
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 05/07/2014, ώρα 10:00, Αμφιθέατρο Γκίνη ΕΜΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης:
1. Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών (3 ώρες)
2. Ασφαλιστικό-Φορολογικό (1 ώρα)
3. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (45 λεπτά) 
4. Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (20 λεπτά) 

Προεδρείο: Χρήστος Σελιανίτης πρόεδρος, Ισίδωρος Σέμψης β΄ αντιπρόεδρος

Στις 10:50 διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.
Στις 11:00 αρχίζει η συνεδρίαση.

Μετά  από  πρόταση  του  προεδρείου,  λόγω  καθυστέρησης  συγκέντρωσης  της  απαραίτητης 
απαρτίας, ο χρόνος του πρώτου θέματος περιορίζεται σε 2,5 ώρες.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν 4 πρόεδροι ή εκπρόσωποι αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας, 
οι:  Νίκος Καλογήρου πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Καραδήμας 
εκπρόσωπος  της  Αρχιτεκτονικής  σχολής  του  ΕΜΠ,  Πάνος  Κόκκορης  πρόεδρος  Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων του  ΔΠΘ και  Δημήτριος  Γιαννίτσης  εκπρόσωπος του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων 
Πάτρας  (οι συν. Νίκος Καλογήρου και Κωνσταντίνος Καραδήμας ζήτησαν και έλαβαν το λόγο 
επί του πρώτου θέματος της Η.Δ.).
Παρευρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος του Τμήματος Χανίων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Ματθιουδάκης 
Βασίλης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας Ιωάννης Κοργιαλάς.
Την  πρόσκληση  προς  τους  προέδρους  των  Αρχιτεκτονικών  Σχολών,  των  Τμημάτων  του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και  των  Τοπικών  Συλλόγων  να  συμμετάσχουν  στην  Αντιπροσωπεία  κατά  τη 
διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος είχε απευθύνει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 05.07.2014

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
2. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3. ΣΕΜΨΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
4. ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
5. ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
6. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
7. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
8. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
9. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΥΡΤΩ ΑΤΤΙΚΗ
10. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
11. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ
12. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
13. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
14. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
15. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
16. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
19. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
20. ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
21. ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
22. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
23. ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
25. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
27. ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
28. ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
29. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
30. ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
31. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΛΛΥ ΑΤΤΙΚΗ
32. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
33. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
34. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
35. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
36. ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
37. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ
38. ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
39. ΜΠΕΖΑΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
40. ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
41. ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
42. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
43. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
44. ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ
45. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΠΑΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗ
46. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗ
47. ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
48. ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
49. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
50. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
51. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
52. ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
53. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
54. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ ΑΤΤΙΚΗ
55. ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
56. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
57. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
58. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
59. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
60. ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
61. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
62. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
63. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
64. ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
65. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ



1ο θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών

1η Εισήγηση 

Εισηγητές: Μπαρδάκης Κώστας, Πάνου Γιάννης, Σελιανίτη Ευδοκία, Φιντικάκης 
Νίκος, Χαλικιάς Αλέκος.
Παρουσίαση: Νίκος Φιντικάκης

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που είναι 
αντίθετη τόσο με το Σύνταγμα όσο και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πρόσθετα,  η επιχειρούμενη εξομοίωση δεν επιβάλλεται από επιταγή του ευρωπαϊκού 
δικαίου και δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο 
εθνικό μας δίκαιο.
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
→ Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, όπως έχει ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, αν και η ανώτατη εκπαίδευση και η ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση ανήκουν 
στην  ίδια  τρίτη  βαθμίδα,  διακρίνονται  σαφώς  μεταξύ  τους  ως  προς  την  αποστολή  και  την 
οργάνωση. 
→ Βασική αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) είναι η καλλιέργεια 
της  επιστήμης,  που  αναλύεται  σε  έρευνα  και  διδασκαλία  ενώ αντιθέτως,  η  επαγγελματική 
εκπαίδευση που χορηγείται από σχολές ανώτερης βαθμίδας αποσκοπεί στη μετάδοση ειδικών 
γνώσεων και εμπειριών καταλλήλων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος και αντιστοίχως 
στη δημιουργία στελεχών απαραίτητων για τη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας. 
→ Ο διαχωρισμός  αυτός  των  Α.Ε.Ι. από  τις  σχολές  ανώτερης  βαθμίδας,  που  παρέχουν 
επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, δεν μπορεί ούτε να ματαιωθεί αμέσως από τον κοινό 
νομοθέτη,  με  την  εξίσωση αυτών,  ούτε  να  καταστρατηγηθεί,  με  την  παράταση του  χρόνου 
σπουδών πέραν της συνταγματικώς οριζόμενης τριετίας για τα ΤΕΙ. 
Δεν μπορεί επίσης να επιχειρείται ταυτόχρονη αλλοίωση του προγράμματος σπουδών των ΤΕΙ, 
ώστε να μην παρέχεται σε αυτά η επιτασσόμενη από το Σύνταγμα επαγγελματική ή άλλη ειδική 
εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση προσομοιάζουσα προς την παρεχόμενη από τα Α.Ε.Ι 
→  Η  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  επιβαλλόμενη  από  το  Σύνταγμα  ποιοτική 
διαφοροποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μεταξύ των αποφοίτων ΑΕΙ και σχολών 
ανώτερης  βαθμίδας και  η  πρόβλεψη  για  την  έκδοση  νόμου  περί  καθορισμού  των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων μόνο για τους αποφοίτους των ΤΕΙ έχει ως συνέπεια το ότι, όταν 
κατά  την  κείμενη νομοθεσία  για  την  άσκηση ορισμένου  επαγγέλματος  απαιτείται  ως τυπικό 
προσόν η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού δραστηριοποιούνται, σε όλο 
το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλματος διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελματικές 
πράξεις. 
→  Μετά  την  κατάργηση  των  ΚΑΤΕΕ  ιδρύθηκαν  τα  ΤΕΙ  ως  σχολές  τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα οποία διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων 
και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από εκείνους 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
→ Στους πτυχιούχους ΤΕΙ αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται 
με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
→ Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος νόμος δεν μπορεί να ορίσει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων σχολών ανώτερης βαθμίδας κατά πλήρη 
εξομοίωση με τα αντίστοιχα δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ που δραστηριοποιούνται στον 
ίδιο  επαγγελματικό  τομέα  διότι  η  εξομοίωση αυτή  θα  αναιρούσε  την  παραπάνω ποιοτική 
διάκριση  μεταξύ  ανώτατης  και  ανώτερης  εκπαίδευσης  και  θα  καθιστούσε  τα  χορηγούμενα 
πτυχία ουσιαστικώς ισότιμα, ως αναγκαίους τίτλους για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος. 
→ Η έκδοση των νόμων 3549/2007 (Α΄  69) και  3794/2009 δεν επιφέρει  από μόνη της 
εξομοίωση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ επειδή δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, που 



απαιτείται για τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενώ επαναλαμβάνεται 
η  υποχρέωση  έκδοσης  σχετικών  προεδρικών  διαταγμάτων  για  τη  ρύθμιση  ζητημάτων  που 
αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφισταμένων τμημάτων ΤΕΙ, για 
τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί σχετικά διατάγματα δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 2 (γ) του ν. 
1404/1983.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με  την  ψήφιση  του  Νόμου  4093  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής  2013  -  2016  -  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.  4046/2012  και  του 
Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013  -  2016»  καταργήθηκε  η 
παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ΠΔ 38/2010, με το απαράδεκτο αποτέλεσμα να συνεχίζουν οι 
αρμοδιότητες  οι  σχετικές  με  την  απονομή  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  και  των 
ακαδημαϊκών ισοτιμιών να δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και ΟΧΙ από το ΤΕΕ, χωρίς να 
σημαίνει ότι ο ρόλος του ΤΕΕ στη διαδικασία αυτή αποτελεί εξασφάλιση για τα δικαιώματά μας. 
Επίσης μετά την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 και  την πρόσφατη τροποποίησή του με τον 
Νόμο 4111|2013, επεκτείνεται επίσης κατ απαράδεκτο τρόπο η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών 
Πτυχίων,  που  δίδονται  μετά  από  φοίτηση  σε  Ελληνικά  Κολλέγια,  που  συνεργάζονται  με 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Με αυτούς τους Νόμους τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και έτσι όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία 
που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με 
εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Δηλαδή κατ επιταγή του Μνημονίου οι 
κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.
Σε συνέχεια των παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η επιβαλλόμενη από το Ευρωπαϊκό και  
Διεθνές ΜΝΗΜΟΝΙΟ απελευθέρωση του επαγγέλματος και επομένως η απογύμνωση του από 
κάθε  επιστημονική  προσέγγιση είναι  απαράδεκτη και  η απαίτηση για  σπουδές 2 ταχυτήτων 
(3ετεις -5 ετεις η καλύτερα Βορράς - Νότος) οδηγεί στην άγρια εκμετάλλευση και εξαθλίωση των 
νέων συναδέλφων Μηχανικών.
Οι επιστημονικές και επαγγελματικές επιδιώξεις του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων των 
μηχανικών πρέπει να στοχεύουν στην απόλυτη προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος 
του Μηχανικού. Δεδομένου μάλιστα ότι το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα είναι ήδη προ πολλών 
ετών το μοναδικό κατοχυρωμένο διεθνώς. 
Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση του Μηχανικού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από οργανωμένα 
ιδρύματα  που  χρηματοδοτούνται  από το  κράτος  και  μόνον.  Και  τούτο  σημαίνει  ότι  το  ΤΕΕ 
πρέπει να επιδιώξει την δέσμευση του κράτους ώστε να εκπαιδεύει τους Μηχανικούς τόσο κατά 
την περίοδο της βασικής τους εκπαίδευσης όσο και κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους 
πορείας. 
Πρέπει  το ΤΕΕ να επιδιώξει  την ανατροπή της συνθήκης της Μπολόνια, η οποία οδηγεί  σε 
καινούριες  κατευθύνσεις  μιας  στυγνής  Καπιταλιστικής  Κοινωνίας  και  στην  εκπαίδευση 
Μηχανικών δυο ταχυτήτων και να αναλάβει μια Διεθνή Πρωτοβουλία για την τροποποίηση της 
Συνθήκης GATT, προκειμένου να ανατρέψει την απελευθέρωση των Δημοσίων Συμβάσεων και 
Έργων (άρθρο 6.5.2).
Γίνεται  επομένως  άμεσα  επιτακτική  η  ανάγκη  για  την  ανατροπή  και  αναδιάταξη  του 
επιστημονικού και  επομένως επαγγελματικού δυναμικού στα πλαίσια του αντίστοιχου ρόλου 
που  επιβάλλεται  να  έχει  η  σημερινή  αποστεωμένη  επαγγελματικά  και  επιστημονικά 
πραγματικότητα  για  τη  διεθνή  κοινότητα  των  Μηχανικών.  Είναι  άμεσα  αναγκαία  η  σύνταξη 
διεθνούς χάρτας για τη κατοχύρωση του 5 έτους κύκλου σπουδών σε απόλυτη συσχέτιση με τη 
κατάργηση  της  επιβληθείσας  απελευθέρωσης  και  κατοχύρωσης  της  άδειας  άσκησης  του 
επαγγέλματος  του  Μηχανικού  ως  ελάχιστη  κατοχύρωση  του  δημόσιου  συμφέροντος  ,της 
προάσπισης της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Β. Ως προς το ρόλο του ΤΕΕ
Το  Τ.Ε.Ε  είναι  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  με  μέλη  τους  διπλωματούχους  του 
Εθνικού  Μετσοβίου  Πολυτεχνείου,  των  πολυτεχνικών  σχολών της  χώρας  και  των  ισοτίμων 
σχολών  του  εξωτερικού  μετά  τη  λήψη  της  άδειας  ασκήσεως  επαγγέλματος.  Ως  φορέας 
οργάνωσης του επαγγέλµατος του µηχανικού και ως τεχνικός σύµβουλος της Πολιτείας, έχουν 
ανατεθεί στο ΤΕΕ ορισµένες δηµοσίου δικαίου υποχρεώσεις, µεταξύ άλλων, η τήρηση µητρώου 
των  µελών  του,  ο  έλεγχος  επάρκειας  των  µηχανικών,  η  διαρκής  επιµόρφωσής  τους  και  η 



άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Πρόσθετα, ο νόμος, για να περιβάλει τους διπλωματούχους 
μηχανικούς  με  τις  εγγυήσεις  που  είναι  αναγκαίες  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματός  τους 
θεσμοθέτησε  το  Τ.Ε.Ε  στο  οποίο  μετέχουν  ως  μέλη  υποχρεωτικώς  όλοι  οι  διπλωματούχοι 
μηχανικοί  σε  νομικό  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου.  Η  θεσμοθέτηση  της  επαγγελματικής 
οργάνωσης των μηχανικών σε Ν.Π.Δ.Δ. -λαμβάνοντας υπόψη ότι ασκεί και δημόσια εξουσία 
δηλαδή έχει διφυή χαρακτήρα -και η υποχρεωτική σε αυτό συμμετοχή δεν είναι ασύμβατες προς 
το  Σύνταγμα,  καθώς  συνοδεύονται  από  ορισμένες  εγγυήσεις,  αναφερόμενες  κυρίως  στην 
εκλογή της διοίκησης του νομικού προσώπου από τα μέλη του και στη φύση και το εύρος των 
καθοριζομένων  από  τον  νόμο  αρμοδιοτήτων  του,  στις  οποίες  δεν  μπορεί  να  μην 
συμπεριλαμβάνεται η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μηχανικών, ορισμένα 
εκ  των  οποίων,  καθίστανται  δημοσίου  συμφέροντος  εξαιτίας  της  φύσης  του 
επαγγέλματος. 
Το γεγονός άλλωστε ότι το Τ.Ε.Ε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελεί τη θεσμική 
εγγύηση για την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που του παρέχει η Ελληνική Πολιτεία 
στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας διοίκησης.

2η Εισήγηση

Εισηγητές: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Παρουσίαση: Γιώργος Μαδεμοχωρίτης 

Περί  απονομής  του  τίτλου,  νομοθετικής  κατοχύρωσης  και  άσκησης  της 
δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα
Πίνακας περιεχομένων 
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1.2.3. «Δημόσια ασφάλεια και δημόσιο συμφέρον»

Άρθρο 4, παράγραφος 3
1.3 Σκοπός 
 «Τεχνικά έργα ή τμήματα αυτών»
2. Σχέδιο Π.Δ. δια τα τεχνικά έργα της παραγράφου ΙΓ.12 του νόμου 4046/2012
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2.5.1. Γενικά
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σκοπιμότητας
2.5.3. Ειδικότητες των μηχανικών
2.6. Ειδικές απαιτήσεις και αποκλειστικές δραστηριότητες ανά ειδικότητα
2.6.1. Γενικά
2.7. Αποκλειστικές δραστηριότητες Αρχιτέκτονα μηχανικού
2.7.1. Γενικά



2.7.2. Πτυχές επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
2.7.2.1. Αρχιτεκτονική κτιριακών έργων
2.7.2.2. Ειδικά Αρχιτεκτονικά έργα
2.7.2.3. Χωροτάκτης Μηχανικός
2.7.2.4. Πολεοδόμος Αρχιτέκτονας Μηχανικός

2.7.3. Περίγραμμα εργασιών Αρχιτέκτονα μηχανικού
2.7.4. Περιορισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
2.7.5. Μεταβατικές διατάξεις

2.8. Διαδικασίες πρόσβασης στο επάγγελμα
2.8.1 Γενικά 
2.8.2. Οι απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού 
2.8.3. Συμπέρασμα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  Μεθοδολογία  διαμόρφωσης  πεδίου  άσκησης  του  επαγγέλματος  του 

μηχανικού 
Α.1 Γενικά 
Α.2 Η αρχή της αναγκαιότητας 
Α.2.1. Οι συνταγματικές επιταγές 
Α.2.2 Η προστασία από τεχνικούς κινδύνους και οι νόμοι για το επάγγελμα του μηχανικού
Α.2.3 Η αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας 
Α.3. Η τήρηση της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων 
Α.3.1. Η συνταγματική επιταγή 
Α.4. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 
Α.4.1. Γενικά 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Διεθνή Πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα 

(UIA)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: κριτήρια της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: επίπεδα επαγγελματικών προσόντων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Γνωστικό αντικείμενο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1 : ΠΤΥΧΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2 : ΠΤΥΧΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ3 : ΠΤΥΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ
Πρόλογος
H εισήγηση αυτή αφορά στη σύνταξη σχεδίου για την παράγραφο ΙΓ.12 του νόμου 4243/2014 
με έμφαση και αναλυτικότερη προσέγγιση στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα. Το πρώτο κεφάλαιο 
είναι γενικού χαρακτήρα και αφιερώνεται στην αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των απαιτήσεων 
του νέου νόμου 4254/2014. 
Στο κεφάλαιο 1 λοιπόν συνοψίζονται και οριοθετούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ΙΓ 12, 
ενώ στο κεφάλαιο 2 δίνεται σχέδιο ΠΔ της παραγράφου ΙΓ.12. 
Η εισήγηση για την παράγραφο ΙΓ 12 περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες για τη διαμόρφωση 
των  νέων  ΠΔ  (τα  οποία  πρέπει  να  διαμορφώσει  το  ΤΕΕ)  αναφορικά  με  την  άσκηση  του 
επαγγέλματος  του  Μηχανικού  και  αποτελεί  μεθοδολογική  προσέγγιση  και  πλαίσιο 
κατευθύνσεων για τη σύνταξη των ΠΔ.
2 Εισαγωγή 
2.1 Γενικά
Με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 με τίτλο: 
«Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις»
και με βάση τις υποπαραγράφους: 
ΣΤ.23:  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 
το επάγγελμα του μηχανικού αναθεωρείται ριζικά.
Για  τις  ρυθμίσεις  που  επαγγέλλονται  και  οι  δύο  υποπαράγραφοι  προβλέπουν  την  έκδοση 
Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία προκύπτουν μετά από εισήγηση (Υποπαράγραφος Στ23) ή 



σύμφωνη  γνώμη  (Υποπαράγραφος  ΙΓ.12)  του  ΤΕΕ.  Το αναμφισβήτητα  θετικό  στοιχείο  της 
τροποποίησης  του  νόμου  του  1930  και  η  εισαγωγή  της  σύνδεσης  του  δικαιώματος  με  το 
γνωστικό αντικείμενο, τίθεται υπό αίρεση με τις προβλέψεις του άρθρου 4 .
Με τον τρόπο που ο νέος νόμος ορίζει την έννοια της μηχανικής καταργείται η απαίτηση του 
είδους της εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών του μηχανικού, που είχαν συσχετιστεί με την 
συνταγματική επιταγή της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.
Η πρόβλεψη λοιπόν του νόμου για σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ στη διαμόρφωση των νέων όρων 
άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, πρέπει και οφείλει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας.
2.2 Αντικείμενο 
Η  εισήγηση  περιλαμβάνει  ένα  βασικό  κεφάλαιο  για  το  άνοιγμα  της  πρόσβασης  άλλων 
ειδικοτήτων μηχανικών στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 
γιατί  πολλές  ειδικότητες  μηχανικών  οι  οποίες  δε  φέρουν  τον  τίτλο  του  αρχιτέκτονα  έχουν 
συνάφεια με το επάγγελμα αυτό σε επιμέρους θέματα και γι αυτό δεν θα πρέπει στο μέλλον να 
ασκούν  επισήμως  το  επάγγελμα  του  αρχιτέκτονα  μηχ.  παρά  μετά  από  γραπτές  εξετάσεις, 
τουλάχιστον  κατά  ένα  μέρος  του  επαγγέλματος  αυτού  (με  βάση  την  αντιπαράθεση  του 
γνωστικού τους αντικείμενου με αυτό του Αρχιτέκτονα). 
Στο κεφάλαιο 2.5 διαμορφώνεται το πλαίσιο για τον ορισμό κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των 
μηχανικών  ενώ  εις  το  κεφάλαιο  2.7  διαμορφώνονται  οι  βασικοί  άξονες  άσκησης  των 
αποκλειστικών δραστηριοτήτων των αρχιτεκτόνων. 
Τέλος, στο κεφάλαιο 2.8 αναπτύσσονται οι πρώτες ιδέες για τις διαδικασίες πρόσβασης των 
διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών στη βασική ειδικότητα του αρχιτέκτονα - μηχ. Τέτοιου είδους 
διαδικασίες πρέπει να θεσπιστούν για κάθε βασική ειδικότητα του ΤΕΕ: Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί, 
Τοπογράφοι,  Μηχανολόγοι,  Ηλεκτρολόγοι,  Ηλεκτρονικοί-Πληροφοριακοί,  Μεταλλειολόγοι, 
Χημικοί,  Ναυπηγοί.  καθώς  και  τις  πιθανές  νέες  βασικές  ειδικότητες  (π.χ,  Παραγωγής, 
Περιβάλλοντος, κλπ).
Η  απελευθέρωση  της  πρόσβασης  όλων  των  ειδικοτήτων  των  μηχανικών  στις  βασικές 
ειδικότητες των μηχανικών αποτελεί στοιχειώδη πράξη δικαίου, γιατί δεν είναι δυνατό για κάθε 
ειδικότητα μηχανικού να ορίζονται επαγγελματικές ευθύνες και επαγγελματικά δικαιώματα, ούτε 
επίσης είναι δυνατό μερικοί μηχανικοί να έχουν όλα τα δικαιώματα ενώ ένας μεγάλος αριθμός 
να στερείται αυτών.
Η εισήγηση αυτή αποτελεί μία πρότυπη σύνθεση θέσεων με βάση 
α) την ελληνική εμπειρία των τελευταίων οκτώ δεκαετιών. 
β)  τις  αρχές  της  αναγκαιότητας  και  αναλογικότητας  κατά  την  άσκηση  των  επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων των μηχανικών.
1.2.1. Άρθρο 2 : Αρχιτέκτονες μηχανικοί
Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι : 
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α)  Στους  κατόχους  διπλώματος  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  των  Ιδρυμάτων  της  Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής ……
Η παράγραφος αυτή αφορά στους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ΑΕΙ διότι  δεν 
υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα σε επίπεδο ΤΕΙ.
Η εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετή κύκλο πλήρους 
παρακολούθησης που πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών 
πτυχών  της  εκπαίδευσης,  πραγματοποιείται  σε  ίδρυμα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και 
πιστοποιείται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου.
Εδώ θα πρέπει  να  σημειωθεί  η  προσέγγιση  που επισημαίνει  τη  διαφορά της  άσκησης της 
δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα (στην οποία κυρίως αναφέρεται ο νόμος) από την άσκηση του 
ελευθέρου επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα (με τις ευθύνες του αποτελέσματος του έργου του 
που αυτή συνεπάγεται) και αποτελεί επόμενο βήμα. Η συγκεκριμένη διάκριση βέβαια αφορά σε 
όλους τους Μηχανικούς με προτεραιότητα στις τρεις βασικές ειδικότητες που θεσμικά έχουν την 
ευθύνη της εφαρμογής της Πολεοδομικής Νομοθεσίας με την έννοια του αναγκαστικού δικαίου 
ενώ οι λοιπές ειδικότητες, μέχρι στιγμής, διέπονται από κανονιστικό δίκαιο και μόνο (βλ. και 
696/74..).



«..Ο προσδιορισµός «αρχιτέκτονας» γενικά αποδίδεται από το νόµο σε ένα άτοµο που έχει τα 
επαγγελµατικά και ακαδηµαϊκά προσόντα και γενικά είναι καταχωρηµένο / έχει άδεια άσκησης 
του επαγγέλµατος της αρχιτεκτονικής, στη χώρα που αυτό την εξασκεί και είναι υπεύθυνο για 
την  προώθηση  της  σωστής  και  βιώσιµης  ανάπτυξης,  της  ευηµερίας  και  της  πολιτισµικής 
έκφρασης  της  κοινωνίας  στο  χώρο,  στη  µορφή  και  στο  ιστορικό  πλαίσιο…..»  (UIA/ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
1.2.2. Άρθρο 4, παράγραφος 2 
2.  Οι  διατάξεις  των  άρθρων  1,  2  και  3  του  παρόντος  επεκτείνονται  σε  όλους  τους 
διπλωματούχους  μηχανικούς  της  προηγουμένης  παραγράφου,  το  γνωστικό  αντικείμενο 
σπουδών  των  οποίων  αντιστοιχεί  σε  επιμέρους  πτυχές  των  εν  λόγω  επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  προεδρικά  διατάγματα  της  επόμενης 
παραγράφου.
Δηλαδή  στην  παράγραφο  αυτή  (ΙΓ.12)  οι  επαγγελματικές  δραστηριότητες  ορίζονται  ως  τα 
επαγγέλματα του Πολιτικού, του Αρχιτέκτονα και του Τοπογράφου Μηχανικού.
Από  την  παράγραφο  αυτή,  προκύπτει  επίσης  ότι  όλοι  πλέον  οι  μηχανικοί  ΑΕΙ  με  σχετικό 
αντικείμενο  σπουδών  δύνανται,  εν  δυνάμει,  να  ασκούν  «πτυχές»  του  επαγγέλματος  του 
Πολιτικού, του Αρχιτέκτονος ή του Τοπογράφου Μηχανικού όπως θα προβλεφθεί από τα υπό 
έκδοση ΠΔ.
Προκύπτει  λοιπόν  η  ανάγκη  οριοθέτησης  των  επιμέρους  πτυχών  του  επαγγέλματος  του 
Πολιτικού, του Αρχιτέκτονα και του Τοπογράφου Μηχανικού. 
«..Το επάγγελµα όπως το γνωρίζουµε σήµερα έχει αναπτυχθεί πολύ και έχει αλλάξει ριζικά. Οι 
επαγγελµατικές  υποχρεώσεις  έχουν  πολλαπλασιαστεί,  οι  απαιτήσεις  των  πελατών  και  οι 
τεχνολογικές  εξελίξεις  έχουν  γίνει  πιο  περίπλοκες,  οι  κοινωνικές  και  οι  περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις έχουν αποκτήσει περισσότερο πιεστικό χαρακτήρα. Αυτές οι αλλαγές µε τη σειρά 
τους  έχουν  µεταβάλλει  το  αρχιτεκτονικό  επάγγελµα,  ευνοώντας  τη  συνεργασία  µεταξύ  των 
πολλών  εµπλεκοµένων  πλευρών  στη  διαδικασία  σχεδιασµού  και  κατασκευής…»  (UIA/ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
1.2.3. «Δημόσια ασφάλεια και δημόσιο συμφέρον»:
Ο όρος αυτός διατυπώνεται αυτούσιος στην παράγραφο ΙΓ.12 Όλοι οι όροι αυτοί συνδέονται 
ευθέως με την δυνατότητα θέσπισης «περιορισμών», μέσω των υπό έκδοση ΠΔ, στην άσκηση 
«συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας». 
«.. Δεδοµένου  ότι  το  δηµόσιο  συµφέρον  συνδέεται  µε  ένα  βιώσιµο  και  ποιοτικά  δοµηµένο 
περιβάλλον,  και  δεδοµένων  των  κινδύνων  και  επιπτώσεων της  ανάπτυξης  στο  περιβάλλον 
αυτό,  είναι  σηµαντικό  οι  υπηρεσίες  στον  τοµέα  της  αρχιτεκτονικής  να  παρέχονται  από 
εξειδικευµένους  επαγγελµατίες  για  την  προστασία  του  δηµοσίου  συµφέροντος…»  (UIA/ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας ή 
του δημοσίου συμφέροντος δίδονται εις το Άρθρο 4, παρ. 3 της παραγράφου ΙΓ.12 ως εξής :
Άρθρο 4, παράγραφος 3
3. Με προεδρικά διατάγματα……. καθορίζονται:
α) Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που 
έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση 
των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη 
συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
δ)  Περιορισμοί  ως  προς  τη  δυνατότητα  άσκησης  συγκεκριμένης  επαγγελματικής 
δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η 
κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας
Παράγραφος α)
Στην υποπαράγραφο α) εισάγεται η έννοια του «βασικού κύκλου σπουδών» η οποία χρειάζεται 
ερμηνεία ανά δραστηριότητα. 
Κατά  μία  εκδοχή  ο  βασικός  κύκλος  σπουδών  περιλαμβάνει  τα  μαθήματα  κορμού  κάθε 
ειδικότητας τα οποία συνήθως επεκτείνονται μέχρι το 6ο εξάμηνο σπουδών. 



Κατ’  επέκταση περιλαμβάνει  τα μαθήματα μέχρι  το 8ο εξάμηνο δηλαδή μέχρι  την λήψη του 
πτυχίου ισότιμου με Bachelor’s ή Degree. 
Επομένως ο όρος «πέραν του βασικού κύκλου σπουδών» μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα 
«εξειδίκευσης»  του  7ου  έως  το  10ο  εξάμηνο  των  διπλωματούχων  μηχανικών  ή  μαθήματα 
κύκλου σπουδών τύπου Master’s. 
Σε  ό,τι  αφορά  στους  Αρχιτέκτονες,  ο  τρόπος  που  είναι  διαρθρωμένο  το  γνωστικό  τους 
αντικείμενο (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών) δεν συνάδει με την έννοια της εξειδίκευσης στα πλαίσια 
του ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών που αποτελεί βάση για να πληρούνται τα 11 κριτήρια / 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητάς τους (βλ. και παρ. 2.7.4., UIA, ACE)
Παράγραφος β)
Με την υποπαράγραφο β) καθορίζεται ότι  πέραν των ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων είναι 
δυνατόν απαιτούνται και «γενικές γνώσεις». Επομένως η παράγραφος αυτή δίνει το δικαίωμα 
να συνεξετάζονται τόσο τα «μαθήματα κορμού» όσο και εκείνα «πέραν του βασικού κύκλου 
σπουδών». 
Η παράγραφος αυτή,  για  τους  αρχιτέκτονες,  συνάδει  επίσης  με τη  θέση,  που έχει  διεθνώς 
επικρατήσει, του αδιάσπαστου πενταετούς κύκλου σπουδών. Εδώ εντάσσονται και πάλι τα 11 
κριτήρια της  UIA και της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ που ορίζουν το πλαίσιο των προσόντων που 
απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα. (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και UIA 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
«…Σε αρµονία µε τον Καταστατικό Χάρτη της UIA/UNESCO για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση, 
η UIA προωθεί  την άποψη ότι  η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων (εκτός από 
πρακτική εξάσκηση και εµπειρία) δεν θα πρέπει να διαρκεί λιγότερο από 5 έτη, και να παρέχεται  
σε  πλήρες  ωράριο  µε  ένα  αναγνωρισµένο  πρόγραµµα  αρχιτεκτονικών  σπουδών  σε  ένα 
αναγνωρισµένο  πανεπιστήµιο,  ενώ  θα  επιτρέπει  ποικιλία  στην  παιδαγωγική  προσέγγιση, 
προσαρµογή στις τοπικές
συνθήκες, καθώς και ευελιξία στην ισοτιµία των σπουδών…» (UIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Παράγραφος γ) 
Η παράγραφος αυτή είναι  η πλέον ασαφής.  Μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι  ότι  ο όρος 
«επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας» συσχετίζει τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων 
με  τους  διαφορετικούς  βαθμούς  δυσκολίας  και  επικινδυνότητας  της  επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 
Μια προσέγγιση καθορισμού επιπέδων επαγγελματικών προσόντων, που συνάδει σε αυτή την 
ερμηνεία, υπάρχει επίσης στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, στο άρθρο 11 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).
Παράγραφος δ) 
Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα ορισμού κριτηρίων δια τον ορισμό τεχνικών έργων 
ή τμημάτων αυτών για τα οποία ασκούνται αποκλειστικές δραστηριότητες των Πολιτικών, των 
Αρχιτεκτόνων ή των Τοπογράφων Μηχανικών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να ταυτίζονται με τα 
«επίπεδα»  του  προηγουμένου  εδαφίου  ώστε  τελικώς  τα  έργα  ή  τμήματα  αυτών  να 
χαρακτηρίζονται  ως  «απλά»  και  «σύνθετα»  όπου,  για  τα  τελευταία  αυτά  «σύνθετα»  έργα, 
κατεξοχήν ασκούνται αποκλειστικές δραστηριότητες μηχανικών. 
 «Τεχνικά έργα ή τμήματα αυτών»
Ο όρος αυτός  συνδέεται  ευθέως στο νόμο με  την  δυνατότητα  θέσπισης  περιορισμών στη 
δυνατότητα άσκησης «συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας», δηλαδή η τήρησή 
τους  είναι  κρίσιμη τόσο  για  τη  δημόσια  ασφάλεια  όσο  και  για  το  δημόσιο  συμφέρον  και 
αφορούν σε κατηγορίες τεχνικών έργων οι οποίες ενέχουν τεχνικούς κινδύνους που άπτονται 
της  ζωής,  της  υγείας  και  της  περιουσίας  των  πολιτών  ή  της  προάσπισης  της  δημόσιας 
περιουσίας.  Ως  συγκεκριμένη  επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί  να  εννοηθεί  μία 
ειδικότητα μηχανικού ή μία πτυχή επαγγελματικής δραστηριότητας μηχανικού.
Ο όρος  «περιορισμός» είναι δυνατόν να καθορίζει τις συγκεκριμένες πτυχές επαγγελματικής 
δραστηριότητας μηχανικού οι οποίες επιτρέπεται ή/και επιβάλλεται να ασκούνται σε «τεχνικά 
έργα ή τμήματα αυτών».
1.3 Σκοπός 
Βάσει  της  ανάλυσης και  οριοθέτησης των εννοιών του νόμου  4254/2014,  ακολουθεί  σχέδιο 
δομής  Προεδρικού  Διατάγματος  για  την  ειδικότητες  της  παραγράφου  ΙΓ.12  του  νόμου, 
απολύτως  συμβατό  τόσο  με  τις  διατάξεις  του  νόμου  όσο  και  με  τις  γενικές  αρχές  της 



αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων όπως αυτές αναλύονται 
εις  το  Παράρτημα  Α.  Σκοπός  της  εισήγησης  είναι  ο  εντοπισμός  εκείνων  των  πτυχών  των 
δραστηριοτήτων των μηχανικών οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για 
Α. Την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών. 
Β.  Την περιβαλλοντική  ένταξη και  ενσωμάτωση όλων των έργων,  σύμφωνα με  τις  διεθνείς 
συμβάσεις  για  τη  Διατήρηση  της  Πολιτιστικής  και  Φυσικής  Κληρονομιάς  καθώς  και  τις 
συνταγματικές επιταγές.
Γ.Την  προστασία  του  περιβάλλοντος  από  ατυχήματα  ή  περιβαλλοντικά  επεισόδια  μεγάλης 
κλίμακας. 
Δ. Την  εφαρμογή  των  γενικών  διατάξεων  της  πολεοδομικής  νομοθεσίας  και  των  ειδικών 
κανονισμών, ως νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου και ειδικών ευθυνών.
Επίσης:
Γ: Ο εντοπισμός στο Α και Β, Γ και Δ εκείνων των πτυχών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν 
να είναι κοινές μεταξύ ειδικοτήτων μηχανικών. 
Δ.  Ο  επαναπροσδιορισμός  του  περιεχομένου  των  αποκλειστικών  δραστηριοτήτων  ανά 
ειδικότητα μηχανικών, με βάση την αρχή της αναγκαιότητας. 
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια διαμορφώνονται οι προτάσεις.
Η  ανάλυση  των  παραγράφων  του  νόμου  4254/2014  έδειξε  ότι  τα  ΠΔ  για  κάθε  ειδικότητα 
μηχανικών (της παραγράφου ΙΓ.12) πρέπει να ορίζουν:
 α) γνωστικό αντικείμενο / πτυχές κάθε ειδικότητας
β) άλλες ειδικότητες μηχανικών με εν δυνάμει δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε δραστηριότητα 
ή/και πτυχή
γ) γνωστικό αντικείμενο (κορμού και εξειδίκευσης) περιλαμβανομένων και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών, με τα οποία εξασφαλίζεται πρόσβαση σε κάθε «πτυχή» ειδικότητας 
δ) Κριτήρια για τον διαχωρισμό των έργων ή τμημάτων των έργων σε «απλά» και «σύνθετα»,  
όπου, στα σύνθετα, ασκούνται αποκλειστικές δραστηριότητες μηχανικών.
Οι παραπάνω απαιτήσεις του νόμου, όπως ερμηνεύονται εδώ, δεν αποκλείουν την επέκταση 
των δραστηριοτήτων  μηχανικών σε  νέες  και  μάλιστα  κοινές  δραστηριότητες  των μηχανικών 
όπως είναι η «τεχνική οριοθέτηση» και η «οικονομοτεχνική αξιολόγηση» ενός τεχνικού έργου. Οι 
δραστηριότητες  αυτές  σήμερα  δεν  ασκούνται  αποκλειστικά  από  τους  μηχανικούς  αλλά 
ασκούνται ελεύθερα από όλους τους πολίτες. Το γεγονός αυτό συχνά οδηγεί σε κατασπατάληση 
δημοσίων πόρων είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, γεγονός το οποίο πρέπει πλέον να σταματήσει  
για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας. 
2. Σχέδιο Π.Δ. δια τα τεχνικά έργα της παραγράφου ΙΓ.12 του νόμου 4046/2012

2.1. Έχοντας υπ’ όψιν
1. 4046/2012
2. τον νόμο 4663/30,
3. ……………………..

