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Οι εξελίξεις που αφορούν τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι
Το νέο θεσµικό πλαίσιο για Τ.Ε.Ι και Πανεπιστήµια
Μετά από µία πολύµηνη προετοιµασία και διεργασία όχι µόνο σε επίπεδο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
αλλά και στις Συνόδους ∆ιοικήσεων Τ.Ε.Ι – παρά τα όποια προβλήµατα προέκυψαν στην
πορεία κατά το συντονισµό των Ενώσεων άλλων σχολών Τ.Ε.Ι - καταφέραµε για µία
ακόµη φορά να ενεργήσουµε από κοινού και να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την
επίθεση κατά του θεσµικού πλαισίου των ΤΕΙ και των δικαιωµάτων των πτυχιούχων. ∆εν
θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ασχολήθηκε συστηµατικά εδώ και ένα χρόνο µε τις
αλλαγές στα ΑΕΙ και το κυριότερο, στο 19ο Συνέδριο µας, καθορίσαµε µε σαφήνεια, πως
βλέπουµε τις αλλαγές, αυτές ως πτυχιούχοι µηχανικοί.
Σήµερα τις προτάσεις της Ένωσης µας, τις υιοθετούν παρά πολλοί και ιδίως το
σύνολο σχεδόν των Ενώσεων - Συλλόγων των άλλων σχολών Τ.Ε.Ι.
Ο εσωτερικός διάλογος, για τις σχετικές µε το θέµα αυτό, αποφάσεις του πρόσφατου
Συνεδρίου µας, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στις Ενώσεις πτυχιούχων όλων των σχολών
Τ.Ε.Ι και στους φοιτητές µέσω εκδηλώσεων, πρέπει να συνεχιστεί.
Τα συµπεράσµατα πρέπει να αξιοποιηθούν µετά την ψήφιση του νόµου 4009/2011
, για διαµόρφωση νέου διεκδικητικού πλαισίου της κοινότητας των Τ.Ε.Ι, µέχρι την
πλήρη και οριστική ενοποίηση των δυο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης και την
επαγγελµατική διασφάλιση τους.
Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν :
• το Π.∆388/89 για τον τίτλο των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι παραµένει σε ισχύ. Εξαιρέθηκε
µετά από παρέµβαση, από τις καταργούµενες διατάξεις του Νόµου.
• δίνεται και στα Τ.Ε.Ι η δυνατότητα συνεργασίας µε ερευνητικά κέντρα και η
οργάνωση αυτόνοµων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών 2ου κύκλου.
• βελτιώθηκε η διάταξη αναφορικά µε την αποστολή των Τ.Ε.Ι, όχι όµως
ικανοποιητικά όπως απαιτείται.
• Η συµµετοχή στην πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών και των
Επαγγελµατικών Ενώσεων που καλύπτουν τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι.
• δεν πέρασε η φωτογραφική διάταξη για τις πενταετείς σπουδές, µετά τις
αντιδράσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και των ∆ιοικήσεων των Τ.Ε.Ι, αλλά και Βουλευτών.
Η Υπουργός Παιδείας απέσυρε τη διάταξη για την ταυτοποίηση-εξοµοίωση των 5των
προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών µε
master, µε το επιχείρηµα, ότι «υπάρχουν προβλήµατα και µε το Λογιστήριο του Κράτους
αλλά και κάποια προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη συνταγµατικότητα», δηλαδή θα
επιβάρυνε του Έλληνες φορολογούµενους, και έπασχε η ρύθµιση αυτή Συνταγµατικά !
Μετά την απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας, το Τ.Ε.Ε, µετέτρεψε την
απογοήτευση του σε επιθετική και υβριστική συµπεριφορά κατά της Ένωσης µας και των
Τ.Ε.Ι. κατά µελών του ελληνικού κοινοβουλίου που έχουν το θάρρος να αντιστέκονται σε
φωτογραφικές ρυθµίσεις, δηλ. κατά όλων όσων αρνούνται να υποκύψουν στους
εκφοβισµούς και τις απειλές του Τ.Ε.Ε. (Βλ. Ιστοσελίδα /www. eetem.gr),
Η συµβολή Βουλευτών απ’ όλα τα Κόµµατα (Α.Κακλαµάνη, Σαβ. Εµινίδη, Α.Τόλκα,
Σ.Ταλιαδούρου, Ι.Βούρου, Μ. Μπετενιώτη, Π. Aσπραδάκη Σ. Γιαννακά, Α. Γεωργιάδη, E.
