacion
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aeronaves Ingeniero Tecnico
Aeronautico, especialidad en Aeropuertos
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales
Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias Ingeniero Tecnico
Agricola, especialidad en Hortofruticultura y Jardineria Ingeniero Tecnico Agricola,
especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias Ingeniero Tecnico Agricola,
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especialidad en Mecanizacion y Construcciones Rurales Ingeniero Tecnico de Minas,
especialidad en Explotacion de Minas

Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Instalaciones Electromecanicas Mineras
Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Mineralurgia y Metalurgia

Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Recursos Energeticos, Combustibles y
Explosivos

Ingeniero Tecnico de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras
Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, especialidad en Construcciones Civiles Ingeniero
Tecnico de Obras Publicas, especialidad en Hidrologia

Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos
Ingeniero Tecnico de Telecomunicacion, especialidad en Sistemas de
Telecomunicacion
Ingeniero Tecnico de Telecomunicacion, especialidad en Sistemas Electronicos
Ingeniero Tecnico de Telecomunicacion, especialidad en Sonido e Imagen
Ingeniero Tecnico de Telecomunicacion, especialidad en Telematica

Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial
Ingeniero Tecnico en Informatica de Gestion
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas
Ingeniero Tecnico en Topografia
Ingeniero Tecnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales
Ingeniero Tecnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electricidad
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electronica Industrial
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Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Mecanica
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Quimica Industrial
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Textil
Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas
Ingeniero Tecnico Naval, especialidad en Propulsion y Servicios del Buque

Maquinas Navales (D)
Navegacion Maritima (D)
Radioelectronica Naval (D)
Ingeniero de Materiales
Ingeniero de Sistemas de Defensa
Ingeniero en Automatica y Electronica Industrial
Ingeniero en Electronica
Ingeniero en Geodesia y Cartografia

Ingeniero en Organizacion Industrial
Maquinas Navales (L)
Nautica y Transporte Maritimo (L)
Radioelectronica Naval (L)

Η νοµοθεσία καθορίζει το αντικείµενο της κάθε ειδικότητας. Για
παράδειγµα ένας πολιτικός µηχανικός µπορεί να σχεδιάσει ένα βιοµηχανικό
κτίριο αλλά δεν µπορεί να σχεδιάσει τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις σε
αυτό.
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ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)

Στην Ισπανία µετά την απόκτηση του πτυχίου ένας µηχανικός µπορεί να
ασκήσει απευθείας το επάγγελµα του µηχανικού. Με το δίπλωµα του
απονέµεται και η άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Η µόνη προϋπόθεση για
εγγραφή στην αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση (colegio) είναι η κατοχή του
αντίστοιχου πτυχίου που πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο επιστηµονικό
πεδίο του µηχανικού 6ετούς φοίτησης. Αντίστοιχα και οι µηχανικοί 3ετούς
φοίτησης µπορούν µε τη λήψη του πτυχίου να ασκήσουν το επάγγελµα του
τεχνολόγου µηχανικού και να εγγραφούν στα αντίστοιχα colegios.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στην Ισπανία δεν υπάρχει η διαδικασία των εξετάσεων για την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Με τη λήψη του πτυχίου ένας νέος µηχανικός
µπορεί να εγγραφεί στην αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση µηχανικών και να
ασκήσει το επάγγελµα του µηχανικού.
Η εγγραφή στην επαγγελµατική ένωση (colegio) είναι υποχρεωτική για
κάποιον που θέλει να υπογράφει επίσηµα µελέτες ή έργα. Μόνο ένας
µηχανικός που είναι εγγεγραµµένος σε κάποια επαγγελµατική ένωση µπορεί
να υπογράφει και συνεπώς όλα τα έργα και οι µελέτες πρέπει να έχουν την
σφραγίδα της επαγγελµατικής ένωσης που είναι εγγεγραµµένος κάθε
µηχανικός. Η εγγραφή στα colegios παρέχει και ασφαλιστική κάλυψη.
Οι µηχανικοί, που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε κάποιες εταιρίες, δεν είναι
υποχρεωµένοι να εγγραφούν σε κάποια επαγγελµατική ένωση εκτός και αν

44

πρόκειται να υπογράψουν κάποια µελέτη ή κάποιο έργο της εταιρίας για την
οποία εργάζονται.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι µόνο η κατοχή του πανεπιστηµιακού πτυχίου
καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κάθε µηχανικού. ∆εν υπάρχει η
δυνατότητα εγγραφής σε κάποια επαγγελµατική ένωση µηχανικών 6ετούς
φοίτησης πτυχιούχων πανεπιστηµίου συναφών αντικειµένων ή µη κατόχων
πτυχίων κατεύθυνσης µηχανικού, ή τεχνολόγων µηχανικών 3ετούς φοίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο αντίστοιχο colegio είναι η
κατοχή του αντίστοιχου πανεπιστηµιακού τίτλου.

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η νοµοθεσία καθορίζει ότι ο µηχανικοί 6ετούς και 3ετούς πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων µπορούν να συντάξουν µελέτες ή να
επιβλέψουν έργα του ίδιου περίπου αντικειµένου αλλά διαφορετικού
προϋπολογισµού. Για παράδειγµα ένας µηχανικούς 3ετούς εκπαίδευσης δεν
µπορεί να συντάξει µελέτη χάραξης ενός αυτοκινητόδροµου αλλά µπορεί να
συντάξει µελέτη χάραξης ενός αστικού δρόµου.
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ΙΤΑΛΙΑ
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ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Η εκπαίδευση στην Ιταλία χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:
Α) Υποχρεωτική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Η φοίτηση στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση από την
ηλικία των 6 ετών και για 5 χρόνια όσον αφορά στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση (6-11 ετών), -scuola elementare- 3 χρόνια για το πρώτο
στάδιο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (11-14) scuola media

και για 5

χρόνια για το δεύτερο στάδιο (15-19 ετών) scuola media superiore. Η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µόνο έως την ηλικία των 15
ετών αν και εδώ και χρόνια το όριο αυτό είναι υπό αναθεώρηση και η
προοπτική είναι να αυξηθεί ως την ηλικία των 19 ετών.
Β) Μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο και την απόκτηση του diploma di
maturita` οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
έχουν τις εξής επιλογές:
Να εγγραφούν σε κάποιο από τα πολλά δηµόσια Πανεπιστήµια Universita` statali- ή ιδιωτικά -Universita` private- ή σε κάποια από τις
υπάρχουσες Πολυτεχνικές σχολές -Politecnici- ή τέλος σε κάποιο από τα
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα -Instituti Universitari- τα οποία προσφέρουν
σπουδές πάνω σε εξειδικευµένα αντικείµενα όπως σπουδές πάνω στο
Ναυτικό και ∆ιεθνές Εµπόριο κ.τ.λ.
Η διάρκεια των σπουδών ποικίλλει από τα 3 χρόνια (για τα Diplomi di
laurea που είναι ένας τύπος περιορισµένου πανεπιστηµιακού πτυχίου –κάτι
σαν

πτυχίο

Τ.Ε.Ι. – και τα οποία

εξειδικεύουν

τους

φοιτητές

σε

συγκεκριµένους τοµείς σπουδών όπως π.χ. η ∆ικαστική Επιµελητεία ή οι
τουριστικές Σπουδές) έως τα 5 µε 6 χρόνια (για Πανεπιστηµιακές Σπουδές
(laurea universitaria) σχολών όπως η Ιατρική ή η Αρχιτεκτονική).
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Η εισαγωγή στα Πανεπιστήµια είναι ελεύθερη για όλους µε την απλή
κατάθεση ενός ποσού που λειτουργεί ως πανεπιστηµιακός φόρος και ισχύει
βέβαια για όσους έχουν επιτυχώς περάσει τις εξετάσεις για το απολυτήριο
«Λυκείου». Περιορισµοί (numero chiuso) ισχύουν για µερικές µόνο σχολές
όπως οι προαναφερθείσες Ιατρική και Αρχιτεκτονική Σχολή καθώς και για την
Οδοντιατρική. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις που
αφορούν µαθήµατα σχετικά µε τον κλάδο (Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά κ.τ.λ.)
που περιορίζουν τον αριθµό των εισαγοµένων φοιτητών.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗN ΙΤΑΛΙΑ
Ο µηχανικός για να ασκήσει το επάγγελµά του πρέπει να έχει επιτύχει σε
κρατικές εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλµατος και να είναι εγγεγραµµένος
στους καταλόγους των µηχανικών. Μετά µπορεί να κάνει µελέτες και σχέδια
και για το ∆ηµόσιο και για ιδιώτες ανάλογα µε τους τοµείς στους οποίους έχει
ειδικευτεί και αναγνωριστεί από το κράτος.
Το ∆ηµόσιο όσον αφορά τα δηµόσια έργα, εκδίδει µία ανακοίνωση για
τους ενδιαφερόµενους µε την οποία ζητά την υποβολή προτάσεων για τα
συγκεκριµένα έργα. Αν πρόκειται για έργα µικρού κόστους η µελέτη δίδεται
απ’ ευθείας στον µηχανικό ανάλογα µε τη γνώση που έχουν οι τοπικοί
κρατικοί φορείς για το έργο του και την υπευθυνότητά του. Τα µεγαλύτερου
κόστους έργα ανατίθενται µετά από διαγωνισµούς –συνήθως µειοδοτικούς σε
κόστος ή πλειοψηφικούς σε προσφορά έργου- σε εταιρίες οι οποίες πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικό

ISO 9001 και είναι εγγεγραµµένες σε ειδικό

κατάλογο που αφορά τις εταιρείες µε µεγάλους ισολογισµούς που να µπορούν
δηλαδή να αναλάβουν έργα τέτοιου κόστους.
Κάποια

συγκεκριµένα

έργα

και

κατασκευές

απαιτούν

από

τους

ενδιαφερόµενους ειδικές σπουδές στον κλάδο ή σε άλλους τοµείς (ενδεικτικά
µπορούµε να αναφέρουµε γνώση στοιχείων ασφάλειας χώρου, πρόληψης
πυρκαγιών, γνώση µέτρων προστασίας της υγείας κτλ.)
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ (ΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ,
ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ Κ.ΛΠ.)
Α) ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Οι σηµαντικότεροι τοµείς σπουδών της Μηχανικής στην Ιταλία είναι οι εξής:
•

Aeronautica – Αεροναυτική

•

Aerospaziale- Αεροδιαστηµική

•

Ambiente e Territorio – Χωροταξίας και περιβάλλοντος

•

dell'automazione – Αυτοµατισµού

•

dell'autoveicolo – Μηχανοκίνητων Οχηµάτων

•

biomedica - Βιοιατρική

•

clinica - Κλινική

•

Chimica - Χηµείας

•

del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione – Σινεµά και µέσων µαζικής επικοινωνίας

•

Civile – Πολιτικού

o
o
o
o
o

Geotecnica - Γεωτεχνική
Idraulica - Υδραυλική
Trasporti - Μεταφορών
Infrastrutture viarie – ∆ιάφορων υποδοµών
Strutturale - Κατασκευαστική

•

Edile - Οικοδοµική

•

Elettrica - Ηλεκτρική

•

Elettronica - Ηλεκτρονική

o
•

Gestionale - ∆ιαχείρισης

o
o
o
o
o
o
o
•

Produzione -Παραγωγής
Infrastrutture - Υποδοµής
Organizzativo - Οργανοτικότητας
Energia - Ενέργειας
Processi
Servizi e Pubblica utilità
Trasporti - Συγκοινωνίας

Industriale - Βιοµηχανίας

o
o
o
o
•

Biomedico - Βιοιατρική

Processi di produzione industriale
Processi energetici
Processi trasformativi
Informazione

Informatica - Πληροφορικής

o

indirizzo sistemi e automazione

•

Informazione - Πληροφόρησης

•

Meccanica -Μηχανικής
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Generale

o
o
o
o
o

Automazione – Αυτοµατισµού
costruzioni meccaniche – Μηχανικών κατασκευών
Energetica - Ενέργειας
Trasporti - Μεταφοράς

•

Meccatronica

•

Naturalistica

•

Navale

•

Nucleare e/o energetica – Πυρηνικής ενέργειας

•

Telecomunicazioni - Τηλεπικοινωνίας

•

dei Materiali - Υλικών

•

Tessile

•

dei Trasporti -Μεταφοράς

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ (ΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ,
ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ Κ.ΛΠ.)
Το πτυχίο (laurea) είναι ένας ακαδηµαϊκός ιταλικός τίτλος που έχει δοθεί
από ένα Πανεπιστήµιο ή από ένα Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο στο τέλος ενός
κύκλου κανονικής διάρκειας των 3 ακαδηµαϊκών ετών (από όπου και η
µετονοµασία του <τριετούς πτυχίου> ή του <πτυχίου πρώτου επιπέδου> σε
αντίθεση µε το πτυχίο ειδικότητας ή <του δευτέρου επιπέδου>, που είναι
γνωστό και σαν πενταετές πτυχίο αν και στην πραγµατικότητα είναι ένας
ξεχωριστός τίτλος που παρακολουθείται σε συνέχεια των µαθηµάτων διετούς
διάρκειας και σε αντιστοιχία της κατοχής των 180 crediti formativi
universitari.
Πριν από την πανεπιστηµιακή µεταρρύθµιση σε εφαρµογή του άρθρου 17
comma
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della

legge

127/1997,

το

πτυχίο

µπορούσες

να

το

παρακολουθήσεις σε ένα κύκλο σπουδών διάρκειας 4, 5 ή 6 χρόνων
σύµφωνα µε τη φοιτητική πειθαρχία. Με το νόµο 341/1990 εισήχθηκαν
diplomi universitari τα πανεπιστηµιακά διπλώµατα, ως συνέπεια των
2ετών ή τριετών µαθηµάτων (τα 2ετή ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκαν) και το
πτυχίο ξαναβαφτίστηκε "diploma di laurea”. Η σηµερινή µεταρρύθµιση
συνταγογραφεί τις αρχές της συνθήκης της Μπολόνιας.
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Η κατοχή αυτού του τίτλου σπουδών δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να
παρακολουθήσει τα µαθήµατα του laurea magistrale και τα µαθήµάτα του
master πρώτου επιπέδου. Οι τελικές εξετάσεις των πτυχίων που αφορούν
επαγγέλµατα έχουν αξία στις εξετάσεις του Κράτους και η επιτυχία σ’ αυτές
επιτρέπει την άµεση εγγραφή στα ειδικά albi professionali (κατάλογοι των
κατά τόπους επαγγελµατιών). Άλλα πτυχία δίνουν πρόσβαση στις εξετάσεις
του κράτους για την εγγραφή σε άλλους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους του πτυχίου ο φοιτητής έχει στη
διάθεση µία ποικιλία µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης καθώς και
προσχεδιασµένων εργαστηρίων µε υποχρεωτική παρακολούθηση και stages.
Προς το παρόν, µε την τροποποίηση του κανονισµού σχετικού µε το
διάστηµα των σπουδών, η απόδοση του τίτλου πτυχιούχος στη µηχανική
(dottore), είναι αντικείµενο πολλών συζητήσεων. Παρόλα αυτά µέχρι τώρα ο
τίτλος του dottore έχει αξία νοµική για εκείνους που έχουν παρακολουθήσει ή
θα παρακολουθήσουν το πτυχίο ακολουθώντας τον προγενέστερο κανονισµό
του υπουργικού διατάγµατος 509/1999 (σύµφωνα µε το οποίο, οι σπουδαστές
και οι πτυχιούχοι σύµφωνα µε τον παλιό κανονισµό θα έπρεπε να
ακολουθήσουν πενταετή διάρκεια φοίτησης). Μία πρόσφατη έκθεση της MIUR
καθιέρωσε τον τίτλο του dottore ως σχετικό µε τους απόφοιτους τριετίας και
του dottore magistralis για τους κατόχους του εξειδικευµένου πτυχίου. Μετά
από πολλές αναφορές και µία περίπλοκη δικαστική συνέχεια το δικαστήριο
στο τέλος επιβεβαίωσε αυτό το διάταγµα τον Ιούλιο του 2004.

Μεταπτυχιακά διπλώµατα
Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα (studi post laurea) ξεκινούν αµέσως µετά το
πτυχίο αφορούν έναν ελάχιστο αριθµό φοιτητών καθώς η διαδικασία επιλογής
είναι αρκετά αυστηρή και δύσκολη και οι υποψήφιοι πολλοί, και αποκτώνται
µετά από επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων ή εκπόνηση εργασιών στο
συγκεκριµένο τοµέα µελέτης του µεταπτυχιακού φοιτητή.

∆ιδακτορικά διπλώµατα
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Τα διδακτορικά διπλώµατα (dottorati di ricerca) που πιθανόν ακολουθούν
ένα µεταπτυχιακό τίτλο είναι µία µακρά και επίπονη διαδικασία που αφορά
έναν ακόµη µικρότερο αριθµό φοιτητών, συνήθως οδηγούν σε εξετάσεις για
κατάληψη µίας θέσης διδακτικού προσωπικού σε κάποιο Πανεπιστηµιακό
ίδρυµα, συνήθως ως βοηθός καθηγητή αρχικά.