2.2. Σκοπός - ελεγχόμενα τεχνικά έργα ή τμήματα τεχνικών έργων
Σκοπός  του  παρόντος  Προεδρικού  Διατάγματος,  το  οποίο  εκδίδεται  σε  εφαρμογή  της 
υποπαραγράφου  4.3  της  παραγράφου  ΙΓ.12  του  νόμου  4046/2012,  είναι  η  θέσπιση 
περιορισμών ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας 
σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών, των οποίων η μελέτη, η κατασκευή και η  
λειτουργία απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική - τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.
Τα τεχνικά έργα ή τα τεχνικά τμήματα στα οποία τίθενται περιορισμοί περιλαμβάνουν τα δομικά 
έργα ή έργα κτιστής υποδομής. 
Δομικά  έργα  είναι  όλες  οι  κατασκευές που  προορίζονται  να  χρησιμοποιούνται  σταθερά 
συνδεδεμένες με το έδαφος, εδράζονται απευθείας ή διά μέσου άλλων στοιχείων σε αυτό, δεν 
έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορούν να ρυμουλκυθούν με απλό ή άμεσο τρόπο. 
(Γέφυρες, Κτίρια, Σήραγγες, Υδραγωγεία) 
Έργα  κτιστής  υποδομής  είναι  τα  δομικά  έργα  υποδομής  τα  οποία  είτε  εξυπηρετούν  την 
λειτουργία της πόλης (έργα κοινής ωφελείας όπως είναι π.χ. οι διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι 
χώροι, τα έργα ύδρευσης/αποχέτευσης, τα λιμενικά έργα ή η γεφυροποιΐα) είτε προστατεύουν 



την πόλη από φυσικές καταστροφές (αντιπλημμυρικά έργα, δεξαμενές πυροσβεστικού νερού, 
έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας). 
Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα δομικά έργα ή τα έργα κτιστής υποδομής περιλαμβάνουν: 
α) Κτιριακά  έργα  κατοικίας,  συνάθροισης  κοινού  και  αποθήκευσης  πάσης  φύσεως 

προϊόντων, πάσης φύσεως δομικές κατασκευές επισκέψιμες από το κοινό
β) Λιμενικά έργα (έργα εκβάθυνσης βυθού, προβλήτες, κυματοθραύστες, λιμενοβραχίονες,)
γ) Υδραυλικά έργα (ανοιχτοί αγωγοί, υδραγωγεία, διώρυγες, δίκτυα ύδρευσης/ αποχέτευσης, 

δεξαμενές, αντιπλημμυρικά έργα, έργα ανοιχτής θαλάσσης, κλπ)
δ) Γεφυροποιΐα, (κρεμαστές και καλωδιωτές γέφυρες, γέφυρες σε δοκούς, αμφίβιες γέφυρες)
ε) Έργα  οδοποιίας  και  μεταφορών  (χωματουργικά,  χαράξεις,  οδοστρώματα  οδών  και 

αεροδρομίων, ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι, αεροδρόμια) 
στ) Γεωτεχνικά έργα (σήραγγες, σιδηροδρομικές γραμμές, τοίχοι αντιστηρίξεως, ειδικά θέματα 

οδοποιΐας, ειδικά θέματα λιμενικών και υδραυλικών έργων, φράγματα), 
ζ) Σχεδίαση και ανάπτυξη πόλεων, ρυμοτομία και πολεοδομία
η) Χωροταξικός σχεδιασμός, περιφερειακή ανάπτυξη, 
θ) Διατήρηση της Ακίνητης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 
ι) Τοπογραφία (γεωδαισία, αποτύπωση ιδιοκτησιακών ορίων, κτηματογράφηση, τοπόσημα, 

χαρτογραφία, κλπ)
2.3. Επαγγελματικές δραστηριότητες και πτυχές αυτών

Οι  επαγγελματικές  δραστηριότητες  του  πολιτικού,  του  αρχιτέκτονα  και  του  τοπογράφου 
μηχανικού, η άσκηση των οποίων ελέγχεται ή/και περιορίζεται από αυτό το διάταγμα, αφορούν 
σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες: 
α)  εκπόνηση των  μελετών  που  έχουν  ως  αντικείμενο  την  ασφαλή  σχεδίαση  και  λειτουργία 
δομικών έργων ή έργων κτιστής υποδομής
β) επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, 
γ) υλοποίηση των τεχνικών έργων,
δ) επίβλεψη, έλεγχος και συντήρηση της καλής λειτουργίας ενός τεχνικού έργου, 
ε) χειρισμός εξοπλισμού δομικών εργασιών, 
στ) παροχή τεχνικών υπηρεσιών, 
η) πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών επί των τεχνικών έργων. 
Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
Ως πτυχές επαγγελματικής δραστηριότητας Μηχανικού ορίζονται οι εξής εργασίες:
«Εξειδικευμένες  τεχνικές  εργασίες  διακρινόμενες  από τον  τύπο  κατασκευής  και  το  συναφές  
επιστημονικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία της ανάλυσης των δεδομένων και της προσομοίωσης  
της  συμπεριφοράς  της  κατασκευής  υπό  την  επίδραση  συναφών  εξωτερικών  ή  εσωτερικών  
φορτίων, κανονικών ή ατυχηματικών, τη μεθοδολογία βελτιστοποίησης ή/και συγκερασμού των  
λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων της κατασκευής με την οικονομία και την ασφάλεια της  
κατασκευής ως και την προστασία του περιβάλλοντος»

2.4. Επίπεδα και κριτήρια δημόσιας ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος 
2.4.1. Γενικά

Τα τεχνικά έργα υποδιαιρούνται σε τρία βασικά επίπεδα τα οποία είναι κρίσιμα από πλευράς 
δημόσιας ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος : 
α) Τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού 
β) Τεχνικά έργα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
γ) Τεχνικά έργα Τοπογράφου Μηχανικού
Στη συνέχεια, τα τεχνικά έργα υποδιαιρούνται περαιτέρω με βάση πάντα την κρισιμότητά τους 
για τη δημόσια ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Ένας τέτοιος κατάλογος έργων ακολουθεί 
στην  συνέχεια.  Όλα  τα  λοιπά  δομικά  έργα  ή  έργα  κτιστής  υποδομής  μπορούν  να 
αναλαμβάνονται  από  όλες  τις  βασικές  ειδικότητες  των  δομικών  μηχανικών  ήτοι  Πολιτικών, 
Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών, καθώς και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών οι οποίες 
έχουν ενταχθεί στις παραπάνω τρεις ειδικότητας στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας.

2.4.2. Έργα Πολιτικού Μηχανικού:
Π1. Δομοστατική κτιριακών έργων, περιλαμβανομένων και των τοίχων πλήρωσης ως 

συμμετεχόντων στη διαφραγματική λειτουργία 



Π2. Λιμενικά έργα, εκτός απλών λιμενοβραχιόνων και κυματοθραυστών
Π3. Υδραυλικά έργα με αγωγούς παροχής άνω του 1  m3/λεπτό,  δεξαμενές υγρών 

χωρητικότητας άνω των 10 m3, αντιπλημμυρικά έργα
Π4. Γεφυροποιΐα, όλα τα έργα
Π5. Έργα οδοποιΐας, όλα τα έργα πλην απλών χωματίνων οδών
Π6. Γεωτεχνικά έργα, όλα τα έργα
2.4.3. Έργα Αρχιτέκτονα Μηχανικού:
Α1. Αρχιτεκτονική κτιριακών έργων.
Α2. Αρχιτεκτονικές  δομικές  παρεμβάσεις  και  προσαρτήματα,  (στέγαστρα,  στήλες, 

πρόβολοι, προσόψεις, ορθομαρμαρώσεις, αεριζόμενες προσόψεις).
Α3. Ειδικά  Αρχιτεκτονικά  έργα  προστασίας  και  συντήρησης  κτιρίων,  μνημείων  και 

διατηρητέων κτιρίων 
Α4. Ρυμοτομία και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
Α5. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
2.4.4. Έργα Τοπογράφου Μηχανικού:
Τ1. Γεωδαισία και αποτύπωση χώρου 
Τ2. Αποτύπωση και οριοθέτηση ιδιοκτησιακών ορίων με γεωγραφικές συντεταγμένες 
Τ3. Χαρτογραφία  με  γεωγραφική  απεικόνιση  δομικών  έργων  ή  έργων  κτιστής 

υποδομής 
2.5. Κοινές δραστηριότητες Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων μηχανικών
2.5.1. Γενικά
Οι  προτεινόμενες  κοινές  δραστηριότητες  περιλαμβάνουν  την  οικονομοτεχνική  μελέτη 
σκοπιμότητας καθώς και τη  μελέτη ένταξης και οριοθέτησης δομικών έργων ή κτιστών 
υποδομών (πόλεις,  δρόμοι,  παρεμβάσεις τοπίου, διαμορφώσεις χώρων, κλπ) όπου  δομικά 
έργα είναι όλες οι κατασκευές που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σταθερά συνδεδεμένες 
με  το  έδαφος,  εδράζονται  απευθείας  ή  διά  μέσου  άλλων  στοιχείων  σε  αυτό,  δεν  έχουν 
δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορούν να ρυμουλκυθούν με απλό ή άμεσο τρόπο (Γέφυρες, 
Κτίρια, Σήραγγες, Υδραγωγεία). 
Η  οικονομικοτεχνική  μελέτη  σκοπιμότητας  είναι  πλέον  απαραίτητη  σε  κάθε  περίπτωση 
επένδυσης  και  δέσμευσης  φυσικών,  οικονομικών  και  παραγωγικών  πόρων.  Κατά  την 
αδειοδότηση ενός δομικού έργου ή κτιστής υποδομής θα πρέπει να τεκμηριώνεται με επάρκεια 
ότι το προτεινόμενο έργο είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο, προκειμένου να αποφεύγονται 
σπατάλες των παραγωγικών πόρων (κεφάλαιο, γη, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό) σε μη 
βιώσιμες επενδύσεις ή ανώφελες επενδύσεις.
Επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο του έργου, οι 
εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  και  οι  κυριότερες  περιβαλλοντικές  πτυχές  από  την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου.
Παράλληλα, η μελέτη ένταξης και οριοθέτησης ενός δομικού έργου ή κτιστής υποδομής είναι 
επίσης απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση και 
να προδιαγράφονται με σαφήνεια τα παραγωγικά μεγέθη ενός έργου, το είδος της τεχνολογίας 
που εφαρμόζεται  όπως και  οι  τεχνικοί  κίνδυνοι  οι  οποίοι  ενέχονται  στο  έργο αυτό όπως οι 
παρακάτω :

• καταστροφή μη ανανεώσιμων ανθρωπογενών και φυσικών πόρων
• μεγάλα  στατικά  φορτία  (δυνάμεις  και  βάρη)  επί  δομικών  κατασκευών  και  υψηλά 

δυναμικά φορτία (ταχύτητες, επιταχύνσεις, κινούμενα μέρη, σεισμικές δράσεις) 
• μεγάλα  δυναμικά  φορτία  σε  οδούς,  δρόμους  μεγάλης  κυκλοφορίας  και 

αυτοκινητόδρομους και επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχημάτων
• μεγάλα υδραυλικά φορτία και κίνδυνοι πλημμυρών λόγω κακής εκτίμησης υδραυλικών 

φορτίων ή κατασκευών.
• μεγάλα υδραυλικά θαλάσσια φορτία και κίνδυνος διάβρωσης ή κατάρρευσης λιμενικών 

έργων λόγω κακού σχεδιασμού
• στατικά φορτία και σεισμικές δράσεις σε επιμέρους δομικά στοιχεία 
• σπατάλη δημοσίου χώρου ή δημιουργία συνθηκών επικινδυνότητας (π.χ. χωροθέτηση 

κατοικιών  κάτω  από  γραμμές  υψηλής  τάσεως  της  ΔΕΗ)  λόγω  κακών  χωροταξικών 
επιλογών



• χαμηλή λειτουργικότητα και σπατάλη ενέργειας και χρόνου λόγω κακών ρυμοτομικών ή 
πολεοδομικών επιλογών 

• αρνητικές  επιδράσεις  στην  ψυχική υγεία  αλλά και  την  παραγωγικότητα  των  πολιτών 
λόγω κακών Αρχιτεκτονικών επιλογών

• αρνητικές  επιπτώσεις  στην  ψυχική  υγεία  ή  την  παραγωγικότητα  των πολιτών,  λόγω 
κακής τοπογράφησης και κτηματογραφήσης της ακίνητης περιουσίας και της πρόκλησης 
φιλονικιών 

• Αυξημένη  επικινδυνότητα  συστημάτων  μεταφοράς,  λόγω  εσφαλμένης  χάραξης  και 
τοπογράφησης περιβάλλοντος χώρου

• Αυξημένη επικινδυνότητα ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων λόγω:
o υψηλής  πίεσης  αερίων  (>1  bar)  ως  και  υγρών  με  θερμοκρασία  κοντά  στη 

θερμοκρασία κορεσμού 
o υψηλής πίεσης υγρών (>10 bar) 
o υψηλών θερμοκρασιών κατά τις παραγωγικές διαδικασίες
o ισχυρών ρευμάτων και ηλεκτρικών τάσεων 
o τοξικών,  εύφλεκτων  ή  εκρηκτικών  πρώτων  ή  δευτερευουσών  υλών  ή 

παραγόμενων προϊόντων 
Από την μελέτη ένταξης και οριοθέτησης του έργου θα πρέπει να προβλέπονται αναλυτικά όλες 
οι  απαιτούμενες ειδικότητες  δομικών μηχανικών (Αρχιτέκτονες,  Πολιτικοί,  Τοπογράφοι)  και  ο 
ειδικός κίνδυνος ή λόγος προστασίας δημοσίου συμφέροντος ένεκα του οποίου επιβάλλεται η 
παρουσία και η εμπλοκή κάθε ειδικότητας. Επίσης και μετά από συνεργασία με μηχανολόγο ή 
ηλεκτρολόγο μηχανικό και κατά περίπτωση με Μεταλλειολόγο ή Χημικό Μηχανικό, θα πρέπει να 
οριοθετούνται  και  οι  ειδικότητες  των  βιομηχανικών  κλάδων  των  μηχανικών  των  οποίων  η 
εμπλοκή στα επιμέρους έργα εγκαταστάσεων κρίνεται ως απαραίτητη.
Καθοριστικός  στο  σημείο  αυτό  είναι  ο  συντονιστικός  ρόλος  του  Αρχιτέκτονα  (βλ.  σχετική 
αναφορά και 2.7.3) στον οποίο συνάδει και η περιγραφή της Άσκησης της Αρχιτεκτονικής από 
τη UIA (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β):
«..Η  άσκηση  της  αρχιτεκτονικής  αφορά  στην  παροχή  επαγγελµατικών  υπηρεσιών  που 
συνδέονται µε τη ρύθµιση του δοµηµένου και αδόµητου χώρου. Αφορά επίσης τη σύλληψη και 
κατασκευή,  επέκταση,  διατήρηση,  αποκατάσταση ή τροποποίηση χώρων,  κτιρίων ή οµάδας 
κτιρίων.  Αυτές  οι  επαγγελµατικές  υπηρεσίες  περιλαµβάνουν τους  ακόλουθους  τοµείς,  χωρίς 
όµως  να  περιορίζονται  µόνο  σε  αυτούς:  πολεοδοµία,  αρχιτεκτονική  τοπίου,  διαµορφώσεις 
αστικού χώρου, προκαταρτικές µελέτες, σύνθεση των έργων, υλοποίηση προπλασµάτων και 
σχεδίων,  διατύπωση  εξειδικευµένων  τεχνικών  προδιαγραφών,  συντονισµό  της  τεχνικής 
τεκµηρίωσης  από  άλλους  επαγγελµατίες  εφόσον  υπάρχουν  (συµβούλους  µηχανικούς, 
πολεοδόµους,  αρχιτέκτονες  τοπίου  και  άλλους  ειδικούς),  την  οικονοµία  της  κατασκευής,  τη 
διαχείριση των συµβάσεων των έργων, την παρακολούθηση της κατασκευής (η οποία καλείται 
επίβλεψη σε µερικές χώρες) και τη διαχείριση των έργων….»

2.5.2.  Αντικείμενο  μελέτης  ένταξης  -  οριοθέτησης  τεχνικού  έργου  και 
οικονομικοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας

Έλεγχος προδιαγραφών του ΠΔ 696 όπως τροποποιήθηκε με τα 199/78, 152/82 και 515/89
1. Περιβαλλοντική τεκμηρίωση, Αρχές Διατήρησης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
2. Ανάλυση και  περιγραφή  κατασκευαστικής  δραστηριότητας  με  τη  βοήθεια  αναλυτικού 

διαγράμματος ροής. Περιγράφονται με τη μορφή έκθεσης και πινάκων οι κύριες δομικές 
κατασκευές  και  οι  βοηθητικές  εγκαταστάσεις,  τα  δομικά  μεγέθη  (βασικές  διαστάσεις, 
απαιτούμενες εκτάσεις, χωματουργικά, ποσότητες δομικών υλικών, κλπ ) καθώς και τα 
κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του προς εγκατάσταση εξοπλισμού.

3. Ανάλυση και  περιγραφή εναλλακτικών τρόπων χρήσης ή λειτουργίας της υποψήφιας 
κτιστής υποδομής ή δομικού έργου :

i. κανονική χρήση και λειτουργία σε συνθήκες πλήρους φορτίου 
ii. κανονική χρήση και λειτουργία σε συνθήκες μερικού φορτίου 
iii. χρήση και λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες
iv. μεταβατικές συνθήκες χρήσης και λειτουργίας 
v. ατυχηματικές συνθήκες 



4. Ανάλυση συνθηκών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πρόκληση ατυχημάτων όπως, 
για παράδειγμα: 

i. καταστροφή υπάρχοντος ανθρωπογενούς ή φυσικού πόρου
ii. κατάρρευση δομικού έργου ή κτιστής υποδομής
iii. αστοχία/εκτροπή δυναμικών φορτίων (π.χ. μεταφορικό μέσο)
iv. πυρκαγιές και παραγωγή καπνού μεγάλης κλίμακας
v. πλημμυρικά φαινόμενα 
vi. βιομηχανικά ατυχήματα
vii. διάρρηξη σωληνώσεων και δοχείων υπό πίεση
viii. αστοχία στηριγμάτων και πτώσεις αντικειμένων

5. Ισοζύγια μάζας και υλικών. Ανάλυση εισροών και εκροών υλών κατασκευής, ημερήσια, 
μηνιαία  και  ετήσια  βάση.  Χρήση  καυσίμων,  ανάλυση  εκπομπών  αερίων  του 
θερμοκηπίου.  Εκτίμηση  ενεργειακής  αποδοτικότητας  δομικού  έργου  ή  κτιστής 
υποδομής. 

6. Οικονομική εκτίμηση ύψους επένδυσης κατά δομικό έργο. Ανάλυση προοπτικών αγοράς 
και χρήσης των κατασκευαζόμενων έργων. Εκτίμηση εσόδων και εξόδων παραγωγής. 
Διαμόρφωση  τριακονταετούς  επιχειρηματικού  σχεδίου.  Εκτίμηση  απόδοσης  ιδίων 
κεφαλαίων και χρηματορροής της επένδυσης.. 

Σχέδια
α) Σχηματικό διάγραμμα ροής
β)  Χωροθέτηση  έργων,  μονάδων  και  κύριου  εξοπλισμού  σε  τοπογραφικό  διάγραμμα 

κατάλληλης κλίμακας (master plan).
γ)  Σχηματικά  διαγράμματα  δύο  ή  τριών  διαστάσεων με  τα  οποία  απεικονίζονται  τα  βασικά 

γεωμετρικά  μεγέθη  των  προτεινόμενων  έργων  και  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  (κάλυψη, 
ύψος, όγκος,). 

2.5.3. Ειδικότητες των μηχανικών
Οι  κοινές  δραστηριότητες  αφορούν  στις  παρακάτω  βασικές  ειδικότητες  μηχανικών, 
εγγεγραμμένων στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:
α) Πολιτικοί Μηχανικοί
β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
γ) Τοπογράφοι Μηχανικοί
Για την ανάληψη της μελέτης ένταξης - οριοθέτησης και σκοπιμότητας ενός τεχνικού έργου αξίας 
άνω των 150.000 ευρώ, χωρίς στην αξία αυτή να περιλαμβάνεται η αξία των εγκαταστάσεων, οι 
μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκή γνώση ή/και επαγγελματική εμπειρία εις τους 
τομείς των: 

1. τεχνικών μελετών στον τομέα ειδικότητάς τους,
2. οικονομικών μελετών,
3. ενεργειακών μελετών,
4. περιβαλλοντικών μελετών.

Για τα έργα αξίας μικρότερης των 150.000 €, η μελέτη ένταξης - οριοθέτησης και σκοπιμότητας 
των τεχνικών έργων μπορεί να αναλαμβάνεται από όλες τις παραπάνω ειδικότητες μηχανικών, 
μετά την εγγραφή τους εις τα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
2.6. Ειδικές απαιτήσεις και αποκλειστικές δραστηριότητες ανά ειδικότητα
2.6.1. Γενικά
Στην  συνέχεια  επιχειρείται  μία  αναλυτική  καταγραφή  και  περιγραφή  των  αποκλειστικών 
δραστηριοτήτων  των  μηχανικών  δομικής  κατεύθυνσης  κατά  πεδίο  εξειδίκευσης  αυτών 
(Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι). 
Η εισήγηση αυτή εστιάζει στους Αρχιτέκτονες. 
Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να δομηθεί και από τις άλλες ειδικότητες.

2.7. Αποκλειστικές δραστηριότητες Αρχιτέκτονα μηχανικού
2.7.1. Γενικά

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της παραγράφου 2.3, που περιγράφονται στα εδάφια α), β) 
δ) και η) και οι οποίες αφορούν στα τεχνικά έργα ή τμήματα τεχνικών έργων της παραγράφου 
2.4.3 , εκτελούνται αποκλειστικά από την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Πτυχές αυτής 
της δραστηριότητας,  όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, μπορούν να εκτελούνται  από 



άλλες  ειδικότητες  μηχανικών  της  παραγράφου  2.5.3  όταν  αυτές  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις 
εγκυκλίου προγράμματος  πολυτεχνικών σπουδών, για τις βασικές γνώσεις και  την εκάστοτε 
πτυχή επαγγελματικής δραστηριότητας. 

2.7.2. Πτυχές επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
2.7.2.1. Αρχιτεκτονική κτιριακών έργων

α΄ Αρχιτεκτονική σύνθεση και κριτική
β΄ Οικοδομική τεχνολογία
γ΄ Αναβαθμίσεις, αποκαταστάσεις κτιρίων
δ΄ Βιοκλιματική σχεδίαση, ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση 

2.7.2.2. Ειδικά Αρχιτεκτονικά έργα
α΄ Ακίνητη Πολιτιστική Κληρονομιά, αποτυπώσεις, επεκτάσεις, αποκαταστάσεις
β΄ Μνημεία, Διατηρητέα κτίρια και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

2.7.2.3. Χωροτάκτης Μηχανικός
α΄ Χωροταξικός σχεδιασμός
β΄ Περιβαλλοντικά κριτήρια - προστασία οικοσυστημάτων. 
γ΄ Περιφερειακή ανάπτυξη και δημόσια οικονομικά. 
δ΄ Σχεδιασμός μεταφορών

2.7.2.4. Πολεοδόμος Αρχιτέκτονας Μηχανικός
α΄ Αστικός  και  πολεοδομικός  σχεδιασμός,  συστήματα,  επεκτάσεις,  λειτουργικά,  κοινωνικο 

οικονομικά  και  βιοκλιματικά  κριτήρια,  σχεδιασμός  υπαίθριων  δημόσιων  χώρων  και 
τοπιακών παρεμβάσεων σε αστικές και εξωαστικές περιοχές

β΄ Αναπλάσεις αστικών περιοχών, οικισμών και παραθαλασσίων περιοχών
γ΄ Περιβαλλοντικά κριτήρια και συστήματα
Εγκύκλιες γνώσεις των παραπάνω πτυχών Αρχιτέκτονα μηχανικού δίδονται στα Παραρτήματα 
Ε1(μαθήματα  κορμού  κοινά  σε  όλες  τις  πτυχές)  και  Ε2 (Αρχιτεκτονική  κτιρίων)  ,  Ε3 
(Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

2.7.3. Περίγραμμα εργασιών Αρχιτέκτονα μηχανικού
«…Τα µέλη του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος είναι ταγµένα στη διατήρηση υψηλού επιπέδου 
άσκησης της αρχιτεκτονικής µε ακεραιότητα και ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν 
στην κοινωνία µοναδικές ικανότητες και  υπηρεσίες αναγκαίες για την αειφόρο ανάπτυξη του 
δοµηµένου  περιβάλλοντος,  την  κοινωνική  ευηµερία  και  τον  πολιτισµό.  …. Οι  αρχιτέκτονες 
επίσης υποχρεώνονται να εφαρµόζουν το πνεύµα και το γράµµα των νόµων που διέπουν τις 
επαγγελµατικές τους υποθέσεις και να εξετάζουν προσεκτικά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων……» (UIA Παρ. Β)
Ένα τυπικό, αλλά όχι αποκλειστικό, περίγραμμα εργασιών του Αρχιτέκτονα μηχανικού είναι το 
παρακάτω: 
Οι  Αρχιτέκτονες  μελετούν  νέα  έργα,  ανακαινίσεις  και  αναπλάσεις.  Με  βάση  τις  ειδικές 
κατασκευαστικές  γνώσεις  και  σχεδιαστικές  ικανότητες  υψηλού  επιπέδου,  μελετούν  κτίρια  τα 
οποία είναι λειτουργικά, ασφαλή, αειφόρα και με τεκμηριωμένη αισθητική προσέγγιση.
Οι Αρχιτέκτονες εμπλέκονται καθ’ όλο το στάδιο της κατασκευής, προσαρμόζοντας τα σχέδιά 
τους σύμφωνα με τους προϋπολογιστικούς περιορισμούς, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ή 
τις ανάγκες του χρήστη. Με βάση το αποκλειστικό τους αντικείμενο, λειτουργούν ως μέρος της 
συνολικής ομάδας έργου, συνεργάζονται στενά με ένα φάσμα επαγγελματιών της κατασκευής, 
από επιθεωρητές ποσοτήτων έως τους μηχανικούς κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η τυπική εργασία των Αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει :

• δημιουργία κτιριακών μελετών και λεπτομερών σχεδίων, με όποιες ειδικές εφαρμογές 
σχεδίασης, ψηφιακές ή όχι. 

• στενή συνεργασία με επαγγελματίες της κατασκευής για τη σκοπιμότητα και το εφικτό 
υποψηφίων έργων

• συνεκτίμηση  διάφορων  περιοριστικών  παραγόντων  όπως  πολεοδομική  νομοθεσία, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διαθέσιμος προϋπολογισμός

• στενή συνεργασία με ομάδα μηχανικών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τη διαχείριση του 
έργου,  την  επιθεώρηση  των  ποσοτήτων  και  την  τεχνολογία  των  αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων

• αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες



• σύνταξη εκθέσεων και παρουσιάσεων, προτάσεων, αιτήσεων και συμβολαίων
• επιλογή υλικών και προδιαγραφή απαιτήσεων του έργου
• προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με τις περιστάσεις και επίλυση προβλημάτων τα οποία 

τυχόν εμφανίζονται κατά την κατασκευή
• διασφάλιση τήρησης προγράμματος και προϋπολογισμού του έργου 
• επίβλεψη με τακτική επίσκεψη τοποθεσιών έργου, προτεινόμενων θέσεων και συσκέψεις 

με πελάτη 
Οι  Αρχιτέκτονες  μηχανικοί  συντονίζουν  τις  προσπάθειες  με  άλλους  μηχανικούς  ώστε  να 
συμβάλλουν στην ορθή χωροθέτηση των τεχνικών έργων και να εμποδίζουν προβλήματα και 
δυσκολίες κατά την κατασκευή. Ο συντονισμός μπορεί να αρχίζει από το αρχικό στάδιο των 
εναλλακτικών  σχεδιαστικών  επιλογών  και  να  συνεχίζεται  κατά  την  εξέλιξη  της  κατασκευής. 
Αρχιτέκτονες μηχανικοί μπορεί να εξειδικεύονται στη λειτουργία ειδικών συστημάτων όπως στην 
πυρασφάλεια, στη θέρμανση ή στον κλιματισμό. Άλλοι εργάζονται με όλα τα δομικά στοιχεία της 
κατασκευής.
Όλοι οι Αρχιτέκτονες μηχανικοί εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην τεκμηρίωση της ένταξης, 
στη  συνθετική  αρτιότητα,  στην  κατασκευαστική  επάρκεια,  στην  ασφάλεια  και  στην 
αποδοτικότητα.  Όταν  οι  Αρχιτέκτονες  μηχανικοί  προτείνουν  αναβαθμίσεις  και  αλλαγές, 
εξετάζουν παράλληλα την οικονομική απόδοση των εναλλακτικών επιλογών. Οι Αρχιτέκτονες 
μηχανικοί αναλαμβάνουν μία ποικιλία επαγγελματικών καθηκόντων όπως :

• Συνεργασία με άλλους μηχανικούς
• Αξιολόγηση σχεδίων  και  διασφάλιση  ότι  η  προσέγγισή  τους  είναι  σύμφωνη  με  τους 

κανονισμούς.
• Προσδιορισμός της κατασκευαστικής επάρκειας ενός κτιρίου
• Προτάσεις ειδικών αναβαθμίσεων και αλλαγών για τη βελτίωση της απόδοσης
• Αλλαγές σε ειδικά συστήματα, όπως του φωτισμού και της θέρμανσης, για τη βελτίωση 

της ασφάλειας και τη διασφάλιση συνθηκών λειτουργικής άνεσης
• Εκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής ανταποδοτικότητας των διαφόρων επιλογών

2.7.4. Περιορισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες στα δομικά τεχνικά έργα, μπορεί να ασκεί χωρίς 
περιορισμό η ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 
Επιμέρους πτυχές των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, μπορούν 
να ασκούνται  και  από άλλες ειδικότητες  της παραγράφου 2.5.3,  καθώς και  των Μηχανικών 
Χωροταξίας  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  εγκύκλιες  γνώσεις 
καλύπτουν  τις  αντίστοιχες  γνώσεις  εμβάθυνσης  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  όπως  αυτές 
περιγράφονται στα Παραρτήματα Ε1, Ε2 και Ε3. 
Με δεδομένο όμως το αδιάσπαστο του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του Αρχιτέκτονα 
προκειμένου  να  εξυπηρετηθεί  ολοκληρωμένα  η  προάσπιση  του  δημοσίου  συμφέροντος,  η 
άσκηση αυτή  μπορεί  να  λειτουργεί  επικουρικά  και  σε  συνεργασία  με  τον  έχοντα  τα  πλήρη 
δικαιώματα άσκησης του Αρχιτέκτονα.
«..Οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας και την αναγνώριση του δικαιώµατος 
άσκησης  κάποιου  ως  αρχιτέκτονα  είναι  η  γνώση,  οι  δεξιότητες  και  οι  ικανότητες  που 
αναφέρονται  παρακάτω  που  αποκτήθηκαν  στο  πλαίσια  αναγνωρισµένης  πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης,  εµπειρίας  και  πρακτικής  εξάσκησης.  Τότε  µόνον  το  άτοµο  θεωρείται 
επαγγελµατικά ικανό για την άσκηση της αρχιτεκτονικής:

• Ικανότητα να δηµιουργεί αρχιτεκτονικά σχέδια που ικανοποιούν τόσο αισθητικές όσο και 
τεχνικές  απαιτήσεις,  και  τα  οποία  να  προσπαθούν  να  εξασφαλίσουν  ένα  βιώσιµο 
περιβάλλον

• Επαρκείς γνώσεις της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής και των τεχνών που 
έχουν σχέση µε αυτήν, της τεχνολογίας, και των ανθρωπιστικών επιστηµών.

• Γνώση των καλών τεχνών ως παράγοντα της ποιότητας της αρχιτεκτονικής  σύλληψης.
• Επαρκείς γνώσεις πολεοδοµίας και χωροταξικού σχεδιασµού, καθώς και τις ικανότητες 

που απαιτούνται από τη διαδικασία του σχεδιασµού.



• Κατανόηση της σχέσης ανάµεσα σε ανθρώπους και τα κτίρια και ανάµεσα στα κτίρια και 
το περιβάλλον τους, καθώς επίσης και της συσχέτισης των κτιρίων και του περιβάλλοντα 
χώρου τους µε τις ανθρώπινες ανάγκες και την ανθρώπινη κλίµακα.

• Μία επαρκή γνώση των µέσων επίτευξης περιβαλλοντικά βιώσιµου σχεδιασµού.
• Κατανόηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του ρόλου των αρχιτεκτόνων στην 

κοινωνία, και ειδικότερα των κοινωνικών παραµέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία 
του σχεδιασµού.

• Κατανόηση  των  µεθόδων  έρευνας  και  προετοιµασίας  του  φακέλου  ενός  µελετητικού 
σχεδίου.

• Κατανόηση του δοµικού σχεδίου, της κατασκευής και των προβληµάτων των µηχανικών 
που συνδέονται µε το σχεδιασµό των κατασκευών.

• Επαρκείς γνώσεις των φυσικών συνθηκών, της τεχνολογίας καθώς και της λειτουργίας 
των κτιρίων έτσι ώστε να τους παρέχονται εσωτερικές συνθήκες άνεσης και προστασίας 
από κλιµατολογικές συνθήκες.

• Απαραίτητες  ικανότητες  αρχιτεκτονικού  σχεδιασµού  για  την  ικανοποίηση  των 
απαιτήσεων  των  χρηστών  του  κτιρίου  εντός  των  ορίων  που  τίθενται  από  τους 
παράγοντες κόστους και των οικοδοµικών κανονισµών.

• Επαρκείς γνώσεις των βιοµηχανικών υλικών, του τρόπου οργάνωσης, των κανονισµών 
και των διαδικασιών που σχετίζονται στη µετατροπή µιας αρχιτεκτονικής σύλληψης σε 
κτίριο καθώς και στην ένταξη των σχεδίων στο συνολικό σχεδιασµό.

• Επαρκείς γνώσεις που αφορούν την χρηµατοδότηση και διαχείριση των έργων,  καθώς 
και ελέγχου κόστους υλοποίησης.

(UIA παρ. Β)
Τέλος, όλες οι ειδικότητες των μηχανικών μπορούν να ασκούν επί των έργων του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού τις δραστηριότητες γ), ε) και στ) της παραγράφου 2.3.