Αυγενάκη, Π. Ευθυµίου, Φ.Κουβέλη, Ζ.Τζηκαλάγια, Ν.Τσούκαλη, Θ.Λεονταρίδη,
Σ.Αναστασιάδη, Α.Σπηλιωτόπουλου, Ι.Ζιώγα, Α.Μπούρα, Λ.Γρηγοράκο, Β.Κεγκέρογλου,
Ι.Αµοιρίδη, ∆.Κουσελά, Μ.Παντούλα) ήταν καθοριστική για τη θετική κατεύθυνση του
νοµοσχεδίου σε ότι αφορά τα Τ.Ε.Ι κατά την συζήτηση και ψήφιση του.
Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν και η συµβολή των ∆ιοικήσεων των Τ.Ε.Ι, ενώ οφείλουµε
να επισηµάνουµε ότι θέµατα που στηρίχθηκαν τόσο από τις ∆ιοικήσεις των Τ.Ε.Ι όσο και
από τις Ενώσεις των πτυχιούχων είχαν θετική κατάληξη σε µεγάλο βαθµό.
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Μέσα από αυτήν τη διαδικασία έχει ήδη προκύψει µία νέα συλλογιστική για την
εξέλιξη των Τ.Ε.Ι στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Παρά τις βελτιώσεις του νοµοσχεδίου, χάριν της βοήθειας αρκετών Βουλευτών στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά θέµατα θα
συνεχίσουν να υπάρχουν, εάν δεν εκσυγχρονιστεί πλήρως η απηρχαιωµένη νοµοθεσία
για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης οι
οποίες καθορίζονται, στα βασικά τους σηµεία, από νόµους της δεκαετίας του 1930 και
του 1950, πριν δηλ. την ίδρυση των Τ.Ε.Ι !
Πλησιάζει η ώρα για τη θεσµική δικαίωση των Τ.Ε.Ι, αρκεί ο αγώνας να είναι
αδιάκοπος και κυρίως στο µέτωπο της επαγγελµατικής κατοχύρωσης των Πτυχιούχων
τους.
Ο Επιµελητηριακός Φορέας Μηχανικών
Μετά την ψήφιση του νόµου για την δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι
( ν.4009/2011) πρέπει να επανεξετάσουµε την τακτική και στρατηγική µας και για το
θέµα του ενιαίου ή µη Φορέα σε κάθε επιστηµονικό πεδίο.
Για την Ιστορία υπενθυµίζουµε ότι η φιλολογία περί «ενιαίου φορέα» πρέπει να
τελειώσει µαζί µε τους αρχιτέκτονες του, ιδιαίτερα µετά την διατήρηση των δύο τοµέων
στα ΑΕΙ, µετά την ψήφιση του νόµου και τις υπόλοιπες σχετικές προβλέψεις για τα ΤΕΙ:
Το «σχέδιο» του Ενιαίου Επιµελητηριακού Φορέα Μηχανικών το οποίο είχε αναρτηθεί
για διαβούλευση στο site του πρώην Υφυπουργού Παιδείας κ. Πανάρετου, είχε
απορριφθεί εξ ολοκλήρου από µας για τους ακόλουθους λόγους:
− ∆εν αποτελούσε επίσηµη πρόταση του Υπουργείου.
− Ήταν ηθικά απαράδεκτο, νοµικά αστήρικτο και προκλητικό.
− Μέσω της προσπάθειας διαχωρισµού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε προ και µετά το
2001 οδηγούσε στον αποκλεισµό τους από το επάγγελµα.
− ∆εν ήταν αποτέλεσµα διάλογου ή συµφωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων.
− Ήταν γενικού χαρακτήρα µε πολλές ασάφειες και εποµένως δεν µπορούσε να
αξιολογηθεί επαρκώς.
− ∆εν ελάµβανε υπόψη του την κείµενη νοµοθεσία και τα σηµερινά δεδοµένα, άρα,
µη εφαρµόσιµο.
