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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ καηαγγέλλει ηη  ρύθμιζη ηοσ Τποσργείοσ Παιδείας ποσ επιηρέπει 
ηην εγγραθή αποθοίηων κολεγίων ζε επαγγελμαηικούς θορείς 

 
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο,  ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηέζεζε αηθληδηαζηηθά ζηε Βνπιή ,ξπζκίζεηο πνπ 
θαηαξγνύλ ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Τερληθνύ  Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΤΔΔ) ζηελ 
αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, όζσλ ζπνύδαζαλ ζέκαηα ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ ζηελ αιινδαπή. 
Η θίλεζε απηή απαμηώλεη ζε βαζκό εθπνίεζεο ηε Γεκόζηα Αλώηαηε Δθπαίδεπζε, 

αθπξώλεη ην ξόιν ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ θαη ζέηεη   ζε 
θίλδπλν ην δεκόζην ζπκθέξνλ. 
Η ςήθηζε ηεο ηξνπνινγίαο «Κεξακέσο» θαηάξγεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ είραλ ςεθηζηεί 

κόιηο πξηλ έλα ρξόλν θαη κε ηηο νπνίεο αλαγλσξηδόηαλ όηη ζέκαηα ηζνδπλακίαο θαη 
ηζνηηκίαο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, αξκόδηνη λα ηα θξίλνπλ είλαη νη ίδηνη νη 

επαγγεικαηηθνί θνξείο. Δπνκέλσο είλαη πξνζρεκαηηθόο ν ηζρπξηζκόο όηη απηή ε 
αξκνδηόηεηα ησλ επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ είλαη αληίζεηε κε ηελ λνκνζεζία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη όηη ην Υπνπξγείν Παηδείαο δελ είρε άιιε επηινγή. 

Τν ΤΔΔ έρεη απνδείμεη όηη έρεη ηελ ηθαλόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θεξεγγπόηεηα λα 
δηαρεηξηζηεί εγθαίξσο θαη κε επηηπρία αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί από ηελ 

Πνιηηεία, όπσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ηνπο 
ειεγθηέο δόκεζεο, ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θ.α. Παξόια απηά, ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, απαμηώλεη ην ΤΔΔ αθαηξώληαο ηνπ ηελ αξκνδηόηεηα λα θξίλεη ζέκαηα 
ηζνδπλακίαο θαη ηζνηηκίαο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα 
αζθήζνπλ  ην επάγγεικα ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ζηελ Διιάδα, ράξηλ 

«επηηάρπλζεο δηαδηθαζηώλ». 
 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό ζε όινπο όηη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ 
ζηε ρώξα καο αθνξά άκεζα ηελ  αζθάλεια ηης καθημερινόηηηας ηοσ Πολίηη και 
ηο Δημόζιο σμθέρον εθόζνλ θαηνρπξώλεη ηελ πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ αλαπηπμηαθή, πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή δηάζηαζε 
έξγσλ, πξντόλησλ θαη δηεξγαζηώλ. 

Ο νξζνινγηθόο αλαπηπμηαθόο ζρεδηαζκόο δελ επηηξέπεη πεξηζώξηα  γηα εθπηώζεηο ζηελ 
πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ινγηθέο  ήζζνλνο πξνζπάζεηαο ζηελ αλάδεημε ησλ 
Μεραληθώλ, νύηε αλνρέο ππνβάζκηζήο ηνπο. 

Σε απηή ινηπόλ ηε ζπγθπξία όπνπ ε Διιάδα πξνζπαζεί λα νξζνπνδήζεη, ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο  γηα ιόγνπο αδηαθαλείο    θαη κε γξαθεηνθξαηηθήο αληίιεςεο πξνζρήκαηα 

επηρεηξεί επζέσο ελαληίνλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 
Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ θαηαγγέιιεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη κεζνδεύζεηο θαη δεηά λα 

πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ώζηε, κε λέα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, λα θαηαξγεζνύλ 
άκεζα νη απαξάδεθηεο ξπζκίζεηο πνπ απαμηώλνπλ ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν ηεο ρώξαο. 
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