2.7.5. Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι από τους υφιστάμενους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν 
δραστηριότητες Αρχιτεκτονικής, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές 
μετά  από  αξιολόγηση  του  αρχιτεκτονικού  τους  έργου  από  ειδική  επιτροπή  και  μετά  από 
καθορισμό ορίων (αριθμός ορόφων,  επιφάνεια  κτιρίου)  ανάλογα με την  επαγγελματική τους 
εμπειρία.
2.8. Διαδικασίες πρόσβασης στο επάγγελμα
2.8.1 Γενικά 
Μετά από 80 σχεδόν χρόνια από την θέσπιση του ν4636./30 και την εξέλιξη των πολυτεχνικών 
σπουδών, σήμερα υπάρχουν απόφοιτοι πολυτεχνείων της ημεδαπής και αλλοδαπής οι οποίοι, 
χωρίς να φέρουν τον τίτλο του αρχιτέκτονα, διαθέτουν συναφείς μεν αλλά όχι ολοκληρωμένες 
γνώσεις εις το αντικείμενό του όπως είναι π.χ. οι Πολεοδόμοι - Χωροτάκτες. Επίσης, μετά τη 
δημιουργία και διασπορά των σχολών απανταχού (εντός και εκτός Ελλάδας), κάθε σχολή δεν 
καλύπτει απαραίτητα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
Γι αυτό το ΤΕΕ και οι μηχανικοί είναι πλέον έτοιμοι για την αναθεώρηση του ν.4636/30 ώστε να 
περιληφθούν  διατάξεις  οι  οποίες  να  αντανακλούν αυτές  τις  εξελίξεις  και  να  επιτρέπουν την 
πρόσβαση στην άσκηση του επαγγέλματος και σε άλλες συναφείς ειδικότητες μηχανικών, μετά 
από εξετάσεις επάρκειας και πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας. 
Εννοείται  ότι  αντίστοιχες παρεμβάσεις πρέπει  να γίνουν και  στη νομοθεσία που ρυθμίζει  τις 
δραστηριότητες και των άλλων μηχανικών όπως του Πολιτικού και του Τοπογράφου Μηχανικού, 
προκειμένου  να  επιτραπεί  η  πρόσβαση και  σε  άλλες  συναφείς  ειδικότητες  μηχανικών  μετά 
βεβαίως  από  αντίστοιχη  πιστοποίηση  εγκυκλίων  γνώσεων,  επαγγελματικής  ικανότητος, 
εμπειρίας και εξετάσεις επάρκειας. 
Τονίζεται όμως, ότι στο σημερινό τεχνολογικό επίπεδο της χώρας ο “χώρος”, οι δραστηριότητες 
αλλά και  το  αντικείμενο για  την άσκηση του επαγγέλματος  του αρχιτέκτονα διπλωματούχου 
μηχανικού είναι ενιαίος, με συγκεκριμένο όγκο αντικειμένου απασχόλησης και μη επιδεχόμενος 
κατάτμηση. Κάτι τέτοιο θα έβαλλε κατά της επιστημονικής επάρκειας του επαγγέλματος και θα 
παραβίαζε τη βιωσιμότητά του. 
2.8.2. Οι απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού 



«Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος αποτελεί  την επίσηµη νοµική αναγνώριση των προσόντων 
ενός ατόµου, που του επιτρέπει να εξασκεί το επάγγελµα του αρχιτέκτονα…
Η  εκπαίδευση,  η  εµπειρία  και  η  πρακτική  εξάσκηση  είναι  µία  ειδικά  οργανωµένη  και 
κατευθυνόµενη  δραστηριότητα  που  αφορά  στην  άσκηση  της  αρχιτεκτονικής  που 
πραγµατοποιείται, είτε κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης ή µετά την απονοµή 
του επαγγελµατικού διπλώµατος, αλλά πριν την απόκτηση της άδειας άσκησης.
Για τη συµπλήρωση της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης ώστε να προστατευθεί το κοινό συµφέρον, οι 
υποψήφιοι  για  την  απόκτηση της  άδειας άσκησης,  πρέπει  να ενσωµατώνουν στην  επίσηµη 
εκπαίδευσή τους και την πρακτική κατάρτιση…
Κάθε υποψήφιος  που ζητά την  άδεια  άσκησης της  αρχιτεκτονικής,  πρέπει  να  επιδείξει  στις 
αρµόδιες εθνικές αρχές ότι  κατέχει  ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και επαγγελµατικών 
ικανοτήτων…
Το κοινό συµφέρον εξασφαλίζεται ως προς τις γνώσεις και ικανότητες ενός αρχιτέκτονα µόνο 
αφού αυτός ή αυτή έχει αποκτήσει την απαιτούµενη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και πρακτική 
εξάσκηση, και έχει επιδείξει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την συνολική 
άσκηση της αρχιτεκτονικής.
Αυτά  τα  προσόντα  πρέπει  να  πιστοποιηθούν  µέσω  µιας  εξέτασης  ή  άλλης  αποδεκτής 
διαδικασίας…» (UIA Παρ. Β)
Με βάση τις παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις, που έχουν υιοθετηθεί στις διεθνείς συμβάσεις 
και Οδηγίες, 
1) η Πρόσβαση στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού όσων κατέχουν το πλήρες γνωστικό 
του αντικείμενο (όσων δηλαδή έχουν κατακτήσει τον τίτλο ή, αλλιώς, το δικαίωμα της άσκησης 
της δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα) προϋποθέτει διαδικασία που δεν θα αμφισβητεί το ήδη 
κατακτημένο  γνωστικό  αντικείμενο,  αλλά  θα  το  εμπλουτίζει  με  την  προσαρμογή  του  στις 
εκάστοτε  τοπικές  συνθήκες  /  ιδιαιτερότητες  (νομοτεχνικές  και  οικονομοτεχνικές).  Η  όποια 
πιστοποίηση προσόντων για απόδοση επαγγ. Δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε κατακτημένο 
γνωστικό αντικείμενο, είναι ανεπίτρεπτη.
2) η Πρόσβαση στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού όσων κατέχουν εν μέρει το γνωστικό 
αντικείμενο,  προϋποθέτει  την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης /  εμπειρίας /  πρακτικής 
άσκησης  που θα αποδεικνύεται  και  μέσα από τη  διαδικασία  μιας  εξέτασης  δομημένης  στη 
λογική της πλήρωσης των 11 κριτηρίων της  UIA, που δεν θα αμφισβητεί το ήδη κατακτημένο 
γνωστικό αντικείμενο. Με γνώμονα πάντα την αρχή ότι η τεχνική εμπειρία δεν αντικαθιστά την 
ακαδημαϊκή  γνώση,  η  απαιτούμενη  επιπρόσθετη  εκπαίδευση  (πανεπιστημιακού  επιπέδου) 
προκύπτει με βάση την αντιπαραβολή του γνωστικού αντικειμένου που έχει ήδη κατακτηθεί με 
αυτό του Αρχιτέκτονα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
Σε ό,τι  αφορά στη δραστηριότητα όσων κατέχουν μέρος του αντικειμένου απασχόλησης του 
Αρχιτέκτονα  Μηχ.  αυτή  θα  καθορίζεται  επίσης  με  βάση το  περιεχόμενό  του  γνωστικού της 
αντικειμένου  και  θα  αφορά  απαραίτητα  διαφορετικό  επαγγελματικό  τίτλο  με  διακριτές 
δυνατότητες απασχόλησης μεμονωμένα η/και σε ομάδα εργασίας.
2.8.3. Συμπέρασμα 
Οι  αρχιτέκτονες  μηχανικοί  θα  πρέπει  να  είναι  ανοιχτοί  σε  κάθε  πρωτοβουλία  για  τον 
εκσυγχρονισμό και  την  προσαρμογή του νόμου 4636/30 στα σημερινά δεδομένα,  μετά από 
παρέλευση 80 ετών από την θέσπισή του. 
Η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να γίνει τηρουμένων: 

• της αρχής της αναγκαιότητας δηλαδή χωρίς διακινδύνευση των συνταγματικών επιταγών 
περί προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

• της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή τη διευκόλυνση της άσκησης δραστηριοτήτων 
επί των αρχιτεκτονικών μελετών - επιβλέψεων σε άλλες συναφείς ειδικότητες μηχανικών 
μετά από τεκμηριωμένη εμπειρία και εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας μέσω των οποίων 
θα κατοχυρώνεται η επάρκεια των ειδικοτήτων αυτών 

• της  αρχής  της  μη  εισαγωγής  διακρίσεων,  ειδικότερα  έναντι  άλλων  ειδικοτήτων 
διπλωματούχων  μηχανικών,  το  επάγγελμα  των  οποίων  δεν  μπορεί  να  ασκήσει 
διπλωματούχος μηχανικός άλλης ειδικότητος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  Μεθοδολογία  διαμόρφωσης  πεδίου  άσκησης  του  επαγγέλματος  του 
μηχανικού 



Α.1 Γενικά 
Η διαμόρφωση και οριοθέτηση των «αποκλειστικών» και των «κοινών» δραστηριοτήτων των 
μηχανικών γίνεται με βάση τις συνταγματικές αρχές: 

• της αναγκαιότητας 
• της αναλογικότητας 
• της μη εισαγωγής διακρίσεων 

και  αυτό  γιατί  κάθε  νομοθετική  ρύθμιση  που  επιβάλει  περιορισμούς  στην  άσκηση  μίας 
επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εξετάζεται υπό το πρίσμα των αρχών αυτών. 
Αντίθετα,  η  άναρχη  διατύπωση  προτάσεων  περί  επαγγελματικών  δεσμεύσεων  χωρίς 
συγκεκριμένη αναφορά ή επίκληση αυτών των αρχών, συνιστά γραφειοκρατική παραμόρφωση 
και συντεχνιακή παρέμβαση, η οποία ελέγχεται νομικά και πειθαρχικά. 
Η μεθοδολογική προσέγγιση και τεκμηρίωση των θέσεών μας στηρίζεται στη συσχέτιση των 
παραπάνω αρχών : 
α) με τους κινδύνους των τεχνικών έργων 
β) με τις συνταγματικές επιταγές της προστασίας της ζωής, της υγείας,  της περιουσίας των 

πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
γ) με την αναγκαιότητα προσφυγής στην επιστημονική και τεχνική γνώση και εμπειρία, για να 

ελαχιστοποιηθεί  η  έκθεση  της  ζωής,  της  υγείας  και  της  περιουσίας  των  πολιτών  στους 
παραπάνω κινδύνους όπως αυτοί προβλέπονται στο σύνταγμα της Ελλάδας και βάσει των 
οποίων ασκούνται στη χώρα μας τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 

Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά οι παραπάνω αρχές. 
Α.2 Η αρχή της αναγκαιότητας 
Α.2.1. Οι συνταγματικές επιταγές 
Η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελούν ύψιστες αξίες τις 
οποίες κατοχυρώνει το Σύνταγμά των Ελλήνων το οποίο προβλέπει τις παρακάτω υποχρεώσεις 
της πολιτείας: 
Αρθρο  2,  §1.  Ο  σεβασμός  και  η  προστασία  της  αξίας  του  ανθρώπου  αποτελούν  την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. … 
Αρθρο 5,  §2.  Όλοι  όσοι  βρίσκονται  στην  Ελληνική  Επικράτεια  απολαμβάνουν  την  απόλυτη 
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους … 
Αρθρο 5,  §4**.  Απαγορεύονται  ατομικά  διοικητικά  μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε 
Έλληνα την  ελεύθερη κίνηση ή  εγκατάσταση στη χώρα,  καθώς και  την  ελεύθερη έξοδο και 
είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο 
ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης 
και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. 
**Ερμηνευτική  δήλωση:  Στην  απαγόρευση  της  παραγράφου  4  δεν  περιλαμβάνεται  η 
απαγόρευση  της  εξόδου  με  πράξη  του  εισαγγελέα,  εξαιτίας  ποινικής  δίωξης,  ούτε  η  λήψη 
μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως 
νόμος ορίζει. 
Αρθρο 17, §1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους …
Αρθρο 21, §3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών …
Βάσει των παραπάνω άρθρων και ιδιαίτερα του άρθρου 5, §4 μαζί με την ερμηνευτική δήλωση, 
η Ελληνική Πολιτεία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Α.2.2  Η  προστασία  από  τεχνικούς  κινδύνους  και  οι  νόμοι  για  το  επάγγελμα  του 
μηχανικού
Ειδικότερα για την προστασία των εργαζομένων και πολιτών από τους τεχνικούς κινδύνους, η 
πολιτεία,  ανταποκρινόμενη  στις  συνταγματικές  απαιτήσεις,  έχει  θεσπίσει  ειδικά  νομοθετικά 
διατάγματα με τα οποία επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού μόνο σε όσους 
διαθέτουν κατάλληλη επαγγελματική άδεια. 
Για  την  προστασία  των  εργαζομένων  και  πολιτών  από  τους  δομικούς,  σεισμικούς  και 
κατασκευαστικούς κινδύνους των έργων υποδομής, η πολιτεία έχει θεσπίσει τον Ν.4663/1930 
(ΦΕΚ149Α)  Περί  ασκήσεως  επαγγέλματος  του  Πολιτικού  Μηχανικού,  Αρχιτέκτονος  και 
Τοπογράφου. 
Για  την  προστασία  των  εργαζομένων  και  των  πολιτών  από  τους  μηχανολογικούς, 
ηλεκτρολογικούς κινδύνους ή κινδύνους από χημικές εγκαταστάσεις, η πολιτεία έχει θεσπίσει 



τον Ν.6422/34 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του 
μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού». 
Αντίστοιχη  νομοθεσία  έχει  θεσπιστεί  για  όλα  τα  παραπάνω  επιστημονικά  επαγγέλματα,  η 
άσκηση των οποίων πηγάζει ευθέως από το σύνταγμα. 
Για  την  προστασία  από τους  μεταλλευτικούς,  λατομικούς  και  μεταλλουργικούς  κινδύνους,  η 
πολιτεία έχει θεσπίσει συναφή νομοθεσία που αφορά στις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες 
και ειδικότερα το Νομοθετικό Διάταγμα 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5-
10-73)  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  από  τον  Νόμο  274/76  «Περί  τροποποιήσεως  του 
Μεταλλευτικού  Κώδικος.  (ΦΕΚ  50/Α/6-3-76)»  και  το  άρθρο  26  του  Ν.  1428/1984  για  την 
εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις 
Για  την  προστασία  από  τους  χημικούς  κινδύνους  θεσπίστηκε  ΝΟΜΟΣ:  3518/1928  Περί 
κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Νομοθετικού Διατάγματος «περί κυρώσεως του Ν.Δ. 
της  20  Νοεμβρίου  1925  περί  ασκήσεως  του  επαγγέλματος  χημικού  και  υποχρεωτικής 
προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις» (ΦΕΚ 80/Α/14-5-28).  Σημειώνεται ότι  ο 
Χημικός Μηχανικός έχει εξομοιωθεί νομικώς με τον Χημικό και επομένως ασκεί το επάγγελμα 
αυτό ελευθέρως.
Η  ανάθεση  της  τήρησης  αυτών  των  συνταγματικών  επιταγών  σε  ελεύθερα  επαγγέλματα 
αποτελεί επιλογή της πολιτείας από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Εάν η πολιτεία επιθυμεί 
σήμερα να αναλάβει το ίδιο το κράτος την τήρηση αυτών των συνταγματικών επιταγών ας το 
πράξει.  Μέχρι όμως να γίνει  αυτό, η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την εφαρμογή και μίας 
δεύτερης,  εξίσου  σημαντικής  αρχής  :  της  αρχής  της  οικονομικής  βιωσιμότητας  των 
επαγγελμάτων αυτών. 
Α.2.3 Η αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας 
Ο  μηχανικός  ως  επαγγελματική  μονάδα  θα  πρέπει  να  διασφαλίζει  όχι  μόνο  ένα  επαρκές 
εισόδημα για τα προς το ζήν αλλά και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση της επιστημονικής 
του ικανότητας προς άσκηση του επαγγέλματός του. Ο συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος 
να  διατηρεί  αρχεία  υποθέσεων  των  πολιτών  σε  άριστη  κατάσταση  για  πολλές  δεκαετίες. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης 
αυτών των επαγγελματικών υπηρεσιών. 
Για το λόγο αυτόν και, εκτός των παραπάνω τριών αρχών, θα πρέπει να διασφαλισθεί η τήρηση 
της αρχής της οικονομικής βιωσιμότητας των θεσμικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τα οποία 
διασφαλίζουν την τήρηση των συνταγματικών επιταγών. 
Σήμερα είναι γνωστό ότι ήδη αυτή η αρχή δεν ισχύει για ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών 
αυτών. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών οδηγείται στον αφανισμό, 
γεγονός  το  οποίο  θα  έχει  δυσμενείς  συνέπειες  στο  τίμημα  των  παρεχόμενων  αντίστοιχων 
υπηρεσιών. Τελικώς τις συνέπειες θα τις αισθανθεί ο ίδιος ο πολίτης ο οποίος προοδευτικά θα 
στερηθεί τις τεχνικές, νομικές ή ιατρικές υπηρεσίες τις οποίες έχει ανάγκη, λόγω αυξανόμενου 
τιμήματος. 
Επομένως πριν η πολιτεία προχωρήσει στην κατάργηση «αδικαιολόγητων περιορισμών» στην 
πρόσβαση  και  την  άσκηση  των  επαγγελμάτων  θα  πρέπει  παράλληλα  να  εξετάσει  την 
οικονομική βιωσιμότητα των ασκούμενων επαγγελμάτων. 
Α.3. Η τήρηση της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων 
Α.3.1. Η συνταγματική επιταγή 
Όταν  η  πολιτεία  νομοθετεί  περί  ενός  «νομοθετικά  κατοχυρωμένου  επαγγέλματος»,  εκ  των 
πραγμάτων  θέτει  περιορισμούς  στην  ελεύθερη  πρόσβαση  και  στην  ελεύθερη  άσκηση  του 
επαγγέλματος  αυτού  από  τους  πολίτες  της  χώρας.  Επειδή  όμως  το  άρθρο  5,  παρ.1  του 
Συντάγματος ορίζει ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα 
του και  να συμμετέχει  στην κοινωνική,  οικονομική και  πoλιτική ζωή της χώρας,  εφόσoν δεν 
πρoσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», αυτό 
συνεπάγεται  ότι  τέτοιου  είδους  περιορισμός  πρέπει  να  γίνεται  μόνο  κατόπιν  άλλης 
συνταγματικής επιταγής όπως αυτές αναλύονται παραπάνω. 
Επομένως, πριν την θέσπιση μίας κατοχυρωμένης νομοθετικά δραστηριότητας ή επαγγέλματος 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι συνταγματικοί λόγοι που επιβάλουν την κατοχύρωσή 
της. Αλλιώς παραβιάζεται ευθέως η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων όπως και το άρθρο 5 
του συντάγματος.



Α.4. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 
Α.4.1. Γενικά 
Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας δεν είναι προαιρετική αλλά προκύπτει από το άρθρο 5, 
παρ.1 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα 
την προσωπικότητα του και να συμμετέχει  στην κοινωνική,  οικονομική και  πολιτική ζωή της 
χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα 
χρηστά ήθη». Όταν η Πολιτεία θεσμοθετεί ένα νέο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όπως 
οι «ενεργειακοί επιθεωρητές», κατ’ επίκληση κάποιου άλλου άρθρου του Συντάγματος (π.χ. για 
την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία του περιβάλλοντος, κλπ), οι περιορισμοί 
που  επιβάλλονται  στην  ελεύθερη  πρόσβαση  των  πολιτών  στο  επάγγελμα  αυτό  δεν  είναι 
αυθαίρετοι,  αλλά τίθενται  κατ’  αναλογία με αντίστοιχους περιορισμούς που τίθενται  σε άλλα 
νομοθετικώς ελεγχόμενα επαγγέλματα, όπως των μηχανικών, των ιατρών ή των δικηγόρων. 
Αλλιώς καταστρατηγείται η αρχή της ισοπολιτείας και της ισονομίας, όπως αυτή προδιαγράφεται 
στο άρθρο 4, παρ. 1 του Συντάγματος : «Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». 
Η  τήρηση αυτής  της  αρχής προβλέπεται  επίσης  ρητώς  από τον  νόμο  3919/2011  άρθρο  3 
παράγραφος 2. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας δίνεται από το άρθρο 8 
«Ανεξάρτητοι  εμπειρογνώμονες  –  Ενεργειακοί  Επιθεωρητές  −  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ)» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο: 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012». Με το άρθρο αυτό 
θεσπίζεται το κατοχυρωμένο νομικώς επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητού, για το οποίο 
απαιτείται  πολύωρη  και  δαπανηρά  υποχρεωτική  κατάρτιση  των  υποψηφίων  ως  και 
υποχρεωτική γραπτή εξέταση αυτών, δηλαδή προβλέπονται περισσότερες απαιτήσεις που δεν 
απαιτούνται  για  πολύ  σπουδαιότερα  καθήκοντα  μηχανικού,  όπως  π.χ.  η  άσκηση  του 
επαγγέλματος του μηχανικού, αυτή καθ’ εαυτή.
Συνοπτικά, διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας όταν διά το έλασσον 
(ενεργειακή επιθεώρηση) απαιτείται επιπρόσθετη υποχρεωτική εκπαίδευση και εξέταση, πέραν 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μηχανικού τη  στιγμή όπου μόνον αυτή αρκεί  για  το 
μείζον, δηλαδή για μελέτες και έργα τα οποία άπτονται της ζωής και της υγείας των πολιτών και  
των εργαζομένων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Διεθνή Πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα 
(UIA)
(υιοθετήθηκε από την 21η Γενική Συνέλευση της UIA στο Πεκίνο στις 28 Ιουνίου 1999)
Πρόκειται για: 
«Αποφάσεις  που  αφορούν  το  Σύµφωνο  της  Διεθνούς  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  U.I.A.  µε  τα 
προτεινόµενα Διεθνή Πρότυπα για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα»
……………
Το Σύµφωνο και οι Βασικές Οδηγίες που θα ακολουθήσουν, σκοπό έχουν να προσδιορίσουν τις 
βέλτιστες συνθήκες για την άσκηση του επαγγέλµατος και  τους  κανόνες που το  επάγγελµα 
απαιτεί.
Το  Σύµφωνο  αρχίζει  µε  τη  διακήρυξη  που  περιλαµβάνει  τις  «Αρχές  άσκησης  του 
Επαγγέλµατος»
……………
Αρχές Άσκησης του Επαγγέλµατος (ενδεικτικές αναφορές από το πλήρες κείμενο)
Τα  µέλη  του  αρχιτεκτονικού  επαγγέλµατος  είναι  ταγµένα  στη  διατήρηση  υψηλού  επιπέδου 
άσκησης της αρχιτεκτονικής µε ακεραιότητα και ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν 
στην κοινωνία µοναδικές ικανότητες και  υπηρεσίες αναγκαίες για την αειφόρο ανάπτυξη του 
δοµηµένου περιβάλλοντος, την κοινωνική ευηµερία και τον πολιτισµό. Οι Αρχές Άσκησης του 
Επαγγέλµατος  καθορίζονται  από  τη  νοµοθεσία,  τους  κώδικες  δεοντολογίας  και  άλλους 
κανονισµούς που ρυθµίζουν την επαγγελµατική συµπεριφορά….
Οι αρχιτέκτονες κατέχουν ένα συστηµατοποιηµένο σώµα γνώσεων, ικανοτήτων και θεωρίας το 
οποίο αναπτύχθηκε µέσω της εκπαίδευσης, της προ- και µεταπτυχιακής κατάρτισης, και της 
εµπειρίας. Η διαδικασία των πανεπιστηµιακών τους σπουδών, της πρακτικής τους εξάσκησης 
και οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται το 
δηµόσιο  συµφέρον  και  όταν  ένας  αρχιτέκτονας  προσλαµβάνεται  για  να  παρέχει 



επαγγελµατικές υπηρεσίες, να πληροί τα αποδεκτά κριτήρια που απαιτούνται για την κατάλληλη 
επιτέλεση αυτών των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα µέλη των περισσότερων επαγγελµατικών 
συλλόγων και,  βεβαίως,  της  UIA,  είναι  επιφορτισµένα µε  την  υποχρέωση να διατηρούν και 
προωθούν τις γνώσεις τους στην τέχνη και την επιστήµη της αρχιτεκτονικής, καθώς επίσης να 
σέβονται το σύνολο της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του.
…….
Οι αρχιτέκτονες επίσης υποχρεώνονται να εφαρµόζουν το πνεύµα και το γράµµα των νόµων 
που διέπουν τις επαγγελµατικές τους υποθέσεις και να εξετάζουν προσεκτικά τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων……
Η UIA, µέσω των προγραµµάτων των εθνικών της τµηµάτων και του Προγράµµατος Άσκησης 
του  Επαγγέλµατος,  επιδιώκει  να  καθιερώσει  αρχές  επαγγελµατικής  συµπεριφοράς  και 
επαγγελµατικά πρότυπα προς όφελος της δηµόσιας υγείας, της ασφάλειας, της ευηµερίας, και 
του πολιτισµού.  Επιπροσθέτως η UIA υποστηρίζει  τη θέση ότι  η αµοιβαία αναγνώριση των 
προτύπων  επαγγελµατικής  συµπεριφοράς  και  ικανότητας  θα  εξυπηρετήσει  το  δηµόσιο 
συµφέρον και ταυτόχρονα θα συµβάλλει στη διατήρηση της αξιοπιστίας του επαγγέλµατος.
Οι αρχές και τα πρότυπα της UIA στοχεύουν στην διεξοδική πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και 
πρακτική  εξάσκηση  των  αρχιτεκτόνων  έτσι  ώστε  να  είναι  ικανοί  να  ικανοποιήσουν  τις 
θεµελιώδεις επαγγελµατικές απαιτήσεις τους……
Άσκηση της Αρχιτεκτονικής (ενδεικτικές αναφορές από το πλήρες κείμενο)
Η άσκηση της αρχιτεκτονικής αφορά την παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών που συνδέονται 
µε τη ρύθµιση του δοµηµένου και αδόµητου χώρου. Αφορά επίσης τη σύλληψη και κατασκευή, 
επέκταση, διατήρηση, αποκατάσταση ή τροποποίηση χώρων, κτιρίων ή οµάδας κτιρίων. Αυτές 
οι  επαγγελµατικές  υπηρεσίες  περιλαµβάνουν  τους  ακόλουθους  τοµείς,  χωρίς  όµως  να 
περιορίζονται  µόνο  σε  αυτούς:  πολεοδοµία,  αρχιτεκτονική  τοπίου,  διαµορφώσεις  αστικού 
χώρου, προκαταρτικές µελέτες, σύνθεση των έργων, υλοποίηση προπλασµάτων και σχεδίων, 
διατύπωση εξειδικευµένων τεχνικών προδιαγραφών, συντονισµό της τεχνικής τεκµηρίωσης από 
άλλους επαγγελµατίες εφόσον υπάρχουν (συµβούλους µηχανικούς, πολεοδόµους, αρχιτέκτονες 
τοπίου και άλλους ειδικούς), την οικονοµία της κατασκευής, τη διαχείριση των συµβάσεων των 
έργων, την παρακολούθηση της κατασκευής (η οποία καλείται .επίβλεψη. σε µερικές χώρες) και 
τη διαχείριση των έργων….
Το επάγγελµα όπως το γνωρίζουµε σήµερα έχει αναπτυχθεί πολύ και έχει αλλάξει ριζικά. Οι 
επαγγελµατικές  υποχρεώσεις  έχουν  πολλαπλασιαστεί,  οι  απαιτήσεις  των  πελατών  και  οι 
τεχνολογικές  εξελίξεις  έχουν  γίνει  πιο  περίπλοκες,  οι  κοινωνικές  και  οι  περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις έχουν αποκτήσει περισσότερο πιεστικό χαρακτήρα. Αυτές οι αλλαγές µε τη σειρά 
τους  έχουν  µεταβάλλει  το  αρχιτεκτονικό  επάγγελµα,  ευνοώντας  τη  συνεργασία  µεταξύ  των 
πολλών εµπλεκοµένων πλευρών στη διαδικασία σχεδιασµού και κατασκευής…
Ο προσδιορισµός «αρχιτέκτονας» γενικά αποδίδεται από το νόµο σε ένα άτοµο που έχει  τα 
επαγγελµατικά και ακαδηµαϊκά προσόντα και γενικά είναι καταχωρηµένο / έχει άδεια άσκησης 
του επαγγέλµατος της αρχιτεκτονικής, στη χώρα που αυτό την εξασκεί και είναι υπεύθυνο για 
την  προώθηση  της  σωστής  και  βιώσιµης  ανάπτυξης,  της  ευηµερίας  και  της  πολιτισµικής 
έκφρασης της κοινωνίας στο χώρο, στη µορφή και στο ιστορικό πλαίσιο…..
Οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας και την αναγνώριση του δικαιώµατος 
άσκησης κάποιου ως αρχιτέκτονα όπως ορίζεται παραπάνω, είναι η γνώση, οι δεξιότητες και οι 
ικανότητες  που  αναφέρονται  παρακάτω  που  αποκτήθηκαν  στο  πλαίσια  αναγνωρισµένης 
πανεπιστηµιακής  εκπαίδευσης,  εµπειρίας  και  πρακτικής  εξάσκησης.  Τότε  µόνον  το  άτοµο 
θεωρείται επαγγελµατικά ικανό για την άσκηση της αρχιτεκτονικής.
Τον Αύγουστο του 1985, για πρώτη φορά, µία οµάδα χωρών έθεσε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις 
γνώσεων και ικανοτήτων για έναν αρχιτέκτονα (από την Directive 85/484/EEC της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)∗ 
Αυτές περιλαµβάνουν:

• Ικανότητα να δηµιουργεί αρχιτεκτονικά σχέδια που ικανοποιούν τόσο αισθητικές όσο και 
τεχνικές  απαιτήσεις,  και  τα  οποία  να  προσπαθούν  να  εξασφαλίσουνένα  βιώσιµο 
περιβάλλον

• Επαρκείς γνώσεις της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής και των τεχνών που 
έχουν σχέση µε αυτήν, της τεχνολογίας, και των ανθρωπιστικών επιστηµών.



• Γνώση των καλών τεχνών ως παράγοντα της ποιότητας της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
• Επαρκείς γνώσεις πολεοδοµίας και χωροταξικού σχεδιασµού, καθώς και τις ικανότητες 

που απαιτούνται από τη διαδικασία του σχεδιασµού.
• Κατανόηση της σχέσης ανάµεσα σε ανθρώπους και τα κτίρια και ανάµεσα στα κτίρια και 

το περιβάλλον τους, καθώς επίσης και της συσχέτισης των κτιρίων και του περιβάλλοντα 
χώρου τους µε τις ανθρώπινες ανάγκες και την ανθρώπινη κλίµακα.

• Μία επαρκή γνώση των µέσων επίτευξης περιβαλλοντικά βιώσιµου σχεδιασµού.
• Κατανόηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του ρόλου των αρχιτεκτόνων στην 

κοινωνία, και ειδικότερα των κοινωνικών παραµέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία 
του σχεδιασµού.

• Κατανόηση  των  µεθόδων  έρευνας  και  προετοιµασίας  του  φακέλου  ενός  µελετητικού 
σχεδίου.

• Κατανόηση του δοµικού σχεδίου, της κατασκευής και των προβληµάτων των µηχανικών 
που συνδέονται µε το σχεδιασµό των κατασκευών.

• Επαρκείς γνώσεις των φυσικών συνθηκών, της τεχνολογίας καθώς και της λειτουργίας 
των κτιρίων έτσι ώστε να τους παρέχονται εσωτερικές συνθήκες άνεσης και προστασίας 
από κλιµατολογικές συνθήκες.

• Απαραίτητες  ικανότητες  αρχιτεκτονικού  σχεδιασµού  για  την  ικανοποίηση  των 
απαιτήσεων  των  χρηστών  του  κτιρίου  εντός  των  ορίων  που  τίθενται  από  τους 
παράγοντες κόστους και των οικοδοµικών κανονισµών.

• Επαρκείς γνώσεις των βιοµηχανικών υλικών, του τρόπου οργάνωσης, των κανονισµών 
και των διαδικασιών που σχετίζονται στη µετατροπή µιας αρχιτεκτονικής σύλληψης σε 
κτίριο καθώς και στην ένταξη των σχεδίων στο συνολικό σχεδιασµό.

• Επαρκείς γνώσεις που αφορούν την χρηµατοδότηση και διαχείριση των έργων, καθώς 
και ελέγχου κόστους υλοποίησης.__

Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
……..
Σε αρµονία µε τον Καταστατικό Χάρτη της UIA/UNESCO για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση, η 
UIA  προωθεί  την  άποψη  ότι  η  πανεπιστηµιακή  εκπαίδευση  των  αρχιτεκτόνων  (εκτός  από 
πρακτική εξάσκηση και εµπειρία) δεν θα πρέπει να διαρκεί λιγότερο από 5 έτη, και να παρέχεται  
σε  πλήρες  ωράριο  µε  ένα  αναγνωρισµένο  πρόγραµµα  αρχιτεκτονικών  σπουδών  σε  ένα 
αναγνωρισµένο  πανεπιστήµιο,  ενώ  θα  επιτρέπει  ποικιλία  στην  παιδαγωγική  προσέγγιση, 
προσαρµογή στις τοπικές
συνθήκες, καθώς και ευελιξία στην ισοτιµία των σπουδών.
Εµπειρία / Εκπαίδευση / Πρακτική Εξάσκηση
Η  εκπαίδευση,  η  εµπειρία  και  η  πρακτική  εξάσκηση  είναι  µία  ειδικά  οργανωµένη  και 
κατευθυνόµενη  δραστηριότητα  που  αφορά  την  άσκηση  της  αρχιτεκτονικής  που 
πραγµατοποιείται είτε κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης ή µετά την απονοµή του 
επαγγελµατικού διπλώµατος αλλά πριν την απόκτηση της άδειας άσκησης.
Για τη συµπλήρωση της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης ώστε να προστατευθεί το κοινό συµφέρον, οι 
υποψήφιοι  για  την  απόκτηση της  άδειας άσκησης,  πρέπει  να ενσωµατώνουν στην  επίσηµη 
εκπαίδευσή τους και την πρακτική κατάρτιση.
Οι  κάτοχοι  διπλωµάτων αρχιτεκτονικής θα πρέπει  να έχουν συµπληρώσει  τουλάχιστο 2 έτη 
αποδεκτής πρακτικής εξάσκησης πριν την απόκτηση της άδειας για εργασία ως αρχιτέκτονες 
(αλλά µε αντικειµενικό σκοπό τα 3 έτη),  και  θα πρέπει να προβλέπονται  περιθώρια που να 
επιτρέπουν την ισοτιµία.
Επίδειξη Επαγγελµατικών Γνώσεων και Ικανοτήτων
Κάθε υποψήφιος  που ζητά την  άδεια  άσκησης της  αρχιτεκτονικής,  πρέπει  να  επιδείξει  στις 
αρµόδιες εθνικές αρχές ότι  κατέχει  ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και επαγγελµατικών 
ικανοτήτων.
…
Το κοινό συµφέρον εξασφαλίζεται ως προς τις γνώσεις και ικανότητες ενός αρχιτέκτονα µόνο 
αφού αυτός ή αυτή έχει αποκτήσει την απαιτούµενη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και πρακτική 
εξάσκηση, και έχει επιδείξει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την συνολική 
άσκηση της αρχιτεκτονικής.



Αυτά  τα  προσόντα  πρέπει  να  πιστοποιηθούν  µέσω  µιας  εξέτασης  ή  άλλης  αποδεκτής 
διαδικασίας.
…….
Οι γνώσεις και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από έναν αρχιτέκτονα πρέπει να µπορούν να 
αποδειχθούν από µία κατάλληλη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει  την 
επιτυχή  αντιµετώπιση  τουλάχιστον  µίας  εξέτασης  στο  τέλος  της  ολοκλήρωσης  του  κύκλου 
εκπαίδευσης / εµπειρίας / πρακτικής άσκησης. Οι γνώσεις και οι ικανότητες για την άσκηση του 
επαγγέλµατος που δεν αποτελούν αντικείµενο εξέτασης πρέπει  να εκτιµώνται  µε  έναν άλλο 
τρόπο. Αυτές οι γνώσεις περιλαµβάνουν θέµατα όπως διαχείρισης επιχειρήσεων και θεσµικά 
θέµατα.
Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος
…….
Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος αποτελεί την επίσηµη νοµική αναγνώριση των προσόντων ενός 
ατόµου  που  του  επιτρέπει  να  εξασκεί  το  επάγγελµα  του  αρχιτέκτονα.  Αυτή  η  αναγνώριση 
συνοδεύεται από περιορισµούς που εµποδίζουν άτοµα που δεν έχουν τα προσόντα να ασκούν 
ορισµένες λειτουργίες.
…….
Δεδοµένου  ότι  το  δηµόσιο  συµφέρον  συνδέεται  µε  ένα  βιώσιµο  και  ποιοτικό  δοµηµένο 
περιβάλλον,  και  δεδοµένων  των  κινδύνων  και  επιπτώσεων της  ανάπτυξης  στο  περιβάλλον 
αυτό,  είναι  σηµαντικό  οι  υπηρεσίες  στον  τοµέα  της  αρχιτεκτονικής  να  παρέχονται  από 
εξειδικευµένους επαγγελµατίες για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
……….
Η U.I.A. προωθεί το γεγονός της επιβολής µιας διαδικασίας που να δίνει το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος σε όλες τις χώρες. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: κριτήρια της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
Από την εισηγητική της έκθεση παρατίθεται:

(27)  Η  αρχιτεκτονική  δημιουργία,  η  ποιότητα  των  κατασκευών,  η 
αρμονική  ένταξή  τους  στο περιβάλλον,  ο  σεβασμός  των  φυσικών και 
αστικών  τοπίων,  καθώς  και  της  κοινής  και  ιδιωτικής  κληρονομιάς 
αποτελούν δημόσιο συμφέρον. Εφεξής, η αμοιβαία αναγνώριση των 
τίτλων εκπαίδευσης θα πρέπει  να βασίζεται  σε ποιοτικά και  ποσοτικά 
κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωρισμένων τίτλων 
εκπαίδευσης είναι σε θέση να κατανοούν και να εκφράζουν τις ανάγκες 
των μεμονωμένων ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και των συλλογικών 
φορέων σε θέματα χωροταξίας, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης 
των  κατασκευών,  διατήρησης  και  αξιοποίησης  της  αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, καθώς και προστασίας της ισορροπίας της φύσης.