− Ουσιαστικά αµφισβητούσε τον ιδρυτικό νόµο των Τ.Ε.Ι (ν.1404/1983 και τον
ν.2916/01 - άρθρο 6, παρ.β).
− αντιµετώπιζε τα Τ.Ε.Ι δυσµενέστερα από ισότιµα ιδρύµατα του εξωτερικού και
από τα Κολέγια.
− ∆εν οριοθετούσε ζωτικής σηµασίας ζητήµατα όπως:
1. τη σύνθεση του Ενιαίου Φορέα,
2. τη νοµική µορφή του,
3. τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας του.
− Επιχειρούσε να ξεγελάσει «εντέχνως» τους αποφοίτους µετά το 2001
προκειµένου να µην δουν τη «φάκα» της δήθεν άδειας άσκησης επαγγέλµατος
που θα ελάµβαναν, αφού αυτή προϋπέθετε τον καθορισµό της τεχνικής ευθύνης,
του φάσµατος και των ορίων των επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων που
δικαιούνται από τον φορέα αγνώστων λοιπών στοιχείων, τα οποία θα οδηγούσαν
τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι, σε υποκατηγορίες µελών και de facto αποκλεισµό από
την πλήρη άσκηση του επαγγέλµατος στην ειδικότητα τους.
Σχέδια Π.∆ για επαγγελµατικά δικαιώµατα
Το γεγονός: Τα Π.∆ για την επαγγελµατική κατοχύρωση 17 ειδικοτήτων πτυχιούχων
ΤΕΙ τα οποία κατατέθηκαν από τον τότε Υφυπουργό κ. Πανάρετο τον περασµένο
∆εκέµβριο µε τυµπανοκρουσίες στο Σ.τ.Ε, περιελάµβαναν έννοιες και όρους που δεν
προβλέπονταν στην κείµενη νοµοθεσία και για το λόγο αυτό επεστράφησαν στο
Υπουργείο προκειµένου να εναρµονιστούν µε τις νοµοτεχνικές παρατηρήσεις του ΣτΕ
ώστε να εκδοθούν.
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Όπως παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ:
• Το ΣτΕ: Μη σύννοµες προβλέψεις- ρυθµίσεις στα εκκρεµή σχέδια Π∆
για επαγγ. δικαιώµατα πτυχιούχων τµηµάτων ΤΕΙ
Πριν λίγες µέρες διέρρευσε στον Τύπο η γνωµοδότηση του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ
µε τις νοµοτεχνικές παρατηρήσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν την θετική του γνώµη, για
τα πέντε (5) σχέδια Π∆ που αφορούν τα περιγράµµατα των Επαγγελµατικών
∆ικαιωµάτων (δυνατοτήτων µε βάση τις σπουδές τους) για 17 ειδικότητες µηχανικών
αντίστοιχων τµηµάτων της ΣΤΕφ /ΤΕΙ.
Τίτλοι, όπως, « αντισυνταγµατικά» ή παράνοµα τα σχέδια Π.∆. για ΤΕΙ, ή «όχι στην
Αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων» στους γνωρίζοντες το θέµα προκαλούν
θυµηδία και θλίψη διότι επικρατεί σύγχυση ή άγνοια ή σκοπιµότητα γύρω από το θέµα
αυτό, που εκκρεµεί πάνω από 23 χρόνια.
Σ΄ αυτή την περίπτωση δεν κρίνει τα σχέδια ως δικαστήριο, ούτε αυτό καθαυτό το
περιεχόµενό τους!
Αντιθέτως η γνωµοδότηση του ΣτΕ στόχο έχει να εξετάσει την νοµοτεχνική πλευρά
των σχεδίων Π∆ και να ελέγξει κατά πόσο οι αρµόδιοι Υπουργοί που εισηγούνται τα
σχέδια Π∆ ( διοικητικές ρυθµίσεις) έχουν εξουσιοδότηση από τους ισχύοντες νόµους!
Εποµένως για να βάλουµε τα πράγµατα στην σωστή τους θέση επισηµαίνουµε τα
ακόλουθα:
• Το υπουργείο είχε στείλει, τον ∆εκέµβριο του 2010, στο ΣτΕ για επεξεργασία
Εννέα ( 9) σχέδια Π∆ που αναφέρονταν σε δυο τµήµατα Πανεπιστηµίων και σε
19 τµήµατα ΤΕΙ.
