
Με το νεοψηφισθέντα Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-14) με τίτλο: "Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις", έρχεται στο προσκήνιο το σοβαρό θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

Διπλωματούχων Μηχανικών αλλά και του συνολικού πλαισίου παραγωγής έργων, μιάς και 

εισήχθησαν σε αυτόν την τελευταία στιγμή ρυθμίσεις σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος 

του Μηχανικού, ρυθμίσεις που ουσιαστικά θέτουν το επάγγελμα του Μηχανικού σε καθεστώς 

ριζικής αναθεώρησης και αναμόρφωσης.  

Ο Ν.4254/14 είναι άλλη μία προσπάθεια της Πολιτείας να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο 

τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. 

Στην κατεύθυνση αυτή, της "δήθεν απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στον τεχνικό 

κόσμο" πρόσφατα είχαν προηγηθεί αφ’ ενός η κατάρτιση και έγκριση του εθνικού πλαισίου 

προσόντων, το οποίο ενώ προβλέπει 8 επίπεδα, εντάσσει στο 6ο επίπεδο τους 

Διπλωματούχους Μηχανικούς μαζί με τους Τεχνολόγους και αφ’ ετέρου η γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ εντολή των αρμοδίων Υπουργείων, για τις αποκλειστικές 

δραστηριότητές μας. 

Εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας ψηφίζονται Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και εκδίδονται 

Εγκύκλιοι στην προσπάθεια καθορισμού επαγγελματικών διακαιωμάτων με σκοπό την 

εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που απαιτούν την "απελευθέρωση" των 

επαγγελμάτων. 

Διαχρονικά όμως αυτές οι ενέργειες το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να δημιουργούν 

όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Η ακολουθούμενη ισοπεδωτική πολιτική, στηριζόμενη μόνο σε 

στρεβλές αρχές ανταγωνισμού, στόχο έχει να ικανοποιήσει συντεχνιακές αντιλήψεις-

συμφέροντα και να προσαρμοστεί στο Ευρωπαικό δίκαιο, χωρίς να έχει ποτέ προβεί σε 

ουσιώδη διάλογο με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τις 

θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Η κατάσταση όμως αυτή, που μεθοδευμένα απαξιώνει όλο και περισσότερο τον Μηχανικό, 

δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν επιτρέπεται οι εκάστοτε Υπουργοί να 

προσπαθούν να καθορίσουν τις δραστηριότητες μας και να βάζουν περιορισμούς, ουσιαστικά 

να επιχειρούν να διαφοροποιήσουν πλήρως το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος του 

Μηχανικού, καθώς επίσης να αποδίδουν δικαιώματα σε επαγγελματίες που δεν έχουν 

ανάλογες γνώσεις και να οδηγούν σε υποβαθμισμένη και αμφιβόλου ποιότητας παραγωγή 

έργων. Δεν είναι δυνατόν η αντιμετώπιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια να γίνεται με τη λογική του Ανταγωνισμού και 

όχι με τη λογική του Δημόσιου Συμφέροντος.   

 

Είναι σαφές ότι έχομε φτάσει στο πλέον κρίσιμο σημείο, όπου το ΤΕΕ πρέπει να παρέμβει 

ουσιαστικά και αποτελεσματικά στις όποιες εξελίξεις για την απόδοση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και την προάσπιση του επαγγέλματος των μελών του. 
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Σήμερα, το ΤΕΕ, ως ο αρμόδιος και ειδικός φορέας, καλείται να ανταποκριθεί στο ιστορικό 

βάρος που προκύπτει από την απαίτηση του Νομοθέτη να διαμορφωθούν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των Μηχανικών με τη σύμφωνη γνώμη του. 

Τα Προεδρικά Διατάγματα που θα εκδοθούν, όπως προβλέπει ο Ν.4254/14,  είναι για εμάς 

η ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του επαγγέλματός μας. 

Επιβάλλεται να επικεντρωθούμε στα Προεδρικά Διατάγματα δεδομένου ότι προβλέπεται 

να συνταχθούν μέσα σε σχετικά περιορισμένα όρια εντός του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε να 

αποφύγομε την πλήρη ισοπέδωση του επαγγέλματος του Μηχανικού.  

Όλοι βέβαια γνωρίζομε ότι το ΤΕΕ επανειλημμένως και για δεκαετίες συζητά τα σχετικά 

θέματα, χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε μια συνολική πρόταση που θα αλλάξει το 

απαρχαιωμένο πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις εσωτερικές τριβές των ειδικοτήτων 

μας αλλά και τις διάφορες εξωτερικές πολιτικές παρεμβάσεις. 

Στην παρούσα φάση το ΤΕΕ οφείλει, μέσω των Ειδικών Επιτροπών του, να συντάξει 

ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις και να προχωρήσει στις 

απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, μέσω ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου, για να 

οδηγηθούμε στη διαμόρφωση και έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων αναφορικά με τα 

επαγγελματικά δικαιώματα και το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του 

επαγγέλματος του Μηχανικού αλλά και γενικά του τεχνικού κόσμου. 

Το εκσυγχρονισμένο αυτό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού θα πρέπει 

να περιγράφει τις κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες και να τεκμηριώνει, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, αποκλειστικές δραστηριότητες των ειδικοτήτων.  

Πιστεύομε ότι οι προτάσεις που θα διαμορφώσει το ΤΕΕ πρέπει να στηρίζονται στις 

ακόλουθες βασικές αρχές-βασικούς άξονες:  

1. Οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις που θέλει να κάνει η Πολιτεία, δεν πρέπει να 

συνάδουν με την απορρύθμιση του επιστημονικού-παραγωγικού δυναμικού της χώρας, δεν 

πρέπει να δημιουργούν συνθήκες αναξιοκρατίας και να ισοπεδώνουν τους επιστήμονες και 

πρέπει να έχουν πάντα γνώμονα τη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος.  

Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές και δεν είμαστε «όλοι για όλα». Όλοι οι 

επαγγελματίες χωράνε στην παραγωγή έργου, είτε είναι απόφοιτοι Πολυτεχνείων, είτε ΤΕΙ, είτε 

Κολλεγίων κλπ έχοντας όμως διακριτούς ρόλους και ανάλογα προσόντα. 

Ειδικότερα, η διαμόρφωση και οριοθέτηση των δραστηριοτήτων των Μηχανικών, δηλαδή 

οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός μας,  πρέπει να 

μην παραβαίνουν βασικές αρχές του Συντάγματος που αφορούν την προστασία της υγείας, 

την προστασία και ασφάλεια της ζωής και περιουσίας των Πολιτών και παράλληλα να 

εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα, να μην δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των 

διαφόρων ειδικοτήτων και να διασφαλίζουν την επιστημονική εγκυρότητα και την αξιοπρέπεια 

των Μηχανικών στους οποίους έχει ανατεθεί να μεριμνούν για τα παραπάνω μέσω της 

άσκησης του “νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματός τους”.  
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2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα-πεδία πρόσβασης στο επάγγελμα να καθορισθούν σε

συνάρτηση αρχικά με τις σπουδές και τα προγράμματα σπουδών του κάθε Μηχανικού και στη 

συνέχεια με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο καθένας μας από την άσκηση 

του επαγγέλματος, από τις μεταπτυχιακές σπουδές και τα προγράμματα (πανεπιστημιακές 

σπουδές-γνωστικό αντικείμενο-εμπειρία-εκπαίδευση). 

3. Οι διατάξεις του Ν.4254/14, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ των ειδικοτήτων των

Μηχανικών, δηλώνουν μη ισότιμη και αντιεπιστημονική μεταχείριση και πρέπει να 

τροποποιηθούν. Η πρόβλεψη για "τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ" πρέπει να ισχύει για όλες τις 

ειδικότητες των Μηχανικών και φυσικά να εφαρμοσθεί το Π.Δ. 38/10 σχετικά με τις 

αρμοδιότητες του ΤΕΕ για όλες τις ειδικότητες. 

4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί πρέπει να κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού

Πλαισίου Προσόντων γιατί ο τίτλος του Διπλωματούχου Μηχανικού απονέμεται μόνο σε 

αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς διάρκειας και αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης.  

5. Πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για τους νύν Μηχανικούς καθώς και για τους

σπουδάζοντες στις Πολυτεχνικές Σχολές (τουλάχιστον αυτούς που παρακολουθούν 

επιλεγμένη κατεύθυνση). 

Θεωρούμε ότι η Πολιτεία πρέπει να αποδεχθεί τις αξιόπιστες προτάσεις του ΤΕΕ, που θα 

στηρίζονται στα παραπάνω, γιατί  

- θα είναι σύγχρονες, αντικειμενικές, απαλλαγμένες από κάθε είδους συντεχνιακή λογική, 

διασφαλίζοντας συγχρόνως το ρόλο των εμπλεκομένων στην παραγωγή του έργου στο 

πλαίσιο των επιστημονικών τους δυνατοτήτων,   

- θα λαμβάνουν υπ’ όψη τους τα ευρωπαικά και παγκόσμια δεδομένα της αγοράς έτσι 

ώστε ο Έλληνας επιστήμονας-επαγγελματίας να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 

και απαιτήσεις της εποχής,  

- θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου στη χώρα 

μας και  

- θα έχουν γνώμονα την αξιοπιστία και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του 

παραγόμενου έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης και απώτερο 

σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας, την προστασία και ασφάλεια της ζωής και περιουσίας των 

Πολιτών και την εξασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος.    

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, έχοντας συνεχές μέλημα την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

μελών του και την προστασία του κλάδου, αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα της 

παρούσας κατάστασης σχετικά με τις επί του επαγγέλματός μας εξελίξεις, καθώς και την 

σπουδαιότητα του δουλειάς που πρέπει να γίνει από τις ειδικές Επιτροπές για την 

διαμόρφωση των προτάσεων του ΤΕΕ. 
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Συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς τα μέλη μας, συμμετέχομε στο έργο του ΤΕΕ 

προκειμένου να σταθούμε στο ύψος του κύρους και του θεσμικού μας ρόλου ως Σύμβουλος 

της Πολιτείας και γι’ αυτό ήδη έχομε ζητήσει τις απόψεις των Επιστημονικών και 

Επαγγελματικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τα επαγγελματικά τους 

δικαιώματα και το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. 

Θεωρούμε ότι το θέμα της διαμόρφωσης των Προεδρικών Διαταγμάτων σύμφωνα με τις 

προτάσεις του ΤΕΕ, είναι μείζονος σημασίας για το κλάδο των Μηχανικών. Για να το επιτύχομε 

αυτό, απαιτείται επικοινωνία, διάλογος, ενημέρωση, συντονισμός και συνεργασία του 

κεντρικού ΤΕΕ με τα Περιφερειακά Τμήματα. 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου, αφού συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τις 

απόψεις αυτές, θα διαμορφώσει τις σχετικές μας προτάσεις και εντός εύλογου χρόνου θα σας 

τις καταθέσομε προς υποβοήθηση του έργου σας. 

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για την πορεία του έργου των 

Επιτροπών καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού. 
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Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

 Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.