Επίσης, στο άρθρο 46, αναφέρεται:
Η εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα,  που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού 
επιπέδου  και  της  οποίας  το  πρωταρχικό  στοιχείο  συνιστά  η 
αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών 
και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
και  να  παρέχει  την  εγγύηση ότι  ο  ενδιαφερόμενος  έχει  αποκτήσει  τις 
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν 
συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·
β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής 
καθώς  και  των  συναφών  τεχνών,  τεχνολογιών  και  επιστημών  του 
ανθρώπου·
γ)  γνώση  των  καλών  τεχνών  ως  παραγόντων  που  είναι  δυνατόν  να 
επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού 
και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού 
σχεδιασμού·



ε)  ικανότητα  κατανόησης  των  σχέσεων,  αφενός,  ανάμεσα  στους 
ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα 
στα  αρχιτεκτονικά  δημιουργήματα  και  το  περιβάλλον  τους,  καθώς  και 
ικανότητα  κατανόησης  της  ανάγκης  αρμονικού  συνδυασμού  των 
αρχιτεκτονικών  δημιουργημάτων  με  τους  χώρους,  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα·
στ)  ικανότητα  κατανόησης του  επαγγέλματος  του  αρχιτέκτονα και  του 
ρόλου του στην κοινωνία,  ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων 
στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·
ζ)  γνώση  των  μεθόδων  τεκμηρίωσης  και  προπαρασκευής  της 
οικοδομικής μελέτης·
η)  γνώση  των  προβλημάτων  στατικού  σχεδιασμού,  οικοδομικής  και 
έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των 
κτιρίων·
θ)  προσήκουσα  γνώση  των  προβλημάτων  που  έχουν  σχέση  με  τις 
φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της 
λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία 
εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας·
ι)  τεχνική  ικανότητα,  χάρη  στην  οποία  ο  αρχιτέκτονας  θα  μπορεί  να 
επινοεί  κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις 
χρησιμοποιούν,  σεβόμενος  τους  οικονομικούς  περιορισμούς  και  τους 
οικοδομικούς κανονισμούς·
ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και 
διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών 
και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: επίπεδα επαγγελματικών προσόντων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
Η οδηγία 36, στο άρθρο 11, διακρίνει τέσσερα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.
α) βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η 
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 
κράτους, βάσει:
i) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των 
στοιχείων β), γ), δ) ή ε) ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του 
επαγγέλματος  σε  ένα  κράτος  μέλος  με  πλήρη  απασχόληση  επί  τρία  συναπτά  έτη  ή  επί 
ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία,
ii) είτε γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της 
έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις.
β)  πιστοποιητικό που  βεβαιώνει  επιτυχή  ολοκλήρωση  κύκλου  σπουδών  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,
i) είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 
άλλον από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο γ) ή/και με την επιπλέον αυτού του κύκλου 
σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος,
ii)  είτε  τεχνικής  ή  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  συμπληρωμένου  ενδεχομένως  με  κύκλο 
σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο i) ή/και με 
την  επιπλέον  αυτού  του  κύκλου  σπουδών  απαιτούμενη  πρακτική  άσκηση  ή  άσκηση  του 
επαγγέλματος·
γ) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
i) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στα στοιχεία δ) 
και  ε),  διάρκειας  τουλάχιστον  ενός  έτους ή  ισοδύναμης  διάρκειας  υπό  καθεστώς  μερικής 
παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η 
ολοκλήρωση του  κύκλου  δευτεροβάθμιων  σπουδών που απαιτείται  για  την  πρόσβαση στην 
ανώτατη  ή  ανώτερη  εκπαίδευση  ή  την  ολοκλήρωση  ισοδύναμης  σχολικής  εκπαίδευσης  στο 
δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του 
κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,
ii)  είτε,  στην  περίπτωση  νομοθετικά  κατοχυρωμένου  επαγγέλματος,  κύκλος  εκπαίδευσης  με 
ειδική διάρθρωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, ισότιμος με το επίπεδο εκπαίδευσης 



που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο i), ο οποίος παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό επίπεδο 
και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων. Ο κατάλογος 
του  παραρτήματος  ΙΙ  μπορεί  να  τροποποιηθεί  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  58 
παράγραφος 2 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που καλύπτει τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην προηγούμενη φράση·
δ)  δίπλωμα που  βεβαιώνει  επιτυχή  ολοκλήρωση  της  εκπαίδευσης  μεταδευτεροβάθμιου 
επιπέδου,  διάρκειας τουλάχιστον τριών και  όχι  άνω των τεσσάρων ετών ή  ισοδύναμης 
διάρκειας  υπό  καθεστώς  μερικής  παρακολούθησης,  σε  πανεπιστήμιο  ή  ίδρυμα  ανώτερης 
εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου,  καθώς και  την ενδεχομένως 
απαιτούμενη  επιπλέον  αυτού  του  κύκλου  μεταδευτεροβάθμιων  σπουδών  επαγγελματική 
κατάρτιση·
ε)  δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων 
σπουδών  ελάχιστης  διάρκειας  τεσσάρων  ετών ή  αντίστοιχης  διάρκειας  υπό  καθεστώς 
μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα 
ανάλογου  επιπέδου,  καθώς και,  ενδεχομένως,  την  επαγγελματική  κατάρτιση  που  μπορεί  να 
απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Γνωστικό αντικείμενο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Τομείς και Πτυχές Εκπαίδευσης – Ενδεικτικά 

1. Βασικές γνώσεις 
Πτυχές : 

• Αρχιτεκτονικές συνθέσεις 
• Ελεύθερο σχέδιο
• Ιστορία και θεωρία
• Γεωμετρικές απεικονίσεις
• Στατική 
• Αντοχή των υλικών
• Τεχνολογία σκυροδέματος
• Γεωτεχνικά – εδαφολογικά – θεμελιώσεις
• Τεχνολογία δομήσιμων υλικών
• Πολεοδομικός  και  αστικός  σχεδιασμός,  όπως  και  σχεδιασμού  υπαίθριων 

δημόσιων  χώρων  και  τοπιακών  παρεμβάσεων  σε  αστικές  και  περιαστικές 
περιοχές.-

• Μελέτη και αποτύπωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
• Τα μαθήματα αρχιτεκτονικών κατασκευών και αντικειμένου.

2. Τομέας: Αρχιτεκτονική κτιριακών έργων . 
Πτυχές : 

• Αρχιτεκτονική σύνθεση και κριτική, 
• Οικοδομική τεχνολογία
• Αναβαθμίσεις, αποκαταστάσεις κτιρίων, 
• Βιοκλιματική σχεδίαση, ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους

3. Τομέας : Ειδικά αρχιτεκτονικά έργα
Πτυχές : 

• Παραδοσιακοί οικισμοί, αποτυπώσεις, επεκτάσεις, αποκαταστάσεις
• Διατηρητέα κτίρια και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους

4. Τομέας : Χωροταξία
Πτυχές : 

• Χωροταξικός σχεδιασμός 
• Περιβαλλοντικά κριτήρια - προστασία οικοσυστημάτων 
• Περιφερειακή ανάπτυξη και δημόσια οικονομικά
• Σχεδιασμός μεταφορών 

5. Τομέας : Πολεοδομία 
Πτυχές : 



• Αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, συστήματα, επεκτάσεις, λειτουργικά και 
βιοκλιματικά  κριτήρια,  σχεδιασμός  υπαίθριων  δημόσιων  χώρων  και  τοπιακών 
παρεμβάσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές

• Αναπλάσεις αστικών περιοχών και παραθαλασσίων περιοχών
• Περιβαλλοντικά κριτήρια και συστήματα

3η Εισήγηση

Εισηγητής: Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ)
Παρουσίαση: Θάνος Ανδρίτσος 

Όχι  στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών.  Όχι  στη 
μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποιήσεων.
Τον περασμένο Απρίλιο, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4254/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης 
και  ανάπτυξης  της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και  άλλες 
διατάξεις».  Το  πολυνομοσχέδιο  αυτό,  το  οποίο  αποτελεί  συνέχεια  και  κορύφωση  της 
μνημονιακής πολιτικής και της διακήρυξης της Μπολόνια και εισάγει βίαια τεράστιες αλλαγές σε 
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, περιλαμβάνει και ρυθμίσεις με εξαιρετική σημασία για τους 
αρχιτέκτονες  και  συνολικά  τους  μηχανικούς.  Σηματοδοτεί  την  πλήρη  διάλυση  των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, την αποσύνδεση του πτυχίου με το επάγγελμα 
και  τη  νομοθετική  κατοχύρωση  του  αέναου  κυνηγιού  για  τη  λήψη  πιστοποιήσεων  και 
καταρτίσεων  εντός  ενός  ανταγωνιστικού  αγώνα  δρόμου  μεταξύ  των  εργαζομένων 
μηχανικών/τεχνικών.
Συγκεκριμένα, η υποπαράγραφος ΙΓ.12 με τίτλο «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Πολιτικού 
Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθιστά το νόμο 4663 του 1930 που όριζε τον 
τρόπο άσκησης του επαγγέλματος. Με αυτή, αλλάζει εκ βάθρων το ποιος μπορεί να ασκεί το 
επάγγελμα του μηχανικού, αναιρούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο 
πτυχίο καθώς θα καθορίζονται από μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εισηγείται 
σχετική Επιτροπή μετά από γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ας δούμε λίγο πιο 
αναλυτικά τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή:
Εξίσωση προς τα κάτω των πτυχίων.
Με το  πολυνομοσχέδιο  και  τα  Προεδρικά  Διατάγματα  που θα ακολουθήσουν,  η  κυβέρνηση 
ισοπεδώνει προς τα κάτω όλους τους μηχανικούς/τεχνικούς (απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ιδρυμάτων 
του  εξωτερικού  και  Κολεγίων).  Το  πτυχίο  θα  αποτελεί  πλέον  προθάλαμο  επί  πληρωμή 
εξετάσεων και πιστοποιήσεων. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύει να 
«λύσει» και το ζήτημα των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των ειδικοτήτων: (σχεδόν) κανείς δεν θα 
έχει  πλήρη  επαγγελματικά  δικαιώματα,  όλοι  θα  μπορούν  να  αποκτούν  μικρά  τμήματα 
δικαιωμάτων, αρκεί να πληρώνουν και να πιστοποιούνται. 
Αποσύνδεση του επαγγέλματος με το πτυχίο.
Στην  πραγματικότητα,  η  εξίσωση  των  πτυχίων,  δε  σημαίνει  πρόσβαση  περισσότερων  στα 
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Το αντίθετο, σημαίνει αφαίρεση κάθε 
πραγματικού επαγγελματικού δικαιώματος από κάθε πτυχίο και απόφοιτο. Πλέον, περισσότεροι 
θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού, το οποίο όμως δε θα παρέχει πρόσβαση 
παρά μόνο σε  πολύ μικρό μέρος  των αντικειμένων του  επαγγέλματος.  Αυτό γίνεται  σαφές, 
καθώς στο νόμο αναφέρονται ρητά «ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του 
βασικού κύκλου σπουδών», «επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις 
απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων» και «περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα 
άσκησης  συγκεκριμένης  επαγγελματικής  δραστηριότητας  σε  περιπτώσεις  τεχνικών  έργων ή 
τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη 
επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση». Ο συγκεκριμένος καθορισμός των παραπάνω 
θα γίνει με τα Προεδρικά Διατάγματα που θα συνταχθούν με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ.



Μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποιήσεων.
Με βάση το νόμο, δίδεται στο ΤΕΕ ένα χρονικό διάστημα για να γνωμοδοτήσει στην αρμόδια 
επιτροπή.  Έχουμε  την  κατοχύρωση  και  ενίσχυση  ενός  νέου  ρόλου  του  Επιμελητηρίου,  ως 
«αξιολογητή»  και  «πιστοποιητή»  των  συναδέλφων,  ως  παρόχου  των  καταρτίσεων  που  θα 
αποτελούν  το  μοντέλο  της  άσκησης  του  επαγγέλματος,  έτσι  όπως  το  οραματίζονται  η 
κυβέρνηση, η ΕΕ, το ΔΝΤ και το μεγάλο κατασκευαστικό κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο, έχει ξεκινήσει να 
συμβαίνει εδώ και καιρό με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους ελεγκτές δόμησης. Το ίδιο 
το ΤΕΕ,  αποδέχεται  αυτή τη μεταστροφή,  ενώ παράλληλα θεωρεί  ότι  θα «προστατέψει» το 
επάγγελμα, με προτάσεις όπως η σκλήρυνση των εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλματος 
κ.ά. Παράλληλα με τις εξετάσεις και τα σεμινάρια το ΤΕΕ κερδοσκοπεί ασύστολα πάνω στην 
ανεργία και την απελπισία των μηχανικών.
Τα κόμματα της μνημονιακής συγκυβέρνησης, τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ και οι φίλοι τους 
στους  μεγάλους,  εγχώριους  και  διεθνείς,  κατασκευαστικούς  κολοσσούς,  υποστηρίζουν ότι  η 
«απελευθέρωση  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού»  θα  φέρει  θετικά  αποτελέσματα  στην 
κοινωνική πλειοψηφία. Πρόκειται για τεράστιο ψέμα. Καταρχήν, το επάγγελμα του μηχανικού 
δεν  ήταν  ποτέ  κλειστό,  αλλά  νομοθετικά  κατοχυρωμένο.  Αντιθέτως  κλειστό  γίνεται  ένα 
επάγγελμα  που  δυνατότητα  να  το  ασκούν  στο  σύνολό  του  έχει  μόνο  μια  κλειστή  κάστα 
πλούσιων εργοδοτών που έχει καταφέρει να αποκτήσει όλες τις πιστοποιήσεις και διαβαθμίσεις. 
Το  βασικότερο,  ωστόσο,  είναι  να  δούμε  τα  αποτελέσματα  που  έφερε  η  κατάργηση  των 
ελάχιστων  αμοιβών,  λίγα  χρόνια  πριν.  Όχι  μόνο  δεν  έφερε  αύξηση  της  οικοδομικής 
δραστηριότητας – που τείνει σχεδόν να εξαλειφθεί πλήρως - αλλά οδήγησε τους μηχανικούς σε 
μια αδυσώπητη κούρσα υποβάθμισης όχι μόνο των αμοιβών τους αλλά και της ποιότητας και 
ασφάλειας του παρεχόμενου έργου. Και βεβαίως κάτι τέτοιο, καθόλου δεν ωφέλησε τα λαϊκά 
στρώματα που καταστρέφονται από τη μνημονιακή πολιτική. 
Μέσα από το νόμο αυτό, καθόλου δε θα βελτιωθεί το παραγόμενο έργο όπως ισχυρίζεται το 
ΤΕΕ, αντιθέτως θα υποβαθμιστεί. Άλλωστε, το σπάσιμο των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει 
μια  παντελώς αντιεπιστημονική  βάση,  καθώς το  κάθε  επιμέρους δικαίωμα ή  κατάρτιση δεν 
συνιστά αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο. Η πλειοψηφία των μηχανιών ανέκαθεν ακολουθούσαν 
την  πρόοδο  της  έρευνας  και  της  καινοτομίας  στο  επάγγελμα,  χωρίς  την  ανάγκη  των 
πιστοποιήσεων. Αυτές, όχι μόνο αποτελούν φραγμό στην εργασία αλλά ούτε διασφαλίζουν στο 
ελάχιστο αυξημένη ποιότητα του παραγόμενου έργου, όπως απέδειξαν και τα πιστοποιητικά 
-παρωδία ενεργειακής απόδοσης.
Η απορρύθμιση αυτή θα επιδεινώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούν τις επαγγελματικές 
τους  δραστηριότητες  όλοι  οι  μηχανικοί/τεχνικοί,  όλων  των  βαθμίδων  της  εκπαίδευσης.  Το 
άνοιγμα της πρόσβασης σε τμήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους κάθε λογής 
διάρκειας και περιεχόμενου σπουδών (π.χ. τριετή κολλέγια κ.ά.), θα καταστήσει την εργασία 
όλων φθηνότερη ενώ ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια να συγκροτηθεί μια κλειστή ιεραρχία στο 
επάγγελμα μέσω εξετάσεων και πολλών επιπέδων προσόντων. 
Όσοι  δεν καταφέρνουν να «πιστοποιηθούν» θα αποτελούν το φθηνό εργατικό δυναμικό του 
κλάδου  που  θα  συμπαρασέρνει  προς  τα  κάτω  τις  αποδοχές  και  για  όσους  τελικά 
«πιστοποιούνται». Για τους συναδέλφους που προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους, 
αυτό που θα μείνει θα είναι οι συνεχείς εξεταστικοί φραγμοί, το ατομικό κόστος της δια βίου 
μάθησης και μια αέναη περιπλάνηση για συλλογή ατομικά πιστοποιημένων προσόντων. Στην 
παραπάνω εργασιακή ζούγκλα στο τέλος  μόνο ο  ισχυρότερος,  δηλαδή οι  επιχειρήσεις  που 
έχουν  τη  δυνατότητα  να  παρέχουν  μεγάλες  εκπτώσεις  και  παράλληλα  να  εκμεταλλεύονται 
φθηνό  εργατικό  δυναμικό,  θα  επιβιώσουν,  σε  βάρος  του  μικρού  γραφείου  και  του 
αυτοαπασχολούμενου. 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Όχι στην απόσπαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα πτυχία, να μην γίνουν τα 
πτυχία  μας  απλά  ο  προθάλαμος  ενός  συστήματος  διαρκούς  και  επί  πληρωμή 
πιστοποίησης  και  εξέτασης  κατακερματισμένων  δεξιοτήτων.  Όχι  στον  περεταίρω 
κατακερματισμό  σε  επίπεδα  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων,  καμία  σκέψη  για 
διαχωρισμό των μηχανικών σε  «junior»  και  «senior»,  για  θεσμοθέτηση «δόκιμων» ή 
«ασκούμενων» μηχανικών. Όχι στην πρακτική άσκηση. Απόσυρση της υποπαραγράφου 



ΙΓ.12 του ν.4254/2014 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του 
αρχιτέκτονα και του τοπογράφου.

• Όχι  στην  Οδηγία  2005/36/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  που  εξισώνει  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, κατάργηση του σχετικού ΠΔ που την 
ενσωματώνει  στην  εθνική  νομοθεσία.  Όχι  στο  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Προσόντων,  στη 
διακήρυξη της Μπολόνια και στον «Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης».

• Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και  επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων και 
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων ενάντια στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και 
την αγορά των «επαγγελματικών προσόντων».

• Να θεσμοθετηθούν ξανά οι ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία και οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας για τους μισθωτούς και τους μισθωτούς με ΔΠΥ. Πλήρη και σταθερή εργασία 
για όλους.

• Μία σχολή ανά γνωστικό  αντικείμενο,  όλα  τα επαγγελματικά  δικαιώματα στο πτυχίο. 
Επαγγελματικά  δικαιώματα  που  καλύπτουν  πλήρως  το  γνωστικό  αντικείμενο  των 
σπουδών  με  μείωση  των  επικαλύψεων  στο  πλαίσιο  ενός  επιστημονικού  και 
συναδελφικού  διαλόγου  μεταξύ  των  ειδικοτήτων.  Ενιαία  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  με 
κατάργηση των ΤΕΙ και ένταξή τους στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Ενιαίους 
πενταετείς κύκλους σπουδών για όλους τους μηχανικούς. 

• Κατοχύρωση της δυνατότητας δημόσιας και δωρεάν επανεκπαίδευσης των μηχανικών, 
με άδειες μετ’ αποδοχών και ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα επιμόρφωσης.

4η Εισήγηση

Εισηγητής: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Παρουσίαση: Αφροδίτη Αυγερινού

Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την πιστοποίηση και την αποσύνδεση 
πτυχίου -επαγγέλματος!
Η έναρξη των εξετάσεων για την πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών από το ΤΕΕ ήταν 
απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά πορεία μέτρων και διατάξεων που κατεδαφίζουν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών. Με τις ρυθμίσεις του Ιανουαρίου του 
2014, ανατέθηκε  σε  ΤΕΕ  &  ΕΕΤΕΜ  η  πιστοποίηση  του  συνόλου  των  τεχνικών 
δραστηριοτήτων, προβλέποντας μάλιστα νέα δομή για το ΤΕΕ ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες 
τις  κατηγορίες  εργαζομένων που  θα  πιστοποιεί.  Επιπρόσθετα,  το  ΤΕΕ αποκτά  γενικότερες 
αρμοδιότητες  ρύθμισης  σειράς  παραμέτρων  που  αφορούν  στα  τεχνικά  έργα,  από  τις 
προδιαγραφές μέχρι την τιμολόγηση. Το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Απρίλη στη 
Βουλή προβλέπει εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και 
κολλεγίων  και  είναι  αναπόσπαστα  δεμένο  με  την  προώθηση  της  επαγγελματικής 
πιστοποίησης.

Το μεγάλο παραμύθι της «απελευθέρωσης»…
Οι πολιτικοί  υπηρέτες της άρχουσας τάξης, σε κάθε εκδοχή τους (κυβέρνηση, ηγεσίες ΤΕΕ, 
ΕΕΤΕΜ,  βιομήχανοι,  κόμματα  του  ευρωμονόδρομου),  προσπαθούν  να  πείσουν  τους 
απόφοιτους  των  Πολυτεχνείων,  των  ΤΕΙ  και  των  κολλεγίων,  αλλά  και  όλο  το  λαό,  ότι  η 
«απελευθέρωση» του επαγγέλματος σημαίνει, δήθεν, ότι όλοι οι απόφοιτοι θα ασκούν ελεύθερα 
το επάγγελμα του μηχανικού. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!  Η ωμή - 
και  τραγική  –  αλήθεια  είναι  ότι  ΟΛΟΙ, διπλωματούχοι  και  πτυχιούχοι  μηχανικοί, 
απόφοιτοι  κολλεγίων  κλπ.,  δε  θα  έχουν  ΚΑΝΕΝΑ  επαγγελματικό  δικαίωμα  με  την 
απόκτηση του τίτλου σπουδών τους. Η μόνη «ισότητα» μεταξύ τους θα είναι στην πρόσβαση 
σε έναν κυκεώνα επαγγελματικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων από φορείς στην υπηρεσία 
του μεγάλου κεφαλαίου (είτε είναι δημόσιοι όπως το ΤΕΕ, είτε είναι ιδιωτικοί όπως οι εταιρείες 
της ένωσης HELLAS CERT), με δυσβάσταχτο κόστος και πολλαπλά επίπεδα κατάτμησης των 



επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό τμήμα των μηχανικών θα 
διαθέτει στο μέλλον τα σημερινά επαγγελματικά δικαιώματα. 

…και ο «δράκος» του που έρχεται από τα παλιά
Πιστοποίηση των δραστηριοτήτων σημαίνει στην πραγματικότητα  πλήρης αποσύνδεση του 
πτυχίου  από  την  άσκηση  του  επαγγέλματος.  Η  κατεύθυνση  αυτή δεν  αποτελεί  μια 
επιμέρους πολιτική, αλλά είναι συστατικό στοιχείο της ίδιας της ύπαρξης της ΕΕ, μιας και 
η αρχή της «απελευθέρωσης» της κίνησης εργαζομένων στο έδαφός της αποτελεί μια από τις  
τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στην πράξη, έχει ξεκινήσει ήδη από 
το  1989  με  μια  σειρά  από  ευρωπαϊκές  οδηγίες  (οδηγία  89/48,  92/51,  2005/36/Μπολόνια, 
Μπολκενστάιν, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων), ενώ, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το 
σύνολο της νομοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών και οι αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Φυσικά,  δεν  πρόκειται  για  κάποιο  «τεχνοκρατικό  λάθος»,  ούτε  για  κάποια  «ιδεολογική 
νεοφιλελεύθερη εμμονή» κάποιων γραφειοκρατών, αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή που 
υπηρετεί τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων για φθηνότερη εργατική δύναμη και 
διέξοδο σε νέα πεδία κερδοφόρας δραστηριότητας. Είναι τμήμα της γενικότερης πολιτικής 
της ανταγωνιστικότητας που ακολουθείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με ή χωρίς μνημόνιο, 
εντός ή εκτός Ευρωζώνης,  αποτυπώνεται  σε όλες τις συνθήκες και  τις  οδηγίες της,  από τη 
θεμελιακή  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  μέχρι  τη  σύγχρονη  στρατηγική  «Ευρώπη  2020».  Ίδια 
πολιτική ακολουθείται στη Μ. Βρετανία που δεν έχει ευρώ, στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες και 
τις ΗΠΑ που δεν βρίσκονται στην ΕΕ. Με την «απελευθέρωση», οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται 
να πωλούν την εργατική τους δύναμη με όλο και χειρότερους όρους, την ίδια στιγμή που η 
συγκέντρωση  της  παραγωγής  οδηγεί  αντικειμενικά  στην  καταστροφή  της  πλειοψηφίας  των 
αυτοαπασχολούμενων.
Τέτοια μέτρα θα είναι αναγκαία και θα λαμβάνονται νομοτελειακά από τις κυβερνήσεις και 
το  πολιτικό  προσωπικό  των  μονοπωλίων όσο κριτήριο  και  κίνητρο  της  παραγωγής 
είναι  το  κέρδος  και  η  ανάγκη  των  ομίλων  για  θωράκιση  της  ανταγωνιστικότητας.  Η 
θεωρία ότι  μπορεί  να υπάρξει  μιας μορφής κρατική ρύθμιση η οποία θα «βάλει  τάξη» στην 
αναρχία  της  παραγωγής,  στο  αδυσώπητο  κυνήγι  του  κέρδους  και  θα  σταματήσει  την 
υπερεκμετάλλευση  των  εργαζόμενων,  διασφαλίζοντας  τόσο  τα  κέρδη  των  «υγιών» 
επιχειρηματικών ομίλων, όσο και την κοινωνική ευημερία, είναι απλά μια ολέθρια αυταπάτη που 
μόνο το κεφάλαιο και τους υπηρέτες του ωφελεί.

Τι σημαίνει «πιστοποίηση» για τα συμφέροντα του εργαζόμενου μηχανικού;
Σημαίνει, πρώτον, ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, οποιασδήποτε βαθμίδας, υποβαθμίζονται 
στο  επίπεδο  απλού  εισιτήριου  για  τις  αντίστοιχες  (και  πολλαπλές)  επαγγελματικές 
εξετάσεις του ΤΕΕ, χωρίς καμία άλλη αξία. Ο μηχανικός/τεχνικός που δεν θα επιτύχει στις 
εξετάσεις  αυτές,  πρακτικά,  έχει  μοναδική  εναλλακτική  να  δουλέψει  ως  μισθωτός,  χωρίς  να 
καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου του, χωρίς εργασιακά και επαγγελματικά 
δικαιώματα.  Και  αυτό,  μέχρις ότου αποκτήσει  την “αναγκαία επαγγελματική πείρα”  ώστε να 
«πιστοποιηθεί επιτυχώς». Μια πείρα η οποία μπορεί να αυξομειώνεται και να προσανατολίζεται 
εκεί  που  τα  συμφέροντα  και  οι  ανάγκες  της  κερδοφορίας  των  επιχειρηματικών  ομίλων 
επιτάσσουν σε κάθε  φάση.  Η πιστοποίηση για  τους  αυτοαπασχολούμενους  μηχανικούς  και 
τεχνικούς οδηγεί σε σταδιακή  αδυναμία αυτοτελούς άσκησης του επαγγέλματος, αφού οι 
πιστοποιήσεις  σε  πολλαπλά  αντικείμενα  θα  είναι  τελικά  αλληλοαποκλειόμενες  για  λόγους 
οικονομικούς, χρονικούς (αδύνατη η εμπειρία σε πολλαπλά αντικείμενα) και νομικούς.
Σημαίνει,  δεύτερον,  ότι  η παρουσία στο χώρο μιας  μεγάλης μάζας φτηνού,  ευέλικτου και 
χωρίς  δικαιώματα  επιστημονικού/τεχνικού  προλεταριάτου  θα  συμπιέσει  ακόμη 
περισσότερο  την  τιμή  της  εργατικής  δύναμης  όλων  των  μισθωτών  μηχανικών  και 
τεχνικών, «πιστοποιημένων και μη», το ίδιο και τις αμοιβές των αυτοαπασχολούμενων 
και,  γενικά,  των μικροεπαγγελματιών.  Οι  μόνοι  που θα βγουν  ωφελημένοι  από αυτή τη 
διαδικασία,  είναι  η  μεγάλη εργοδοσία και  οι  μονοπωλιακοί  όμιλοι.  Πέρα από τη μείωση του 
μισθολογικού  τους  κόστους  και  τη  διάλυση των εργασιακών σχέσεων,  θα  αποκτήσουν  ένα 
ακόμη  όπλο  στην  πορεία  επιτάχυνσης  της  συγκέντρωσης  της  παραγωγής  έργων  και  του 
κεφαλαίου στον κλάδο στα χέρια όλο και λιγότερων και πιο ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων.
Σημαίνει, τρίτον, ότι η ίδια η ποιότητα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα καθορίζεται πλέον 



«και με τη βούλα» ,  από τις δυνάμεις του κεφαλαίου,  της αγοράς. Η εκπαίδευση, ό,τι  κι  αν 
λέγεται  από  διάφορους  περί  της  “αυταξίας  της  γνώσης”,  είναι  αντικειμενικά  αναπόσπαστα 
δεμένη  με  τις  ανάγκες  της  παραγωγής.  Εφόσον  οι  δυνάμεις  της  αγοράς  και  του  μεγάλου 
κεφαλαίου έχουν τον “τελευταίο λόγο” για το ποιος τεχνικός μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα και 
ποιος όχι, είναι φανερό ότι θα έχουν –οι ίδιες αυτές δυνάμεις– και τον τελευταίο λόγο στο τι 
πρέπει να μαθαίνει ο μηχανικός/τεχνικός, και ποια θα είναι η διάρκεια των σπουδών του, στο 
πόσοι  και  ποιοι  πρέπει  να σπουδάζουν κ.λπ.  Αντί,  λοιπόν,  για  ολοκληρωμένη επιστημονική 
γνώση και ειδίκευση στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, το αποτέλεσμα θα είναι η πλήρης 
επικράτηση των βραχυχρόνιων αποσπασματικών καταρτίσεων προς όφελος της κερδοφορίας 
των ομίλων. 

Μήπως, άραγε, θα κερδίσουν κάτι τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα;
Οι θιασώτες της παντός είδους «απελευθέρωσης» επιχειρηματολογούν –όπως είδαμε ότι κάνει 
το ΤΕΕ– στο όνομα των «συμφερόντων της κοινωνίας», η οποία θα απολαύσει «μικρότερα 
κόστη»,  «καλύτερη  ποιότητα»,  «μεγαλύτερη  ασφάλεια»  και  άλλα  «όνειρα  θερινής  νυκτός». 
Όμως, στον καπιταλισμό –για να πάρουμε μόνο το παράδειγμα της οικοδομής– ο εργολάβος 
(είτε  είναι  μηχανικός,  είτε  όχι)  κατασκευάζει  με  στόχο  να  πουλήσει.  Στην  πράξη,  ο 
μελετητής/επιβλέπων μηχανικός είτε είναι ο ίδιος επιχειρηματίας και σαν τέτοιος σκέφτεται πως 
θα μειώσει το κόστος ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος, είτε εξαρτάται άμεσα από τον εκάστοτε 
επιχειρηματία-κατασκευαστή, ο οποίος λειτουργεί με αυτό το κριτήριο και, έτσι,  «υποκύπτει» 
στις πιέσεις του. Να ποια είναι η αιτία της υποβάθμισης της ποιότητας και της ασφάλειας των 
έργων  για  όποιον  θέλει  να  βλέπει  την  πραγματικότητα  όπως  είναι  κι  όχι  μέσα  από  τους 
παραμορφωτικούς φακούς των υπηρετών του μεγάλου κεφαλαίου.
Όσο  για  τα  «δάκρυα»  περί  «ακριβών  και  μη  πιστοποιημένων  υλικών»  και  «ελλιπών 
προδιαγραφών», οι κυβερνήσεις των μονοπωλίων, διαχρονικά, ούτε ήθελαν, ούτε θέλουν, ούτε 
και μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τους μεγαλοεισαγωγείς ή/και μεγάλους παραγωγούς 
δομικών υλικών, με τις μελετητικές εταιρείες και τους κατασκευαστικούς ομίλους και, φυσικά, 
δεν τους έφταιξε σ’αυτό η μη ύπαρξη μητρώων. Ενώ υποκρίνονται ότι ενδιαφέρονται για την 
προστασία του λαϊκού εισοδήματος,  την ίδια στιγμή ενισχύουν ποικιλόμορφα τα καρτέλ των 
δομικών  υλικών,  του  σιδήρου  και  του  τσιμέντου,  τα  μονοπώλια  στις  κατασκευές,  τις 
τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, την ενέργεια, τις τράπεζες, σε κάθε τομέα της οικονομίας.
Χαμένα επίσης βγαίνουν τα λαϊκά στρώματα και οικονομικά, καθώς πληρώνουν τη γιγάντωση 
του  κόστους  των  τεχνικών  έργων,  αλλά  και  την  ευθυγράμμιση  των  προτεραιοτήτων  των 
τεχνικών  έργων  με  τις  ανάγκες  των  κατασκευαστικών  ομίλων,  μέσα  από  το  πολλαπλό 
χαράτσωμα  των  διοδίων,  των  φοροελαφρύνσεων  και  των  ποικίλων  ενισχύσεων  προς  το 
κεφάλαιο, των «τελών τακτοποίησης», του κόστους για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ κ.λπ. κ.λπ., 
πάντα στο όνομα της «ανάπτυξης»...

Η ηγεσία του ΤΕΕ, πρόθυμος συνεργός στο έγκλημα…
Το ΤΕΕ με  αφορμή την  εξίσωση αποφοίτων  ΑΕΙ-ΤΕΙ-Κολεγίων,  επιχειρεί  να  εμφανιστεί  ως 
προστάτης των συμφερόντων των εργαζόμενων μηχανικών. Όλο το προηγούμενο διάστημα, 
όμως,  όχι  απλά  δεν  αντιπάλεψε,  αλλά  προώθησε  ενεργά  την  ευρωενωσιακή  πολιτική 
αποσύνδεσης πτυχίου-επαγγέλματος.  Ας  θυμηθούμε  τι  έλεγε:  αφού η πολιτική της  ΕΕ είναι 
δεδομένη,  ας  την  εφαρμόσουμε  εμείς  για  να  μην αναλάβουν  την  εφαρμογή  της  «οι  κακοί» 
(άλλοτε  τα  ΤΕΙ,  άλλοτε  το  υπ.  Παιδείας,  άλλοτε  το  υπ.  Οικονομικών,  άλλοτε  η  Επιτροπή 
Ανταγωνισμού κ.ό.κ.). Έφτασε στο σημείο στην προηγούμενη θητεία να πάρει αποφάσεις για 
γραπτές,  αυστηρές εξετάσεις  για  την απόκτηση της άδειας άσκησης,  για  την ίδρυση φορέα 
πιστοποίησης  των  τεχνικών  επαγγελμάτων  κλπ.,  παίζοντας  το  ρόλο  του  «λαγού»  για  την 
κυβέρνηση η οποία τώρα έρχεται να υλοποιήσει αυτές τις κατευθύνσεις!
Σήμερα πρωταγωνιστεί στην οργάνωση των πιστοποιήσεων (ενεργειακοί επιθεωρητές, 
ελεγκτές  δόμησης  κλπ.)  και  διεκδικεί  να  πάρει  τη  θέση  του  ρυθμιστή  αυτής  της 
διαδικασίας  προκειμένου  «να  μην  αφεθεί  αυτή  η  δυνατότητα  σε  ιδιωτικούς  φορείς 
πιστοποίησης». Ταυτόχρονα, σκόπιμα φωνασκεί για τον κίνδυνο κατάργησης της άδειας 
άσκησης  επαγγέλματος,  αποσυνδέοντάς  την  από  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα.  Η 
στάση  του  είναι  βαθιά  υποκριτική  και  αποπροσανατολιστική.  Τι  αξία  έχει  για  έναν 
εργαζόμενο  μηχανικό  μια  «άδεια»  αποψιλωμένη  από  δικαιώματα,  τα  οποία  για  να 
αποκτηθούν  θα  πρέπει  ο  τελευταίος  και  να  πληρώσει  αδρά  και  να  τελεί  υπό  τη 



δαμόκλειο σπάθη των εξετάσεων πιστοποίησης; Μια τέτοια «άδεια» θα καταντήσει κενό 
χαρτί  για  τον  εργαζόμενο  μηχανικό,  όπως  και  ο  τίτλος  σπουδών.  Γιατί  είναι  τόσο 
σημαντικό το αν θα χαρατσωθεί σε δημόσιο (ΤΕΕ) ή ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης, όταν 
η ουσία παραμένει απαράλλαχτη και στις δυο εκδοχές; 
Η ηγεσία  του  ΤΕΕ διεκδικεί  να  πάρει  αυτή  όλο  το  βάρος  της  πιστοποίησης,  εμφανιζόμενη 
παράλληλα ως “εγγυήτρια”  του “δημοσίου συμφέροντος”,  της “αξιοκρατίας”,  του  “κοινωνικού 
ρόλου του μηχανικού/ τεχνικού”. Στην πράξη, πίσω από τις όμορφες λέξεις, η ηγεσία του ΤΕΕ 
λειτουργεί  ως  «πλασιέ»  της  απελευθέρωσης  ισχυριζόμενη  ότι  «θέτει  κανόνες»  και 
«προδιαγραφές»  οι  οποίες,  τάχα,  «θα  βάλουν  φρένο  στις  αδηφάγες  ορέξεις  της 
νεοφιλελεύθερης  αγοράς».  Στρώνει  το  έδαφος  πάνω  στο  οποίο  θα  πατήσει  πλήρως  ο 
οδοστρωτήρας των αναδιαρθρώσεων, με «αντάλλαγμα» (κι αυτό προσωρινό), την αναγνώριση 
του  ρόλου  των  γραφειοκρατιών των  επαγγελματικών  επιμελητήριων  σε  αυτή  τη  διαδικασία, 
φυσικά «με το αζημίωτο»: γύρω στα 2 εκ. ευρώ είναι τα προσδοκώμενα έσοδα του ΤΕΕ για την 
υλοποίηση της πιστοποίησης μόνο των ενεργειακών επιθεωρητών…
Συνεργοί στην ίδια κατεύθυνση είναι οι πλειοψηφίες των Δ.Σ. των κλαδικών συλλόγων 
Διπλωματούχων  Μηχανικών,  μεταξύ  αυτών  και  του  ΣΑΔΑΣ,  που  με  τη  συγκρότηση 
«Διασυλλογικής Επιτροπής» συμμετέχουν και ενεργά συνδιαμορφώνουν με το ΤΕΕ το 
θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, ερήμην 
των εργαζόμενων μηχανικών.