• Η επεξεργασία είχε ανατεθεί σε δυο συµβούλους του ΣτΕ .
• Ο ένας εξ αυτών εισηγήθηκε για τα πέντε σχέδια Π∆ (17 ειδικοτήτων /τµηµάτων
ΤΕΙ) στο αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου Επικρατείας, το οποίο στην συνέχεια
γνωµοδότησε αρνητικά ως προς ορισµένες ρυθµίσεις οι οποίες δεν απορρέουν
από διατάξεις νόµων και ως εκ τούτου οι Υπουργοί κακώς τις συµπεριέλαβαν στα
Π∆ !
• Αναµένεται η γνωµοδότηση του ιδίου τµήµατος του ΣτΕ , για τα άλλα 5 σχέδια
Π∆, τα οποία αφορούν δυο τµήµατα ειδικότητες ΤΕΙ (Γεωπονίας -∆ασοπονίας ),
δυο τµηµάτων Πανεπιστηµίου και ένα σχέδιο πδ για το τµήµα ΤΕΙ (ΣΤΕφ Πάτρας
)
και για τα υπόλοιπα σχεδία αλλά και δυο τµηµάτων Πανεπιστήµιων µε
ανάλογες µη σύννοµες ρυθµίσεις.
Εποµένως :
Νοµοτεχνικές παρατηρήσεις από το Συµβούλιο της Επικρατείας σε πέντε σχέδια
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, ενός εκ των δυο Εισηγητών, που αφορούν την αναγνώριση
επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων (Τ.Ε.Ι.) τα οποία περιέχουν διατάξεις µη
σύννοµες.
Αυτή είναι η είδηση! Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση.
Κατόπιν αυτού αναπέµπονται τα σχέδια Π∆ στο Υπουργείο Παιδείας για διορθώσεις και
νοµοτεχνικές προσαρµογές.
∆υστυχώς και αυτή την εξέλιξη θα την πληρώσουν πάλι οι πτυχιούχοι διότι θα
καθυστερήσει εκ νέου η έκδοση των σχετικών διαταγµάτων για την αναγνώριση των
επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων .
Ελπίζουµε ότι κάποιοι θα ζητήσουν συγνώµη, κυρίως οι σύµβουλοι και οι ειδικοί
Γραµµατείς του ΥΠΕΠΘ για τις µη σύννοµες διατάξεις που συµπεριέλαβαν στα
διατάγµατα, όπως τους είχε προειδοποιήσει η ΕΕΤΕΜ και η Ένωση πτυχιούχων
τµηµάτων Γεωπονίας (ΠΕΠΤΕΓ) µε υπόµνηµα από τον Γενάρη του 2011.
Ποιες είναι οι παρατηρήσεις του ΣτΕ για τα ανωτέρω σχέδια (5 Π∆ ) ;
Πρώτον, επισηµαίνουν ότι ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλµατος ενός
πτυχιούχου των Τ.Ε.Ι.(σύµφωνα µε το προτεινόµενα σχέδια Π∆) είναι «η εγγραφή του
πτυχιούχου ΤΕΙ ως “ µέλους του διευρυµένου Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ” και
η χορήγηση της σχετικής άδειας από αυτό. Όµως, από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι,
Προεδρικά ∆ιατάγµατα κ.λπ.) δεν προβλέπεται πουθενά η σύσταση του “διευρυµένου
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Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος”, απλώς « η δηµιουργία, η οργάνωση, η λειτουργία και
οι αρµοδιότητες του επίµαχου Επιµελητηρίου, “προς το παρόν µελετώνται και
σχεδιάζονται”,» σηµειώνουν οι σύµβουλοι Επικρατείας!
Κατόπιν αυτών το Συµβούλιο της Επικρατείας υπογραµµίζει ότι «µη νοµίµως,
ανατίθεται η χορήγηση της αδείας άσκησης επαγγέλµατος “στο διευρυµένο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος”, ήτοι , σε φορέα ο οποίος δεν προβλέπεται από το ισχύον
δίκαιο”.
∆εύτερον, οι δικαστές τονίζουν ότι τα πέντε διατάγµατα πρέπει να καθορίζουν, κατά
τρόπο σαφή και ορισµένο, τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της σχετικής αδείας.