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)
Στην προσπάθεια για την κατοχύρωση του επαγγέλµατος του µηχανικού οι
αντίστοιχοι κρατικοί φορείς έχουν δηµιουργήσει µητρώα µελών και τοπικούς
καταλόγους στους οποίους µπορούν να εγγραφούν οι µηχανικοί. Αυτοί οι
φορείς είναι:

To Εθνικό Συµβούλιο των Μηχανικών (Consiglio Nazionale
Ingegneri C.N.I.)
Στο Εθνικό Συµβούλιο των Μηχανικών (Consiglio Nazionale Ingegneri
C.N.I) εγγράφονται όλοι οι µηχανικοί διπλωµατούχοι ανωτάτης σχολής για να
έχουν το δικαίωµα υπογραφής.
O κρατικός αυτός φορέας (ΝΠ∆∆) είναι διαρθρωµένος σε Περιφερειακά
Συµβούλια στα οποία εγγράφονται οι Μηχανικοί. Ο οργανισµός αυτός
αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα των µηχανικών στην Ιταλική επικράτεια και
εποπτεύεται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Με έδρα τη Ρώµη αποτελείται
από 11 συµβούλους, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό µετά από
εκλογές που διεξάγονται στις κατά τόπους -επαρχιακές- ενώσεις. Η θητεία
των συµβούλων είναι τριετής και αµέσως µετά την εκλογή τους οι σύµβουλοι
επιλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα του Συµβουλίου.
Κάθε Σύµβουλος µε πρωτοβουλία του Προέδρου επιλέγεται ως αρµόδιος ενός
συγκεκριµένου τοµέα ευθύνης, αντιπροσωπεύει το Συµβούλιο όπου η
παρουσία του είναι απαραίτητη και κάνει προτάσεις για την καλύτερη
λειτουργία της ολοµέλειας.
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Το CNI συµβάλλει στην εκδίκαση υποθέσεων σχετικών µε το επάγγελµα ή
τις ευθύνες µηχανικών καθώς και στην εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων
που αφορούν αυτούς. Εκφράζει άποψη πάνω σε θέµατα του κλάδου µετά
από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και των Βουλών, ρυθµίζει θέµατα σχετικά
µε τις αµοιβές του κλάδου και τις εισφορές των µηχανικών στο ∆ηµόσιο
Ταµείο. Σήµερα είναι ο νοµικός αντιπρόσωπος των ιταλικών µηχανικών.
∆ιαδραµατίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση, την ανάπτυξη και την
ενίσχυση του επαγγέλµατος του µηχανικού. Συνεργάζεται µε άλλους
δηµόσιους και διεθνείς οργανισµούς και ρυθµίζει τη λειτουργία των
Περιφερειακών Συµβουλίων (Ordini Provinciali).
Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.)
Via IV Novembre 114
I - 00187 ROMA
Tel. : +39 06 697 6701
Fax : +39 06 697 67050
Email: esteri@cni-online.it
http://www.tuttoingegnere.it

Tα Περιφερειακά Συµβούλια – Ordini Provinciali
Είναι οι 106 τοπικές ενώσεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των
τοπικών καταλόγων των µηχανικών (albi) -µε εγγεγραµµένα σχεδόν 180.000
µέλη αυτή τη στιγµή-. Η λειτουργία των ενώσεων είναι προς το παρόν υπό
αναθεώρηση σύµφωνα µε το DPR 5 giugno 2001, n.328.

O Επαγγελµατικός Κατάλογος των Μηχανικών - Albo Professionale
degli ingegneri
Είναι ένα µέσο µε το οποίο καθορίζεται η λειτουργία του επαγγέλµατος του
µηχανικού. Ουσιαστικά είναι ένας κατάλογος ο οπoίος χωρίζεται σε τοµείς
απασχόλησης και θέτει τα όρια στα οποία ένας µηχανικός κινείται κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
Η εγγραφή στον Κατάλογο (Albo) είναι υποχρεωτική και ρυθµίζεται από το
παρακάτω θεσµικό πλαίσιο: άρθρο 1, νόµος 29 Απριλίου 1938, ν. 897, νόµος
24 Ιουνίου 1923, ν. 1395, και βασιλικό διάταγµα 23 Οκτωβρίου 1925, ν. 253,

53

όσον αφορά στο επάγγελµα του µηχανικού και το πρόσφατο D.P.R. 5 Ιουνίου
2001, ν. 328 αλλάζει τη δοµή του Καταλόγου (Albo).
Για να εγγραφεί κανείς είναι απαραίτητος ο σχετικός ακαδηµαϊκός τίτλος
και να έχει περάσει επιτυχώς έναν ειδικό κρατικό διαγωνισµό. Αφού περάσει
τις ειδικές εξετάσεις, εγγράφεται στον Κατάλογο (Albo) της περιοχής όπου
κατοικεί
Για να µπορέσει κάποιος πτυχιούχος και dottore in ingegneria να
εγγραφεί στον κατάλογο (albo professionale) και να εξασκήσει το επάγγελµα,
είναι υποχρεωτική η επιτυχία σε συγκεκριµένες εξετάσεις του κράτους που
γίνονται κάθε χρόνο. Οι ηµεροµηνίες που εξελίσσονται του κράτους και
γίνονται σε δύο περιόδους θεµελιώνονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (MIUR) µε προηγούµενο βούλευµα και
είναι ίδιες για όλη την χώρα.
Ο τίτλος του µηχανικού σύµφωνα µε το D.P.R. 328/2001 (κανονισµός
εισαγωγής σε διάφορα επαγγέλµατα σε συνέχεια µε την πανεπιστηµιακή
µεταρρύθµιση) ανήκει σε εκείνους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πτυχίο
ειδικότητας στη µηχανική, στην πληροφορική ή στην αρχιτεκτονική και στην
οικοδοµική µηχανική και είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο του (Συµβουλίου
Ordine)

των

µηχανικών

προηγούµενων

εξετάσεων

άδειας

άσκησης

επαγγέλµατος, αυτοί οι οποίοι όµως έχουν στην κατοχή τους ένα πτυχίο
τριετούς διάρκειας µε παρόµοια πειθαρχία και είναι εγγεγραµµένοι στον
κατάλογο έχουν το δικαίωµα του τίτλου του "Ingegnere iunior".
Παράλληλα µε την πανεπιστηµιακή τροποποίηση έχει εκδοθεί και µία
επαγγελµατική τροποποίηση που αγγίζει ακόµα και την κατηγορία των
µηχανικών. Ο κατάλογος των µηχανικών χωρίζεται σε δύο τοµείς Α και Β που
θα έπρεπε να ανταποκρίνονται σε δύο επαγγελµατικές φιγούρες µηχανικών
ξεκάθαρες, ο τοµέας Α αναφέρεται σε όσους είναι εγγεγραµµένοι στον
κατάλογο πριν την τροποποίηση, στους διπλωµατούχους µηχανικούς µε τον
παλιό κανονισµό και στους διπλωµατούχους µε ειδίκευση στον καινούργιο
κανονισµό, τίτλος που είναι ισότιµος µε τους πενταετείς του παλιού
κανονισµού.
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Ο τοµέας Β δίνει το δικαίωµα του τίτλου "ingegnere iunior" και αναφέρεται
σε όποιον κατέχει το πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή έχει αποφοιτήσει από την
τριετή φοίτηση στην επιστήµη της µηχανικής. Στις δύο κατηγορίες ο µηχανικός
εγγράφεται µε ξεχωριστές εξετάσεις. Όποιος είναι εγγεγραµµένος στον τοµέα
Β µπορεί να περάσει στον τοµέα Α κάνοντας µια τελική εξέταση.
Ο τίτλος του µηχανικού σύµφωνα µε το D.P.R. 328/2001 (κανονισµός
εισαγωγής σε διάφορα επαγγέλµατα σε συνέχεια µε την πανεπιστηµιακή
µεταρρύθµιση) ανήκει σε εκείνους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πτυχίο
ειδικότητας στη µηχανική, στην πληροφορική ή στην αρχιτεκτονική και στην
οικοδοµική µηχανική και είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο του Συµβουλίου
(Ordine)