Τα κροκοδείλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ
Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης του συστήματος (ΣΥΡΙΖΑ), 
δήθεν κατακεραυνώνουν τις κυβερνητικές ρυθμίσεις καταγγέλλοντας ότι με αυτές προωθείται «η 
διεύρυνση των επαγγελμάτων σε διάφορες ταχύτητες, δηλαδή ο ευρωπαϊκός χώρος προϊόντων 
και επιστημόνων». Στην πράξη, τα μέτρα οφείλονται – όπως και όλη η αντιλαϊκή πολιτική – στη 
«μνημονιακή»  κυβέρνηση,  στους  «νεοφιλελεύθερους  δογματικούς»,  στα  τρολ,  στους 
εξωγήινους,  παντού  αλλού  εκτός  από  τις  ανάγκες  των  μονοπωλιακών  ομίλων  και  τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις  της ΕΕ από την  ίδρυσή της,  τις  οποίες φυσικά,  σπεύδει  σε κάθε 
ευκαιρία να διακηρύξει ότι αποδέχεται. Και στο ζήτημα αυτό, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μνημείο 
απάτης και τυχοδιωκτισμού.  Απαιτείται  περισσό θράσος και «μνήμη χρυσόψαρου» απ’ τους 
εργαζόμενους,  μια  πολιτική δύναμη που στις  δύο θητείες  που βρέθηκε στη  θέση του 
προέδρου  του  ΤΕΕ  (κι  όχι  μόνο)  αρνήθηκε  πεισματικά  να  υποστηρίξει,  έστω  και 
διακηρυκτικά, τη μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που τσακίζουν τα εργασιακά – 
μορφωτικά - επαγγελματικά δικαιώματά μας –έφτασαν μάλιστα να επικαλούνται την οδηγία 
2005/36  ως  «ασπίδα»(!!!)  απέναντι  στην  οδηγία  Μπολκενστάιν(!!!)–  σήμερα  να 
«προβληματίζεται»  για  τα  αποτελέσματα  αυτής  της  πολιτικής.  Κυρίως  όμως,  οι 
«αντιπολιτευτικές» κορώνες του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλύπτουν ότι  οι  επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Στοχεύουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας του και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Γι’ αυτό και όποια πολιτική δύναμη πίνει νερό στο όνομα 
της  ανταγωνιστικότητας  των  μονοπωλίων  και  της  προσέλκυσης  επενδύσεων  (των  «υγιών 
επιχειρηματιών»,  κατά  ΣΥΡΙΖΑ),  όσο  και  αν  φωνάζει  «για  το  θεαθήναι»  ενάντια  στους 
«μερκελιστές»  και  τους  «νεοφιλελεύθερους»,  είναι  δεσμευμένη  στην  εφαρμογή  αυτών  των 
μέτρων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει όπως ο διάβολος το 
λιβάνι να δεσμευτεί για την άμεση και ολοκληρωτική κατάργηση όλου του αντιλαϊκού θεσμικού 
οπλοστασίου το οποίο – κατά τα άλλα – καταγγέλλει…

Ο δρόμος της λαϊκής αντεπίθεσης
Η  παραπέρα  προώθηση  της  απελευθέρωσης  είναι  βέβαιο  ότι  θα  επιδεινώσει  ακόμα 
περισσότερο  την  κατάσταση,  τόσο  για  τους  εργαζόμενους  μηχανικούς,  όσο  και  τα  λαϊκά 
στρώματα γενικότερα. Γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι  και θα παλέψουμε να μην προχωρήσουν οι 
νέες  αντιδραστικές  ρυθμίσεις  που  προετοιμάζονται,  στα  έργα,  τις  μελέτες,  τις  αμοιβές,  τα 
επαγγελματικά  δικαιώματα,  στις  «πιστοποιήσεις»  κ.λπ. Δεν  παραιτούμαστε  από  το 
αυτονόητο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου –μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου– να ζει 
αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης δεν είναι μόνο θέμα 
των  αμοιβών ή  των  επαγγελματικών δικαιωμάτων,  αλλά συνδέεται  άμεσα  και  με  την  πάλη 
ενάντια στη φοροεπιδρομή, με την πάλη ενάντια στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού κ.ά. 



Ωστόσο,  στα  πλαίσια  του  καπιταλιστικού  δρόμου  ανάπτυξης,  η  κατεύθυνση  της  διαρκούς 
επίθεσης στα δικαιώματά μας, είναι δεδομένη. Γι αυτό και η μοναδική διέξοδος προοπτικής 
βρίσκεται  στην  ένταξη  του  αγώνα  ενάντια  στην  πολιτική  της  ΕΕ  για  την 
«απελευθέρωση»,  στην  πάλη  για  τη  συνολική  ανατροπή  της  πολιτικής  του 
ευρωμονόδρομου και τη διεκδίκηση ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, 
με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και  λειτουργία τους με 
κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με αποδέσμευση της χώρας από 
τις  δεσμεύσεις  της ΕΕ,  του  ΔΝΤ και  των άλλων ιμπεριαλιστικών  οργανισμών (ΝΑΤΟ 
κ.λπ.).  Σ’  αυτόν  τον  ριζικά  διαφορετικό  δρόμο  ανάπτυξης,  ο  ενιαίος  κρατικός  φορέας 
κατασκευών,  θα  έχει  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  σχεδιασμού,  μελέτης,  κατασκευής  και 
συντήρησης του συνόλου των τεχνικών έργων, οδηγώντας στην παραγωγή έργων με γνώμονα 
τις συνδυασμένες λαϊκές ανάγκες για φθηνά, ασφαλή, ποιοτικά, χρηστικά έργα, με κατάλληλες 
προτεραιότητες  στην  εκτέλεσή  τους,  επιτρέποντας  και  στους  εργαζόμενους,  μαζί  και  στους 
εργαζόμενους  μηχανικούς,  να ζήσουν και  να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια.  Αντίστοιχα,  οι 
ενιαίοι κρατικοί φορείς στις Τηλεπικοινωνίες, στις Μεταφορές στην Ενέργεια κ.λπ. θα έχουν την 
ευθύνη για τους σχετικούς τομείς. Στις συνθήκες αυτές, δεν αρνούμαστε την ατομική ευθύνη 
στην  εργασία. Αντίθετα,  με  το  ξερίζωμα  του  κέρδους  ως  κίνητρου  της  παραγωγής,  θα 
συνδυάζεται  αρμονικά  η  ικανοποίηση  των  λαϊκών  αναγκών  με  τον  καταμερισμό  των 
επαγγελματικών και ατομικών ευθυνών στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας. 

Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που τσακίζει τα δικαιώματά μας!
Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων!

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ: 
Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 7ωρο-

5νθημερο-35ωρο,  υπογραφή κλαδικών  ΣΣΕ με  αυξήσεις  για  την  ικανοποίηση  όλων των  
αναγκών των εργαζομένων. Καμιά απόλυση, καμία διαθεσιμότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό  
τομέα.

Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του  
μεγάλου κεφαλαίου. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με ένα  
πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις  
επιταγές  της  ΕΕ για  την  παιδεία  και  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα,  καμιά  εφαρμογή των  
οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική  
νομοθεσία.  Κατάργηση  κάθε  μορφής  εξετάσεων  για  την  απόκτηση  άδειας  ασκήσεως  
επαγγέλματος,  το  ακαδημαϊκό  δίπλωμα  μοναδική  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  του  
επαγγέλματος. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία  
στον εργαζόμενο. Κατάργηση του νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όχι στη τζάμπα  
εργασία της μαθητείας. Όχι στην υποχρηματοδότηση Υγείας-Παιδείας-Δήμων.

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που  
επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ,  
Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για  
το  κτηματολόγιο,  κατάρτιση  Δασικού  Κτηματολογίου  πριν  το  Εθνικό  Κτηματολόγιο.  
Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και  
των  δασικών  εκτάσεων,  του  νερού,  των  φυσικών  πόρων.  Απόσυρση  των  Χωροταξικών  
Σχεδίων  (Γενικού  και  Ειδικών)  που  υποτάσσουν  τη  χρήση  γης  στην  κερδοφορία  των  
μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Ενιαίος κρατικός φορέας  
κατασκευών για όλες τις φάσεις παραγωγής έργων, που θα κατοχυρώνει το δημόσιο έργο  
και τη λαϊκή κατοικία σαν κοινωνικά αγαθά και όχι σαν εμπορεύματα στο πλαίσιο της λαϊκής  
οικονομίας.  Απαίτηση  ουσιαστικής  αντισεισμικής  θωράκισης  και  αντιπλημμυρικής  
προστασίας.  Κατάργηση  του  νομοθετικού  πλαισίου  απελευθέρωσης  της  ενέργειας,  
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. Ενιαίοι κρατικοί φορείς στους παραπάνω τομείς, που θα  
αποτελούν λαϊκή περιουσία και θα υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζόμενων, στο πλαίσιο της  
λαϊκής οικονομίας.



Γραπτή παρέμβαση από το FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Μπροστά  στην  επιχειρούμενη  από  τις  μνημονιακές  κυβερνήσεις  ρευστοποίηση  του 
επαγγέλματος του μηχανικού στη χώρα μας και  την πλήρη κατάργηση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών  μας  δικαιωμάτων,  με  στόχο  τη  δημιουργία  φθηνού  επιστημονικού  δυναμικού 
υποταγμένου πλήρως στα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματικών συμφερόντων και των 
πολυεθνικών  εταιρειών, οφείλουμε  να  αντιδράσουμε  και  να  ανατρέψουμε  αυτές  τις 
πολιτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη :

• Να προωθήσουμε τις θέσεις μας για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου σε 
συνδιαμόρφωση με τις υπόλοιπες ειδικότητες του ΤΕΕ και να τα αναδείξουμε στο σώμα 
των αρχιτεκτόνων πείθοντάς τους ότι πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να τα 
περιφρουρήσουν

• Να διαμορφώσουμε με τους άλλους κλάδους πάγιο σύστημα απονομής επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς με τρόπο 
δίκαιο για κάθε κατηγορία και Κλάδο όλων των επιπέδων εκπαίδευσης.

• Σε  κάθε  περίπτωση να  υπάρξει  νομική  προετοιμασία  και  ετοιμότητα  για  προσφυγές 
προς  τα  Ελληνικά  και  Ευρωπαϊκά  δικαστήρια  σε  περίπτωση  που  η  κυβέρνηση 
υλοποιήσει το νόμο εκδίδοντας μονομερώς προεδρικά διατάγματα.

Οι θέσεις μας
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών και "Μεταρρύθμιση" στην τεχνική 
εκπαίδευση 
(υπό το βάρος και των πρόσφατων διατάξεων)
Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής 
εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών αλλά 
και όλων των αποφοίτων της, αποτελούσε και επιβάλλεται να αποτελεί,, διαχρονικά κορυφαία 
προτεραιότητα των οργάνων μας. 
Σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα συμβάλαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην 
απόκρουση των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην υπεράσπιση 
του  Άρθρου  16  του  Συντάγματος,  στην  αποτροπή  της  αναγνώρισης  των  Κολεγίων,  στην 
προσπάθεια θέσπισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους όλων των βαθμίδων 
της τεχνικής εκπαίδευσης με τρόπο δίκαιο και ορθολογικό. 
Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση
Δυστυχώς  όλα  τα  προηγούμενα,  μέσα  από  μία  συνεχή  προσπάθεια  των  τελευταίων 
κυβερνήσεων η οποία εντάθηκε στα χρόνια του μνημονίου, κατέρρευσαν ολοκληρωτικά όταν ο 
υπουργός Παιδείας, με μια τροπολογία 150 σελίδων που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές 
αγορές, κατέλυσε μεταξύ άλλων και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κόντρα σε νόμους, κοινοτικές 
δεσμεύσεις και Σύνταγμα. 
Αμερικανικά,  γνωστά και  άγνωστα εκπαιδευτήρια,  φορείς  γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών 
αλλά και μεμονωμένα συμφέροντα, εξυπηρετούνται από τις διατάξεις στα δύο επίμαχα άρθρα 6 
και  7.  Συγκεκριμένα,  με  την  τροπολογία η  οποία  προκάλεσε διακομματικές  αντιδράσεις  στη 
Βουλή και οδήγησε σε ονομαστική ψηφοφορία, ο υπουργός Παιδείας επανέφερε το ζήτημα της 
αναγνώρισης τίτλων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  δηλαδή χώρες της  ανατολικής 
Ευρώπης  αλλά  και  τις  ΗΠΑ,  που  εξαιρούνται  από  την  κοινοτική  Οδηγία  αναγνώρισης 
επαγγελματικών δικαιωμάτων η οποία αφορά αποκλειστικά τίτλους από κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
Με  την  ίδια  τροπολογία  εξυπηρετούνται  και  επιχειρηματίες  που,  επίσης,  επί  χρόνια  ζητούν 
αναγνώριση -χωρίς να έχουν συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως ορίζει η Οδηγία- 
πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών από διεθνή οργανισμό πιστοποίησης. 
Δεν είναι καινούργια η ιστορία. 

• Ξεκινάει μαζί με την πολύχρονη υπόθεση αναγνώρισης των κολεγίων από τις πρώτες, 
κιόλας,  απόπειρες  αδειοδότησής  τους  το  2008-2009  (επί  Σπηλιωτόπουλου  και 
Στυλιανίδη). 

• Συνεχίστηκε  με  τη  δεύτερη  απόπειρα  αδειοδότησης  το  2010 επί  Διαμαντοπούλου,  η 
οποία  και  θεσμοθέτησε  το  ΣΑΕΠ  (Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών 
Προσόντων),  σε  αντικατάσταση του  παλιού  ΣΑΕΙ.  Πρόκειται  για  απόπειρες  έμμεσης 
αναγνώρισης της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία ήταν αντίθετη στο εθνικό 



δίκαιο (άρθρο 16 Συντάγματος).  Παράλληλα,  δε,  τα αμερικανικά κολέγια αρχίζουν να 
δυσανασχετούν για την αγγλοποίησή τους. Προτιμούν και επιμένουν να αναγνωριστούν 
ως αμερικανικά ιδρύματα.

• Ο κ. Αρβανιτόπουλος το Νοέμβριο του 2012,  μαζί  με το τότε Μνημόνιο,  περνάει στη 
Βουλή τροποποιητικό νόμο για τα κολέγια με τον οποίο διευρύνει  την επαγγελματική 
ισοδυναμία σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες πτυχίων, κατοχυρωμένων και μη. Μαζί, 
όμως, πέρασε και τη σκανδαλώδη διάταξη (άρθρο 1, παρ. β) περί αναγνώρισης τίτλων 
από  φορείς  που  έχουν  προγράμματα  αναγνωρισμένα  από  διεθνείς  οργανισμούς 
πιστοποίησης. 

• Τον Αύγουστο του 2013, βγαίνουν οι οριστικές άδειες για συνολικά 33 φορείς. Και στην 
επίμαχη  τροπολογία-σκούπα,  περιλαμβάνει  το  άρθρο  6  με  το  οποίο  επαναφέρει  το 
ζήτημα της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τόσο για περιπτώσεις αναγνωρισμένων 
προγραμμάτων όσο και για τίτλους από τρίτες χώρες. Αυτή τη φορά  υποχρεώνοντας 
ρητά το ΣΑΕΠ να προβεί σε τέτοιου τύπου αναγνωρίσεις, παρακάμπτοντας την κείμενη 
νομοθεσία. 

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως θεσμική κάλυψη στις πρωτοβουλίες του υπουργού 
Παιδείας. Η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα πτυχία από τρίτες χώρες είναι ρητά απαγορευτική, ενώ 
δεν  υπάρχει  καμία  πρόβλεψη  για  αναγνώριση  τίτλων  μη  πανεπιστημιακών.  Ο  υπουργός 
Παιδείας ανέλαβε να καταργήσει εθνικούς νόμους, διατάξεις κοινοτικής νομοθεσίας και το ίδιο το 
Σύνταγμα. Και αμέσως μετά να αρχίσει να μιλάει για την αναθεώρηση του Συντάγματος που 
ετοιμάζει  η  συγκυβέρνηση  καθώς,  όπως  έχει  γίνει  γνωστό,  σκοπεύει  να  επαναφέρει  θέμα 
κατάργησης του άρθρου 16.
Οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα και με κάθε δυνατό μέσο στα παραπάνω, όπως είχαμε κάνει 
από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες για ισοτίμηση των ΚΕΣ και των Κολεγίων με τα ΑΕΙ 
τον Οκτώβριο του 2007, τον Μάρτιο του 2008, τον Ιούλιο του 2009 και τον Ιανουάριο του 2010, 
επισημαίνοντας  με  κάθε  τρόπο  ότι  η  προσπάθεια  αυτή  «υποβαθμίζει  εκατοντάδες  χιλιάδες 
αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, υποσκάπτει τις προσδοκίες τους, τις προσδοκίες ενός ολόκληρου 
λαού από αυτούς, το επίπεδο των Ελληνικών Πανεπιστημίων» και  χαρακτηρίζοντας «νάρκη» 
στα θεμέλια της Παιδείας την αδειοδότηση κολεγίων που προωθείται.
Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού
Στο τέλος Μαρτίου με μια παρόμοια νυκτερινή επιδρομή στο ονομαζόμενο «πολυνομοσχέδιο 
(νόμος 425/014)» που ψηφιζόταν με πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές διαδικασίες,  θεσπίστηκε 
διάταξη που επιτρέπει «την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 
του Πολιτικού Μηχανικού και του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού» με τους ίδιους όρους 
από  τους  αποφοίτους  των  Πολυτεχνείων  και  των  ΤΕΙ  καταργώντας  το  Ν.4663/1930  και 
προβλέποντας την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία σε 4 μήνες οφείλει να εισηγηθεί 
το ΤΕΕ (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 7/4/2014). 
Η  προσπάθεια  εφαρμογής  της  Συνθήκης  της  Λισσαβόνας  στον  τομέα  της  Ανώτατης 
Εκπαίδευσης  όπως  και  της  κατεύθυνσης  της  Μπολόνια,  δημιουργεί  δυσμενές  περιβάλλον. 
Έγκαιρα το ΤΕΕ είχε καταγγείλει  και  την αντιμαχόταν με αρκετή επιτυχία σε Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσθετες Ελληνικές ιδιαιτερότητες που έχουν τα αίτιά 
τους στο ανορθολογικό μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας, το οποίο έχει βάλει τη σφραγίδα του και 
στα εκπαιδευτικά θέματα.
Βασιζόμενο στην πολύχρονη δραστηριότητά του, σε Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα και σε στενή 
συνεργασία με τις Πολυτεχνικές Σχολές και τους υπόλοιπους φορείς των μηχανικών, το 2009 το 
ΤΕΕ είχε διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση για την Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, η 
οποία θεωρούμε  ότι  είναι  ακόμη επίκαιρη και  μπορεί  να αποτελέσει  το βασικό πλαίσιο των 
θέσεών μας. Συνίστατο στις εξής βασικές αρχές: 

1. Απαιτείται ριζική αναμόρφωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
2.  Οι ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας απαιτούν μόνο μία βαθμίδα αποφοίτων 

Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης. 
3.  Είναι  αναγκαίο  να  δοθεί  έμφαση  στις  τεράστιες  ανάγκες  για  τεχνικό  προσωπικό 

δευτεροβάθμιας  και  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  το  οποίο  δεν  παράγεται 
σήμερα στην Ελλάδα. 



4.  Όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα, 
αντίστοιχα  με  τις  σπουδές  τους.  Για  τους  μέχρι  σήμερα  αποφοίτους  ΤΕΙ  είναι 
απαραίτητο  να  δημιουργηθούν  ευρείες  δυνατότητες  συμπλήρωσης των  σπουδών 
τους, ώστε να ενταχθούν ισότιμα στο επάγγελμα του μηχανικού. 

Ειδικότερα,  η  πρόταση  για  μια  ουσιαστική  μεταρρύθμιση  στην  Τεχνική  Εκπαίδευση,  όπως 
διατυπώθηκε μετά την κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ στις 1.9.2009, με τη 
συμμετοχή των Προέδρων των ΠΤ/ ΤΕΕ από όλη την Ελλάδα, των Προέδρων των Κλαδικών 
Επιστημονικών Συλλόγων Τεχνικών της χώρας,  της Π.Ο.  ΕΜΔΥΔΑΣ και  του Προέδρου της 
Ένωσης Ευρωπαίων Πολιτικών Μηχανικών, στην οποία εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και για την διασφάλιση της απασχόλησης των 
τεχνικών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας όλοι πρέπει να είναι μαζί.
Το  δημόσιο  συμφέρον  επιβάλλει  την  διαρκή  αναβάθμιση  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  και  η 
γνώση, όπως παρέχεται στα διάφορα επίπεδα σπουδών, πρέπει να αποτελεί τον καταλυτικό 
παράγοντα για τον προσδιορισμό αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την 
ποιότητα υπηρεσιών και  την ασφάλεια των κατασκευών, που προσφέρονται  στους Έλληνες 
πολίτες. 
Το Τεχνικό  Έργο κατά  κύριο  λόγο πρέπει  να  μελετάται  και  να  εκτελείται  σε  ομαδική βάση 
συνεργασίας, με τη συμμετοχή τεχνικών όλων των κατηγοριών, για τους οποίους θα πρέπει να 
υπάρχει ένα προσδιορισμένο πλαίσιο ρόλων, επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων.
Η  Ανώτατη  Τεχνική  Εκπαίδευση  πρέπει  να  οδηγεί  σε  παραγωγή  επιστημόνων  και  σε 
μηχανικούς  μιας  ταχύτητας  να  μην  εκκολάπτει  προσδοκίες,  που  δεν  πρόκειται  ποτέ  να 
ικανοποιηθούν».
-  «Στην Ανώτατη  Εκπαίδευση πρέπει  να  υπάρχει  μόνον μία  βαθμίδα Μηχανικών,  με  5ετείς 
σπουδές και με καθηγητές, εργαστήρια, περιεχόμενο σπουδών και χρηματοδότηση αντίστοιχη 
των Πολυτεχνικών Σχολών. Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
και το θέμα της ύπαρξης Σχολών ΤΕΙ, που αντιστοιχούν στις Πολυτεχνικές Σχολές. Το ΤΕΕ 
προτείνει αυτές οι Σχολές ΤΕΙ να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες Πολυτεχνικές Σχολές και οι 
σημερινοί  σπουδαστές  τους  αλλά  και  οι  απόφοιτοι  ΑΤΕΙ  των  συγκεκριμένων  Σχολών  να 
αποκτήσουν  τη  δυνατότητα,  παρακολουθώντας  προς  συμπλήρωση  των  γνώσεών  τους 
ορισμένο κύκλο μαθημάτων, να ισοτιμηθούν με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
Οι  μεταβατικές διατάξεις  αυτής  της  ρύθμισης είναι  αναγκαίο να μελετηθούν  με  γνώμονα ότι 
κανείς  από  τους  διδάσκοντες  και  αποφοίτους  ανώτερης  και  ανώτατης  εκπαίδευσης  δε  θα 
αδικηθεί.»
-  «Οι  απόφοιτοι  των  ΤΕΙ  που  αντιστοιχούν  σε  Πολυτεχνικές  Σχολές,  έχουν  επαγγελματικά 
δικαιώματα, καλύπτουν πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των αποφοίτων Πολυτεχνείων, χρήζουν 
επικαιροποίησης στο πλαίσιο μιας συνολικής ρύθμισης».
-  «Τα  ΤΕΙ  ή  θα  πρέπει  να  αναβαθμιστούν  σε  κανονικές  πολυτεχνικές  σχολές  με  τις 
προϋποθέσεις  που  οι  πολυτεχνικές  σχολές  λειτουργούν  (χρόνια,  καθηγητές,  εργαστήρια, 
χρηματοδότηση),  ή  θα  πρέπει  να  επανέλθουν  στη  λογική  παραγωγής  ανώτερων στελεχών 
εφαρμογής ή θα πρέπει να κλείσουν». 
Η  πρόταση  αυτή  σήμερα,  που  προβάλλει  πιεστικά  η  ανάγκη  για  διατήρηση  του  δημόσιου 
χαρακτήρα της Παιδείας, είναι εξαιρετικά επίκαιρη, γιατί οδηγεί σε συσπείρωση των Δημόσιων 
ΑΕΙ, τα οποία υποβαθμίζονται και λοιδορούνται από την Ελληνική Πολιτεία.
Εξορθολογισμός σπουδών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μηχανικών
Στο  πρόσφατο  παρελθόν  είχε  ξεκινήσει  η  προσπάθεια  από το  ΤΕΕ για  μια  ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση «εσωτερικών» προβλημάτων του κλάδου, τόσο όσο αφορά στις σπουδές όσο και 
στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, ιδιαιτέρως αυτά των νέων ειδικοτήτων:

• Με την καθιέρωση των κοινών συναντήσεων των Πρυτάνεων και Κοσμητόρων 
των  Πολυτεχνικών  Σχολών  και  ΤΕΕ  κατοχυρώθηκε  η  συλλογική  προσέγγιση  των 
σπουδών του μηχανικού,  η  ίδρυση νέων σχολών και  τμημάτων και  η χωροταξική  τους 
κατανομή,  η  αντιμετώπιση  θεμάτων  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  αλλά  και  η  κοινή 
αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων Παιδείας. 
• Με  την  απόφαση  των  Ελληνικών  Πολυτεχνείων  και  Πανεπιστημίων  να 
πιστοποιούν ως επιπέδου Master  τα Διπλώματα πενταετών σπουδών των Μηχανικών 



και  κατ'  επέκταση των Διπλωματούχων Γεωπόνων.  Η επικύρωση της απόφασης αυτής 
έγινε τον Ιούνιο του 2009, μετά την 8η Σύνοδο Πρυτάνεων και Κοσμητόρων στα Χανιά, με 
τη συμμετοχή του Προέδρου και άλλων εκπροσώπων του ΤΕΕ, ενώ είχε δρομολογηθεί από 
τις αρχές του 2008.  Tο ΤΕΕ από τον Οκτώβριο του 2008 - καθώς εκ του νόμου, έχει την 
αρμοδιότητα να αποφαίνεται για τα θέματα που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος 
του διπλωματούχου μηχανικού - είχε ανακοινώσει την έμπρακτη συμπαράστασή του, προς 
κάθε  διπλωματούχο  μηχανικό  που  διεκδικεί  ή  θα  διεκδικήσει  την  αναγνώριση  και  τις 
συνέπειες  της ισοδυναμίας του διπλώματός του με Master.  Κατά την 12η Σύνοδο (8-2-
2010) που πραγματοποίησαν οι Πρυτάνεις και Κοσμήτορες με τη συμμετοχή του ΤΕΕ και 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κάλεσαν την Πολιτεία να αναγνωρίσει το επίπεδο αυτό και 
δια  νόμου  και  με  την  κατάταξή  τους  στο  7ο  επίπεδο  του  Εθνικού  Πλαισίου 
Προσόντων.  Δυστυχώς  η  Ελληνική  Πολιτεία,  εκμεταλλευόμενη  προφανώς  και  την 
αδράνεια που σημειώθηκε στην προώθηση αυτού του στόχου για  τους Μηχανικούς,  με 
απόφασή  της  τον  Μάρτιο  του  2014  αποφάσισε  την  ένταξη  των  Μηχανικών  στο  6ο 

επίπεδο του Εθνικού  Πλαισίου Προσόντων από κοινού με  τους  αποφοίτους  ΤΕΙ. 
Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει, ότι αντί τα ΤΕΙ να αναβαθμιστούν και να ισοτιμηθούν 
με τα Πολυτεχνεία, η εξίσωση θα γίνει προς τα κάτω, δηλαδή τα Πολυτεχνεία θα οδηγηθούν 
σε υποβάθμιση προς το επίπεδο των ΤΕΙ.
• Με τις επιτροπές «διαιτησίας» που συστάθηκαν από το ΤΕΕ για πρώτη φορά, 
αναδείχθηκε ένα αξιόπιστο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων μεταξύ των ειδικοτήτων 
των  μηχανικών  σχετικά  με  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα.  Ήδη,  η  επιτροπή  διαιτησίας 
μεταξύ  Μεταλλειολόγων  Μηχανικών  και  Πολιτικών  Μηχανικών  είχε  ως  αποτέλεσμα  την 
πρόταση  για  κατοχύρωση  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  Μεταλλειολόγων,  ενώ 
διατυπώθηκαν και οι προτάσεις της επιτροπής διαιτησίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των  Μηχανικών  Πολεοδομίας  Χωροταξίας  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  για  τα 
Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, ενώ είχε 
δρομολογηθεί η ίδια διαδικασία για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. Εξάλλου, η ίδρυση 
του e- TEE από το ΤΕΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική πρωτοβουλία για τους 
επιστήμονες πληροφορικής και μια νέα αφετηρία για την ανάπτυξη της πληροφορικής σε 
ορθολογική βάση για να υπάρχει ενιαία έκφραση στο χώρο της πληροφορικής στο πλαίσιο 
του  ΤΕΕ,  αλλά  με  διαδικασίες  που  διασφαλίζουν  την  αυτόνομη  παρέμβαση  στο 
συγκεκριμένο τομέα.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Το  ΤΕΕ,  με  τη  συμμετοχή  του  σε  φορείς  και  σε  επιτροπές  αντιμετώπιζε  με  επάρκεια  τις  
επιπτώσεις  από  την  εφαρμογή  των  Ευρωπαϊκών  Οδηγιών  που  αφορούν  στα  θέματα 
ακαδημαϊκής  και  επαγγελματικής  ισοτιμίας  των  αποφοίτων.  Με  το  Π.Δ.  38/2010  που 
ενσωμάτωνε  στο  εθνικό  δίκαιο  την  Οδηγία  36/2005  περί  επαγγελματικών  ισοτιμιών  είχε 
προβλεφθεί  ότι  από  1.1.2013  θα  καταργείτο  το  ΣΑΕΠ  και  τα  θέματα  αναγνώρισης 
επαγγελματικών  ισοτιμιών  των  μηχανικών  θα  τα  αναλάμβανε  το  ΤΕΕ  ως  αρμόδια 
επαγγελματική οργάνωση. Η διάταξη αυτή το 2012 καταργήθηκε χωρίς να υπάρξει η παραμικρή 
αντίδραση.
Εγγραφή στα Επιμελητήρια – Το τέλος του ΤΕΕ
Υπάρχει  ήδη  η  πρόβλεψη  για  κατάργηση  της  υποχρεωτικής  εγγραφής  στα  Επαγγελματικά 
Επιμελητήρια από 1.1.2015, ενώ ρητά έχει καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο και  στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.  Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί  να τεθεί  εν 
αμφιβόλω ανά πάσα στιγμή και η υποχρεωτική εγγραφή στο ΤΕΕ, καθώς και η υποχρέωση 
κτήσης  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  για  τους  Μηχανικούς.  Αυτοί  που  το  επιδιώκουν  δεν 
αποκλείεται  να  επικαλεστούν  και  τις  ήδη  αθρόες  διαγραφές  μελών  του  ΤΕΕ  και  τη  μη 
προσέλευση  για  εγγραφή  των  αποφοίτων  των  Πολυτεχνείων.  Αυτό  σε  συνδυασμό  με  την 
επικείμενη  κατάργηση  του  ΤΣΜΕΔΕ  (ΕΤΑΑ)  και  τη  συγχώνευσή  του  σε  ένα  ενιαίο  Ταμείο 
εργαζομένων προδιαγράφει το ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσουν για τον Κλάδο οι πολιτικές 
των μνημονίων.
Τι προωθούμε
Η  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  περί  αναγνώρισης  Επαγγελματικών  Προσόντων  (2005/36/Ε.Ε.) 
αντιμετωπίζει  τις  ειδικότητες  των  Μηχανικών  ως «νομοθετικά  κατοχυρωμένα  επαγγέλματα», 



δηλαδή ως επαγγέλματα που ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται και το εύρος τους έχουν ορισθεί 
με νόμο.
Έτσι ως νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα έχουν ορισθεί  οι  9 βασικές ειδικότητες των 
Μηχανικών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των οποίων έχουν μεγάλο εύρος, σε συνάρτηση με 
το πρόγραμμα σπουδών και την πενταετή τους διάρκεια.
Είναι γνωστό ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών Πολυτεχνείων, αν χρειαστεί να πάρουν αντίστοιχες 
ισοτιμίες σε άλλες χώρες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα λόγω του μεγάλου εύρους των τίτλων 
σπουδών  των  ελληνικών  Πολυτεχνείων  (τελευταία  αυτό  είχε  ανατραπεί  λίγο  με  τις  νέες 
ειδικότητες και γι’  αυτό οι  περισσότερες προσομοιάστηκαν ή μετονομάστηκαν με βάση τις 9 
βασικές ειδικότητες,  π.χ. Ενεργειακοί  Μηχανικοί της Κοζάνης, Μηχανολόγοι Βιομηχανίας του 
Βόλου, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης).
Καταλαβαίνουμε  από  τα  παραπάνω,  ότι  το  μεγάλο  εύρος  στις  ειδικότητες  των  Μηχανικών 
λειτουργεί  ως  πλεονέκτημα  για  τους  απόφοιτους  των  ελληνικών  Πολυτεχνείων  που  θα 
εργαστούν στο εξωτερικό και ως άμυνα έναντι των αποφοίτων ξένων Πολυτεχνείων που θέλουν 
να εργαστούν στην Ελλάδα. Επιπλέον υπερασπιζόμαστε τους τίτλους σπουδών των ελληνικών 
Πολυτεχνείων και την 5ετή διάρκεια των σπουδών του Μηχανικού. Τέλος, αυτό λειτουργεί και 
ως ειδοποιός  διαφορά  των  Διπλωματούχων Μηχανικών  με  τους  αποφοίτους  των  ΤΕΙ,  που 
έχουν κατακερματισμένες ειδικότητες.
Αν  οι  9  βασικές  ειδικότητες  κατακερματιστούν  σε  υποειδικότητες,  θα  υπάρξει  μια  χαοτική 
κατάσταση στην αγορά εργασίας των Μηχανικών. Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και ο 
καθένας  θα είναι  ό,τι  δηλώνει.  Οι  υπηρεσίες  δεν  θα  γνωρίζουν με  ποιον  συνεργάζονται,  οι 
πολίτες  δεν  θα  γνωρίζουν  με  ποιον  συναλλάσσονται  και  οι  έλληνες  που  θα  φεύγουν  στο 
εξωτερικό, θα έχουν μεγάλες δυσκολίες. Αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των τίτλων σπουδών 
και των Πολυτεχνείων, όπως επιχειρείται άλλωστε με πολλούς τρόπους (Κολέγια, αναβάθμιση 
αποφοίτων ΤΕΙ, υποβάθμιση ΑΕΙ).
Ήδη  θεσμοθετήθηκε  η  αναγνώριση  υποειδικοτήτων  ως  νομοθετικά  κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, με τη νέα απόφαση για τα ΜΕΚ :
 http://www.pesede.gr/~pesede/site/UserFiles/fek138_2014.pdf
Όσον αφορά στο ζήτημα για την αδειοδότηση των ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με τη 
θέση μας για το νόμο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σαφώς και δεν συμφωνούμε σε μια 
λογική  κατάτμησης  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  και  της  παροχής  από  μέρους  της 
πολιτείας τμήματος αυτών έναντι ανταλλάγματος, που είτε θα λέγεται ετήσιο παράβολο, είτε θα 
λέγεται εξέταση Ενεργειακών Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δόμησης κ.ο.κ.
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση του ΤΕΕ θα πρέπει 

• να μην αναγνωρίσει τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών
• Να επανεξετάσει όλο το πλαίσιο των διαφόρων «εξετάσεων» και «πιστοποιήσεων» των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων, στη λογική της κατάργησής τους
• Να  προχωρήσει  άμεσα  στη  διαδικασία  της  αναγνώρισης  των  επαγγελματικών  και 

εργασιακών δικαιωμάτων, με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας μηχανικού
• Να πάψει τη μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποίησης 
• Αντίθετα να λάβει κάθε μέριμνα ώστε να παρέχει στα μέλη του, την δια βίου μάθηση 

Υποβάλλονται τρία σχέδια απόφασης σχετικά με το 1ο θέμα της Η.Δ. τα οποία τίθενται σε 
ψηφοφορία:

Σχέδιο απόφασης των:
Δεσποτίδη Μυρτώς, Πάππα Όλγας, Πουλάκη Μιχάλη, Γρηγορόπουλου Θανάση, 
Βακαλόπουλου  Άγγελου,  Πλατσάκη  Γιώργου,  Τζάρα  Μιχάλη,  Μαδεμοχωρίτη 
Γιώργου,  Σπηλιόπουλου  Κων/νου,  Αμπακούμκιν  Δαμιανού,  Κροκίδη  Δημήτρη, 
Πιερράτου  Σοφίας  –  Νεκταρίας,  Παπαδοπούλου  Έβελυν,  Βράκα  Αλέξανδρου, 
Παλαιολόγου Σοφίας

http://www.pesede.gr/~pesede/site/UserFiles/fek138_2014.pdf


Αποδεχόμενοι τους κινδύνους που απορρέουν από συγκεκριμένους όρους και παραγράφους 
του ν. 4254/2014 για τις ειδικότητες των Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, 
καταγγέλλουμε τον νόμο με τη μορφή που λαμβάνει σήμερα και ειδικότερα προτείνουμε: 

1. Τη συνέχιση των εργασιών της σχετικής ομάδας εργασίας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ώστε να 
διαμορφωθεί το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού για 
υπό διαμόρφωση Προεδρικά Διατάγματα. 

2. Τη συνέχιση της συμμετοχής μας στο Διασυλλογικό Όργανο, ώστε να διασφαλιστεί  η 
συνέργια των ειδικοτήτων, στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πρότασης. 

Υπέρ: 31
Κατά: 28
Λευκά: 3
Η πρόταση απορρίπτεται.

