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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών – Νομοθετικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος του 
Μηχανικού. 

 

Οι Μηχανικοί σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έκρηξη της ανεργίας, την μείωση των αμοιβών 
μας ταυτόχρονα με την υπερφορολόγηση, την υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών 
σε αντιδιαστολή με την συρρίκνωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Η συζήτηση για την 
τροποποίηση ή και χειρότερα την αφαίρεση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, είναι ένα ακόμα 
απαράδεκτο χτύπημα στον κλάδο. 

Με το νόμο 4254/14 θεσπίστηκαν διατάξεις που επιτρέπουν την ελεύθερη άσκηση του 
επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού και τοπογράφου 
μηχανικού, με τους ίδιους όρους για τους αποφοίτους των Πολυτεχνείων με αυτούς των ΑΤΕΙ. Ο 
νόμος αυτός ισοπεδώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών προς τα 
κάτω. Είχε προηγηθεί βεβαίως α) η ψήφιση του 4093/12 που επιτρέπει την αναγνώριση τίτλων 
γνωστών και άγνωστων εκπαιδευτηρίων, διευρύνοντας την επαγγελματική ισοτιμία σε όλες τις 
κατηγορίες πτυχίων τουλάχιστον τριετούς φοίτησης β) η γνωμοδότηση της επιτροπής 
Ανταγωνισμού κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου οικονομικών στα πλαίσια των μνημονιακών 
υποχρεώσεων. 

Η οποιαδήποτε αφαίρεση επαγγελματικού αντικειμένου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των 
δικαιωμάτων μας και προσβάλει βάναυσα το επαγγελματικό και επιστημονικό μας κύρος. 

Δεν συζητάμε οποιαδήποτε πρόταση μεταβολής των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των διπλωματούχων μηχανικών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών 
έχουν αποδοθεί βάσει του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών των Πολυτεχνείων και των 
Πολυτεχνικών Σχολών (της ημεδαπής και αλλοδαπής) και δεν έχουν αποδοθεί τιμής ένεκεν. Σε κάθε 
περίπτωση που θα επιχειρηθεί μεταβολή επαγγελματικών δικαιωμάτων, αυτό θα αποτελεί 
συνταγματική εκτροπή και ως τέτοια, θα μας βρει αντιμέτωπους με κάθε τρόπο. 

Διαφωνούμε με την επιχειρούμενη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων ισότιμων με αυτά των 
διπλωματούχων μηχανικών, σε αποφοίτους εκπαιδευτικών φορέων με σαφώς μειωμένο γνωστικό 
και επιστημονικό αντικείμενο, κατ’ απαίτηση – προφανώς – οικονομικών συμφερόντων. 

Το ζήτημα της σαφούς διατύπωσης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του μηχανικού αφορά την ίδια 
την οργάνωση της οικονομίας και της παραγωγής. Ο συγκεκριμένος νόμος οδηγεί στην 
απορρύθμιση όχι μόνο του κλάδου του μηχανικού αλλά της ίδιας της οικονομίας και της κοινωνίας. 



Η ‘’απελευθέρωση’’, η ’’πιστοποίηση’’ και η πολυδιάσπαση – κατακερματισμός του επαγγέλματος 
μας βρίσκει αντίθετους. 

• Αντιδρούμε στο εκβιαστικό χρονοδιάγραμμα του Ν. 4254/14 
• Ζητάμε την κατάργηση του Ν. 4093/12 και του Ν. 4254/14 
• Το ΤΕΕ θα πρέπει να αναλάβει τον ουσιαστικό του ρόλο και σε συνεργασία με τους 

επιστημονικούς φορείς μέσα από διαφανής και δημοκρατικές διαδικασίες να προτείνει λύσεις 
για τα ουσιαστικά προβλήματα των μηχανικών και τέλος  

• Ενιαίο πτυχίο, ανά γνωστικό αντικείμενο, με όλα τα επαγγελματικά- εργασιακά δικαιώματα 
σε αυτό. 

• Όχι στη μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποιήσεων.  
• Το ΤΕΕ όπως και όλα τα χρόνια να αναλάβει τη συνεχή κατάρτιση κα επιμόρφωση των 

συναδέλφων σύμφωνα με τις εξελίξεις στον επιστημονικό φορέα. 
 
 

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
 
 
      ο Πρόεδρος    ο Αντιπρόεδρος                     ο Γ. Γραμματέας    
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