των

µηχανικών

προηγούµενων

εξετάσεων

άδειας

άσκησης

επαγγέλµατος. Όποιοι όµως έχουν στην κατοχή τους ένα πτυχίο τριετούς
διάρκειας και είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο έχουν το δικαίωµα του τίτλου
του "Ingegnere iunior".
Το γεγονός της εγγραφής στον τοµέα Β τοποθετεί κάποια επαγγελµατικά
όρια όπως η αδυναµία του να υπογράφεις σχέδια και συµβουλευτικές
επεµβάσεις. Η έλλειψη δυνατότητας υπογραφής εµποδίζει την εξάσκηση του
ελεύθερου επαγγέλµατος και της αυτόνοµης απόδοσης συµβουλών, και
υποχρεώνει τον επαγγελµατία σε κανονισµούς εξαρτηµένης δουλειάς. Πριν
την τροποποίηση ένας µηχανικός µε οποιαδήποτε ικανότητα µπορούσε να
ενεργήσει ως πολιτικός, µηχανολόγος, µηχανικός οικοδοµών, πληροφοριακός
κ.τ.λ. Ο τίτλος στον οποίο ήµασταν συνηθισµένοι ήταν του µηχανικού χωρίς
ιδιαίτερες κατευθύνσεις.
Με το διαχωρισµό του καταλόγου σε τέσσερις τοµείς ανά τάξεις
διπλωµατούχων σε αναλογία µε τα προσόντα γίνεται µηχανικός στο
βιοµηχανικό τοµέα, µηχανικός στον τοµέα της πληροφόρησης, στον τοµέα
χωροταξίας και περιβάλλοντος και στον οικοδοµικό τοµέα και στην επιστήµη
της αρχιτεκτονικής και περιορίζει τα όρια του επαγγέλµατος όσον αφορά
γενικότερα τους διπλωµατούχους στη µηχανική.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Οι µηχανικοί - µέλη της Ε.Ε. έχουν δικαίωµα να ασκήσουν το επάγγελµα
τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε. (89/48/ΕΟΚ
της 21.12.1988, 92/51/ΕΟΚ της 18.06.1992, 94/38/ΕΟΚ της 25.07.1994,
95/43/ΕΟΚ της 20.07.1995) και σύµφωνα µε υπάρχουσες διακρατικές
συνθήκες.
Χρήσιµες πληροφορίες στο:
Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.)
Via IV Novembre 114
I - 00187 ROMA
Tel. : +39 06 697 6701
Fax : +39 06 697 67050
Email esteri@cni-online.it
http://www.tuttoingegnere.it
Ministry of Justice
Via Arenula, 70 - 00186 ROMA
tel : 0039 06 68.851
fax : 0039 06 6875419
http://www.giustizia.it

Καινούργιες εξετάσεις και υποχρεωτική απόκτηση ειδικότητας
Τον Οκτώβριο του 2004 δόθηκαν οι τελευταίες εξετάσεις άδειας άσκησης
επαγγέλµατος µε την παλιά µέθοδο (1 γραπτώς, 1 προφορικώς) . Με τη νέα
µέθοδο οι δοκιµασίες θα είναι: 3 γραπτές διάρκειας 8 ωρών η κάθε µία και η
τέταρτη δοκιµασία προφορική.
Παρόλα αυτά χάρη στις φοιτητικές κινητοποιήσεις από τους φοιτητές της
µηχανικής σε ολόκληρη την Ιταλία µαζεύτηκαν πάνω από 20.000 υπογραφές
που ζητούσανε µία αναβολή για τους εγγεγραµµένους µε τον παλιό
κανονισµό.
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Σύµφωνα µε ένα σχέδιο νόµου σε συζήτηση από το 2001 και πιθανής
αποδοκιµασίας στην επόµενη ψηφοφορία, πριν από τις εξετάσεις θα είναι
υποχρεωτική η πρακτική ενός χρόνου (που είναι παρόλα αυτά 6 µήνες σε
άλλα πανεπιστήµια). Ορισµένοι κατάλογοι (όπως αυτό της Pisa) έχουν ήδη
εκδώσει δύο κανονισµούς, έναν για τους ειδικευόµενους και έναν δεύτερο για
σπουδαστές που είναι σε αναµονή εξειδίκευσης. Ο ίδιος επαγγελµατικός
κανονισµός θα έπρεπε να φέρει σε επαφή την αίτηση και την προσφορά των
ειδικευόµενων.
Στο τέλος της περιόδου ενός χρόνου η σχολή ή τόπος εργασίας πρακτικής- µπορεί να µην υπογράψει το σχετικό έγγραφο στον ειδικευόµενο
το οποίο και είναι υποχρεωτικό για την αποδοχή ασκήσεως επαγγέλµατος, αν
πιστεύει ότι ο ειδικευόµενος δεν έχει δώσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι
µπορεί να λειτουργήσει και να εργαστεί σαν µηχανικός. Με µία δίκαιη κρίση
µπορεί να ζητηθεί παράταση της περιόδου πρακτικής και ο εκπαιδευόµενος
να επανέρθει µε νέα αίτηση στο τέλος αυτής.
Το Εθνικό Συµβούλιο Μηχανικών ζητά κυρίως να µετονοµαστούν οι τίτλοι
των µηχανικών των τοµέων Α και Β για να επισηµάνουν τη διάκριση ανάµεσα
στις επαγγελµατικές φιγούρες «ingegnere iunior» e «ingegnere senior». Αυτές
οι προτάσεις δεν συνάντησαν διαµαρτυρίες από την πλευρά των φοιτητών.

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Tα πανεπιστηµιακά µαθήµατα διαρκούν 3 και 2 χρόνια. Μετά τα τρία (3)
πρώτα χρόνια µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο υπάρχει η δυνατότητα του
σχεδιασµού όπως οι τεχνικοί (γεωµέτρες ή εργοδηγοί), αυτοί δηλαδή οι οποίοι
έχουν αποφοιτήσει από κάποια τεχνική σχολή ή τεχνικό λύκειο. Οι γεωµέτρες
ή

εργοδηγοί

µπορούν

να

σχεδιάσουν

µικρές

κατασκευές

από

προκατασκευασµένα στοιχεία και όχι έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα.

57

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

58

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ολλανδία δεν είναι κατοχυρωµένο,
οπότε δεν είναι αναγκαίο να γίνει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος. Παρόλα αυτά, ο επίσηµος ακαδηµαϊκός τίτλος «ingenieur»
(µηχανικός) προστατεύεται από το νόµο. Μηχανικοί προερχόµενοι, όµως, από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι επιθυµούν να κάνουν χρήση του
παραπάνω τίτλου, πρέπει να αιτηθούν αναγνώρισης (πιστοποίησης). Η
αρµόδια Εξεταστική Αρχή Αιτήσεων είναι η “Informatie Beheer Groep” και ο
επίσηµος Επαγγελµατικός Φορέας το “Het Koninklijk Institut van Ingenieurs
KIVI - NARIA”.
Αναλυτικότερα το Αυτοκρατορικό Ινστιτούτο των Μηχανικών στην
Ολλανδία KIVI – NARIA είναι ένας φορέας επιµόρφωσης (learned), ο οποίος
ιδρύθηκε το 1847 από και εξ ονόµατος των επαγγελµατιών µηχανικών και
είναι ο αρχαιότερος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με την έδρα του στη Χάγη,
προωθεί τα επαγγελµατικά, προσωπικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα των
µελών του, αλλά εντούτοις δεν αποτελεί εµπορικό σύνδεσµο. Ως µέλη του
µπορούν να εγγραφούν τόσο οι απόφοιτοι, όσο και οι φοιτητές (από το πρώτο
έτος σπουδών και µετέπειτα) των ακόλουθων ολλανδικών πανεπιστηµίων:
των πανεπιστηµίων της τεχνολογίας των Delft, Eindhoven και Twente, του
αγροτικού πανεπιστηµίου του Wageningen, των τεχνικών τµηµάτων του
πανεπιστηµίου του Groningen. Επιπροσθέτως, µέλη του µπορούν να γίνουν
οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των τεχνολογικών και αγροτικών τµηµάτων των
πανεπιστηµίων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (hbo).
Η

πανεπιστηµιακή

εκπαίδευση

των

µηχανικών

στην

Ολλανδία

περιλαµβάνει 5 έτη σπουδών και η διάρκεια των πανεπιστηµιακών σπουδών
επαγγελµατικής εκπαίδευσης είναι 4 έτη. Σήµερα το KIVI NARIA απαριθµεί
περισσότερα των 28.000 µελών, εκ των οποίων τα 1.500 είναι φοιτητές.