Σχέδιο απόφασης των:
Αριστερής  Κίνησης  Εργαζόμενων  Αρχιτεκτόνων  (ΑΚΕΑ),  Νέου  Κινήματος 
Αρχιτεκτόνων, Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων
Τον περασμένο Απρίλιο, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4254/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης 
και  ανάπτυξης  της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και  άλλες 
διατάξεις».  Στο  πλαίσιο  αυτού  του  πολυνομοσχέδιου,  η  υποπαράγραφος  ΙΓ.12  με  τίτλο 
«Ρυθμίσεις  για  το  επάγγελμα  του  Πολιτικού  Μηχανικού,  Αρχιτέκτονος  και  Τοπογράφου», 
αντικαθιστά το νόμο 4663 του 1930 που όριζε τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος. Με αυτή, 
αλλάζει εκ βάθρων το ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού και αναιρούνται τα 
επαγγελματικά  δικαιώματα  που  κατοχυρώνονται  στο  πτυχίο  καθώς  θα  καθορίζονται  από 
μελλοντικά  Προεδρικά  Διατάγματα,  τα  οποία  θα  εισηγείται  σχετική  Επιτροπή  μετά  από 
γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς ισοπεδώνει τα επαγγελματικά 
δικαιώματα  όλων  των  μηχανικών/τεχνικών  όλων  των  ειδικοτήτων  προς  τα  κάτω  και 
προετοιμάζει  ένα  νέο  τοπίο  συνεχών  εξετάσεων  και  πιστοποιήσεων  για  την  απόκτηση 
κατακερματισμένων επιμέρους δικαιωμάτων. Στο τοπίο αυτό το ΤΕΕ φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε 
ρυθμιστή  της  πιστοποίησης  ενάντια  στα  συμφέροντα  της  πλειοψηφίας  των  μελών  του.  Η 
αντίθεσή μας στο νέο νόμο είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτούμε την απόσυρσή του. 
Αυτό  που  προτείνουμε  δεν  είναι  η  υπεράσπιση  ενός  παλιού  μοντέλου  που  καταρρέει  και 
πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά, είναι μια βαθιά πρόταση αλλαγής, η οποία βασίζεται σε μια 
σύγχρονη χάρτα αναγκών και δικαιωμάτων, αλλά και νέων δυνατοτήτων που δίνει η νέα εποχή.
Αν δεν το κάνουμε τώρα θα οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο κοινωνικό μεσαίωνα, ο οποίος θα 
οδηγήσει  σε  πλήρη  διάλυση  και  ανασφάλεια,  με  σοβαρότατες  επιπτώσεις  σε  φυσικό  και 
δομημένο περιβάλλον.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Όχι στην απόσπαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα πτυχία, να μην γίνουν τα 
πτυχία  μας  απλά  ο  προθάλαμος  ενός  συστήματος  διαρκούς  και  επί  πληρωμή 
πιστοποίησης  και  εξέτασης  κατακερματισμένων  δεξιοτήτων.  Όχι  στον  περεταίρω 
κατακερματισμό  σε  επίπεδα  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων,  καμία  σκέψη  για 
διαχωρισμό των μηχανικών σε  «junior»  και  «senior»,  για  θεσμοθέτηση «δόκιμων» ή 
«ασκούμενων» μηχανικών. Όχι στην πρακτική άσκηση. Απόσυρση της υποπαραγράφου 
ΙΓ.12 του ν.4254/2014 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του 
αρχιτέκτονα και του τοπογράφου, ολόκληρου του πολυνομοσχέδιου και κάθε νόμου που 
υποβαθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα.

• Όχι  στην  Οδηγία  2005/36/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  που  εξισώνει  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, κατάργηση του σχετικού ΠΔ που την 
ενσωματώνει  στην  εθνική  νομοθεσία.  Όχι  στο  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Προσόντων,  στη 
διακήρυξη της Μπολόνια και στον «Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης».

• Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και  επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων και 
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων ενάντια στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και 
την αγορά των «επαγγελματικών προσόντων».



• Να θεσμοθετηθούν ξανά οι ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία και οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας για τους μισθωτούς και τους μισθωτούς με ΔΠΥ. Πλήρη και σταθερή εργασία 
για όλους.

• Μία σχολή ανά γνωστικό  αντικείμενο,  όλα  τα επαγγελματικά  δικαιώματα στο πτυχίο. 
Επαγγελματικά  δικαιώματα  που  καλύπτουν  πλήρως  και  τεκμηριωμένα  το  γνωστικό 
αντικείμενο των σπουδών με μείωση των επικαλύψεων στο πλαίσιο ενός επιστημονικού 
και συναδελφικού σε όλα τα πεδία διαλόγου μεταξύ των ειδικοτήτων. Ενιαίους πενταετείς 
κύκλους σπουδών για όλους τους μηχανικούς. 

• Κατοχύρωση της δυνατότητας δημόσιας και δωρεάν επανεκπαίδευσης των μηχανικών, 
με άδειες μετ’ αποδοχών και ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα επιμόρφωσης.

• Επιδιώκουμε το συντονισμό της διεθνούς κοινότητας των εργαζομένων αρχιτεκτόνων και 
τη σύνταξη μιας διεθνούς χάρτας επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων για την 
κατοχύρωση του ενιαίου 5ετους κύκλου σπουδών, με στόχο την προστασία του φυσικού 
και δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της 
κοινωνίας.

Υπέρ: 27
Κατά: 34
Λευκά: 1
Η πρόταση απορρίπτεται.

Σχέδιο απόφασης της Πανεπιστημονικής: υποβάλλεται το σύνολο του κειμένου 
της εισήγησης της Πανεπιστημονικής που παρατέθηκε προηγουμένως. 
Υπέρ: 11
Κατά: 33
Λευκά:16
Η πρόταση απορρίπτεται.

Καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία.

Ώρα 13:50 Διάλειμμα

Ώρα 14:15 Έναρξη δεύτερου μέρους

2ο θέμα: Ασφαλιστικό – Φορολογικό

1η Εισήγηση

Εισηγητής: ΕλΕΜ
Παρουσίαση: Μιχάλης Πουλάκης 

Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς το ΤΣΜΕΔΕ έχουν αρχίσει να βεβαιώνονται στις εφορίες 
που  θέτουν  σε  λειτουργία  τους  μηχανισμούς  είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων.  Οι  απειλές 
κατασχέσεων και πλειστηριασμών, κάνουν τους μηχανικούς να αισθάνονται πλέον στο πετσί 
τους την κορύφωση της κρίσης, καθώς το 2014, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, είναι ο χειρότερος 
χρόνος για τον κλάδο, από την αρχή της κρίσης. 
45.000 και πλέον οφειλέτες του ΤΣΜΕΔΕ και ειδικότερα νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, 
έχουν εγκλωβιστεί στο φαύλο κύκλο που δημιουργεί από την μία πλευρά η ανεργία και από την 



άλλη οι αβάστακτες υποχρεώσεις: υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και αυξήσεις, φορολόγηση 
με 26% από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ κτλ. 
Μέσα σε αυτήν την ζοφερή καθημερινότητα την οποία βιώνουμε όλοι και με τις προοπτικές για 
μια  άμεση  ανάκαμψη  του  επαγγέλματος  ανύπαρκτες,  μια  μερίδα  συναδέλφων ωθούνται  σε 
ανορθολογικές κινήσεις που προκαλεί η απελπισία, με αποτέλεσμα το ΤΕΕ να έχει μεταβληθεί 
σε κέντρο διαγραφών, οι νέοι συνάδελφοι να εγκαταλείπουν την χώρα πριν καν πάρουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, οι επιστημονικοί σύλλογοι του κλάδου να απαξιώνονται και τέλος να 
κυκλοφορούν ευρέως, διάφορα αιτήματα περί  αλλαγής του καταστατικού του ΤΣΜΕΔΕ,  που 
κάποια  από  αυτά  θέτουν  εν  αμφιβόλω  την  αυτασφαλιστική  δυνατότητα  των  συναδέλφων 
ελευθέρων επαγγελματιών, που σε συνδυασμό με την ανεργία θα οδηγήσει τους πραγματικούς 
χρόνους συνταξιοδότησης στα 75 χρόνια κατά μέσο όρο για όλους.
Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι, πρώτον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ και 
δεύτερον,  από  ΑΝΕΡΓΟ,  ΕΞΟΝΤΩΜΕΝΟ,  ΑΣΘΕΝΗ  Ή  ΠΕΘΑΜΕΝΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ,  το  Ταμείο  δεν  έχει  να  περιμένει  ΤΙΠΟΤΑ.  Με  γνώμονα  την 
επιβίωση τόσο του Ταμείου όσο και των ασφαλισμένων συνταξιούχων και ενεργών μηχανικών, 
το ΤΕΕ και ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, μαζί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς του κλάδου πρέπει να 
κινηθούν δυναμικά για την πραγματική ελάφρυνση της ασφαλιστικής δαπάνης των συναδέλφων 
που  χειμάζονται,  αντιμετωπίζοντας  όχι  μόνο  τον  παραλογισμό  των  αυξήσεων  αλλά, 
επιδιώκοντας  την  δραστική  μείωση  των  εισφορών,  την  απαλοιφή  των  απαράδεκτων 
υπερημεριών και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίμακας, προκειμένου να σταθεροποιηθεί 
και να ανακάμψει και το ίδιο το Ταμείο. 
Σήμερα, το 60% του κλάδου που αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του και προχωρεί σε 
διακανονισμό, κάποια στιγμή σταματάει να καταβάλει τις δόσεις, καθώς τα καταλογιζόμενα νέα 
βάρη των εισφορών που τρέχουν ακυρώνουν στο τέλος τον όποιο διακανονισμό. Ως εκ τούτου 
πρέπει να προωθηθούν με κάθε τρόπο άμεσες λύσεις απεμπλοκής αυτών των συναδέλφων, 
από  τα  βάρη  των  εξαμηνιαίων  εισφορών,  τηρώντας  ωστόσο  τους  κανόνες  ανταγωνισμού. 
Παράλληλα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερες δόσεις. 
Επίσης θεωρούμε ότι, καλό θα ήταν να επανεξεταστούν παλαιότερες προτάσεις της ΕλΕΜ, που 
αφορούν  στη δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών με τις συντάξεις ή και με το εφάπαξ σε 
όσους  συναδέλφους  βρίσκονται  κοντά  στην  σύνταξη.  Τέλος  πρέπει  να  απαιτηθεί  η  άμεση 
ενεργοποίηση του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ) ΠΑΡΟΧΩΝ του ΤΣΜΕΔΕ, που σέρνεται 
εδώ και 7 χρόνια και να πιεστεί η Τράπεζα Αττικής να συνδράμει ουσιαστικά τους συναδέλφους 
στο ασφαλιστικό επίπεδο.
Είναι  γνωστό  ότι  στο  γραφείο  του  υπουργού  βρίσκεται  πλέον  το  σχέδιο  ενοποίησης  των 
Ταμείων σε ένα υπερταμείο,  υπό τον  τίτλο  Εθνικό Ασφαλιστικό  Ταμείο (ΕΑΤ).  Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο οδικός χάρτης αυτού του σχεδίου προβλέπει μέχρι το τέλους του 2014, μεταξύ 
άλλων, την ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ με την «μαύρη τρύπα» του ΟΑΕΕ και μετ’ ου πολύ, 
την συγχώνευσή του ΟΑΕΕ με το ΙΚΑ. Μέσα δε στο 2015 προβλέπεται και η «τελική λύση» με 
την απορρόφηση του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων από το ΕΑΤ.
Με  οικονομίες  κλίμακας,  κεντρική  διοικητική,  οικονομική  και  τεχνολογική  υποστήριξη,  ενιαία 
παραγωγή εσόδων, κέντρα εξυπηρέτησης και ων ουκ έστιν αριθμός παροχών και υπηρεσιών 
για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος, η κυβέρνηση πλασάρει το 
ΕΑΤ, όπως πλασάρισε πριν λίγα χρόνια στους μηχανικούς το ΕΤΑΑ, στο πλαίσιο της σύστασής 
του από το ΤΣΜΕΔΕ και τα άλλα Ταμεία των επιστημόνων, τα αποτελέσματα του οποίου είναι 
γνωστά. Μόνο για το κυνήγι της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής δεν είπαν τίποτα 
αυτή τη φορά, για να αποφύγουν την περαιτέρω γελοιοποίηση των επιχειρημάτων τους.
Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καθιερώσει στο πλαίσιο του 
ΕΑΤ,  ενιαίο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του οποίου την επεξεργασία έχουν ήδη αναθέσει 
στο  ΚΕΠΕ,  που «στα σημερινά  ελληνικά» σημαίνει  εξίσωση όλων των συντάξεων προς τα 
κάτω,  με  στόχο  αυτόν  των  360€,  που  προβλέπεται  ως  κρατική  εγγύηση  από  τον  νόμο 
Λοβέρδου. Το πρόγραμμα εγκαινιάζεται από τον Ιούλιο με μειώσεις κατά 5% στις επικουρικές 
συντάξεις και 15% στα εφάπαξ από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και όλος ο κλάδος θα έρθει αντιμέτωπος το Φθινόπωρο με αυτές 
τις εξελίξεις και απαιτείται αυτοί οι φορείς να είναι προετοιμασμένοι, αλλά από ότι γνωρίζουμε 



τέτοια συντεταγμένη προετοιμασία δεν υπάρχει και με επικείμενη την θερινή ραστώνη και τα 
«μπάνια του λαού», θα βρεθούμε πάλι στο τέλος μπροστά σε τετελεσμένα. 
Την  περιρρέουσα μοιρολατρική  ατμόσφαιρα  που  λίγο  ως  πολύ  καλύπτει  σήμερα  τα 
πάντα:  ότι  αυτοί  έχουν και  το πεπόνι  και  το μαχαίρι,  την ξανασυναντήσαμε  κατά τις 
αντιδράσεις μας για την απορρόφηση του ΚΥΤ από τον ΕΟΠΥΥ και ο εκβιασμός που 
πέρασε  τότε:  ή  ΕΟΠΥΥ  ή  εκτός  Εθνικού  Ασφαλιστικού  Συστήματος,  φαίνεται  να 
επανέρχεται. 
Ελπίζουμε  ωστόσο  αυτήν  την  φορά  να  τολμήσουμε  συλλογικά  να  ξεπεράσουμε 
ιδεοληψίες και στερεότυπα και να εκτιμήσουμε την κατάσταση βασιζόμενοι στις δυνάμεις 
μας που δεν είναι αμελητέες, ακόμα και μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. 
Η υπεξαίρεση από την ΤτΕ του 60% του αποθεματικού μας με το PSI το 2012, η άρνηση 
καταβολής 700 και πλέον εκατομμυρίων € που οφείλει το κράτος στο Ταμείο από την 
τριμερή χρηματοδότησή του από το 1993 με τον νόμο Σιούφα και οι συνεχείς και άγριες 
επιθέσεις υποτίμησης του μόνου περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου με αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, της Τράπεζας Αττικής, με στόχο τον έλεγχο και την υφαρπαγή της από το 
εγχώριο,  ευρωπαϊκό και  διεθνές τραπεζικό κατεστημένο,  αντί  της μετατροπής της σε 
μοχλό ανάπτυξης,  πρέπει  να  αποτελέσουν τα σημεία  αιχμής των διεκδικήσεων στην 
διαπραγμάτευσή μας. 
Άλλωστε δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποια άλλη συντεταγμένη δράση που να οδηγήσει μακριά 
από τον μονόδρομο που χαράζεται συνολικά για το Ασφαλιστικό Σύστημα εδώ και 20 χρόνια και 
οδηγεί σήμερα πλέον στην εξαφάνιση του πάλαι ποτέ κραταιού ασφαλιστικού μας φορέα. 
Η ΕλΕΜ προτείνει στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ την έκδοση ψηφίσματος για 
την άμεση, καθόσον δεν υπάρχει χρόνος, δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο 
πλαίσιο του ΤΕΕ,  κυρίως,  από τους συνδικαλιστικούς και  επιστημονικούς φορείς του 
κλάδου,  μακριά  από  ποσοστώσεις  και  αποκλεισμούς,  με  αυξημένες  αρμοδιότητες 
διαβούλευσης και παρέμβασης, σε μία προσπάθεια άμεσης εξεύρεσης ενός ρεαλιστικού, 
ριζοσπαστικού σχεδίου που να αποτελεί πραγματικό εκσυγχρονισμό του συνδυαστικού 
θεσμικού ρόλου ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ και μία καθαρή και συντεταγμένη λύση όχι μόνο για 
την  αντιμετώπιση  της  παρούσας  θλιβερής  συγκυρίας  αλλά  και  για  το  μέλλον  του 
ασφαλιστικού μας φορέα.

2η Εισήγηση

Εισηγητής: Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ)
Παρουσίαση: Κώστας Μασούρας

Η  εφαρμογή  της  πολιτικής  της  τρόικας  ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ  από  τις  διαδοχικές  μνημονιακές 
κυβερνήσεις, έχει ήδη οδηγήσει στην προσχεδιασμένη φτωχοποίηση ευρύτατων κομματιών της 
ελληνικής κοινωνίας και στην εξαθλίωση των πιο αδύναμων. Στο δικό μας κλάδο, το επάγγελμα 
του μηχανικού έχει  μετατραπεί  σε γραφειοκρατικό  αντικείμενο φοροεισπρακτικού χαρακτήρα 
(τακτοποιήσεις – πιστοποιητικά) με πενιχρές απολαβές. Σήμερα η πλειοψηφία των μηχανικών 
είμαστε άνεργοι και υποαπασχολούμενοι χωρίς δική μας ευθύνη αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως 
προνομιούχοι.  Όχι  μόνο  δεν  δικαιούμαστε  καμία  πρόνοια  όπως  επίδομα  ανεργίας  και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά καλούμαστε ως άνεργοι να πληρώνουμε κατά το χρόνο 
ανεργίας μας υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί, αδυνατώντας 
να πληρώσουν, μένουν χωρίς ουσιαστική ασφάλιση παρόλο που χρεώνονται το κόστος της και 
μάλιστα  με  τόκο και  πανοτόκια.  Είναι  οι  ίδιοι  μηχανικοί  που  λόγω του  ότι  δεν  τους  δίνεται 
ασφαλιστική ενημερότητα βυθίζονται  ακόμα περισσότερο στην ανεργία και  εξωθούνται  εκτός 
επαγγέλματος. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, ήδη από τον Ιούνιο του 2011 έχουν ψηφιστεί οι 
ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίες τελικά εφαρμόστηκαν από 2/5/14 
παράτυπα, βάσει υπουργικών εκβιαστικών εγγράφων, παρακάμπτοντας αποφάσεις οργάνων 
(Δ.Σ. ΕΤΑΑ και Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ) και παρά την θέληση και τις ανάγκες μας. Η δυσαρέσκεια είναι  



αυξανόμενη και η απαξίωση του ΤΣΜΕΔΕ επίσης, εφόσον το ποσοστό των ασφαλισμένων που 
αδυνατεί να πληρώσει αυξάνεται. 
Την «εκκαθάριση» κάθε υπολείμματος αποδοχών αναλαμβάνουν κυριολεκτικά τα εκκαθαριστικά 
του  Υπουργείου  Οικονομικών,  με  την  εφαρμογή  της  νέας  φορολογικής  νομοθεσίας  για  τα 
εισοδήματα των εργαζόμενων μηχανικών. Για τους μισθωτούς και άνεργους συναδέλφους, το 
αφορολόγητο όριο έχει  μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από το ετήσιο επίδομα ανεργίας, τη 
στιγμή  που  οι  αποδοχές  και  τα  εργασιακά  δικαιώματα  που  απέρρεαν  από  τις  συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας έχουν δεχτεί ιστορικό πλήγμα. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
εργαζόμενους με ΔΠΥ , η επινόηση εξωπραγματικών τεκμηρίων με φορολόγησή τους κατά 26% 
από  μηδενική  βάση,  ο  κεφαλικός  φόρος  των  650  ευρώ  και  η  προκαταβολή  φόρου  για 
ανύπαρκτα  εισοδήματα  ενός  αβέβαιου  εργασιακού  μέλλοντος  καθιστούν  κάθε  προοπτική 
άσκησης  του  επαγγέλματος  ανεδαφική.  Η  οριζόντια  φορολόγηση  προσεγγίζει  τα  όρια  του 
ταξικού  παραλογισμού:  Όσο  η  κρίση  συμπιέζει  τα  έσοδα  προς  τα  κάτω,  τόσο  μεγαλύτερο 
ποσοστό τους αποσπάται από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποκορύφωμα τους 
αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους με αποδοχές κάτω του πάλαι ποτέ αφορολόγητου ορίου, 
οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν μέσα από υποχρεωτικές εισφορές, έμμεσους και άμεσους 
φόρους που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος, ποσά μεγαλύτερα από το εισόδημά 
τους!
Την  ίδια  στιγμή  που  η  συγκυβέρνηση  ΝΔ  –  ΠΑΣΟΚ  οδηγεί  με  την  πολιτική  της  χιλιάδες 
συναδέλφους σε αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, μας απειλεί με κατασχέσεις 
και πλειστηριασμούς, ακόμα και πρώτης κατοικίας, για να εισπράξει ό,τι μπορεί, επικαλούμενη 
την  εξυπηρέτηση  ενός  δημόσιου  χρέους  που  δεν  το  δημιούργησαν  όσοι  προσπαθούν  να 
ζήσουν από τη δουλειά τους και τώρα καλούνται να το πληρώσουν. Έτσι, χιλιάδες συνάδελφοι  
θα  βρεθούν  προσεχώς  αντιμέτωποι  με  κατασχέσεις,  απειλούμενοι  από  αυτούς  που 
καταλήστεψαν διαχρονικά και πρόσφατα στο πλαίσιο του PSI τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντί να 
ληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο προς την κατεύθυνση της επίλυσης και της ελάφρυνσης 
των προβλημάτων, η κυβέρνηση απαντά με αυξήσεις της τάξης του 60% στις ασφαλιστικές μας 
εισφορές, και μάλιστα αναδρομικά, με ταυτόχρονη ποινικοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών. 
Μετά από σημαντικές κινητοποιήσεις, ελάχιστη ήταν η αύξηση του ορίου εισόδου στο «Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών» (Κ.Ε.Α.Ο) από 5 στις 10 χιλιάδες (όταν οι 10.000 ευρώ 
αντιστοιχούν  στα  ασφάλιστρα μόλις  14,6  μηνών ενός  μηχανικού  με  δεκαετή  ασφάλιση),  με 
μείωση των εργοδοτικών εισφορών και  με  άλλον ένα μεροληπτικό νόμο (ν.4254/14)  με τον 
οποίο δικαιούνται ασφαλιστικής κάλυψης μόνο όσοι δεν οφείλουν στο ταμείο πριν από το 2011 
και έχουν οικογενειακό εισόδημα κατά μέσον όρο 12.000 για τα επόμενα έτη. Παράλληλα, για 
ενδεχόμενο διακανονισμό των χρωστούμενων, ζητείται από τους οφειλέτες να δηλώσουν όλα τα 
περιουσιακά τους στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να κατασχεθούν, σε περίπτωση 
που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους όρους της ρύθμισης, καθώς και ληστρικό επιτόκιο 
για τις οφειλές (ν.4152/2013 – Α’107).
Γενικότερα,  δεκάδες  χιλιάδες  νοικοκυριά  σε  όλη  τη  χώρα  απειλούνται  με  κατασχέσεις  και 
πλειστηριασμούς. Το κόστος των ενοικίων που παρά την πτώση των τιμών είναι για πολλούς 
δυσβάστακτο στις σημερινές συνθήκες, οι φόροι στα ακίνητα από το πρώτο τ.μ. - ακόμη και της 
μοναδικής  κατοικίας  μέχρι  και  τον  χέρσο  αγρό  -  που  οδηγούν  σε  δήμευση  της  ακίνητης 
περιουσίας για τη συγκέντρωσή της σε κερδοσκοπικά funds, παράλληλα με τις αυξήσεις στα 
κοινωνικά  αγαθά  που  καθιστούν  επαρκή  τη  στέγαση  (θέρμανση,  ηλεκτροδότηση,  κ.λπ.), 
επιτίθενται και στο δικαίωμα της πλειοψηφίας της κοινωνίας στην κατοικία. Η επί της ουσίας 
άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για «κόκκινα δάνεια» προς τις τράπεζες, αφού οι  
όροι  προστασίας  ελαχιστοποιήθηκαν,  ενώ οι  προϋποθέσεις  σκλήρυναν,  θα πολλαπλασιάσει 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Ταυτόχρονα οι  άστεγοι πολλαπλασιάζονται τη στιγμή που 
υπάρχει μεγάλο κενό κτιριακό απόθεμα.
Οι αρχιτέκτονες αναδεικνύουμε το ζήτημα της κατοικίας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο. 
Στηρίζουμε  τις  πρωτοβουλίες  και  κινητοποιήσεις  των  συλλογικοτήτων  στις  γειτονιές. 
Αγωνιζόμαστε μαζί με τον κάθε συνάδελφο που απειλείται σήμερα ή θα απειληθεί στο άμεσο 
μέλλον  με  κατάσχεση  για  χρέη προς  το  ΤΣΜΕΔΕ,  την  εφορία  ή  τις  τράπεζες.  Καλούμε  τα 
συλλογικά μας όργανα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων αντί να παρακολουθούν άβουλα 



και εγκληματικά τις εξελίξεις. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΤΕΓΟΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Δραστική μείωση των εισφορών 
τώρα και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους, 
ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Να αναλάβει η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ το σφράγισμα των 
βιβλιαρίων χωρίς προϋποθέσεις και κωλυσιεργίες.
•  Όχι  σε  πλειστηριασμούς  και  κατασχέσεις  για  χρέη  προς  ασφαλιστικά  ταμεία,  εφορίες, 
τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καμία σκέψη από το ΕΤΑΑ για διαβίβαση των οφειλών 
στο ΚΕΑΟ και αποστολή ειδοποιητηρίων – κατασχετηρίων στους συναδέλφους.
•  Χιλιάδες  συνάδελφοι  έχουν  φορτωθεί  με  χρέη  προς  το  ΤΣΜΕΔΕ,  μεταξύ  των  οποίων 
υποαπασχολούμενοι, άνεργοι αλλά και μισθωτοί με ΔΠΥ στους οποίους θα έπρεπε να έχει γίνει 
κανονική  πρόσληψη.  Απαιτούνται  δίκαιοι,  άτοκοι  διακανονισμοί  και  αναδρομικές  διαγραφές 
χρεών. Όχι στην ποινικοποίηση της φτώχιας.
•  Άμεση  αναγνώριση  από  το  ΕΤΑΑ  -  ΤΣΜΕΔΕ  και  τον  ΟΑΕΔ  των  άνεργων  μηχανικών. 
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (π.χ. δελτίο). Κατάργηση της 
απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστημα της ανεργίας. Ασφαλιστική ενημερότητα για 
όλους  τους  μηχανικούς  εκτός  από  αυτούς  που  είναι  εργοδότες  και  οφείλουν  εργοδοτικές 
εισφορές.
• Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής τα 
τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Άμεσα να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο 
Ταμείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα. Να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από την 
εργοδοσία.
•  Δημιουργική  και  κοινωνικά  ωφέλιμη  εργασία  του  μηχανικού.  Όχι  μετατροπή  του  σε 
φοροεισπράκτορα της Τρόικας.
• Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην κατοικία για όλους στο πλαίσιο ενός βιώσιμου φυσικού 
και  δομημένου  περιβάλλοντος.  Αξιοποίηση  του  υφιστάμενου  κτιριακού  αποθέματος  για  την 
ανακούφιση  των  οξυμένων  προβλημάτων.  Δραστηριοποίηση  του  Συλλόγου  σε  αυτή  την 
κατεύθυνση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
•  Καλούμε  σε  συμμετοχή  του  Συλλόγου  στις  κινητοποιήσεις  ενάντια  στις  αυξήσεις  των 
εισφορών,  τις  κατασχέσεις  και  τους  πλειστηριασμούς,  στο  ΤΣΜΕΔΕ,  στο  ΕΤΑΑ  και  στο 
Υπουργείο  Εργασίας,  σε  συντονισμό  με  τα  σωματεία  του  κλάδου  (Σωματείο  Μισθωτών 
Τεχνικών,  ΕΜΔΥΔΑΣ)  και  συμμετοχή  του  ΣΑΔΑΣ  σε  κατά  τόπους  συλλογικότητες  που 
αντιδρούν στις επιχειρούμενες αρνητικές εξελίξεις , όπως έχει αποφασίσει και πράττει το τμήμα 
Αττικής με τη συμμετοχή του στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. Καλούμε σε συντονισμό και 
τους άλλους κλάδους συνασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ.
• Συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο κίνημα ενάντια στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς 
και στις προσπάθειες συντονισμού του.
• Η παραπάνω απόφαση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και στις 
διοικήσεις των υπόλοιπων τμημάτων και των τοπικών συλλόγων για συντονισμό της δράσης. 

3η Εισήγηση

Εισηγητής: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Παρουσίαση: Αφροδίτη Αυγερινού

Δραστική μείωση των εισφορών ΤΩΡΑ!
ΚΑΤΩ τα χέρια από τα σπίτια μας!
Η  επίθεση  κυβέρνησης  –  άρχουσας  τάξης  στα  ασφαλιστικά  μας  δικαιώματα 
κλιμακώνεται. Ενώ  ήδη  το  50%  σχεδόν  των  εργαζόμενων  μηχανικών  δεν  μπορεί  να 
αποπληρώσει  τις  δυσβάσταχτες  ασφαλιστικές  εισφορές  και  δεν  καλύπτεται  ούτε  καν 



ιατροφαρμακευτικά,  η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει τις τεράστιες αυξήσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές που είχαν νομοθετηθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2011. Μετά τη 
δραστική υποβάθμιση των παροχών υγείας με την υποχρεωτική ένταξη του κλάδου υγείας στον 
ΕΟΠΥΥ  και  τη  συμμετοχή  του  ΤΣΜΕΔΕ  στην  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας 
Αττικής  που  ήρθε  να  αποτελειώσει  ότι  άφησε  όρθιο  από  τα  αποθεματικά  του  ταμείου  το 
«κούρεμα», τώρα:

• μπαίνουν  και  πρακτικά  σε  εφαρμογή  οι  αυξήσεις  των  εισφορών  που  είχαν  
αποφασιστεί από το 2011 και η διαδικασία είσπραξής τους είχε «παγώσει»

• προωθείται η μεταφορά στην εφορία των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000  
ευρώ προς το ΤΣΜΕΔΕ,  μέσα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών  
(ΚΕΑΟ) και η αναγκαστική τους είσπραξη ως δημόσια έσοδα, δηλαδή με κατασχέσεις,  
πλειστηριασμούς της προσωπικής περιουσίας, ακόμα και προσωποκράτηση

• με τις ρυθμίσεις του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου μειώθηκαν ακόμη περαιτέρω 
οι  εργοδοτικές  εισφορές  για  τους  μισθωτούς,  ενώ  ετοιμάζονται  και  νέες  
αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις 

• διαπραγματεύονται  τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ με τα αποθεματικά μας στη νέα  
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής που θα ανέλθει σε 400 εκ. €

• υποβαθμίζονται  ακόμη  περισσότερο  οι  παροχές  στον  τομέα  της  
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για όσους συναδέλφους έχουν ακόμη κάλυψη),  
μέσα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας.

Πώς φτάσαμε ως εδώ;
Τα τελευταία μέτρα αποτελούν κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας αντιασφαλιστικών μέτρων 
τα οποία δεν ξεκίνησαν χτες. Η αντιλαϊκή επίθεση δεν προέκυψε την τελευταία τετραετία 
με  το  μνημόνιο,  δεν  την  έφερε  το  υψηλό  δημόσιο  χρέος  και  η  τρόικα,  οι  ανίκανοι 
διαχειριστές  και  οι  λαθεμένες  συνταγές  εντός  και  εκτός  Ελλάδας.  Ας  θυμηθούμε  τις 
διαδοχικές  αντιασφαλιστικές  μεταρρυθμίσεις  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’90  που 
μείωσαν τις συντάξεις, αύξησαν εισφορές και όρια ηλικίας με αποκορύφωμα, στο χώρο μας, το 
νόμο  3518/2006  για  το  ΤΣΜΕΔΕ που  καθιέρωσε  την  ανταποδοτικότητα  στην  κοινωνική 
ασφάλιση, δηλαδή τη μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών στις πλάτες των εργαζόμενων, 
ως  ένα  ακόμα  μέσο  εξασφάλισης  φθηνότερης  εργατικής  δύναμης,  διασφάλισης  της 
ανταγωνιστικότητας των ομίλων, για τους οποίους μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές. 
Η ανταποδοτική λειτουργία των ταμείων απαιτεί ένα ταμείο «τακτοποιημένο», που οι εισφορές 
του κάθε ασφαλισμένου πρέπει να ισοσκελίζονται με τις «δαπάνες» για την ασφαλιστική κάλυψή 
του...  Αυτή  η πολιτική,  ενός  ταμείου  που πρέπει  να  «βγαίνει»  για  να  διασφαλιστεί  η 
βιωσιμότητά του,  οδηγεί  στις αναλογιστικές μελέτες,  στην αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, στη μείωση των παροχών και των συντάξεων καιστη βεβαίωση των χρεών 
στην εφορία. 

Πώς απαντάμε; Αντεπίθεση για τα δικαιώματά μας
Η ηγεσία του ΤΕΕ και οι πρόθυμοι συνοδοιπόροι της με «κινηματικό» προσωπείο, προτάσσουν 
στόχους που δεν οδηγούν στην ανάκτηση των μεγάλων απωλειών μας τα τελευταία χρόνια, 
όπως τη μη έκδοση των ειδοποιητηρίων με τις τελευταίες αυξήσεις των εισφορών και τη μη 
αποστολή των στοιχείων από το ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ. Όμως, ακόμη και αν επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι, οι αυξημένες εισφορές θα συνεχίζουν να προστίθενται στις πλάτες μας, ενώ η βεβαίωση 
των χρεών στην εφορία με την απειλή των κατασχέσεων μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους. 
Εύκολα  μπορεί  κανείς  να  σκεφτεί:  «Ας  επιλέξουμε  σήμερα  τη  λιγότερο  κακή  λύση…  και 
βλέπουμε».  Η πραγματικότητα απέδειξε πως η πολιτική λογική του «μικρότερου κακού»  
όχι μόνο δεν οδηγεί σε μικρές νίκες, αλλά αντίθετα φέρνει για το κίνημα τη μια ήττα μετά  
την άλλη. 
Αυτή τη  λογική,  του μικρότερου κακού,  προέταξε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το 2003 και  η 
ηγεσία  Αλαβάνου-  ΣΥΡΙΖΑ όταν δεχόταν  την  ανταποδοτική  λειτουργία  του  ΤΣΜΕΔΕ,  με  το 
ν.3518/2006. Δύο χρόνια μετά, το 2008 με το νόμο για το ΕΤΑΑ που έφερνε νέες αντιδραστικές 
αλλαγές, ξεχάστηκαν τα «αρνητικά του σημεία» και ο 3518/2006 πρακτικά αποθεώθηκε με το 
πρόσχημα  ότι  «διασφάλιζε  τη  ανεξαρτησία  του  ταμείου  των  μηχανικών».  Η  πορεία  αυτή 
οδήγησε στο σημερινό τραγέλαφο της ηγεσίας του ΤΕΕ που για να συγκαλύψει τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές  εισφορές  του  ν.3518/2006,  μας  καλεί  να  αγωνιστούμε  όλοι  μαζί  για  να  μην 



προχωρήσει η πιστοποίηση οφειλών για την αποστολή τους στο KEAO, βρίσκοντας «βολικούς» 
για να χρεώσει την ευθύνη τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ και τη Διευθύντρια Εισφορών του 
ΤΣΜΕΔΕ, αθωώνοντας τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων. 
Η  ίδια  αυτή  λογική  του  «μικρότερου  κακού»,  «των  μικρών  νικών»,  είναι  η  λογική  που 
αναγόρευσε σε «μητέρα των μαχών» τις εβδομαδιαίες «παραστάσεις» στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, 
προτάσσοντας,  ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις των φορέων της,  ως βασικό επίδικο 
απλά να μη χειροτερεύσει και άλλο η κατάσταση. Ουσιαστικά αποπροσανατόλισαν τους 
εργαζόμενους από τον πραγματικό αντίπαλο φωτογραφίζοντας ως βασικούς ενόχους 
κάποια πρόσωπα, το ΔΣ του ΕΤΑΑ και τον πρόεδρό του, ενώ άφηναν στο απυρόβλητο 
τους  προέδρους  ΤΕΕ  &  ΤΣΜΕΔΕ  και  ταυτόχρονα  τους  έχρηζαν  ηγήτορες  των 
«παραστάσεων»  στο  ΔΣ  ΕΤΑΑ.  Υπόσχονταν  πως  αυτές  οι  «παραστάσεις»  φέρνουν 
«νίκες», εφόσον «νίκη» ονόμασαν τη μικρή αναβολή εφαρμογής των αυξήσεων. Τώρα, 
μετά  την  εφαρμογή  των  αυξήσεων,  με  το  ΤΕΕ  «μπροστά»,  καλούν  και  πάλι  να 
συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο... της αναγόρευσης ως κύριων αντιπάλων: του πρόεδρου 
του  ΕΤΑΑ,  της  διευθύντριας  εισφορών,  ενώ  πρόσφατα  και  «προεκλογικά»  άθροισαν 
στους ενόχους τον Υπουργό Βρούτση. 
Κάνουν  ότι  μπορούν ώστε  να  αποπροσανατολίσουν  από τον  πραγματικό  αντίπαλο: 
τους  επιχειρηματικούς  ομίλους  και  την  πολιτική  θωράκισης  της  ανταγωνιστικότητάς 
τους την οποία υπηρετούν η ΕΕ και συνολικά το πολιτικό τους προσωπικό. Επιχειρούν 
να  κρύψουν  πως  αυτή  η  πολιτική  δεν  ανατρέπεται  με  «παραστάσεις»  ενώπιον 
«υπαλλήλων» δι’ αντιπροσώπου, ούτε με εναλλαγή στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης, 
εάν «φύγει ο Σαμαράς» για να «έρθει ο Τσίπρας»... 
Η πολιτική της Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία, όπως συνοψίζεται στο «σύμφωνο για το Ευρώ» 
και  τη  στρατηγική  «Ευρώπη  2020»,  υπηρετεί  αποκλειστικά  αντιλαϊκούς  στόχους  για  την 
κοινωνική  ασφάλιση  και  τα  εργασιακά  δικαιώματα  τους  οποίους έχουν  ανάγκη  οι 
μονοπωλιακοί  όμιλοι.  Γι’  αυτό  όποιος πολιτικός φορέας υποκλίνεται  στα μονοπώλια, 
στην εξουσία και την κερδοφορία τους, στην Ε.Ε., ως κυβερνητικός διαχειριστής με τον ένα 
ή  τον  άλλο  τρόπο θα  εφαρμόσει  αντίστοιχη  αντιλαϊκή  πολιτική:  ο  στόχος  για  «πρωτογενές 
πλεόνασμα»  που  αναμασά  η  κυβέρνηση  με  επενδύσεις,  όπως και  ο  στόχος  για  «ισχυρή» 
διαπραγμάτευση με νέο «κούρεμα» και «υγιή» επιχειρηματικότητα που πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι στόχοι που οδηγούν σε νέα αντιλαϊκά μέτρα χωρίς ημερομηνία λήξης.
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ; ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΤΟΧΟ;
Η οργάνωση του αγώνα μας δεν  πρέπει  να  ανατεθεί  στην  ηγεσία  του  ΤΕΕ.  Το  ΤΕΕ είναι 
σύμβουλος  του  πραγματικού  αντίπαλου,  του  αστικού  κράτους, στην  ηγεσία  του 
κυριαρχούν  οι  εκπρόσωποι  των  μονοπωλιακών  ομίλων,  των  μεγάλων  εργοδοτών,  της 
άρχουσας τάξης. Μέχρι σήμερα έχει προωθήσει ενεργά την αντιλαϊκή πολιτική σε όλους τους 
τομείς περιλαμβανομένου του ασφαλιστικού. Ούτε μπορεί να προχωρήσει αποφασιστικά και με 
διάρκεια μέσα από θολά σχήματα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν παράγοντα πίεσης ώστε το 
ΤΕΕ «να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους Μηχανικούς» ενώ ταυτόχρονα υπηρετούν το 
στόχο της ταχύτερης ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Για να διασφαλίσουμε συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην πάλη μας, για να πετύχουμε 
ακόμα και άμεσες κατακτήσεις, πρέπει να σημαδεύσουμε τον  πραγματικό αντίπαλο, την 
πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, την πολιτική 
της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. 
Ο αγώνας ενάντια στην κλιμάκωση της επίθεσης μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο αν δοθεί 
με μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία με όλα τα θύματα αυτής της πολιτικής.  Η επίθεση στα 
δικαιώματά μας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους μηχανικούς. Αφορά συνολικά την 
εργατική  τάξη,  τα  υπόλοιπα  λαϊκά  στρώματα.  Για  να  διασφαλίσουμε  συνέχεια,  διάρκεια, 
αντοχή στον αγώνα μας, σύνδεση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, στην οργάνωση 
της  πάλης  πρέπει  να  ηγηθούν  τα  οργανωμένα  ταξικά  σωματεία που  οργανώνουν 
μισθωτούς μηχανικούς και αυτοαπασχολούμενους. 

