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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με τις ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
του Ν. 4763/2020 και την εγγραφή αποφοίτων κολεγίων σε επαγγελματικούς
φορείς

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
καταδικάζει την τροπολογία που υποχρεώνει τους επαγγελματικούς φορείς να
εγγράφουν τους αποφοίτους κολεγίων, που διαθέτουν απόφαση αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), εντός ενός μήνα από την
υποβολή της αίτησής τους, την οποία η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πέρασε εν
αγνοία των βασικών ενδιαφερομένων που είναι οι ίδιοι οι επαγγελματικοί φορείς και
προς το παρόν επηρεάζουν μηχανικούς και οικονομολόγους.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της τροπολογίας, που εντάχθηκε στο άρθρο 164 του Ν.
4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020), εξομοιώνεται το επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων με αυτό των αποφοίτων
Κολεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης κατά την άσκηση
του επαγγέλματος και ως εκ τούτου εγείρονται σημαντικά θέματα
αντισυνταγματικότητας, αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το ΓΕΩΤΕΕ οφείλει να υπερασπίζεται τη δημόσια, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση
και το ενιαίο, αδιάσπαστο πτυχίο του γεωτεχνικού, του μηχανικού και όλων των ΑΕΙ
πενταετούς φοίτησης.
Από την Υπουργό Παιδείας κα Ν. Κεραμέως έχει γίνει προσπάθεια δημιουργίας της
εντύπωσης πως αυτή η ρύθμιση υιοθετείται από το εθνικό δίκαιο, επειδή
επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι αληθές, δεδομένου ότι η
επιλογή των διατάξεων και του περιεχομένου τους αποτελεί αποκλειστικά επιλογή
του Υπουργείου Παιδείας βάσει του Συντάγματος και δεν υπερισχύει η σχετική
κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το γεγονός δε, ότι η τροπολογία κατετέθη, τελευταία στιγμή, στην ουσία εν κρυπτώ,
εντείνει τις υποψίες, όσο κι αν αυτές επιχειρείται να περιοριστούν από τον
ισχυρισμό του Υπ. Παιδείας, πως ο σκοπός ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών,
προφανώς ικανοποιώντας πιέσεις των ιδιοκτητών κολλεγίων, τη στιγμή που η
αρμοδιότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανετέθη σε ένα αυτοτελές
τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, το ΑΤΕΕΝ, ένα τμήμα που δεν εξαιρείται από τις

γνωστές αδυναμίες της γραφειοκρατίας και της αργοπορίας του ελληνικού
δημοσίου.
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι με βάση και την κοινοτική νομοθεσία και την λογική,
θέματα ισοδυναμίας και ισοτιμίας επαγγελματικών δικαιωμάτων τα κρίνουν οι ίδιοι οι
επαγγελματικοί φορείς. Κριτές των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να
είναι γραφειοκράτες των υπουργείων, αλλά οι συνάδελφοι κάθε ενδιαφερομένου,
που ασκούν το επάγγελμα και γνωρίζουν τα επιστημονικά εφόδια και τις γνώσεις
που απαιτούνται για την άσκησή του. Σε όλον τον κόσμο η πλέον καθιερωμένη
μέθοδος σε όλες τις επιστημονικές κρίσεις είναι η Peer-to-Peer (ομότιμος προς
ομότιμο). Έτσι γίνεται σε όλους τους τομείς, ο ιατρικός σύλλογος κρίνει
επαγγελματικά θέματα των ιατρών, ο δικηγορικός των δικηγόρων. Τώρα καλούνται
οι μηχανικοί να κρίνονται από μη μηχανικούς και οι οικονομολόγοι από μη
οικονομολόγους, κάτι που προκαλεί ακόμα και τη λογική, αλλά και την αντίδραση
των γεωτεχνικών επιστημόνων.
Το επάγγελμα του μηχανικού, του οικονομολόγου, του γεωτεχνικού και πολλά άλλα,
είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα με την πρόβλεψη ειδικών επαγγελματικών
δικαιωμάτων, επειδή αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του
περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος.
Οι επιλογές στα θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι θέμα αγοράς, δεν
είναι ουδέτερες διοικητικές διαδικασίες, αλλά θέμα υγείας, ασφάλειας και
προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της δικιάς μας και των επόμενων γενεών που
θα κληρονομήσουν τον πλανήτη. Αδιανόητο μοιάζει για παράδειγμα να λαμβάνει
αποφάσεις για χρήση γεωργικών φαρμάκων και χημικών λιπασμάτων που
μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του ανθρώπου, τη μόλυνση του εδάφους και του
υδροφόρου ορίζοντα, γεωπόνος που δεν αξιολογείται από άλλους γεωπόνους αλλά
από κάποιον διοικητικό υπάλληλο. Ομοίως και στο επάγγελμα του μηχανικού, στα
χέρια του οποίου εμπιστεύονται οι πολίτες την ασφάλειά της οικίας τους, του
δρόμου, της γέφυρας κ.λ.π..
Αν οι εμπνευστές των απαράδεκτων ρυθμίσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων μηχανικών δεν αποσύρουν τις ρυθμίσεις και δεν γίνει
πραγματικός, επίσημος και ουσιαστικός διάλογος με τους επιστημονικούς φορείς θα
έχουν την ευθύνη αντίδρασης συνολικά των επαγγελματικών φορέων και
επιμελητηρίων.
Το παράρτημα Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:
• Στηρίζει την άποψη του ΤΕΕ πως η ρύθμιση είναι κατάφορα άδικη για τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και
ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία.
• Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική
ρύθμιση.
• Θα αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί και με τα άλλα Επιμελητήρια και τους
επιστημονικούς συλλόγους μηχανικών και οικονομολόγων, να προχωρήσει
σε νέου τύπου πολύμορφες δράσεις κινητοποιήσεων.
• Δηλώνει ότι σε περίπτωση παρόμοιας ρύθμισης για τους γεωτεχνικούς θα
προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή αυτών
των αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα προσφύγει
ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών, ώστε να
ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση.

• Καλεί την κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος των ευθυνών της και να δώσει τη
δέουσα λύση, προστατεύοντας τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του
τεχνοκράτη επιστήμονα επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