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)
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Τα µέλη του Συµβουλίου των Αντιπροσώπων (60 σε αριθµό) και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (12 σε αριθµό) εκ των οποίων τα τέσσερα είναι µέλη
της καθηµερινής ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
επιλέγονται από τα µέλη του KIVI NIRIA. Η χρονική διάρκεια της θητείας είναι
3 έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 έτη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η
∆ιαχειριστική Επιτροπή προεδρεύονται από τον Πρόεδρο. Η βάση και η
καρδιά του επιµελητηρίου είναι τα 34 τµήµατα του, τα οποία ενεργοποιούνται
στα ακόλουθα θεµελιώδη πεδία:
•

Applied Physics (Εφαρµοσµένη Φυσική)

•

Architecture / Structural Building (Αρχιτεκτονική/ ∆οµοστατική κατασκευή)

•

Automatic Control (Αυτοµατοποιηµένος Έλεγχος)

•

Automobile Engineering (Μηχανική αυτοκινήτων)

•

Business Administration (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων)

•

Marine Engineering (Ναυπηγική Μηχανική)

•

Mechanical Engineering (Μηχανολογική µηχανική)

•

Mechanical Engineering Design (Μηχανολογικός σχεδιασµός)

•

Mechanics (Μηχανική)

•

Mining Engineering (Μεταλλειολόγοι µηχανικοί)

•

Civil Engineering (Πολιτικοί µηχανικοί)

•

Offshore Engineering

•

Defence Technology (Αµυντική Τεχνολογία)

•

Electrical Engineering (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)

•

Environmental Engineering (Περιβαλλοντολόγοι Μηχανικοί)

•

Geotechnology (Γεωτεχνολογία)

•

Health/Sanitary Engineering (Μηχανική υγείας)

•

Heat Technology (Θερµαντική τεχνολογία)

•

History of Technical Science (Ιστορία τεχνικής επιστήµης)

•

Industrial Design Engineering (Βιοµηχανικό σχέδιο)

•

Information Technology (Τεχνολογία της πληροφορίας)

•

Irrigation and Drainage

•

Nuclear Engineering (Πυρηνική µηχανική)

•

Petroleum Engineering (Πετρελαϊκή µηχανική)

•

Philosophy and Technology (Φιλοσοφία της τεχνολογίας)
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•

Polytechnic lectures (Πολυτεχνικές διαλέξεις)

•

Process Technology (Τεχνολογία της διαδικασίας)

•

Production Technology (Τεχνολογία της παραγωγής)

•

Technology, Society & Economics (Τεχνολογία, Κοινωνία και Οικονοµικά)

•

Telecommunication (Τηλεπικοινωνίες)

•

Traffic and Transport Engineering (Συγκοινωνιακή τεχνική)

•

Transportation Engineering (Μηχανική των µεταφορών)

•

Tunnelling and Underground Works (Τούνελ και υπόγεια έργα)

•

Water Management (∆ιαχείριση υδάτινων πόρων)
Επιπρόσθετα σε αυτά τα εξειδικευµένα τµήµατα και σε ένα ενεργητικό

“Junior” τµήµα το οποίο αριθµεί 4.000 νεαρά µέλη συµπεριλαµβανοµένων και
φοιτητών, υπάρχουν επτά περιφερειακά παραρτήµατα. Τα τµήµατα και τα
παραρτήµατα οργανώνουν ετησίως κατά προσέγγιση 300 εκδηλώσεις, που
περιλαµβάνουν σεµινάρια, συµπόσια, εκδροµές, συνέδρια, διαλέξεις και
µαθήµατα µε αντικείµενο ποικίλα τεχνικά και τεχνολογικά σχετιζόµενα
ζητήµατα.
Το επιµελητήριο εκδίδει κάθε δεκαπενθήµερο ένα περιοδικό µε τίτλο “De
Ingenieur”, το οποίο ιδρύθηκε το 1887 και έχει αυτή τη στιγµή κυκλοφορία που
ανέρχεται στα 35.000 αντίτυπα και διαβάζεται από 150.000 αναγνώστες.
Επιπλέον,

τα

µέλη

µπορούν

να

γίνουν

συνδροµητές

σε

διάφορα

επαγγελµατικά έντυπα σε ελκυστικά χαµηλό αντίτιµο, ενώ πρέπει να
σηµειωθεί ότι το επιµελητήριο εκδίδει και πλειάδα αναφορών, φυλλαδίων και
σχετικών εντύπων σε τεχνικά και τεχνολογικά σχετιζόµενα θέµατα, όπως και
ότι εκδίδει κανονισµούς και οδηγίες για επαγγελµατική κατάρτιση. Κάποιες δε
από τις εκδόσεις είναι στην αγγλική γλώσσα (π.χ. το τριµηνιαίο περιοδικό για
τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο).
Το KIVI NIRIA είναι µέλος του FEANI (European Federation of National
Engineering Associations) και του CLAIU (Liaison Committee of the
Associations of the University Graduates Engineers of the European Union).
Εκτός από τις παραπάνω συµµετοχές, το επιµελητήριο έχει συνάψει
συµφωνίες συνεργασίας µε πολυάριθµα επιµελητήρια και οργανισµούς
µηχανικών, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο το Επιµελητήριο των πολιτικών
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µηχανικών του (ICE) και το Επιµελητήριο των µηχανολόγων µηχανικών και
στις

Ηνωµένες

Πολιτείες

Αµερικής

την

Αµερικάνικη

κοινωνία

των

Μηχανολόγων µηχανικών (ASME) και την Αµερικάνικη κοινωνία των
Πολιτικών µηχανικών (ASCE).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στην Ολλανδία δεν υπάρχει η διαδικασία των εξετάσεων για την έκδοση
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Με τη λήψη του πτυχίου ένας νέος
µηχανικός µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα του µηχανικού.

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µηχανικών των τεχνολογικών Ολλανδικών
πανεπιστηµίων λαµβάνουν τον τίτλο “master of science” ως ολλανδοί
“ingenieur” (συντόµευση “ir.”) και επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον τίτλο ir., ο
οποίος είναι νοµικά κατοχυρωµένος και χρησιµοποιείται πριν το επίθετό τους.
Από την άλλη οι απόφοιτοι των ολλανδικών πανεπιστηµίων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης λαµβάνουν τον τίτλο “bachelor of engineering” ως ολλανδοί
“ingenieur” (συντόµευση “ing.”) και επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον τίτλο ir.,
ο οποίος είναι επίσης νοµικά κατοχυρωµένος και χρησιµοποιείται οµοίως πριν
το επίθετό τους. Ωστόσο και οι δύο αποτελούν εκπαιδευτικούς τίτλους και όχι
επαγγελµατικούς τίτλους. Το KIVI NIRIA έχει µόνο µία διαβάθµιση για τα µέλη
του αυτή του “member - µέλος” και δεν υπάρχει επαγγελµατικός τίτλος, όπως
συµβαίνει για παράδειγµα µε τις εταιρικές διαβαθµίσεις των µελών των
επαγγελµατικών επιµελητηρίων των µηχανικών σε άλλες χώρες, όπως για
παράδειγµα στο Ηνωµένο Βασίλειο.

62

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Α) Εκπαιδευτικό σύστηµα
Το παρόν εκπαιδευτικό σύστηµα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της
Σουηδίας διαµορφώθηκε µε νόµο που ισχύει από το1993. Βασικός στόχος της
µεταρρύθµισης είναι ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν ελευθερία
στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα µαθήµατα και τα προγράµµατα σπουδών
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Αυτό εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα
συµµετοχής τους στη διαµόρφωση του επιπέδου µόρφωσης και εκπαίδευσής
τους. Η κυβέρνηση ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε διάφορες βιοµηχανίες, επιχειρήσεις του πολιτιστικού και
δηµόσιου τοµέα.
Στη Σουηδία, η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται από τα πανεπιστήµια
και τα πανεπιστηµιακά κολέγια. Τα πανεπιστήµια είναι τα µόνα ιδρύµατα που
προσφέρουν µεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Licentiale Doctorate (PhD) και
έρευνα. Οι βασικές πτυχιακές σπουδές είναι ισότιµες και στους δύο τύπους
ιδρυµάτων. Υπάρχουν 33 κρατικά πανεπιστήµια - πανεπιστηµιακά κολέγια σε
ολόκληρη τη χώρα και επιπλέον 26 πανεπιστηµιακά κολέγια επιστηµών στον
τοµέα υγείας.