Κλιμακώνουμε την πάλη μας απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο!
Μαζικά, οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία μας, δεν θα επιτρέψουμε κανέναν πλειστηριασμό 
για  χρέη προς την εφορία ή προς τις  τράπεζες.  Μαζί  με  όλους τους  εργαζόμενους,  με την 
πρωτοκαθεδρία των ταξικών σωματείων, σε συντονισμό με το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ 



και  την ΠΑΣΕΒΕ,  διεκδικούμε  τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα,  οργανώνουμε  την πάλη μας 
σημαδεύοντας  τον  πραγματικό  αντίπαλο,  την  πολιτική  της  άρχουσας  τάξης  για  την 
ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, γενικότερα την πολιτική ΕΕ-μονοπωλίων 
για την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. 
Με αφετηρία την άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, την  
ακύρωση της βεβαίωσης των ασφαλιστικών χρεών των εργαζόμενων στην εφορία, την  
άμεση  δραστική  μείωση  των  ασφαλιστικών  εισφορών,  την  παροχή  δωρεάν  
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιδόματος ανεργίας ανεξάρτητα από τα χρέη προς  
το ταμείο, ξεδιπλώνουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι στο σύνολο της αντιασφαλιστικής  
επίθεσης παλεύοντας για: 
Άμεση, δραστική μείωση των εισφορών μας με ταυτόχρονη αύξηση εργοδοτικών και κρατικών  
στην κατεύθυνση της πλήρους απαλλαγής των εργαζόμενων. Κατάργηση των εισφορών στον  
κλάδο υγείας.
Πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψη  και  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  των  
ανέργων/υποαπασχολούμενων ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο, επίδομα ανεργίας για όλο  
το χρονικό διάστημα της ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (μισθός –  
ΔΠΥ).  Άμεση  επαναφορά  του  επιδόματος  ανεργίας  και  άλλων  κλαδικών  επιδομάτων  στα  
επίπεδα  του  2011  ως  βάση  για  μια  γενναία  αύξηση.  Να  θεωρούνται  άνεργοι  και  οι  
αυτοαπασχολούμενοι  μηχ/κοί  που  έχουν  αναγκαστεί  να  διακόψουν  την  επαγγελματική  τους  
δραστηριότητα, έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή το εισόδημά τους βρίσκεται σε εξευτελιστικό  
επίπεδο. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο για όλο το διάστημα της ανεργίας. Για  
τους αυτοαπασχολούμενους, να αποσυνδεθεί η ασφαλιστική ενημερότητα για την άσκηση του  
επαγγέλματος, όσον αφορά μικρά έργα και μελέτες, ιδιωτικά και δημόσια.
Κατάργηση  όλων  των  αντιασφαλιστικών  νόμων.  Αποκλειστικά  δημόσια,  καθολική  και  
υποχρεωτική  κοινωνική  ασφάλιση,  κατάργηση  της  ανταποδοτικότητας  και  της  
επιχειρηματικότητας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Σύνταξη στα 60 για τους  
άνδρες  και  στα  55  για  τις  γυναίκες.  Άμεση  αύξηση  των  συντάξεων  στο  ύψος  που  
προσδιορίστηκε με τις δικαστικές αποφάσεις. Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεματικά – έξω το ταμείο  
από  Τράπεζα  Αττικής-χρηματιστήριο-ομόλογα.  Πλήρη  κάλυψη  απ’  το  κράτος  όλων  των  
απωλειών του αποθεματικού από συμμετοχή σε χρηματιστήριο – Τράπεζα Αττικής κ.λπ.
Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Προτάσεις για ψήφιση:

Πρόταση ΕΛΕΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΟ ΤΕΕ
(Με το σκεπτικό της σχετικής Εισήγησης της ΕλΕΜ) 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,  αιτείται  την  άμεση,  καθόσον δεν  υπάρχει  χρόνος,  δημιουργία  επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων,  στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  του  ΤΕΕ,  κυρίως,  αποτελούμενη  από 
εκπροσώπους  των  συνδικαλιστικών  και  επιστημονικών  φορέων  του  κλάδου,  μακριά  από 
ποσοστώσεις και αποκλεισμούς, με αυξημένες αρμοδιότητες διαβούλευσης και παρέμβασης, σε 
μία προσπάθεια άμεσης εξεύρεσης ενός ρεαλιστικού, ριζοσπαστικού σχεδίου που να αποτελεί 
πραγματικό  εκσυγχρονισμό  του  συνδυαστικού  θεσμικού  ρόλου  ΤΕΕ  και  ΤΣΜΕΔΕ  και  μία 
καθαρή  και  συντεταγμένη  λύση  όχι  μόνο  για  την  αντιμετώπιση  της  παρούσας  ζοφερής 
συγκυρίας, αλλά και για το μέλλον του ασφαλιστικού μας φορέα.
Υπέρ: 13
Κατά: 28
Λευκά: 2
Η πρόταση απορρίπτεται.



Πρόταση ΑΚΕΑ
Υποβάλλεται για ψήφιση το κείμενο της εισήγησης της ΑΚΕΑ.
Υπέρ: 28
Κατά: 5
Λευκά: 11
Η πρόταση εγκρίνεται.

Πρόταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Υποβάλλεται για ψήφιση το κείμενο της εισήγησης της Πανεπιστημονικής.
Υπέρ: 5
Κατά: 10
Λευκά: 26
Η πρόταση απορρίπτεται.

3ο θέμα: Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ

Ώρα  14:40:  Διαπιστώνεται  ότι  η  Πρόεδρος  του  ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  Μυρτώ 
Δεσποτίδη  έχει  αποχωρήσει.  Σε  ερώτηση  του  προεδρείου  ο  Αντιπρόεδρος 
απαντά ότι δεν ξέρει τίποτα σχετικά. 

Το προεδρείο προχωρεί στη συζήτηση των ψηφισμάτων που έχουν υποβληθεί. 

4ο θέμα: Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα

ΨΗΦΙΣΜΑ που υπέβαλε η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ:

ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη κατάσταση ύφεσης η οποία ξεπερνά κάθε φαντασία, με 
αποτέλεσμα  την  συνεχώς  αυξανόμενη  ανεργία,  ιδιαίτερα  στους  αρχιτέκτονες.  Μετά  τους 
Ολυμπιακούς  Αγώνες  και  την  έκρηξη  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΦΠΑ  στην  οικοδομή),  υπήρξε 
κατάρρευση του παλιού μοντέλου «ανάπτυξης» στους τομείς απασχόλησής μας, με κληρονομιά 
για το άμεσα ορατό μέλλον, την άναρχη οργάνωση και την αλόγιστη επέκταση των οικιστικών 
συνόλων, την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και το τεράστιο κτιριακό απόθεμα, σε 
κτίρια του δημοσίου που δεν χρησιμοποιούνται, σε ακατοίκητα σπίτια και γιαπιά. Στο κλίμα αυτό 
μετράμε πια 130000 μηχανικούς και περίπου 20000 αρχιτέκτονες.
Γραφεία και εταιρίες αποδιαρθρώθηκαν, ελεύθεροι επαγγελματίες -ατομικά η σε μικρά γραφεία-, 
υποαπασχολούνται  στην  καλύτερη  περίπτωση,  ισοπεδωμένοι  επιστημονικά  στο  αντικείμενο 
ασχολίας τους (–τακτοποιήσεις-), στο κυνήγι του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης. Απολύσεις σε 
δημόσιο και κύρια στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς διαφαινόμενη εναλλακτική ευκαιρία απασχόλησης. 
Οι νέοι δεν αποκτούν πρόσβαση στο επάγγελμα, το εγκαταλείπουν, παρατείνουν σπουδές ή 
στρέφονται μαζικά σε αβέβαιη απασχόληση στο εξωτερικό. Τεράστια προβλήματα στα θέματα 
ασφάλισης  και  υγειονομικής  κάλυψης.  Η  κρίση  είναι  παρούσα  και  δεν  φαίνονται  σημάδια 
ανάκαμψης.  Γενικότερα  στην  Ευρώπη  ένας  στους  4  αρχιτέκτονες  δηλώνει  άνεργος  και  η 
πλειοψηφία απαισιοδοξεί για το μέλλον.



Ταυτόχρονα  με  την  οικονομική  κρίση,  έχουμε  και  υποβάθμιση  θεσμών  -κατάργηση  των 
συλλογικών συμβάσεων, χτύπημα των συλλογικών οργάνων (ΤΕΕ), έξαρση του ατομικισμού και 
αύξηση της παραβατικότητας -χωρίς τήρηση κανόνων δεοντολογίας- στο επάγγελμα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  στα  πλαίσια  μιας  ανάπτυξης  αειφόρου,  ανάδειξη  της  αρχιτεκτονικής  ως 
πολιτιστικού αγαθού και βελτίωσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της χώρας
ΤΟ  ΕΥΡΥΤΕΡΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  να  λειτουργήσει  ως  ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ  ΣΤΗΝ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  με  Δημιουργία  θέσεων  και  ευκαιρίες  απασχόλησης,  με 
διάθεση κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και  του ταμείου των αυθαιρέτων,  σε τομείς 
όπως:
1. Μελέτες ανάπλασης οικισμών, αστικών αναπλάσεων, σχεδιασμού δημόσιων χώρων.
2. Επιδότηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
3. Ανάπλαση κτιρίων -σε σχέση και με τις ενεργειακές δεσμεύσεις της χώρας. Ενεργοποίηση 

του θεσμού υποχρεωτικής «συντήρησης των κτιρίων»
4. Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών-

διατηρητέων κτιρίων.
5. Επέκταση ερευνητικών κονδυλίων και στον ιδιωτικό τομέα. 
6. Καταγγελία  στην  ασυδοσία  αναθέσεων  χωρίς  διαγωνισμό  (ΔΗΜΟΙ)  με  κατοχύρωση 

αξιοπρεπών αμοιβών
7. Διατήρηση  των  θέσεων  αρχιτεκτόνων  στο  Δημόσιο  σε  καίριες  θέσεις  –με  εργαλεία  τον 

εκσυγχρονισμό,  την  αξιολόγηση  και  το  ΑΣΕΠ.  Δημιουργία  θέσεων  αρχιτεκτόνων  στην 
δευτεροβάθμια και τεχνική εκπαίδευση

Θέσπιση  όρων  –συμβάσεων  για  την  όποια  υπαλληλική  απασχόληση  αρχιτεκτόνων, 
ασκούμενων φοιτητών. Κίνητρα μέσω ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 
–ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και χορήγηση ενημερότητας.  Άμεση σύσταση του ταμείου 
ανεργίας.
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ: Οργάνωση σύγχρονων γραφείων τα 
οποία  να  δύνανται  να  λειτουργήσουν  σε  τοπικό,  έως  και  σε  διεθνές  περιβάλλον.  Να 
κατευθυνθούν  προγράμματα  επιδοτήσεων-πριμοδοτήσεων  με  σχετική  θεσμοθέτηση  στην 
κατεύθυνση αυτή και όχι όπως τώρα στον μεμονωμένο μηχανικό. Επιδοτήσεις για συμμετοχή σε 
διεθνείς διαγωνισμούς όπως κάνουν άλλα κράτη 
Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ-  ΟΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ-  ΣΕ  ΘΕΣΜΙΚΑ  ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Προτείνουμε λοιπόν για το Σεπτέμβρη να ορίσουμε με  μέριμνα του Δ.Σ.  ,την ΗΜΕΡΑ  
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ με συνελεύσεις σε όλους τους συλλόγους στην χώρα, με  
συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, με παράσταση στα κόμματα, στις περιφέρειες και στα Υπουργεία,  
μια  συντονισμένη  προσπάθεια  για  ανάδειξη  της  δεινής  πραγματικότητας  των  
εργαζόμενων αρχιτεκτόνων, της κακής κατάστασης-ασφυξίας σε θέματα εργασιακά και  
ασφαλιστικά .Της διεκδίκησης ένταξης της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στα αναπτυξιακά  
προγράμματα των φορέων. Με κεντρικό στόχο την άμεση διάθεση κονδυλίων για την  
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάσχεση της ανεργίας. 
Οι  καταστάσεις  και  το  διεθνές  κλίμα  δεν  επιτρέπουν  μεγάλες  προσδοκίες.  Όμως  δεν  θα 
σταματήσουμε  να  αγωνιζόμαστε  για  το  μέλλον  του  κλάδου  μας,  των  δοκιμαζόμενων 
συναδέλφων και για την επιβίωση και άνθηση της Αρχιτεκτονικής.

Υπέρ: 5
Κατά: 28
Λευκά: 3
Διαπιστώνεται η έλλειψη απαρτίας. Η ψηφοφορία είναι σαν να μην έγινε.

Ώρα 15:00: Η συνεδρίαση διακόπτεται. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιλαμβάνει  τα  θέματα  που  δεν  συζητήθηκαν  λόγω  της  αποχώρησης  της 
προέδρου του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (το 3ο θέμα της Η.Δ.), στη συνέχεια λόγω της 
απώλειας της απαρτίας, όπως και έγγραφα που υποβλήθηκαν στο προεδρείο για 
ενημέρωση των μελών της Αντιπροσωπείας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.Δ.

Μυρτώ Δεσποτίδη 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 
Συνεδρίαση 12/10/2013
Πρόσληψη εισπράκτορα συνδρομών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του 
της 12/10/13, αποφάσισε ομόφωνα: 

• Την  πρόσληψη  εισπράκτορα  (ή  ομάδας  εισπρακτόρων)  συνδρομών  με  στόχο  την 
οικονομική επιβίωση του συλλόγου. Ο εισπράκτορας αυτός, με πιθανή σύμβαση έργου 
για τα επόμενα 1+1 έτη, θα πληρώνεται αποκλειστικά με ποσοστό επί των εσόδων που 
«φέρνει» στο σύλλογο από τις συνδρομές, με τα έξοδα μετακίνησης δικά του. Εκτός της 
είσπραξης των συνδρομών, αντικείμενο του εισπράκτορα, θα είναι και η ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (mail list) του Συλλόγου, δεδομένου ότι 1 
χρόνο μετά, το ΤΕΕ ακόμα δεν έχει δώσει στο σύλλογο τα στοιχεία επικοινωνίας των 
αρχιτεκτόνων μελών του. Από τη μεριά του ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα παρέχει στον εξωτερικό 
αυτό συνεργάτη (ή ομάδα συνεργατών) τη δυνατότητα να παίρνει,  ο ίδιος, τηλέφωνα 
από τα γραφεία του Συλλόγου, προκειμένου να κανονίζει το πρόγραμμά του.

• Τη  διερεύνηση  δυνατότητας  πληρωμής  των  συνδρομών  με  πάγια  εντολή  ή  μέσω 
πιστωτικών καρτών. 

Συνεδρίαση 10/12/13
14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014 
Με την ανάθεση από τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ της Προβολής και 
Δημοσιοποίησης  της  14ης  BIENNALE  Αρχιτεκτονικής  της  Βενετίας  2014,  με  θέμα 
«Fundamentals-Absorbing modernity 1914-2014», η οποία θα διαρκέσει από 07/06/2014 έως 
23/11/2014,  στον  ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ,  αποφασίζεται να εκπροσωπήσει  το  σύλλογο,  στην τριμελή 
επιτροπή του ΥΠΕΚΑ για την αξιολόγηση των προτάσεων για την επιλογή/ορισμό του Εθνικού 
Επιτρόπου στη 14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, ο συνάδελφος Αμπακούμκιν
Συνεδρίαση 18/01/2014
Ξενώνας Στάμου Στούρνα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του 
της 18/01/14, αποφασίζει να υιοθετήσει την με ΑΠ 48207 / 15-01-14 εισήγηση της Επιτροπής 
«Ξενώνα Στάμου Στούρνα» (μέλη:  Κ. Γαλανός, Α. Δημητριάδης, Τ. Κατερίνη, Ε. Κουφέλη, Β. 
Μεταλληνού,  Ο.  Οικονόμου,  Γ.  Πλατσάκης,  Π.  Συναδινός),  σχετικά  με  την  αξιοποίηση  του 
Ξενώνα Στάμου Στούρνα και να ορίσει αυτήν ως συντονιστικό όργανο μαζί με τον υπό σύσταση 
πολιτιστικό φορέα, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία στις 29/6/2013.
Συνεδρίαση 17/02/14
Δήμος Πειραιά. Αίτημα προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να συνεργαστεί και να συμμετέχει ενεργά 
σε  εκδήλωση  που  θα  πραγματοποιηθεί  για  την  αναβίωση  του  παλαιού  ρολογιού  – 
συμβόλου του Πειραιά
Αποφασίζεται α)  να μην γίνει  δεκτό  το  αίτημα του Δήμου  για  συνεργασία και  στήριξη  της 
εκδήλωσης από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, β) να σταλεί απάντηση στο αίτημα του Δήμου με την οποία 



θα  δηλώνονται  οι  θέσεις  του  συλλόγου  και  η  συμμετοχή  στην  εκδήλωση,  μόνο  με  την 
προϋπόθεση ότι θα είναι παρέμβαση με τις συγκεκριμένες θέσεις
Συνεδρίαση 13/03/14
-Biennale Αρχιτεκτονικής 2014. Συγκρότηση επιτροπής συντονισμού & υποστήριξης
Συμφωνείται  και  επικυρώνεται  η  συγκρότηση της  ομάδας συντονισμού και  υποστήριξης του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την προώθηση και προβολή της  Biennale Αρχιτεκτονικής 2014 από τους 
συναδέλφους,  Δεσποτίδη  Μ.  πρόεδρο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & συντονίστρια  Μ.Ε.  «Προβολής  της 
Αρχιτεκτονικής», Αμπακούμκιν Δ.,  Μεταλληνού Β. συντονιστές των Μόνιμων Επιτρόπων του 
Συλλόγου  για  «Προβολή  της  Αρχιτεκτονικής»,,  Κεφαλογιάννη  Ν.  &  Γαλανό  Κ.  μέλη  της 
«Συντακτικής  Επιτροπής»,  Γεωργάλα  Γ.  &  Παπαθεοδώρου  Η.  μέλη  της  Ομάδας  Εργασίας 
«ιστοσελίδα,  newsletterΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ»,  και  Μπρούζγου  Μ.  &  Τσούτη  Ε.  που  εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον. Πιθανή συμμετοχή μελών της Μόνιμης Επιτροπής «Διεθνή».
-Πρώτη  Επιστημονική  Συνάντησης  ΣυνΕργασίας  στη  Ναύπακτο,  με  θέμα:  ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Αποφασίζεται  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υιοθετεί τη  «Γενική Πρόταση – 
Αποτίμηση του Τριημέρου Συνεργασίας» των συν. Μαριάτου και Μολλά
-UMAR, Θερινά σπουδαστήρια
Αποφασίζεται να ενημερωθεί η συν. Β. Μεταλληνού και να εξουσιοδοτηθεί η Μόνιμη Επιτροπή 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την  UMAR, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα οργάνωσης των 
θερινών σπουδαστηρίων.
Συνεδρίαση 13/04/2014
-Πρωτοβουλία δράσης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Κεφαλονιά 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του 
της  13/04/14,  μετά  την  εισήγηση  του  συναδέλφου  Κωστή  Μασούρα  αναφορικά  με  την 
πρωτοβουλία  δράσης  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για  την  Κεφαλονιά  και  σε  συνέχεια  των  απαντητικών 
εγγράφων από το Δήμο Κεφαλονιάς και το ΕΜΠ,
κρίνει αναγκαίες τις παρακάτω ενέργειες, ως Α’ φάση, για την υλοποίηση της δράσης: 

• ορισμό χρονοδιαγράμματος της δράσης
• πρόσκληση ενδιαφέροντος προς συναδέλφους αρχιτέκτονες

(ως τις 15 Μαΐου)
• κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης προγραμματισμού δράσης

(έως τις 15 Ιουνίου)
και εξουσιοδοτεί το συνάδελφο Κωστή Μασούρα για την εκπόνησή τους.
Συνεδρίαση 13/04/2014
-Σχετικά με το νέο νόμο (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14) και ειδικότερα με την υποπαράγραφο ΙΓ.12 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
Ο  νέος  νόμος,  με  τη  δημοσίευσή  του  στο  ΦΕΚ  85  Α  /  07.04.14  και  ειδικότερα  με  την 
υποπαράγραφο ΙΓ.12 αλλάζει  πλήρως το τοπίο του καταμερισμού των δικαιωμάτων για την 
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. 
Το αναμφισβήτητα θετικό στοιχείο της κατάργησης του αντιεπιστημονικού νόμου του 1930 και η 
εισαγωγή της σύνδεσης του δικαιώματος με το γνωστικό αντικείμενο, τίθεται υπό αίρεση με τις  
προβλέψεις του άρθρου 4 για διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής ως επιστήμη 
και πρακτική. 
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, αναγνωρίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια 
που δίνει ο νόμος στο ΤΕΕ για να καταθέσει γνωμοδότηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
συνόλου  των  διπλωματούχων  μηχανικών  που  δραστηριοποιούνται  στη  χώρα,  προκρίνει  τη 
συνέργεια των επιστημονικών Συλλόγων για τη διαμόρφωση και κατάθεση εμπεριστατωμένων 
ρεαλιστικών  και  απαλλαγμένων  από  συντεχνιακά  συμφέροντα  προτάσεων  στη  Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ, ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις, πριν για ακόμα μια φορά μας προλάβουν 
αυτές. 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσέρχεται σε αυτή τη διασυλλογική διαδικασία με συνέχεια και συνέπεια 
των  θέσεών  του,  όπως  αυτές  μερικώς  αποτυπώνονται  στο  άρθρο  2  και  αναλύονται  στο 
συνημμένο κείμενο. 
Με την ελπίδα τα συντεχνιακά συμφέροντα να μη μας κρατήσουν κολλημένους στο παρελθόν, 
στηρίζουμε  το  ΤΕΕ,  ώστε  να  ανταποκριθεί  στο  ιστορικό  βάρος  που  προκύπτει  από  την 



απαίτηση  του  νομοθέτη,  να  διαμορφωθούν  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  του  συνόλου  του 
τεχνικού κόσμου της χώρας με τη σύμφωνη γνώμη του. 
Συνεδρίαση 28/05/2014
Παρουσίαση πρότασης, από την ομάδα εργασίας Α.Ο.Κ.
-Τεύχος προκαταρκτικών εισηγήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του 
παραλαμβάνει το Τεύχος Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού της ΟΕ ΑΟΚ 
και θα διαχειριστεί τον τρόπο πως θα το αξιοποιήσει.
-Αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
Το ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ προτείνει  τη  σύγκληση  της  Αντιπροσωπείας  στις  05/07,  για  να 
αποφασίσει το προεδρείο της Αντιπροσωπείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
και ανά θεματικό άξονα του προγραμματισμού δράσεων 2011-2014, σημειώνονται με πλάγιους 
μπλε χαρακτήρες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ 
θα στοχεύσει 
• στη διάχυση της πληροφορίας που διαθέτει - ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους - και θα 

προωθήσει τη δημόσια διαβούλευση για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο. 
Σε  συνεργασία  με  τη  Civiltech  Α.Ε,  συνεχίζει  σειρά  ενημερωτικών  εκδηλώσεων  που  
απευθύνονται  σε  αρχιτέκτονες  μηχανικούς,  μέλη  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με  στόχο  την  ενημέρωση  
γύρω από τις απαιτούμενες διαδικασίες της νέας νομοθεσίας.
Αριθμός εκδηλώσεων(17)
• Συνεργασία με τις έξι (6) Αρχιτεκτονικές Σχολές.
Ο ΣΑΔΑΣ συνεργάζεται πλέον μόνιμα με τις 6 αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας ανταλλάσοντας  
ενημέρωση και δράσεις προς τα μέλη. Συνδιοργανώνει με το ΕΜΠ δράσεις και ημερίδες. Καλεί  
τις Αρχιτεκτονικές σχολές να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου  
(κοινή επιτροπή φορέων για τα επαγγελματικά δικαιώματα, Συντονιστικό Βόλου, Αντιπροσωπεία  
Ιουλίου,  1η Επιστημονική  Συνάντηση συνΕργασίας  «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων  
Δόμησης και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά.).
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια..
1η Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης  
και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, Εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου σε περιφερειακά τμήματα και  
συλλόγους.
Διοργάνωση εβδομαδιαίου Εργαστηρίου – Σεμιναρίου στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στο Βόλο.
• Περιοδική έκδοση «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ».
Αριθμός  συνεδριάσεων  (43),  9  νέα  τεύχη  μέσα  στην  χρονιά,  νέα  μέλη  στην  επιτροπή.  
Ηλεκτρονική έκδοση μέσω της νέας ιστοσελίδας.
• Νέα Ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ : 
Συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, αποφάσεις, δελτία τύπου κλπ, 
Ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη, και των μελών μεταξύ τους  
με την δημιουργία profil σε κοινωνικό δίκτυο.
• «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία».
Πρόγραμμα  υπό  την  αιγίδα  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  ενταγμένου  στο  σχολικό  πρόγραμμα,  με  την  
δημιουργία ομάδων εθελοντικής εργασίας αποτελούμενων κατ’ ελάχιστον από έναν αρχιτέκτονα  
μηχανικό εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (ως συντονιστή), το δάσκαλο εικαστικών του σχολείου  
και έναν αρχιτέκτονα μηχανικό πιθανόν από τον σύλλογο γονέων του σχολείου. 
2013-2014, ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 1 τμήμα της 5ης δημοτικού (συνολικά 26 παιδιά).
Συμμετοχή  του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα βραβεία  της  UIA Architecture &  Children Golden Cubes 
Awards: 2013/14, στις κατηγορίες βραβείων: 1. School Award και 2. Institution Award.
• Θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 



Το  Δ.Σ.  του  ΣΑΔΑΣ  -  ΠΕΑ  αποφάσισε  την  θέσπιση  Βραβείων  Αρχιτεκτονικής  ΣΑΔΑΣ-
Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτόνων,  ανά  τριετία,  ώστε  αυτά  να  συμπίπτουν  με  την  χρονική  
περίοδο της θητείας διοίκησης του συλλόγου.
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει 
• στην  παραγωγή  και  προώθηση  ουσιαστικών  και  συγκεκριμένων  κατευθυντήριων 

προτάσεων  για  αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες  και  επιστημονικές  δράσεις σε  θέματα 
άμεσου ή ευρύτερου ενδιαφέροντός μας,

• στην έγκαιρη (και όχι εκ των υστέρων) παραγωγή και προώθηση ολοκληρωμένων θέσεων 
σχετικά με το πλαίσιο της πολεοδομικής και κτιριολογικής νομοθεσίας. 

-Σύσταση  ομάδας  εργασίας,  μετά  από  ανοικτή  πρόσκληση  ενδιαφέροντος,  η  οποία  θα  
επεξεργαστεί  σε επιστημονική βάση την πρόταση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για έναν Αρχιτεκτονικό  
Οικοδομικό  Κανονισμό.  Προώθηση  του  παραγόμενου  έργου  της  επιτροπής  σε  δημόσια  
διαβούλευση και κατάθεσή της στο αρμόδιο υπουργείο.
Τεύχος προκαταρκτικών εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού.
Μετά από ενάμιση χρόνο μελέτης, η Ομάδα Εργασίας παρουσίασε στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, το  
Τεύχος Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού.
Στα πλαίσια μιας πραγματικής διαβούλευσης, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ αποφάσισε την ανάρτηση  
του  Τεύχους  Προκαταρκτικών  Εισηγήσεων  Οικοδομικού  Κανονισμού  της  ΟΕ  ΑΟΚ  στην  
ιστοσελίδα  του,  προκειμένου  να  δοθεί  η  δυνατότατα  σε  όλους  τους  συναδέλφους  να  
ενημερωθούν και να τοποθετηθούν στο θέμα έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.
Στο τέλος αυτής της 20μερης διαβούλευσης ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ θα διοργανώσει ημερίδα για τη  
συζήτηση του θέματος.
- Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την «ταυτότητα των κτηρίων»
-Δελτίο Τύπου, ΑΠΟΧΗ από τις εξετάσεις «Ενεργειακών Επιθεωρητών»
Ο  Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων  Διπλωματούχων  Ανωτάτων  Σχολών  –  Πανελλήνια  Ένωση  
Αρχιτεκτόνων)  καλεί  όλους  τους  συναδέλφους  σε  αποχή  από  τις  εξετάσεις  ανάδειξης  
Ενεργειακών Επιθεωρητών
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα προωθήσει τις θέσεις του και θα επιδιώξει σθεναρά:
• Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΥΜΕΔΙ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για την προώθηση 

των  θέσεων  του  Συλλόγου  στην  Εκτελεστική  και  Νομοθετική  Εξουσία  (σε  θέματα 
χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας, ρυθμιστικών σχεδίων πόλεως, αστικού σχεδιασμού, 
χρήσεων  γης,  κλπ.)  στην  βάση  ενός  γόνιμου  διαλόγου  προς  όφελος  του  κοινωνικού 
συμφέροντος. 

-Συνεργασία  και  κοινή  ανακοίνωση  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  ΠΣΔΑΤΜ,  ΣΕΠΟΧ,  ΣΕΜΠΧΠΑ  για  
επιχειρούμενη μεταρρύθμιση χωρικού σχεδιασμού. 
-Σχόλια ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το Νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό.
-Δελτίο  τύπου  :  Απόσυρση του  νόμου  «Χωροταξική  και  Πολεοδομική  Μεταρρύθμιση –  
Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Στις  στοχεύσεις  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  αυτής  της  ενότητας,  εντάσσονται  επίσης  οι  παρακάτω 
προγραμματικές δράσεις :

• Διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου, και συνέχιση – εντατικοποίηση 
της προσπάθειας για περαιτέρω: 

Προώθηση της Παραγωγής Αρχιτεκτονικής μόνο από Αρχιτέκτονες. 
-Σύσταση κοινής επιτροπής φορέων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων.
(Αρχιτεκτονικές σχολές, UIA, E.E.EA. TEE).
-Συμμετοχή στο Διασυλλογικό όργανο για τ Ν. (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14), υποπαράγραφο 
ΙΓ.12 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
-Σύσταση επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την διερεύνηση και επεξεργασία θέσεων ως  
προς  τον  Ν.  (ΦΕΚ  85  Α  /  07.04.14),  υποπαράγραφο  ΙΓ.12  για  τα  επαγγελματικά  
δικαιώματα των μηχανικών.
-Καθιέρωση, επέκταση και βελτίωση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης της υπουργικής  
απόφασης περί νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών – κλπ διαγωνισμών με  
απονομή βραβείων. Πρόταση αρμόδιας επιτροπής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.



Η  Μ.Ε  του  συλλόγου  Β3  κατέθεσε  συγκεκριμένες  προτάσεις,  για  την  «βελτίωση  –  
τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών –  
κλπ  διαγωνισμών  με  απονομή  βραβείων»,  οι  οποίες  εγκρίθηκαν  από  το  ΔΣ  και  
προωθήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ.

• Απόσυρση κάθε νομοθετικής προσπάθειας που επιβάλλει  μορφολογικούς κανόνες και 
συνταγές στην  αρχιτεκτονική  σύνθεση  αποκλίνοντας  από  τις  αρχές  διατήρησης  της 
αυθεντικής κατάστασης και της αειφόρου αξιοποίησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

1η Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης 
και  Αρχιτεκτονική Κληρονομιά» «Πόρισμα της Ναυπάκτου για τη δόμηση σε Μικρούς 
Οικισμούς» – «The Lepanto Recommendations for Building in Small Settings».
Μετά τη  ‘Συνάντηση  συνΕργασίας’,  που πραγματοποιήθηκε  στην  Ναύπακτο στις  24,  25,  26  
Ιανουαρίου 2014, ακολούθησαν, τρείς συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής, στα γραφεία  
του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με στόχους,  την αποτίμηση του τριημέρου  
στην Ναύπακτο, την κατάθεση παρεμβάσεων και τη συζήτηση για τη σύνταξη πορίσματος που  
θα κατατέθηκε ως πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για τις προδιαγραφές Β’ φάσης των μελετών.
• Προβολή /  αξιοποίηση της  Αρχιτεκτονικής  στην  κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας 

(χωρίς να υποβαθμίζεται χάριν αυτής η αρχιτεκτονική σύνθεση) με έμφαση στην εκπόνηση 
ενός νέου ΚΕΝΑΚ που θα προωθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού -και όχι κλειστά 
κελύφη με αναβαθμισμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό-, ενταγμένου σε μία σύγχρονη 
πιο πολυπαραγοντική προσέγγιση του προβλήματος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, στην χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, σε 
χρήση ΑΠΕ, κλπ.

1η Επιστημονική Ημερίδα θεμάτων αρχιτεκτονικής τεχνολογίας.
Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων & δημοσίων χώρων 
Οργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ, σε συνεργασία με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Στόχος είναι να υπάρξει μια ηχηρή, θεσμική και επιστημονική παρέμβαση προς όλους όσους  
εμπλέκονται στα θέματα του ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων και δημοσιών χώρων, με στόχο  
να δηλωθεί το αυτονόητο, δηλαδή το ότι τα όσα πρόσφατα ή σήμερα θεσμοθετούνται είτε με  
νόμους είτε  δια  της "αγοράς",  σηματοδοτούν μια  επικίνδυνη εκτροπή στην  θεώρηση για  τον  
αρχιτεκτονικό και οικοδομικό σχεδιασμό των κτηρίων, και στις προτεραιότητες που τίθενται στα  
θέματα ασφάλειας, υγείας, βιωσιμότητας, αντοχής και άνεσης.
Προβλέπεται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, λόγω αναγκαστικής αναβολής από την σχολή του  
ΕΜΠ.
Δ. ΔΙΕΘΝΗ
• Οργάνωση ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με την ερμηνεία, επεξεργασία και προώθηση 

προς  εφαρμογή  στους  αρμόδιους  φορείς,  των  διεθνών  Συνθηκών  και  Συμβάσεων,  την 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ και άλλων διεθνών φορέων που 
οριοθετούν  το  ανθρωπογενές  πολιτιστικό  περιβάλλον  και  καθορίζουν  την  φιλοσοφία  των 
Αρχιτεκτονικών  Επεμβάσεων  και  το  συντονισμό  των  εκπροσώπων  του  Συλλόγου  στις 
διεθνείς ενώσεις-οργανισμούς (UIA, ACE/CAE, UMAR, EFAP, ENACA). 