Τρίτον, τα υπό κρίση σχέδια Π.∆ , συνεχίζουν οι γνωµοδοτήσεις του ΣτΕ , « δεν
καθορίζουν µε σαφήνεια και κατά τρόπο συγκεκριµένο τις προϋποθέσεις αυτές» , αλλά
“αναφέρουν απλώς ότι η οριοθέτηση του πεδίου ασκήσεως της επαγγελµατικής
δραστηριότητας των πτυχιούχων και η εξέλιξή τους γίνεται µε βάση τρία “επίπεδα
επιστηµονικής, τεχνικής και επαγγελµατικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις
δραστηριότητες, προωθηµένες δραστηριότητες και εξειδικευµένες δραστηριότητες” και
αναθέτουν τον προσδιορισµό των επιπέδων αυτών “στο διευρυµένο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος”, ήτοι σε άλλο φορέα, και µάλιστα µέλλοντα να συσταθεί”.
Οι άλλοι λόγοι που επικαλείται το ΣτΕ είναι τεχνικοί και µπορούν να αντιµετωπιστούν,
όµως οι τρεις πιο πάνω είναι νοµικώς απαράδεκτοι και πρέπει να αφαιρεθούν, για να
προχωρήσει η έκδοση των σχεδίων Π∆ ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ΣτΕ, όπως
απαιτεί το σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας.
Τα διατάγµατα αφορούν την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
πτυχιούχων µηχανικών των εξής Τµηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των
Τ.Ε.Ι.:
Τµηµάτων : Πολιτικών ∆οµικών Έργων - Πολιτικών Έργων Υποδοµής – Τοπογραφίας Γεωπληροφορικής &Τοπογραφίας,
Τµηµάτων : Κλωστοϋφαντουργίας - Οχηµάτων - Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
Τµηµάτων : Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας,
Αυτοµατισµού.
Τµηµάτων : Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος - Τεχν/λογιών Αντιρρύπανσης,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τµήµατος : Ναυπηγικής.
Τµήµατος : Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

•

•
•

•
•

•

Ενεργειακοί επιθεωρητές – συνοπτικά
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την έκδοση του Π.∆100/2010 για τα
προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τις σχετικές διαδικασίες
πιστοποίησης.
Για ορισµένες διατάξεις του Π.∆ έχουµε καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ διοργάνωσε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ταχύρυθµα ενηµερωτικά
σεµινάρια, για τον ΚΕΝΑΚ (Ενεργειακή Επιθεώρηση) και για τις Ενεργειακές
Μελέτες, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τη µελέτη θερµοµόνωσης, τα οποία
αφορούσαν κυρίως τους ενεργειακούς µελετητές και τους προσωρινούς
ενεργειακούς επιθεωρητές.
προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές:
Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν εγκριθεί και αναρτηθεί στο
Μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών θα έχουν πρόσβαση και στις
τρεις κατηγορίες (Κέλυφος, Λέβητες, Κλιµατισµό) ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι
ζητήσει ένταξη και στις τρεις κατηγορίες. Αυτό δεν θα ισχύει για τους οριστικούς
Ενεργ. Επιθεωρητές.
Οριστικοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

4

Το ΥΠΕΚΑ µε πρόσκληση του µέσα στο καλοκαίρι, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς
φορείς (ΤΕΙ –Πανεπιστήµια-ΚΕΚ) να υποβάλουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα και
να πιστοποιηθούν προκειµένου να εκπαιδεύσουν τους οριστικούς Ενεργειακούς
Επιθεωρητές όπως προβλέπει το Π∆ 100/2010. Η σχετική διαδικασία αναµένεται να
ξεκινήσει το προσεχές διάστηµα αφού δηµοσιευτεί η σχετική ΚΥΑ µε τις λεπτοµέρειες
διεξαγωγής των σεµιναρίων.

•
•
•

•

Υποθέσεις σε εξέλιξη
Έχουν κατατεθεί δικαστικές προσφυγές και καταγγελίες, εκτός των άλλων :
στο Σ.τ.Ε για το Π.∆100/2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές).