Β) Τίτλοι σπουδών
Στη Σουηδία το σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης προσφέρει προγράµµατα
σπουδών που οδηγούν στους ακόλουθους τίτλους σπουδών:
¾ Högskoleexamen (University Diploma) που απονέµεται από τα
πανεπιστήµια και τα πανεπιστηµιακά κολέγια µε την ολοκλήρωση 2
χρόνων σπουδών όπου ο φοιτητής αποκτά γνώσεις επαγγελµατικής
ειδίκευσης σε ένα συγκεκριµένο τοµέα σπουδών.
¾ Kandidatexamen (Bachelor's degree) αποτελεί τον τίτλο βασικών
πτυχιακών σπουδών που διαρκούν 3 χρόνια τόσο στα πανεπιστήµια
όσο και στα πανεπιστηµιακά κολέγια.
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¾ Στο

επίπεδο

των

µεταπτυχιακών

σπουδών

(Master's

degree)

υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες σπουδών οι οποίες διαρκούν
1-11/2 χρόνια.
¾ Magisterexamen med dmnesbredd είναι µια επιλογή για τους φοιτητές
που επιθυµούν να συνεχίσουν τις ακαδηµαϊκές σπουδές τους σε ένα
διαφορετικό τοµέα σπουδών από αυτόν του βασικού πτυχίου τους.
¾ Magisterexamen med ämnesdjup όπου δίνεται η δυνατότητα στους
φοιτητές να στηριχτούν στις βασικές πτυχιακές γνώσεις τους και να
εµβαθύνουν, να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο των σπουδών
τους.
¾ Vrkesexamen (Professional degree). Υπάρχουν 50 επαγγελµατικά
διπλώµατα τα

οποία

χορηγούνται

εφόσον

έχουν

ολοκληρωθεί

προγράµµατα σπουδών διαφορετικής διάρκειας. Εάν ο φοιτητής έχει
αποκτήσει βασικό τίτλο σπουδών (Bachelor's degree) τότε για την
απόκτησή του απαιτούνται επιπλέον 2 χρόνια σπουδών. Επιπλέον
µπορεί κάποιος υποψήφιος φοιτητής να αποκτήσει το professional
degree µε την ολοκλήρωση 51/2 χρόνων σπουδών. Αυτός ο τίτλος
σπουδών απονέµεται σε τοµείς που αφορούν κυρίως επαγγέλµατα
που συνδέονται µε το νόµο, την κοινωνική εργασία, την τέχνη, την
ιατρική, την εκπαίδευση, τη µηχανική, τη γεωργία και δασοπονία.
¾ Licenciatexamen (Licentiate degree) που απονέµεται µετά την
απόκτηση Master's degree και οι σπουδές περιλαµβάνουν διδασκαλία
και έρευνα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης. Για την απόκτησή του
απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών.
¾ Doktorsexamen

(Doctorate

or

PhD)

που

µπορούν

να

παρακολουθήσουν όσοι έχουν ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές.
Οι σπουδές αυτές περιλαµβάνουν εργαστηριακή έρευνα, τη συγγραφή
πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και διαρκούν 4 χρόνια.

Γ) Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάµηνα. Το πρώτο εξάµηνο διαρκεί
συνήθως από τα µέσα ή το τέλος Αυγούστου έως τα µέσα Ιανουαρίου και το
δεύτερο εξάµηνο διαρκεί από τα µέσα Ιανουαρίου έως τις αρχές Ιουνίου.
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∆) Προϋποθέσεις εισαγωγής
Για την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ο υποψήφιος
φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
και να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που απαιτούν από
τους υποψήφιους τα ιδρύµατα. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως
ειδικές

γνώσεις

συναφείς

µε

το

πρόγραµµα

σπουδών

που

θα

παρακολουθήσουν στα πανεπιστήµια ή στα πανεπιστηµιακά κολέγια. Η
ευθύνη για την εισαγωγή και την επιλογή των φοιτητών ανήκει στα ίδια τα
ιδρύµατα τα οποία αποφασίζουν ποια κριτήρια επιλογής θα ισχύουν για την
εισαγωγή στις σχολές τους. Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψήφιων φοιτητών
κατατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
(National Admissions Office for Higher Education), το οποίο έχει τη συνολική
ευθύνη για τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων που πραγµατοποιούν
τα ιδρύµατα δύο φορές το χρόνο.
Για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές πρέπει
να έχουν πτυχίο επάρκειας στη σουηδική γλώσσα ή να επιτύχουν στην εθνική
εξέταση πιστοποίησης γλώσσας TISUS (Test in Swedish for University
Studies).
Αρκετά

πανεπιστήµια

προσφέρουν

προπαρασκευαστικά

µαθήµατα

εκµάθησης της σουηδικής γλώσσας και τη διαδικασία εξετάσεων TISUS. Για
όσους παρακολουθήσουν βασικές σπουδές και µεταπτυχιακές σπουδές που
διδάσκονται στα αγγλικά απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις εισαγωγής για το χειµερινό εξάµηνο γίνονται από το
Φεβρουάριο έως 15 Απριλίου και για το εαρινό εξάµηνο από τον Αύγουστο
έως 15 Οκτωβρίου.
Για τους φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακές
σπουδές ή σπουδές ερευνητικού επιπέδου οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται
απευθείας στο ίδρυµα της επιλογής τους.
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Ε) ∆ίδακτρα
Η δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Σουηδία είναι χρηµατοδοτούµενη
από το κράτος και δεν υπάρχουν δίδακτρα στα πανεπιστήµια και τα
πανεπιστηµιακά κολέγια. Οι φοιτητές υποχρεούνται να πληρώσουν το ποσό
των 15-40 € για την εγγραφή µέλους της φοιτητικής ένωσης. Επίσης
αγοράζουν τα βιβλία σπουδών τους καθώς τα αντίγραφα των βιβλιοθηκών
δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Χρειάζεται να ξοδέψει 75 €
περίπου το µήνα για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Αρκετές φοιτητικές ενώσεις
οργανώνουν τη διαδικασία αγοράς των βιβλίων σε οµαδικό επίπεδο, ώστε να
είναι αρκετά προσιτή η τιµή πώλησής τους.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Η Σουηδία είναι µια χώρα βιοµηχανικά αναπτυγµένη µε έντονη
κινητικότητα στον κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα της πληροφορικής. Η
αγορά εργασίας στη Σουηδία αναπτύσσεται συνεχώς και η ανάγκη
εξειδικευµένων επιστηµόνων και µηχανικών είναι εντονότατη. Έτσι, το
επάγγελµα του µηχανικού στη Σουηδία είναι ελκυστικότατο τόσο για τους
ίδιους τους Σουηδούς όσο και για οποιονδήποτε ευρωπαίο µηχανικό θελήσει
να εργαστεί εκεί.
Οι µηχανικοί εκπροσωπούνται από το Σύνδεσµο Πτυχιούχων Μηχανικών
(Swedish Assotiation of Graduate Engineers – CF), η συµµετοχή είναι
εθελοντική, αριθµεί 100.000 µέλη και διαπραγµατεύεται µε τους συνδέσµους
των εργοδοτών τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, καθώς δεν υπάρχουν
νόµοι που καθορίζουν τους µισθούς ή τις συνθήκες εργασίας των
εργαζοµένων. Ακόµη, στηρίζει το ρόλο του µηχανικού και ενισχύει την
ποιότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των µηχανικών.
Οι αρχιτέκτονες εκπροσωπούνται από την Εθνική Ένωση Σουηδών
Αρχιτεκτόνων (National Association of Swedish Architects – Svenska
Arkitekts Riksfrbund – SAR), η συµµετοχή είναι εθελοντική, σε καµιά
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περίπτωση

δεν

αποτελεί

απαίτηση

για

την

ελεύθερη

άσκηση

του

επαγγέλµατος και οι κανόνες για την εγγραφή κάποιου αρχιτέκτονα ως µέλους
είναι πολύ αυστηροί. Ο SAR ελέγχει µε αυστηρά κριτήρια την εκπαίδευση και
την επαγγελµατική κατάρτιση και επιβάλλει στα µέλη του την εφαρµογή ενός
αυστηρού

επαγγελµατικού

κώδικα

δεοντολογίας.

Ένας

άλλος

αναγνωρισµένος επαγγελµατικός σύνδεσµος αρχιτεκτόνων είναι ο Σύνδεσµος
Αρχιτεκτόνων της Σουηδίας (Swedish Association of Architects – Sveriges
Arkitekter).

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ.)
Στη Σουηδία το επάγγελµα του Μηχανικού δεν είναι νοµικά κατοχυρωµένο
και δεν ανήκει στα νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα µε την έννοια της
Οδηγίας 89/48/Ε.Ε. ∆ηλαδή στη Σουηδία δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος µηχανικού και ο καθένας µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα
ελεύθερα και να χρησιµοποιήσει τον τίτλο του µηχανικού χωρίς κάποια νοµική
συνέπεια.
Ένας µηχανικός που ασκεί το επάγγελµα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θέλει να το ασκήσει και στη Σουηδία µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας) δεν θα χρειαστεί να
ακολουθήσει τις διαδικασίες απόκτησης επαγγελµατικής ισοτιµίας, όπως
συµβαίνει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν όµως
χρήσιµο να προχωρήσει στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών.
Υπεύθυνη για το σκοπό αυτό Υπηρεσία είναι η Εθνική Υπηρεσία
Ανώτερης Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνη για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ελέγχει τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε χώρες πλην της
Σουηδίας και καθορίζει την αντιστοιχία τους µε τους τίτλους που αποµένουν
τα Σουηδικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
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Το επάγγελµα του αρχιτέκτονα δεν είναι, επίσης, νοµικά κατοχυρωµένο και
δεν ανήκει στα νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα της οδηγίας 89/48/Ε.Ε.
ή της Ειδικής Οδηγίας 85/384/Ε.Ε. του 1985 «Αµοιβαία αναγνώριση των
πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής».
Έτσι, στη Σουηδία δεν υπάρχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος αρχιτέκτονα
και ο καθένας µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα ελεύθερα και να
χρησιµοποιήσει τον τίτλο του Αρχιτέκτονα χωρίς κάποια νοµική συνέπεια.
Ένας αρχιτέκτονας που ασκεί το επάγγελµα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θέλει να το ασκήσει και στη Σουηδία µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας) δεν θα χρειαστεί να
ακολουθήσει τις διαδικασίες απόκτησης επαγγελµατικής ισοτιµίας, όπως
συµβαίνει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν όµως
χρήσιµο να προχωρήσει στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών και να
εγγραφεί σε κάποιο Επαγγελµατικό Σύνδεσµο Αρχιτεκτόνων.
Ένας τέτοιος σύνδεσµος είναι η Εθνική Ένωση Σουηδών Αρχιτεκτόνων
(National Association of Swedish Architects – Svenska Arkitekters Riksfrbund
– SAR) ή ο Σύνδεσµος Αρχιτεκτόνων της Σουηδίας (Swedish Association of
Architects – Sveriges Arkitekter).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Α∆ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ
–

