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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Βασικοί στόχοι του Προγραμματισμού 2014-2016 της Μόνιμης Επιτροπής 
Επαγγελματικών Θεμάτων είναι η προσέγγιση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι 
Μηχανικοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους, η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς 
και η αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού, ατομικά και συλλογικά. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Επιτροπής χωρίζεται θεματολογικά στις παρακάτω ενότητες: 

α. Επαγγελματικά Δικαιώματα και διαδικασία απόκτησης Άδειας Άσκησης 
Επαγγέλματος: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα θέματα των Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων των Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εκπαίδευσης 
(τριετούς, τετραετούς, πενταετούς εκπαίδευσης, Μάστερ, Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.), 
της διαδικασίας απόκτησης Α.Α.Ε. και της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων. 

β. Βασικά Επαγγελματικά Θέματα: Η ενότητα περιλαμβάνει τα βασικά 
επαγγελματικά θέματα (ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, ελάχιστες αμοιβές, 
πειθαρχικές διαδικασίες, ποινικοποίηση του επαγγέλματος κ.λ.π.). Επίσης, στην 
ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και τα ζητήματα της απασχόλησης, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης-κατάρτισης. 

γ. Τρέχοντα Επαγγελματικά Θέματα: Η ενότητα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 
επαγγελματικών θεμάτων, που ανακύπτουν είτε λόγω τροποποιήσεων της 
νομοθεσίας, είτε κατά την άσκηση του επαγγέλματος (π.χ. θέματα σχέσεων των 
Μηχανικών με Υπηρεσίες, παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων). 

 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο προγραμματισμός της Μ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

2.1 Επαγγελματικά θέματα 

i. Εξέταση, διαμόρφωση άποψης και προώθηση στη Δ.Ε. και στην Αντιπροσωπεία του 
Τμήματος των απαιτούμενων ενεργειών, σχετικά με επαγγελματικά θεμάτα, που 
προκύπτουν, είτε από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε μετά από αιτήματα 
συναδέλφων, έγγραφα φορέων κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρονται ως θέματα που 
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση: (α) θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, (β) 
κατάργηση κάτω και άνω ορίων ανάθεσης μελετών και έργων. 
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ii. Επαγγελματικά δικαιώματα και Α.Α.Ε.: Παρακολούθηση της διαδικασίας 
διαβούλευσης, ολοκλήρωση της πρότασης και προώθηση αυτής στο ΤΕΕ. 

iii. Διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για αύξηση της επαγγελματικής ύλης των 
Μηχανικών – Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «ΕΝΤΟΣ–ΕΚΤΟΣ» και επέκταση των 
παροχών της με τη δημιουργία μητρώου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
επικοινωνίας με τους Έλληνες μηχανικούς του εξωτερικού. 

iv. Διερεύνηση δυνατότητας για τη σύσταση κοινής Επιτροπής με μέλη άλλων 
Επιμελητηρίων, για τη διαμόρφωση κώδικα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών, 
συνδιαμόρφωσης προτάσεων σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος κ.λ.π. 

 
2.2 Ομάδες Εργασίας 

Για την υλοποίηση του προγραμματισμού της Μ.Ε., σε συνδυασμό και με το Πρόγραμμα 
Δράσης της Δ.Ε., θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και 
διαμόρφωση θέσης στα ακόλουθα θέματα: 

i. Οργάνωση Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων 
ii. Επεξεργασία προτάσεων σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και 

εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, σε 
συνεργασία με ΣΜΕΔΕΚΕΜ, σύνδεσμο εργοληπτών κ.λπ. 

iii. Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό: Επεξεργασία θεμάτων όπως η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, διερεύνηση 
ίδρυσης επαγγελματικού ταμείου με παροχές που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και 
πόρους από μέρος των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των κλάδων υγείας και 
πρόνοιας. 

iv. Παρακολούθηση θεμάτων ΥΠΕΚΑ και ενεργοποίηση ρυθμίσεων, όπως Ταυτότητα 
κτιρίων, ενεργειακών επιθεωρήσεων συστημάτων λέβητα και κλιματισμού. 
Επέκταση του θεσμού του πιστοποιημένου ελεγκτή και σε άλλες δραστηριότητες, 
πλην της δόμησης. Θέσπιση ετήσιων ελέγχων βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων. Λειτουργικά και άλλα προβλήματα στον τρόπο έκδοσης 
οικοδομικών αδειών. 

v. Συνέχιση της υφιστάμενης Ο.Ε. για την υποστήριξη του έργου των Μηχανικών του 
Δημοσίου. Ενίσχυση του κύρους των Μηχανικών του Δημοσίου και οικονομική 
ανταποδοτικότητα αντίστοιχη με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες. Επαρκής 
στελέχωση, οργάνωση και διαρκής ενημέρωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δημοσίου. 

vi. Επιχειρηματικότητα-επιδοτήσεις νέων μηχανικών. Συγκέντρωση στοιχείων, έκδοση 
Οδηγού προς τους νέους μηχανικούς για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, προτάσεις 
προς την πολιτεία για στόχευση των επιδοτήσεων. 

vii. Σώμα ορκωτών μηχανικών. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας σύστασης, πρόταση 
λειτουργίας. 

viii. Οργάνωση μαθημάτων σε επαγγελματίες μηχανικούς με εξειδικευμένη θεματολογία 
(π.χ. βαθιές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις). Συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή 
Α.Π.Θ. Στόχος είναι η επιμόρφωση των μηχανικών του ιδιωτικού τομέα σε ειδικά 
θέματα, που απαιτούν εμβάθυνση. 
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ix. Ανάδειξη της σημασίας του ιδιωτικού έργου. Απασχόληση μηχανικών στη 
βιομηχανία-βιοτεχνία, εταιρείες παραγωγής υλικών κ.λπ. Συνεργασία με ΣΒΕ. 

x. Πιστοποίηση επαγγέλματος εκτιμητή μηχανικού. 
 
2.3 Εκδηλώσεις 

Θα οργανωθούν εκδηλώσεις για τα παρακάτω θέματα: 

i. Προβλέψεις της νέας νομοθεσίας για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. 
ii. Ενημερωτική εκδήλωση πάνω σε τεχνικά θέματα των νεοεκλεγέντων αιρετών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ.-Κ.Μ.). 
 
2.4 Σεμινάρια μικρής διάρκειας 

Η θεματολογία των σεμιναρίων μικρής διάρκειας θα οριστικοποιηθεί μετά την 
επεξεργασία των απαντήσεων των Ν.Ε., των Μ.Ε. και των επιστημονικών Συλλόγων. 

Στη θεματολογία θα περιλαμβάνονται και θέματα διαδικασιών (π.χ. έκδοση οικοδομικής 
άδειας, έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού χαρακτήρα), προδιαγραφών κ.λπ. 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.9.2014 
ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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Μαρία Γρηγοριάδου 

Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 



 