Στο ΣτΕ για αρνητικές ρυθµίσεις στα των Π∆ για τα δικαιώµατα των µηχανικών
Πληροφορικής ΤΕΙ ( ΣτΕ 2007)
Στην Ε. Ε, καταγγελία στη ∆/νση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σχετικά µε τους πόρους τους οποίους, κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου,
λαµβάνει το Τ.Ε.Ε, κατά συνέπεια και οι µηχανικοί Π.Ε. Αυτή η προνοµιακή
µεταχείριση του κράτους από το 1924 και εντεύθεν υπέρ των ∆ιπλωµατούχων οι
οποίοι ανταγωνίζονται από θέση ισχύος, τους πτυχιούχους µηχανικούς µη µέλη
του ΤΕΕ, αποτελεί πλέον για µας στόχος ανατροπής µιας άνισης µεταχείρισης η
οποία εµπίπτει στις διατάξεις περί αθεµίτου ανταγωνισµού εντός των πλαισίων της
ΕΕ..
Στην τρόικα για την µη υλοποίηση των διατάξεων του ν.3919/2011 περί
απελευθέρωσης των αµοιβών των µηχανικών .

Επιτροπή ανταγωνισµού - κλειστά επαγγέλµατα
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε σχετική απόφαση της (17-1-2011) σε βάρος του Τ.Ε.Ε
του επέβαλε πρόστιµο 60.000, υποχρεώνοντας το µέσα σε 60 µέρες να σταµατήσει την
αυθαίρετη αύξηση των ελάχιστων αµοιβών µέσω του ηλεκτρονικού του συστήµατος
πέραν αυτών που όριζε η κείµενη νοµοθεσία.
Μέχρι στιγµής το Τ.Ε.Ε δεν έχει συµµορφωθεί µε την απόφαση της Επιτροπής διότι
έχει ζητήσει µε δικαστική συνδροµή την αναστολή εφαρµογής της απόφασης!
Πριν την δηµοσιοποίηση του σχεδίου νόµου για τα κλειστά επαγγέλµατα η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ,
µέσω του νοµικού µας συνεργάτη ειδικευµένου σε ευρωπαϊκά θέµατα, απέστειλε
επιστολή προς την Τρόικα (Επίτροπο Όλι Ρεν) µε επισηµάνσεις µας σχετικά µε την
απελευθέρωση του επαγγέλµατος του Μηχανικού στην Ελλάδα.
Έχει καταγγελθεί στην Τρόικα από την Ένωση µας εκ νέου αυτή, η µη ουσιαστική
άρση του κλειστού επαγγέλµατος του «διπλωµατούχου µηχανικού» στην Ελλάδα, µε
ευθύνη διαχρονικά των Ελληνικών Κυβερνήσεων η οποία υποκύπτει συνεχώς στις πιέσεις
της γνωστής συντεχνίας. Τα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο Αθηναϊκό τύπο, είναι
αποτέλεσµα αυτής της δουλειάς. Η Τρόικα έχει απαντήσει ήδη στην Ένωση µας σχετικά
µε αυτή την υπόθεση και στην πρόσφατη επίσκεψη της έθεσε το θέµα στην Κυβέρνηση.
Μετά την 2α Ιουλίου 2011, βάσει των άρθρων 7(2), 7(3) και 7(13) του Ν.3919/2011,
η αµοιβή καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο µηχανικό, και όχι στο Τ.Ε.Ε.
∆εδοµένου ότι η Πολιτεία δεν έχει συµµορφωθεί µε τι ς εν λόγω διατάξεις και
επικαλείται την ανάγκη έκδοσης Π∆ η ΕΕΤΕΜ προέβει σε σχετική ενηµέρωση της
τρόικας. Επίσης σε συνεργασία µε τους νοµικούς της συµβούλους ανάλογα µε τον τρόπο
εφαρµογής του νόµου από την ∆ιοίκηση θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες µεταξύ αυτών
και οδηγίες προς τα µέλη της
Παρέµβαση του Τ.Ε.Ε στις Πολεοδοµίες
Μετά τη µήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, κατά της ∆ιοίκησης του
Τ.Ε.Ε (σχετικά µε την αποστολή εγγράφων του Τ.Ε.Ε σε όλες τις Πολεοδοµίες, µε τα
οποία προσπαθεί να ενοχοποιήσει τους Υπαλλήλους και ζητά – κάνοντας χρήση των
προσωπικών στοιχείων του ηλεκτρονικού συστήµατος αµοιβών - να του
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γνωστοποιήσουν στοιχεία οικοδοµικών αδειών που έχουν υπογράψει Μηχανικοί Τ.Ε.Ι)
ενηµερώνουµε ότι προχωρεί η προανακριτική εξέταση µαρτύρων που έχει υποδείξει η
Ένωση.