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Στη Σουηδία δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανικού και ο
καθένας µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα ελεύθερα και να χρησιµοποιήσει
τον τίτλο του µηχανικού χωρίς κάποια νοµική συνέπεια σύµφωνα µε την
οδηγία 92/51/ΕΕ του 1992 «σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα
αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης», το οποίο συµπληρώνει την
οδηγία 89/48/ΕΕ, την οποία η Σουηδία ενσωµάτωσε στην εθνική της
νοµοθεσία ανά επάγγελµα, χρησιµοποιώντας δηλαδή την κάθετη προσέγγιση.
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ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η εκπαίδευση των µηχανικών στη Σουηδία πραγµατοποιείται σε δύο
επίπεδα Το ανώτατο επίπεδο είναι το Master of Science in Engineering, και
διαρκεί 4½ έτη. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει επίσης την πρακτική εκπαίδευση
στη βιοµηχανία κ.λπ. και πραγµατοποιείται κανονικά κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών. Η εκπαίδευση που οδηγεί σε πτυχιούχους
µηχανικούς είναι µια ευρεία επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία εφοδιάζει τους
µηχανικούς µε τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι ικανοί να αναπτύξουν
και να χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία. ∆εδοµένου ότι ο βαθµός είναι
απαραίτητος για το διδακτορικό, δεν είναι ασυνήθιστο οι µηχανικοί να
σταδιοδροµούν τον τοµέα της έρευνας. Στη βιοµηχανία, οι πτυχιούχοι
µηχανικοί καταλαµβάνουν συνήθως τις διευθυντικές θέσεις.
Το χαµηλότερο επίπεδο είναι το Bachelor στην εφαρµοσµένη µηχανική. Οι
σπουδές

διαρκούν

τρία

έτη.

Αυτή

η

εκπαίδευση

είναι

µια

ευρεία

επαγγελµατική εκπαίδευση που προετοιµάζει µηχανικούς για την τεχνολογική
ανάπτυξη, την παραγωγή και την κατασκευή. Οι µηχανικοί αυτού του
επιπέδου (college engineers) συχνά εργάζονται στην παραγωγή αλλά
βρίσκονται και σε στενή συνεργασία µε τους πτυχιούχους µηχανικούς.
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ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
Α) Εκπαιδευτικό σύστηµα
Στη Φιλανδία έχει αναπτυχθεί µια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην
ανάπτυξη της χώρας ως µια διεθνή κοινωνία που µορφώνει τους πολίτες της σε
υψηλό επίπεδο. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, η Φιλανδία έχει επενδύσει
σηµαντικά στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα. Όλα τα πανεπιστήµια και οι
περισσότερες

πολυτεχνικές

σχολές

συµµετέχουν

στα

διεθνή

προγράµµατα

σπουδών και ανταλλαγών φοιτητών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση της Φιλανδίας υπάρχουν 20 Πανεπιστήµια εκ των
οποίων

10

διαθέτουν

διάφορους

τοµείς

σπουδών,

3

είναι

Τεχνολογικά

Πανεπιστήµια, 3 είναι Σχολές Οικονοµικών Σπουδών - ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και 4
είναι Ακαδηµίες των Τεχνών. Στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση εντάσσεται η Εθνική
Σχολή Άµυνας που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Σε όλα τα
πανεπιστήµια υπάρχει η δυνατότητα έρευνας και παρέχουν σπουδές διδακτορικού
επιπέδου. Κάθε πανεπιστήµιο έχει επίσης ένα κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης.
Στις Πολυτεχνικές Σχολές δίνεται έµφαση στους τοµείς σπουδών που συνδέονται
µε τη βιοµηχανία, τη δηµόσια διοίκηση, το εµπόριο. Τα προγράµµατα σπουδών τους
διαµορφώνονται µε βάση τις πρόσφατες απαιτήσεις και ανάγκες ανάπτυξης στην
αγορά εργασίας, έχοντας σαφή επαγγελµατική έµφαση και ανάγκες ανάπτυξης στην
αγορά εργασίας και παρέχουν πτυχιούχους µε επαγγελµατική εκπαίδευση.
Υπάρχουν 30 Πολυτεχνικές Σχολές που προσφέρουν σπουδές στους εξής τοµείς:
ανθρωπιστικές σπουδές - πολιτισµός, κοινωνικές επιστήµες, διοίκηση επιχειρήσεων,
φυσικές επιστήµες, τεχνολογία - επικοινωνία και µεταφορές, φυσικοί πόροι και
περιβάλλον, κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, αθλητισµός), τουρισµός (τροφοδοσία,
εξυπηρέτηση). Σε αυτό το επίπεδο σπουδών ανήκει και η Σχολή Αστυνοµίας που
λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα πτυχία που
απονέµουν είναι βασικών σπουδών επιπέδου Bachelor degree.
Στη

Φιλανδία

υπάρχουν

21

Summer

Universities,

Helsinki

Summer

School(Καλοκαιρινά Πανεπιστήµια).Τα ιδρύµατα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία µε
τα πανεπιστήµια και προσφέρουν στους ενδιαφεροµένους µαθήµατα µικρής
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χρονικής διάρκειας, τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν ανεξαρτήτως ηλικίας
και εκπαίδευσης για επιµόρφωση ή φοιτητές στο πλαίσιο των βασικών πτυχιακών
σπουδών τους.

Β) Τίτλοι σπουδών
Στη Φιλανδία θεωρούνται ως πτυχία βασικών σπουδών τόσο το Bachelor-level
degree όσο και το Master's degree. Αυτός ο κύκλος σπουδών χωρίζεται σε τρία
επίπεδα: βασικές ή εισαγωγικές σπουδές, µεσαίες σπουδές και ανώτερες σπουδές.
Στα δύο πρώτα επίπεδα οι φοιτητές µαθαίνουν τις θεµελιώδεις βασικές αρχές του
τοµέα σπουδών τους και την ακαδηµαϊκή έρευνα στον τοµέα αυτό. Στις ανώτερες
σπουδές εµβαθύνουν στα µαθήµατα σπουδών τους και αναπτύσσουν την ικανότητα
να βρίσκουν και να εφαρµόζουν επιστηµονική γνώση.
Στον κύκλο των µεταπτυχιακών σπουδών απονέµονται οι τίτλοι Licentiale's
degree και Docroral thesis.
¾ Το Bachelor's degree θεωρείται το βασικό ακαδηµαϊκό πτυχίο των
πανεπιστηµίων και περιλαµβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα σπουδών σε ένα
συγκεκριµένο τοµέα γνώσης, τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας, και τις
σπουδές γλώσσας. Για την απόκτηση αυτού του τίτλου σπουδών απαιτούνται
3 χρόνια φοίτησης στα πανεπιστήµια και 31/2-4 χρόνια στις πολυτεχνικές
σχολές όπου επιπρόσθετα οι φοιτητές διδάσκονται την πρακτική και
επαγγελµατική δραστηριότητα του τοµέα σπουδών τους και πραγµατοποιούν
πρακτική περίοδο άσκησης του επαγγέλµατος.
¾ Το Master's degree όπου οι φοιτητές των πανεπιστηµίων αποκτούν το πτυχίο
αυτό µε την ολοκλήρωση του τρίτου επιπέδου, τις ανώτερες σπουδές και είναι
απαραίτητη η συγγραφή διατριβής επιπέδου Master. Η διάρκεια σπουδών
είναι 5 χρόνια για τους φοιτητές που στοχεύουν σε αυτόν απευθείας τον τίτλο
σπουδών ή 2 χρόνια εάν έχουν αποκτήσει αρχικά Bachelor degree.
¾ Ο βασικός τίτλος σπουδών στις σχολές ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική
είναι το Licentiate, το οποίο είναι επιπέδου Master's degree και απαιτούνται 6
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χρόνια φοίτησης. ∆εν πρέπει όµως να συγχέεται µε τον αντίστοιχο τίτλο που
απονέµεται σε µεταπτυχιακές σπουδές των άλλων τοµέων σπουδών.
¾ Το Licentiate's degree όπου για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια
σπουδών που περιλαµβάνουν διδασκαλία και έρευνα, σε ένα συγκεκριµένο
πεδίο γνώσης. Αυτός ο τίτλος σπουδών απονέµεται µόνο από τα
πανεπιστήµια σε όσους έχουν αποκτήσει Master's degree.
¾ Το Doctoral thesis που παρακολουθούν όσοι έχουν πτυχίο Master's degree
και διαρκεί 4 χρόνια. Οι σπουδές αυτές περιλαµβάνουν τη συγγραφή
πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης.
¾ Οι µεταπτυχιακές σπουδές στις πολυτεχνικές σχολές είναι κυρίως δεύτερος
κύκλος σπουδών µε προγράµµατα ειδίκευσης σε συγκεκριµένα πεδία που
όµως βρίσκονται ακόµα σε ένα πειραµατικό στάδιο εφαρµογής.