-Διεθνές  Συμπόσιο  :  Η  εκπαίδευση  των  Αρχιτεκτόνων  υπό  το  πρίσμα  της  
τροποποιημένης οδηγίας (2005/36/ΕΚ), Βαρκελώνη Σάββατο 7 Ιούνη του 2014
Η συνάντηση στόχευσε στο να αποτελέσει ένα δημιουργικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο  
παραγωγικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  κόσμου  της  εκπαίδευσης  και  του  κόσμου  της  
αρχιτεκτονικής  πρακτικής,  προκειμένου  να  βρεθεί  μια  συμβιβαστική  λύση  σχετικά  με  ένα  
αποδεκτό  ευρωπαϊκό  προφίλ  του  αρχιτέκτονα.  Το  συμπόσιο  κατέληξε  με  τη  δέσμευση  να  
καταγραφούν όσα επισημάνθηκαν σε ένα κοινό κείμενο που θα αποτελέσει  σημαντικό σημείο  
αναφοράς για την επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Σχολών Αρχιτεκτονικής  
στα Χανιά, όπου το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω.
• Συμμετοχή / ένταξη του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ευρεία δημοσιοποίηση των θεμάτων των Διεθνών Σχέσεων σε όλους τους αρχιτέκτονες
-ARCHI-MEDES (Shaping the Architect’  s profiles for the Mediterranean and European 
South).Αίτημα  χρηματοδότησης  από  κοινού  με  τη  Σχολή  Αρχιτεκτόνων  του  ΑΠΘ,  και  
Αρχιτεκτονικές Σχολές της Κύπρου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.



Το  πρόγραμμα  θα  εξασφαλίσει  χρηματοδότηση  για  την  οργάνωση  συναντήσεων  μεταξύ  
εκπροσώπων  του  ακαδημαϊκού  χώρου  και  επαγγελματιών  αρχιτεκτόνων,  των  κρατών  που  
συμμετέχουν, για να συζητηθεί από κοινού το επιθυμητό προφίλ του αρχιτέκτονα ειδικότερα στις  
Μεσογειακές  χώρες,  και  πως θα  υποστηριχθεί  το  προφίλ  αυτό  μέσα  από τα  προγράμματα  
σπουδών.
-Ελληνική συμμετοχή στην Αρχιτεκτονική Έκθεση ΙΑΒΑ 2013 
στην Αττάλεια 07/09 – 07/10/2013
2η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Τουρκίας, με παράλληλη Έκθεση Αρχιτεκτονικής των χωρών  
μελών της UMAR – Ένωσης των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου.
Μετά από ανοικτή πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς τους 
συναδέλφους  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων,  η  ελληνική  συμμετοχή  συγκέντρωσε  24  
προτάσεις,  εκ των οποίων παρουσιαστήκαν οι 11. Η επιλογή των 11 από τις 24 συμμετοχές  
έγινε από την Τουρκική Αντιπροσωπεία.
Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και της λειτουργίας της. 

Συγκρότηση ομάδας εργασίας προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των μελών της, με 
στόχο την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία της. 

• Ανάδειξη  του Πανελλαδικού  χαρακτήρα –επιτελικού  και  συντονιστικού–  του  ΣΑΔΑΣ– 
Πανελλήνιας  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  με  την  βελτιστοποίηση  οργάνωσης  των 
Περιφερειακών Τμημάτων και Συλλόγων, την αξιοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου. 

Γίνονται συνεχείς προσπάθειες ενεργοποίησης συλλόγων, μελών και αντιπροσώπων. 
Επεξεργασία  απογραφικών  δελτίων  των  περιφερειακών  τμημάτων  και  συλλόγων  και  
δημοσιοποίηση τους μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ..
Ίδρυση τμήματος Πιερίας και προσεχώς Αρκαδίας.
Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις για ομογενοποίηση συλλόγων και τμημάτων αρχιτεκτόνων  
της ΠΕΑ.
Ξενώνας Στάμου Στούρνα 
α)  Επικαιροποίηση  της  υπάρχουσας  μελέτης  (για  επισκευές  του  κτηρίου)  και  πλήρης  
καταγραφής όλων των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κτήριο, 
β) συνέχιση των εργασιών της επιτροπής του Συλλόγου στο πνεύμα του κληροδοτήματος με τη 
γ) Πρόταση ομάδας μελέτης και επισκευής του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 
β) διερεύνηση εξεύρεσης κονδυλίων μέσου κάποιου προγράμματος, απευθυνόμενοι σε κάποιο  
υπουργείο, για την υλοποίηση αυτών των εργασιών και, 
δ)  συνδρομή  νομικού  συμβούλου  και  φοροτεχνικού,  προκειμένου  να  προταθεί  η  μελλοντική  
διαχείριση του Ξενώνα.
14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014
Η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μια από τις κεντρικότερες και σημαντικότερες  
εκδηλώσεις  της  Διεθνούς  Αρχιτεκτονικής  Κοινότητας.  Στόχο  δεν  έχει  την  προβολή  
περιορισμένων ιδεών και θέσεων, αλλά την καταγραφή ενός μεγάλου εύρους αρχιτεκτονικών  
προτάσεων και αντιλήψεων, συνεπώς αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κατανόηση των  
πραγματικών σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στην αρχιτεκτονική.
Με  την  ευκαιρία  της  φετινής  ανάθεσης  του  έργου  της  Προβολής  και  Δημοσιοποίησης  της  
Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων σκοπό έχει  
να  χρησιμοποιήσει  την  εμπειρία  των  πολλών  ετών  που  δραστηριοποιείται  στο  χώρο  της  
Αρχιτεκτονικής,  τη  βαθιά  γνώση  που  διαθέτουν  τα  εμπλεκόμενα  μέλη  του  για  τη  διεθνή  
αρχιτεκτονική και την εμπειρία από πολύχρονη συμμετοχή σε Διεθνείς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.  
Ο  ΣΑΔΑΣ  –  Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτόνων,  αναλαμβάνει  το  έργο  της  Προβολής  και  
Δημοσιοποίησης  της  14ης  BIENNALE  Αρχιτεκτονικής  της  Βενετίας  2014,  στο  πλαίσιο  μιας  
συγκροτημένης  και  ευρύτερης  προσπάθειας  για  τη  συστηματική  ενίσχυση  και  προβολή  του  
Ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου μέσω μιας ενιαίας Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική.  
Έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσεων, το οποίο θα κρατάει  ενήμερη όλη την αρχιτεκτονική  
κοινότητα αλλά και τους φορείς και την κοινωνία, σχετικά με την Biennale πριν, κατά τη διάρκεια  
και  μετά  την  ολοκλήρωση  της  έκθεσης,  ώστε  με  αφορμή  την  Biennale  να  τεθούν  και  να  
αναδειχθούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την Ελληνική Αρχιτεκτονική



Με  την  ανάληψη  της  ευθύνης  για  την  προβολή  και  δημοσιοποίηση  της  14ης  BIENNALE  
Αρχιτεκτονικής  της  Βενετίας,  ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  ξεκινάει  την  οργάνωση  των  απαιτούμενων  
δράσεων και ενεργειών.

• Συγκρότησε ομάδα συντονισμού & υποστήριξης.
• Συμμετείχε  θεσμικά  στην  κριτική  επιτροπή αξιολόγησης  των προτάσεων για  την  επιλογή  

ορισμού του Εθνικού επιτρόπου.
• Δημοσιοποίησε  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  όλες  τις  κατατεθειμένες  προτάσεις  για  την  

επιλογή του Εθνικού επιτρόπου.
• Δημοσιοποίησε  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  τα  αποτελέσματα  και  τα  πρακτικά  της  

επιτροπής αξιολόγησης.
• Με  την  αναγγελία  των  αποτελεσμάτων  για  την  ανάδειξη  του  Εθνικού  επιτρόπου  και  σε  

συνεργασία με αυτόν, έστειλε ανοιχτή πρόσκληση και προκήρυξε εκδήλωση ενδιαφέροντος  
σε όλους τους αρχιτέκτονες, για συμμετοχή στην έκθεση του Ελληνικού περιπτέρου.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου δράσεων η ομάδα συντονισμού και ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο  
πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων οργάνωσαν, κατέγραψαν και παρουσίασαν: 
α. Συνάντηση παλαιών Εθνικών Επιτρόπων
Με πρωτοβουλία οργάνωση και επιμέλεια της συντακτικής επιτροπής της περιοδικής έκδοσης  
«αρχιτέκτονες»  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  όλων  των  προηγούμενων-παλαιών  Εθνικών 
επιτρόπων των Μπιενάλε στις οποίες υπήρχε Ελληνική συμμετοχή (από την 5η και μέχρι την  
13η)  παρουσία  του φετινού Εθνικού  επιτρόπου Γ.  Αισώπου,  κατά  τη  οποία  έγινε  συζήτηση  
σχετικά με την επίδραση των Μπιενάλε στην αρχιτεκτονική κοινότητα.
β. Εργαστήρια
Η  σειρά  των  εργαστηρίων  (3  Workshop)  ενημέρωσης  και  συνεργασίας  των  επιλεγμένων  
αρχιτεκτονικών ομάδων από τον Εθνικό επίτροπο, που συμμετέχουν φέτος στην έκθεση του  
ελληνικού περιπτέρου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
Επίσημη Παρουσίαση της Ελληνικής συμμετοχής
Στο πλαίσιο των ημερίδων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου δράσεων, η ομάδα συντονισμού  
και ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ανέλαβαν την οργάνωση της παρουσίασης της Ελληνικής Συμμετοχής στο  
ευρύτερο κοινό στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις 22 Μαΐου 2014, παρουσία  
δημοσιογράφων.
Το συγκεκριμένο αρχείο με τις ενημερώσεις των δράσεων, ολοκληρώθηκε στις 26/06/14, με όσα 
στοιχεία  υπήρχαν  καταγεγραμμένα  και  καταχωρημένα  μέχρι  εκείνη  την  ημερομηνία  στη 
γραμματεία.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ  – 
ΠΕΑ
(Kατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος το ψήφισμα αυτό αποσύρθηκε μετά 
από σχετική δήλωση προς το προεδρείο της Αντιπροσωπείας της προέδρου του ΔΣ του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Μυρτώς Δεσποτίδη)

Επειδή θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
«…τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, με συσπείρωση στα συλλογικά όργανα  
με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ μας...»
Επειδή πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος είναι «…η ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα 
–επιτελικού  και  συντονιστικού–  του  ΣΑΔΑΣ  –  Πανελλήνιας  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων  με  τη  
βελτιστοποίηση  οργάνωσης  των  Περιφερειακών Τμημάτων  και  Συλλόγων,  …… και  την 
αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου σε Πανελλαδική κλίμακα….».



Επειδή δημοκρατικές διαδικασίες μεταξύ άλλων, σημαίνει «….Λειτουργία των οργάνων με 
ίσες  ευκαιρίες  για  τους  εκπροσώπους  της  περιφέρειας,  λειτουργία  συλλόγου  με  πλήρη  και 
συνεχή  επικοινωνία  με  τους  τοπικούς  συλλόγους  και  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  του 
διαδικτύου για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων...», 
όπως άλλωστε αυτά περιγράφονται και στον ψηφισμένο προγραμματισμό δράσης της θητείας 
2011-2014.
Επίσης  επειδή,  ένα  από  τα  βασικότερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ, 
καθημερινά  σε  κάθε  παράμετρο  και  πτυχή  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  του,  είναι  το 
υφιστάμενο  καταστατικό  πλαίσιο  της  Π.Ε.Α,  και  η  κατ’  εξακολούθηση  καταστρατήγηση  και 
παρερμηνεία του σε συγκεκριμένα θέματα, όπως το θέμα των συνδρομών,
Ζητάμε από την Αντιπροσωπεία ως το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του πανελλαδικού 
φορέα Αρχιτεκτόνων που αποφασίζει επάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν 
και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου 
(άρθρο 8 του καταστατικού),  την απόφαση  σύγκλησης καταστατικής Αντιπροσωπείας 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. σε συνεργασία με το προεδρείο 
της «Α» να δρομολογήσει τις απαιτητές ενέργειες για την οργάνωσή της. 
Η ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ παίρνει σαφή θέση για την αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης του 
καταστατικού.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οικονόμου Μπουλίνα, Σελιανίτης Χρήστος, Φιντικάκης Νίκος, Χαλικιάς Αλέκος

Να κηρυχθεί  διατηρητέα η κατοικία στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής  έργο του 
Ηλία Παπαγιαννόπουλου
Πρόσφατα άλλαξε ιδιοκτήτη το κτιριακό συγκρότημα με χρήση παραθεριστικής κατοικίας, που 
βρίσκεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, το οποία σχεδίασε και επέβλεψε ο σημαντικός έλληνας 
αρχιτέκτονας Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (1939-1998). Η μελέτη εκπονήθηκε το 1972-1973 και η 
κατασκευή  διήρκεσε  από το  1974 έως το  1979.  Ο σχεδιασμός του  συγκροτήματος  υπήρξε 
καθολικός περιλαμβάνοντας μέχρι και τα έπιπλα. Το συγκρότημα, που αποτέλεσε έργο ζωής 
του αρχιτέκτονα, είναι αναμφισβήτητα μνημείο της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 
20ου Αιώνα.. 
Οι αλλαγές ιδιοκτησίας δημιουργούν συχνά απειλές για τα μνημεία, ακόμα δε περισσότερο για 
τα νεώτερα, τα οποία απειλούνται κυρίως από τις ενδεχόμενες “ανακαινίσεις”, που επιδιώκουν 
οι  νεώτεροι  ιδιοκτήτες,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  επίγνωση  της  αξίας  του  μνημείου  που 
χρησιμοποιούν.  Είναι  επομένως επείγον και  απολύτως αναγκαίο να κηρυχθεί  διατηρητέο το 
συγκρότημα  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  του  με  όρους  προστασίας  του  αρχιτεκτονικού 
χαρακτήρα και της κατασκευαστικής λογικής του εν όψει οποιονδήποτε επεμβάσεων σε αυτό. 
Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί  του αρμόδιους φορείς προστασίας να ενεργήσουν 
χωρίς καθυστέρηση. Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλείται να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για 
την εξασφάλιση της επίτευξης του στόχου.



1. Γενική άποψη

2. Κάτοψη ισογείου



3. Εγκάρσια τομή Β-Β

ΨΗΦΙΣΜΑ

Γιώτα Βρεττάκου, Γιώργος Μαδεμοχωρίτης

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΤΡΑΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Παρ’  όλες  τις  ελλείψεις  σε  όλο  το  φάσμα  των  μελετών,  η  δήθεν  πεζοδρόμηση  της 
Πανεπιστημίου καλά κρατεί. 
Δεν μιλάμε εναντίον μιας Πεζοδρόμησης, όπως οι προηγούμενες, στο κέντρο της Αθήνας,

• Αλλά  εναντίον της  Τραμοποίησης  της  Πανεπιστημίου,  του  μοναδικού  δρόμου  του 
κέντρου που λειτουργεί θετικά και για τους πεζούς και τα οχήματα. Τον τελευταίο από 
την  μακριά  λίστα  προτεραιοτήτων  που  θα  ιεραρχούσαμε  για  αναβάθμιση  και 
απορρόφηση τόσο μεγάλου κεφαλαίου από ΕΣΠΑ. (Ξεκίνησε από 90εκ. ευρώ, ξεπέρασε 
τα 180εκ. το 2011 και δεν έχει οροφή).

• Εναντίον της διχοτόμησης που θα επιφέρει στην πόλη η διέλευση του Τραμ. 
• Εναντίον της κυκλοφοριακής ασφυξίας που θα δημιουργηθεί σε όλη την Αθήνα.
• Εναντίον του αναίτιου αποκλεισμού ή της περίπλοκης πρόσβασης, στο τμήμα αυτό του 

κέντρου (απλά και μόνο για να «καταναλώσουμε» Τραμ αντί των υπαρχόντων Τρόλεϊ) 
• Εναντίον των πολλών εκατομμυρίων που θα σπαταληθούν για να πάμε στα ίδια μέρη 

με άλλο μεταφορικό μέσο, ούτε ευκολότερα, ούτε γρηγορότερα.
• … και τόσα άλλα.

Όπως γνωστοποιήθηκε έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή στο ΣτΕ από ομάδα 54 συμπολιτών μας, 
η οποία θα εκδικαστεί με τον χαρακτήρα του επείγοντος, στις αρχές Σεπτεμβρίου.  Θα θέλαμε, 
σαν Αντιπροσωπεία των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, να συμπαρασταθούμε και εμείς :

• Επειδή πρόκειται  για  μείζον  έργο που  θα επηρεάσει  τη  ΖΩΗ και  την  ΥΠΑΡΞΗ της 
Αθήνας για τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς να έχουν εξετασθεί διεξοδικά οι επιπτώσεις 
του.

• Επειδή τέτοιας κλίμακας έργα οφείλουν να ακολουθούν θεσμοθετημένα στάδια μελέτης 
και διαβούλευσης.

• Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση ελήφθη ιδιωτικώς.
• Επειδή οι μελέτες που εκπονήθηκαν (με απευθείας ανάθεση) για να υποστηρίξουν εκ 

των υστέρων ειλημμένη απόφαση, είναι ελλιπέστατες.
• Επειδή πιστεύουμε ότι προωθείται το πιο δραστικό έργο για.

Θεωρούμε ότι το έργο πρέπει να σταματήσει. Να προηγηθεί έγκυρη και ουσιαστική μελέτη σε 
βάθος και διαβούλευση και εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, να προχωρήσει η υλοποίηση 
του.  Εμείς  λέμε,  συμφωνώντας  και  με  τον  Ακαδημαϊκό  Π.  Τέτση,  αφήστε  ήσυχη  την 
Πανεπιστημίου και μην κλείνετε τα μάτια στα ΥΠΑΡΚΤΑ προβλήματα της πόλης.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΒΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ



ΨΗΦΙΣΜΑ

Χαλικιάς  Αλέκος,  Φιντικάκης  Νίκος,  Πλατσάκης  Γιώργος,  Ζαφειρόπουλος 
Στέφανος

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ»
Η Αντιπροσωπεία  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων  (ΣΑΔΑΣ  ΠΕΑ)  καλεί  την  Κυβέρνηση  να  μη 
προχωρήσει  στη  δημιουργία  της  λεγόμενης  «μικρής  ΔΕΗ»  εκχωρώντας  ζωτικό  τομέα  του 
Δημοσίου πλούτου της  χώρας σε  ιδιώτες  με  ανυπολόγιστες  κοινωνικές  και  περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.
Καλεί  τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις,  που στόχο 
έχουν να αποτρέψουν αυτήν την ενέργεια.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Η  ψήφιση  του  νόμου  4269/2014  (ΦΕΚ  Α’142)  με  τον  τίτλο  «Χωροταξική  και  πολεοδομική 
μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη», αποτελεί αρνητική εξέλιξη εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, 
καθώς αν δεν ανατραπεί, θα καθορίσει το μέλλον των Ελληνικών πόλεων και οικισμών αλλά και  
του  εξωαστικού  περιβάλλοντος  για  τα  επόμενα  χρόνια.  Παρόλο  που  αποτελεί  τεράστιας 
σημασίας  αλλαγή,  καθώς  αλλάζει  συνολικά  το  πλαίσιο  του  πολεοδομικού  και  χωροταξικού 
σχεδιασμού,  η  συζήτηση  που  έγινε  κράτησε  χρονικό  διάστημα  αντιστρόφως  ανάλογο  της 
σημασίας της. Στην πραγματικότητα πρόκειται για απροσχημάτιστη αντιδημοκρατική εκτροπή 
από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς ένας νόμος τέτοιας σπουδαιότητας ψηφίστηκε από το 
θερινό τμήμα της βουλής, με ελάχιστο διάστημα προσχηματικής διαβούλευσης και σε συνθήκες 
αιφνιδιασμού, καθώς το νομοσχέδιο που τελικά κατατέθηκε προς ψήφιση ήταν διαφορετικό από 
αυτό που κατατέθηκε στη διαβούλευση.
Κεντρική ιδέα του συγκεκριμένου νόμου είναι η με κάθε μέσο και τίμημα προώθηση των fast-
track επενδύσεων,  στο  πλαίσιο  της  οποίας  ο  σχεδιασμός  του  χώρου  συνολικά  γίνεται 
αντιληπτός σαν εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στη θέση των βασικών 
σχεδίων χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ) εισάγονται δύο διαφορετικά και παράλληλα συστήματα 
σχεδιασμού,  τα  Τοπικά  Χωρικά  Σχέδια  (ΤΧΣ)  που  προορίζονται  για  τις  πόλεις  και  τους 
οικισμούς των κοινών θνητών και  τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) που προορίζονται  για τις 
επενδύσεις  και  τις  δραστηριότητες  της  ελίτ.  Τα  ΕΧΣ  συγκεντρώνουν  θεσμικά  όλους  τους 
δυνατούς υποδοχείς των λεγόμενων «στρατηγικών επενδύσεων» (ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΕΣΧΑΣΕ, 
ΕΣΧΑΔΑ κ.ά.), εκπονούνται με φορέα κίνησης της διαδικασίας τον κύριο της επένδυσης, έχουν 
τη δυνατότητα να τροποποιούν κατά βούληση τα ΤΧΣ (φυσικά το αντίστροφο γίνεται μόνο με τη 
συναίνεση του «επενδυτή») και φυσικά σε αυτά ισχύουν οι ειδικοί, προνομιακοί όροι δόμησης 
που περιγράφονται για κάθε ξεχωριστό υποδοχέα. 
Ταυτόχρονα,  όλα  τα  σχέδια  –πολεοδομικά  και  χωροταξικά-  καθίστανται  απόλυτα  ελαστικά, 
καθώς  αξιολογούνται  ερήμην  των  τοπικών  κοινωνιών  (από  ΥΠΕΚΑ  και  Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις) και αλλάζουν ανά πενταετία αν θεωρηθεί ότι εμποδίζουν, ενώ για πιο «σημειακές» 
αλλαγές αλλάζουν και στο ενδιάμεσο διάστημα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Ταυτόχρονα σχέδια 
που  είχαν  σαν  στόχο  να  ρυθμίσουν  ή  να  ελέγξουν  την  εξάπλωση  χρήσεων,  ειδικά  στον 
εξωαστικό χώρο (Ρυθμιστικά, ΖΟΕ), καταργούνται. Τέλος, ενδεικτικό είναι, ότι στον χωροταξικό 
σχεδιασμό πριμοδοτούνται σε βάρος των άλλων, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, που αφορούν τη 
χωροθέτηση επενδύσεων συγκεκριμένων κλάδων. Επιπλέον κάθε χωροταξικό σχέδιο συνδέεται 
υποχρεωτικά με το «εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής», 
δηλαδή με το εκάστοτε μνημόνιο, τα οποία προγραμματίζεται να ισχύουν επ’ αόριστον.



Θεωρούμε ότι η κατά βούληση χωροθέτηση επενδύσεων που μπορεί να ανατρέπει τον εκάστοτε 
υφιστάμενο σχεδιασμό, στρέφεται ενάντια στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται στον τίτλο του εν λόγω νόμου. Τελικά και αναπόφευκτα θα 
στρέψει και τη μία επένδυση ενάντια στην άλλη για να επικρατήσει σε αυτές τις περιπτώσεις ο  
νόμος του ισχυρότερου. 
Άλλες  ρυθμίσεις  όπως  η  χάραξη  των  λεγόμενων  «θεσμικών  γραμμών»,  παρά  την 
«εκσυγχρονιστική»  τους  επίφαση,  έρχονται  με  τη  σειρά  τους  να  υπηρετήσουν  τις  ίδιες 
στοχεύσεις: λ.χ. η οριοθέτηση των γραμμών του αιγιαλού και της παραλίας θα γίνει στο πλαίσιο 
του νόμου που ετοιμάζεται και ο οποίος θα καθιστά προαιρετική την ύπαρξη της γραμμής της 
παραλίας, η οριοθέτηση των δασών αντίστοιχα στο πλαίσιο της εξαίρεσης μεγάλων δασικών 
εκτάσεων από το  καθεστώς  προστασίας,  η  οριοθέτηση  των  ζωνών Α  και  Β των περιοχών 
NATURA στο πλαίσιο της  δυνατότητας  των ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ να αστικοποιούν τη  ζώνη Β, 
κ.λπ.
Τέλος, αφού με τη θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων η κυβέρνηση ικανοποιεί  τις 
επιθυμίες των ολιγαρχών και των λοιπών μεγάλων συμφερόντων, με τις νέες χρήσεις γης κλείνει 
το  μάτι  στα  μεσαία  και  μικρότερα  συμφέροντα,  σε  μια  προσπάθεια  επανίδρυσης  των 
πελατειακών σχέσεων με ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια. Οι νέες διατάξεις, σε γενικές γραμμές, 
εντατικοποιούν  και  επιβαρύνουν  ιδιαίτερα  τις  χρήσεις  γης,  επιτρέποντας  πολύ  μεγαλύτερη 
ελαστικότητα  στην  εγκατάσταση  δραστηριοτήτων  σε  βάρος  του  αστικού  και  δομημένου 
περιβάλλοντος.  Ενδεικτικά,  επιβάλλουν  τη  φόρτιση  με  εντατικές  κεντρικές  λειτουργίες  των 
οδικών αξόνων, καθιστώντας υποχρεωτική την ταινιακή ανάπτυξη των κέντρων των πόλεων, 
επιτρέπουν πρακτικά την  εγκατάσταση εμπορικών καταστημάτων,  εστιατορίων,  πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων  κ.λπ.  οποιασδήποτε  δυναμικότητας  σε  οικισμούς  μικρότερους  από  2000 
κατοίκους ή/και προϋφιστάμενους του ’23, επιτρέπουν την εγκατάσταση μεγάλων εμπορικών 
κέντρων  σχεδόν  σε  κάθε  είδους  χώρο  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  (βιομηχανία, 
χονδρεμπόριο κ.α.), επιβάλλουν την είσοδο διάφορων χρήσεων σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, 
δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης σε κάθε κοινόχρηστο χώρο 
πράσινου, κ.α.

• Για αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νόμου 
«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη» και την έναρξη ενός 
επιστημονικού και σε βάθος διάλογου, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων συλλογικών 
φορέων, για την ουσιαστική βελτίωση του πλαισίου του πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού,  στην  οποία  ο  σχεδιασμός  του  χώρου  δεν  θα  θεωρείται  «εμπόδιο»  ή 
«αγκύλωση». 

• Αποφασίζουμε την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
στο ΥΠΕΚΑ, στους φορείς, στα μέλη του Συλλόγου και στα ΜΜΕ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περιοδικής Έκδοσης ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ “αρχιτέκτονες”
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η  Σ.Ε.  της  περιοδικής  έκδοσης  "αρχιτέκτονες" θεωρούν  αναγκαία  την  ενημέρωση  της 
Αντιπροσωπείας για την κατάσταση της έκδοσης.
Όπως θα γνωρίζετε η Σ.Ε. με την έγκριση του Δ.Σ. από τον Οκτώβριο- Νοέμβριο του 2012 
επανεκκίνησε  τις  διαδικασίες  για  την  έκδοση  σε  μορφή  free  press:  16σέλιδο,  δίχρωμο  σε 
καινούργιο format.
Έτσι από τον Μάρτιο του 2013 - με το πιλοτικό Τ_00-, οι αρχιτέκτονες κυκλοφορούν ανελλιπώς 
σε μηνιαία βάση, 10 τεύχη ετησίως.

• Τα τεύχη Τ_02 και Τ_03 (Απρίλιος, Μάιος 2013), κατέγραψαν τις αντιθετικές απόψεις για 
την επιχειρούμενη ιδιωτική προβολή και τις διαδικασίες εμπλοκής των ιδρυμάτων στα 
του δημόσιου χώρου: Πανεπιστημίου. 



• Στη  συζήτηση  για  "το  παρόν  και  το  μέλλον  του  αρχιτεκτονικού  έντυπου  και 
ηλεκτρονικού τύπου",  που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, τον 
Δεκέμβριο του 2013, στην ημερίδα Ορέστη Δουμάνη, οι “αρχιτέκτονες”, καταγράφηκαν 
ως  σημαντική  δύναμη  του  χώρου,  η  οποία  και  παράγει  πρωτότυπο  λόγο,  για  την 
αρχιτεκτονική τους αρχιτέκτονες και τους προσανατολισμούς τους, μέσα στο τοπίο της 
κρίσης. 

• Η  νέα  ιστοσελίδα  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  εμπλουτίζει  το  περιεχόμενό  της  με  πλούσιο 
εικονογραφικό υλικό και υλικό πρωτότυπων κειμένων από την έκδοση. 

• Στο Τ_11, Απρίλιος 2014,τα Mega Projects αμφισβητούνται σθεναρά. 
• Ήδη εκδόθηκε το Τ_12/13 (56σέλιδο), ένα τεύχος που ανοίγει στην ελληνική σκηνή, για 

πρώτη φορά και σε τέτοια έκταση, το θεσμό  "Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία 
και  Ελληνική  Συμμετοχή".  Η  προσέγγιση  επιχειρείται  μέσα  από  την  ιστορική 
καταγραφή του διεθνούς θεσμού και την παράλληλη παρουσίαση όλων των Ελληνικών 
Συμμετοχών, από την αρχή της συμμετοχής της Ελλάδας. Επίσης γίνεται παρουσίαση 
των Εθνικών Επιτρόπων, και καταγραφή των προβληματισμών και των προβλημάτων 
που κάθε φορά αντιμετωπίζει η Ελληνική συμμετοχή. Συζητιέται η εκάστοτε επιλογή του 
Εθνικού Επιτρόπου καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται.

• Το τεύχος Τ_14/ Ιούλιος- Αύγουστος ασχολείται  με την επανάχρηση σε καιρό κρίσης 
υπό τον τίτλο: Δεύτερη ευκαιρία.

• Τα  τεύχη  Τ_15/16,  Σεπτέμβριος  και  Οκτώβριος  θα  είναι  αφιερωμένα  στην  καυτή 
τρέχουσα επικαιρότητα: Αιγιαλός, ΡΣΑ-Θ, Χωροταξικό. 

• Μέλος της Σ.Ε., έχει αναλάβει το ανέβασμα της περιοδικής έκδοσης στην ιστοσελίδα του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Η Σ.Ε. “ανέλαβε” αναγκαστικά και την παραγωγή διαφήμισης αλλά και τη διακίνηση, διανομή, 
μεταφορά και εξεύρεση χώρων διάθεσης της περιοδικής έκδοσης.
Όπως αντιλαμβάνεστε οι  όροι έκδοσης έχουν επιβαρυνθεί δραματικά. Η διαφημιστική αγορά 
είναι  εντελώς  αρνητική,  πράγμα  που  επιδεινώνει  την  δυνατότητα  της  έκδοσης.  Πόροι  από 
εισφορές- συνδρομές, δεν δίνονται προς την έκδοση.
Η όλη διαδικασία πέραν της σύνταξης είναι αρκούντως επιβαρυμένη και θεωρούμε απαραίτητη 
την άμεση και εκ του σύνεγγυς συμβολή όλων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ

Ως πρόεδρος της “Α” σχετικά με την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων κατά τη λειτουργία 
του Συλλόγου έχω υποχρέωση να καταθέσω ενώπιον του σώματος τα εξής:

Το  Δ.Σ.  Του  Συλλόγου  με  έγγραφό  του  προς  το  προεδρείο  της  “Α”  στις  16/4/14 
ενημέρωσε ότι το Συντονιστικό (ΣΟΠΕ) της Θεσσαλονίκης ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης “Α” για 
το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

1. Ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι το ΣΟΠΕ: Αποτελείται από τους προέδρους (ή εκπροσώπους) 
των τμημάτων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όχι των διάφορων απολύτως ανεξάρτητων από τον 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  τοπικών  συλλόγων  αρχιτεκτόνων.  Το  “Συντονιστικό”  στο  οποίο 
συμμετέχουν οι περιφερειακοί Σύλλογοι είναι ένα χρησιμότατο αλλά άτυπο όργανο, που 
δεν έχει καμιά καταστατική υπόσταση ή αρμοδιότητα στα πλαίσια του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Από 
την  άποψη  αυτή  το  συντονιστικό  της  Θεσσαλονίκης  δεν  είχε  το  δικαίωμα  να  κάνει 
πρόταση προς το προεδρείο της “Α” όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 3 του 
κανονισμού της.

2. Το ΣΟΠΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα 
(άρθρο 13.2 του καταστατικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). Στη Θεσσαλονίκη παρόντα ήταν τα 4 
από τα 12 τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, επομένως και από άποψη απαρτίας δεν υπήρξε 
ΣΟΠΕ. Ας αναφέρουμε με την ευκαιρία ότι και η συμμετοχή των τοπικών συλλόγων δεν 
ήταν πολυάριθμη, αφού συμμετείχαν 7 από τους 23 τοπικούς Συλλόγους. (Για να δούμε 
και την ουσιαστική υπόσταση των τοπικών συλλόγων και των Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ-



ΠΕΑ ας σημειώσουμε  ότι  παρευρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη η Χίος το Ρέθυμνο και  η 
Κέρκυρα,  ενώ  δεν  μπόρεσαν  να  βρουν  και  στείλουν  έναν  εκπρόσωπο η  Δράμα,  η 
Ημαθία και η Χαλκιδική, που απέχουν 1 ώρα οδικώς από τη Θεσσαλονίκη.)

3. Ακόμα κι  αν κανείς θέλει  να ξεφύγει  τελείως από τους αριθμούς και τις απαρτίες δεν 
μπορεί να βρει σε κανένα σημείο του πρακτικού του “συντονιστικού” της Θεσσαλονίκης 
απόφαση  για  έκτακτη  Αντιπροσωπεία!  Αντιθέτως  η  πρόεδρος  στο  κλείσιμο  των 
εργασιών αναφέρει, ότι τον Σεπτέμβριο θα γίνει η εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία! 

4. Το  ωραίο  είναι  ότι  το  ΔΣ,  πιθανώς  πληροφορημένο  ανακριβώς,  όπως  και  ο  το 
προεδρείο, κάλεσε στην “Α” παρακάμπτοντας το προεδρείο της(!)  τους 35 προέδρους 
των Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των τοπικών συλλόγων και τους 6προέδρους των 
αρχιτεκτονικών σχολών (σύνολο 41 πρόσωπα) με δικαίωμα λόγου με βάση το άρθρο 
13.3  του  καταστατικού,  δηλαδή  επειδή  το  θέμα  της  Αντιπροσωπείας  υποτίθεται  ότι 
εισάγεται από το “συντονιστικό”!

Συμπέρασμα: Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας στο Σύλλογο. Μερικοί πιστεύουν 
ότι  μπορούν  να  κάνουν  ότι  θέλουν,  όποτε  θέλουν  και  όπως  θέλουν.  Εκτός  όμως  από  τις 
πλειοψηφίες  υπάρχουν  και  τα  καταστατικά  οι  κανονισμοί  και  οι  νόμοι.  Έχω τη  αίσθηση  η 
πλειοψηφία του ΔΣ διοικεί τον Σύλλογο με βάση τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης δηλαδή με 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου!

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

Χρήστος Σελιανίτης 


	1.2.1. Άρθρο 2 : Αρχιτέκτονες μηχανικοί
	1.2.2. Άρθρο 4, παράγραφος 2 
	2. Σχέδιο Π.Δ. δια τα τεχνικά έργα της παραγράφου ΙΓ.12 του νόμου 4046/2012
	2.1. Έχοντας υπ’ όψιν
	2.2. Σκοπός - ελεγχόμενα τεχνικά έργα ή τμήματα τεχνικών έργων
	2.3. Επαγγελματικές δραστηριότητες και πτυχές αυτών
	2.4. Επίπεδα και κριτήρια δημόσιας ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος 
	2.4.1. Γενικά
	2.7.3. Περίγραμμα εργασιών Αρχιτέκτονα μηχανικού
	2.7.4. Περιορισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
	2.7.5. Μεταβατικές διατάξεις
	1.2.1. Άρθρο 2 : Αρχιτέκτονες μηχανικοί
	1.2.2. Άρθρο 4, παράγραφος 2 
	Άρθρο 4, παράγραφος 3


	2. Σχέδιο Π.Δ. δια τα τεχνικά έργα της παραγράφου ΙΓ.12 του νόμου 4046/2012
	2.1. Έχοντας υπ’ όψιν
	2.2. Σκοπός - ελεγχόμενα τεχνικά έργα ή τμήματα τεχνικών έργων
	2.3. Επαγγελματικές δραστηριότητες και πτυχές αυτών
	2.4. Επίπεδα και κριτήρια δημόσιας ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος 
	2.4.1. Γενικά
	2.4.2. Έργα Πολιτικού Μηχανικού:
	2.4.3. Έργα Αρχιτέκτονα Μηχανικού:
	2.4.4. Έργα Τοπογράφου Μηχανικού:


	2.5. Κοινές δραστηριότητες Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων μηχανικών
	2.5.1. Γενικά
	2.5.2. Αντικείμενο μελέτης ένταξης - οριοθέτησης τεχνικού έργου και οικονομικοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας
	2.5.3. Ειδικότητες των μηχανικών


	2.6. Ειδικές απαιτήσεις και αποκλειστικές δραστηριότητες ανά ειδικότητα
	2.6.1. Γενικά
	2.7. Αποκλειστικές δραστηριότητες Αρχιτέκτονα μηχανικού
	2.7.1. Γενικά
	2.7.2. Πτυχές επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
	2.7.2.1. Αρχιτεκτονική κτιριακών έργων
	2.7.2.2. Ειδικά Αρχιτεκτονικά έργα
	2.7.2.3. Χωροτάκτης Μηχανικός
	2.7.2.4. Πολεοδόμος Αρχιτέκτονας Μηχανικός

	2.7.3. Περίγραμμα εργασιών Αρχιτέκτονα μηχανικού
	2.7.4. Περιορισμοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
	2.7.5. Μεταβατικές διατάξεις

	- Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την «ταυτότητα των κτηρίων»