Επαναλαµβάνουµε για µια ακόµη φορά, ότι κάθε προκλητική ενέργεια σε βάρος των
Μηχανικών Τ.Ε.Ι, που θα προέρχεται από το Τ.Ε.Ε, πλέον δεν θα µένει αναπάντητη, έως
ότου δικαιωθούν οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι.
Παράταση ισχύος για τις παλιές Υ.∆.Ε.
Μετά από παρέµβαση και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, µε την υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1809 Β'/11-08/2011) παρατείνεται έως τις 31-10-2011 η
έκδοση παλιών εντύπων Υ.∆.Ε.
Οι παλιές Υ.∆.Ε. µπορούν να υποβάλλονται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία
έκδοσής τους.
Στη ιστοσελίδα της Ένωσης µπορείτε να δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση
Υπενθυµίζουµε ότι
Με το ΦΕΚ 844/16-5-2011 τεύχος Β’ καθορίζεται η νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου και εναρµονίζεται πλήρως το Εθνικό ∆ίκαιο µε τις
Ευρωπαϊκές Συνθήκες - ∆ιατάξεις που αφορούν την ασφάλεια και τον έλεγχο των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συνεργασία µε την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ έχει υλοποιήσει ενηµερωτικά
σεµινάρια για τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD
384 και τη σύνταξη της νέας Υ.∆.Ε. σχεδόν σε όλα τα Νοµαρχιακά Τµήµατα που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον και συνεχίζει µε πολλά τµήµατα στην Αττική και στην υπόλοιπη
Ελλάδα
Θέµατα ΥΠΕΚΑ
Ψηφίστηκε στις 13-9-2011 στο σύνολο του, το σχέδιο νόµου για την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση και την ρύθµιση των αυθαιρέτων.
Στο νόµο όλες οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν εµπλοκή των µηχανικών δεν
περιλαµβάνουν αποκλεισµούς για µας!
Η ΕΕΤΕΜ κατέθεσε έγκαιρα τις θέσεις της επί του νοµοσχεδίου και µε τοποθέτηση
της στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής, αλλά και µε τροπολογίες προς τους
Βουλευτές κατά την διάρκεια συζήτησης του στην Ολοµέλεια.
Από το σύνολο των παρεµβάσεων µας, έγιναν αποδεκτές :
• Η συµµετοχή εκπροσώπων της Ένωσης στα ΣΧΟΑΠ ( πρώην ΣΧΟΠ)
• Η αρµοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου της ΕΕΤΕΜ επί των πτυχιούχων
µηχανικών ΤΕΙ
• Η απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας τακτοποίησης Αθαιρετων
• Η χρήση και της αεροφωτογράφισης για την ενηµέρωση της σχετικής βάσης
δεδοµένων για τον έλεγχο των αυθαιρέτων
• Η δυνατότητα εξόφλησης των προστίµων σε πολλές δόσεις κ.λ.π.
Στις επόµενες µέρες θα κατατεθεί προς συζήτηση στην Βουλή το νοµοσχέδιο για τις
Άδειες ∆όµησης επί του οποίου ήδη έχουν κατατεθεί οι σχετικές παρατηρήσεις της
ΕΕΤΕΜ στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης .
Το εν λόγω νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ορισµένες αρνητικές διατάξεις για τους
πτυχιούχους µηχανικούς, πράγµα που δεν µας εκπλήσσει αφού έχει συνταθεί από τα
γνωστά µεγαλοστελέχη του ΥΠΕΚΑ, µέλη της γνωστής συντεχνίας.
Η ΕΕΤΕΜ παραµένει σε ετοιµότητα και όταν δοθεί στη δηµοσιότητα το νοµοσχέδιο που
θα κατατεθεί στην Βουλή θα παρέµβει προκειµένου να διασφαλίσει τα επαγγελµατικά και
επιστηµονικά συµφέροντα των µελών της.
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