Γ) Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος έχει δύο εξάµηνα. Το χειµερινό εξάµηνο ξεκινά το
Σεπτέµβριο (στις πολυτεχνικές σχολές από τον Αύγουστο) έως το ∆εκέµβριο και το
εαρινό εξάµηνο από τον Ιανουάριο έως το Μάιο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
µηνών οι φοιτητές µπορούν να συµµετέχουν σε εξετάσεις και παρακολούθηση
κάποιων µαθηµάτων για το πτυχίο τους σε κύκλους σπουδών που οργανώνουν τα
πανεπιστήµια ή τα 21 καλοκαιρινά πανεπιστήµια σε όλη τη χώρα.

∆) Προϋποθέσεις εισαγωγής
Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών του. Οι
αιτήσεις εισαγωγής διατίθενται και κατατίθενται απευθείας στο πανεπιστήµιο ή την
πολυτεχνική σχολή της επιλογής τους. Επίσης παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες
για τις πρακτικές διαδικασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και η επιτυχής συµµετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Οι
εισαγωγικές εξετάσεις, που διενεργούν τα ιδρύµατα, αποσκοπούν στην αξιολόγηση
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του ενδιαφέροντος που δείχνει ο υποψήφιος φοιτητής για τον τοµέα σπουδών τους
και στην εκτίµηση της απαιτούµενης γνώσης και ικανότητας στον τοµέα αυτό.
Στη Φιλανδία υπάρχουν δύο επίσηµες γλώσσες η φιλανδική και η σουηδική. Η
κύρια γλώσσα εκπαίδευσης είναι η φιλανδική. Σε ορισµένα ιδρύµατα όπως τα Abo
Akademi University, Swedish School of Economics and Business Administration,
ARCADA Polytechnic, Sydvαst Polytechnic, Swedish Polytechnic, Aland Polytechnic
τα µαθήµατα διδάσκονται στη σουηδική γλώσσα. Στα ιδρύµατα όπως τα Helsinki
University, Helsinki University of Technology και στις 4 Ακαδηµίες των Τεχνών ο
υποψήφιος φοιτητής µπορεί να σπουδάσει είτε στη φιλανδική είτε στη σουηδική
γλώσσα. Επίσης υπάρχουν τα διεθνή προγράµµατα σπουδών όπου η γλώσσα
διδασκαλίας είναι η αγγλική.
Τα πανεπιστήµια συνήθως έχουν κέντρα εκµάθησης των δύο γλωσσών όπου οι
φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραµµα των
βασικών σπουδών τους.

Ε) ∆ίδακτρα
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι δωρεάν και χρηµατοδοτείται από
το Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές των πανεπιστηµίων καταβάλλουν υποχρεωτικά
το ποσό των 42-84 € ως ετήσια εγγραφή στη φοιτητική ένωση, η οποία καλύπτει
δωρεάν υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες υγείας). Η εγγραφή ως µέλος της φοιτητικής
ένωσης είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές βασικών πτυχιακών σπουδών
επιπέδου Bachelor's ή Master's degree. Στις πολυτεχνικές σχολές η εγγραφή στις
φοιτητικές ενώσεις είναι προαιρετική, αλλά χρεώνουν ένα ποσό για την αγορά
εκπαιδευτικού υλικού.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
Οι νέοι µηχανικοί στη Φιλανδία, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν
αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα κατά την αναζήτηση εργασίας. Σχεδόν όλοι τους
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προσλαµβάνονται αµέσως µετά από την αποφοίτησή τους, και πολλοί υπογράφουν
συµβάσεις εργασίας ακόµη και πριν από αυτήν. Οι ειδικότητες που έχουν
µεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτές του Μηχανολόγου, του ειδικού στις τηλεπικοινωνίες
και των Μηχανικών Η/Υ. Ενώ το ποσοστό ανεργίας για τη χώρα συνολικά είναι 10%,
οι µηχανικοί παρουσιάζουν ένα ποσοστό ανεργίας 3,7%.
Οι µηχανικοί δεν χρειάζονται τις ειδικές άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος στη
Φιλανδία, αλλά σχεδόν όλοι τους είναι κάτοχοι Bachelor ή Master στον τοµέα της
εφαρµοσµένης µηχανικής. Οι µηχανικοί µε τουλάχιστον ένα MSc, το οποίο
αντιστοιχεί σε πέντε έως έξι έτη σπουδών, θεωρούνται πτυχιούχοι µηχανικοί.
Ενώ στον ιδιωτικό τοµέα οι εργοδότες µπορούν να προσλάβουν µηχανικούς
βασισµένοι σε δικά τους κριτήρια, και επιτρέπονται ακόµη και να προσλάβουν µη
πτυχιούχους µηχανικούς, αυστηρότεροι νόµοι ισχύουν για τις προσλήψεις στο
δηµόσιο.

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ

∆ΙΕΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(ΦΟΡΕΙΣ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ.)
Το επάγγελµα του µηχανικού δεν είναι ρυθµισµένο νοµοθετικά στην Φιλανδία.
Η αναγνώριση των προσόντων µπορεί να είναι απαραίτητη για µια θέση στις
δηµόσιες υπηρεσίες και αρµόδια αρχή είναι το Εθνικό Συµβούλιο για την
Εκπαίδευση (Opetushallitus).

Α) Ακαδηµαϊκή αναγνώριση
Η Φιλανδία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών για την εισαγωγή που έχουν
χορηγήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής
Γενικής Συµφωνίας και το Συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο για την ισοτιµία των
διπλωµάτων που επιτρέπουν την εισαγωγή σε πανεπιστήµια.
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Β) Αντιστοιχία πτυχίων
Η αντιστοιχία µεταξύ οποιουδήποτε πτυχίου που αποκτήθηκε σε άλλη χώρα και
των

αναγνωρισµένων

πτυχίων

στη

Φιλανδία

πραγµατοποιείται

µέσω

του

Υπουργείου Παιδείας. Αυτό παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σε αρµόδιους φορείς
για ορισµένους ειδικούς κλάδους, όπως επαγγέλµατα υγειονοµικής περίθαλψης και
νοµικών.
Πληροφορίες για την αναγνώριση, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί βάσει του φιλανδικού συστήµατος τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (εθνικά κέντρα
πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΛΗΨΗΣ

Α∆ΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

(ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ)
Οι µηχανικοί δεν χρειάζονται ειδικές άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος στη
Φιλανδία. Η άσκηση του επαγγέλµατος υπάγεται στην οδηγία 92/51/ΕΕ του 1992
«σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης», το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΕ και η οποία αφορά «ένα
γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών».

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

–

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Στη Φιλανδία υπάρχουν δύο βαθµίδες τεχνικών:

77

¾ Οι κάτοχοι Bachelor ή Master στον τοµέα της εφαρµοσµένης µηχανικής. Οι
µηχανικοί µε τουλάχιστον ένα MSc, το οποίο αντιστοιχεί σε πέντε έως έξι έτη
σπουδών, θεωρούνται πτυχιούχοι µηχανικοί και
¾ Οι κάτοχοι Bachelor's degree το οποίο αντιστοιχεί σε 31/2-4 χρόνια στις
πολυτεχνικές σχολές όπου επιπρόσθετα οι φοιτητές διδάσκονται την πρακτική
και

επαγγελµατική

δραστηριότητα

του

τοµέα

σπουδών

τους

και

πραγµατοποιούν πρακτική περίοδο άσκησης του επαγγέλµατος.
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