
 

 

Αγαπητέ συνάδελφε,  

 

Στα δύο πρώτα τεύχη του newsletter παρατάξεων η ΔΗ.ΠΑ.Μ. δημοσίευσε αναλυτικά τις θέσεις της για τα 
μείζονα προβλήματα των Μηχανικών και την πρόταση της για ένα ισχυρό Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο 
της Πολιτείας, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν οι Μηχανικοί να συμβάλλουν στον ανασχεδιασμό της 
ανάπτυξης του τόπου και να αντικρούσουν τα δραματικά φαινόμενα της βαθιάς κρίσης που πλήττει πλέον 
όλη την κοινωνία, και ιδιαίτερα τους Μηχανικούς. 

 

Στο τρίτο τεύχος του newsletter παρατάξεων η ΔΗ.ΠΑ.Μ. δημοσίευσε το ψηφοδέλτιο της, που αποτελείται 
από 239 υποψηφιότητες για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο,  
τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας.  

Πρόκειται για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, με μεγάλο πλουραλισμό, καθώς συμμετέχουν στελέχη από το 
σύστημα παραγωγής των έργων, τη Βιομηχανία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Δημόσια Διοίκηση και την 
Κοινωνία της Γνώσης.   

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. πέτυχε τη γεωγραφική εκπροσώπηση της και στα 19 Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε., αλλά 
και την επιστημονική της εκπροσώπηση και στις 9 Ειδικότητες του Τ.Ε.Ε.  

 

Στο παρόν τεύχος του newsletter παρατάξεων η ΔΗ.ΠΑ.Μ. επιλέγει να παρουσιάσει ως επί το πλείστον τις 
θέσεις της σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών 
των Μηχανικών ως επιπέδου Master.  

Το επάγγελμα του Μηχανικού είναι νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα, από το 1930, όπως και 
στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης και η απονομή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του 
Μηχανικού από το Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από τον ιδρυτικό του νόμο και από το νομοθετικό του πλαίσιο, 
που ισχύει έως σήμερα.  

Από το 2010, βάσει των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, διαμορφώνεται συστηματικά ένα 
πλαίσιο παρεμβάσεων για την απορρύθμιση του επαγγέλματος και της Παιδείας του Μηχανικού, με κύρια 
αιχμή το «άνοιγμα» του επαγγέλματος και την απαξίωση και την υποβάθμιση των Διπλωμάτων των 
Ελληνικών Πολυτεχνείων.  

Με εισήγηση της επικεφαλής της παράταξης και Β’ Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ε., Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Τώνιας 
Μοροπούλου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. στις 6/10/2016, προτάθηκε να γίνει ο συντονισμός των 
σχετικών ενεργειών, ενόψει της συζήτησης για Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για το Δεύτερο και Τρίτο Κύκλο Σπουδών – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Διδακτορικές Σπουδές, για τη ρύθμιση με τους φορείς της Παιδείας του επαγγέλματος των Μηχανικών, στο 
πλαίσιο του διαχρονικού αγώνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών 
Σχολών της χώρας, για την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των 
Μηχανικών ως επιπέδου Master.  

Το ζήτημα καθίσταται κατεπείγον, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Υπουργική Απόφαση από 1.4.2014 για το μη 
θεσμοθετημένο ακόμα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατάσσει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 
στην 6η αντί της 7ης βαθμίδας που αντιστοιχεί στο Master στην 8βάθμιας κλίμακας κατάταξη. Στην ίδια αυτή 
κλίμακα κατατάσσονται και οι απόφοιτοι των ιδιωτικών Κολλεγίων 3ετούς κύκλου σπουδών.  

Επιβάλλεται άμεσα η κατάταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών των Ελληνικών Πολυτεχνείων στην 
7η βαθμίδα της 8βάθμιας κλίμακας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς το ενιαίο και 
αδιάσπαστο 5ετές Δίπλωμα των Ελληνικών Πολυτεχνείων πληροί όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά του επιπέδου Master, σύμφωνα με το European Qualifications Framework (EQF).  

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΜΗΧ.Ο.Π. ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

Με εισήγηση της επικεφαλής της παράταξης και Β’ Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ε., Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Τώνιας 
Μοροπούλου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. στις 4/10/2016, ενημερώθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός 
Παιδείας ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2015 στο πλαίσιο των σχετικών επεξεργασιών του Τ.Ε.Ε., είχε 
διαμορφωθεί κοινή πρόταση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων -Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Κατόπιν τούτου η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. κατέθεσε στην αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό τις 
ομόφωνες επεξεργασίες της αρμόδιας επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για το θέμα και ζήτησε την προώθηση κοινού 
Π.Δ. σύμφωνα με αυτές. 

 

HELPDESK ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016  

Για την ΔΗ.ΠΑ.Μ. το Τ.Ε.Ε. πρέπει να είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και στο πλαίσιο αυτό θα 
λειτουργεί helpdesk για την συνεχή και άμεση υποστήριξη των Μηχανικών σχετικά με τον Ν.4412/2016, 
περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας στο 
dipam@tee.gr για την αντιμετώπιση της πρώτης εφαρμογής του Ν.4412/2016. 

 

Οι Μηχανικοί συμβάλλοντας στην ανάδειξή της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σε μία μαζική και ανοικτή, σύγχρονη κίνηση με 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, παίρνουν οι ίδιοι τη θέση που τους ανήκει:  

οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.   


