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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχετικά με την απόρριψη των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης
επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ από το ΣτΕ
Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το ΣτΕ επί της ουσίας "ακύρωσε" και επέστρεψε πίσω στο
Υπουργείο Παιδείας τα 5 σχέδια Π.Δ. που αφορούσαν -υποτίθεται- στην επαγγελματική
κατοχύρωση των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ. Θυμίζουμε πως τα εν λόγω σχέδια Π.Δ. είχαν
συνταχθεί επί των ημερών του κ. Πανάρετου υπό το πρίσμα μιας πρωτοφανούς
παράστασης κοροϊδίας που παίχτηκε για ακόμα μια φορά σε βάρος των πτυχιούχων
μηχανικών. Για να μην ξεχνάμε λοιπόν, θυμίζουμε πως ο κος Πανάρετος είχε θέσει τις μέρες
εκείνες σε δημόσια διαβούλευση (μέσω διαδικτύου) τα σχέδια Π.Δ. που είχαν ήδη εγκριθεί
ομόφωνα από τις αρμόδιες επιτροπές (ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ), είχαν τη σύμφωνη γνώμη των κλαδικών
ενώσεων και ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης διαβούλευσης και μελέτης. Τα εν λόγω σχέδια
Π.Δ. (τα εγκεκριμένα δηλαδή από το ΣΑΤΕ) είχαν συνταχθεί με σαφής όρους και
προϋποθέσεις, προσδιόριζαν με σαφήνεια το εύρος της επαγγελματικής δραστηριοποίησης
των μηχανικών ΤΕΙ και παρά τις όποιες ενστάσεις μας, (κυρίως σε ότι αφορούσαν στο Π.Δ.
για τους συναδέλφους μηχανικούς δομικών έργων και έργων υποδομής), θεωρούσαμε και
εμείς πως πρόκειται για μια σοβαρή δουλειά που είχε μάλιστα την έγκριση των αρμόδιων
επιστημονικών επιτροπών και έδινε μια λύση στο φλέγον ζήτημα της επαγγελματικής μας
υπόστασης. Αυτό όμως που τελικά συνέβη τότε ήταν ο κος Πανάρετος μέσα σε μια νύχτα
(και ενώ είχε αναρτημένα προς διαβούλευση για μήνες τα εγκεκριμένα από το ΣΑΤΕ σχέδια
Π.Δ.) να εμφανίσει ξαφνικά κάποια άλλα σχέδια Π.Δ. που μιλάγανε για θεσμικά όργανα
που δεν υπάρχουν (αλλά θα συσταθούν στο μέλλον), για κάποιο "διευρυμένο ΤΕΕ" που
επίσης δεν υπήρχε αλλά θα ..."υπήρχε" στο μέλλον, για ασαφείς όρους σε ότι αφορά στο
πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και γενικά μια σειρά από αοριστίες σαν αυτές που έχουμε
συνηθίσει χρόνια τώρα να βλέπουμε. Ο ΣΥΜΑΤΕ είχε από τότε καταγγείλει τον
απροκάλυπτο τρόπο με τον οποίο αποσύρθηκαν τα εγκεκριμένα από το ΣΑΤΕ σχέδια Π.Δ.
και αντικαταστάθηκαν από αυτά που μόλις ακυρώθηκαν από το ΣτΕ.
Η ακύρωσή των εν λόγω Π.Δ. από το ΣτΕ ήταν αναμενόμενη. Αποτελεί δε, τρανή δικαίωση
των θέσεων μας όταν εξ αρχής λέγαμε πως πρόκειται για Π.Δ. κυριολεκτικά της "πλάκας"
που παραπέμπουν το φλέγον ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στη καλένδες και
το ..."μακρινό" μέλλον ενώ στερούνται και νομοτεχνικής στήριξης. Αποτελεί επίσης

απόδειξη της ανικανότητας του κ. Πανάρετου και των συνεργατών του να δώσουν σοβαρή
και σαφής λύση στο θέμα.
Ύστερα από τις εξελίξεις αυτές ζητάμε για ακόμα μια φορά την απόσυρση των προσφάτως
ακυρωμένων Π.Δ. του κ. Πανάρετου και την άμεση (επανα)προώθηση των σχεδίων Π.Δ. που
είχε εγκρίνει το ΣΑΤΕ και οι αρμόδιες επιτροπές ώστε να υπογραφούν άμεσα και να δοθεί
λύση στο χρόνιο πρόβλημα της επαγγελματικής ομηρίας χιλιάδων συναδέλφων μας. Αρκετά
έχει κρατήσει ο εμπαιγμός και η κοροϊδία των μηχανικών ΤΕ και οι επί 30 χρόνια αέναες
συζητήσεις και δημόσιες διαβουλεύσεις.
Πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα να ενωθούν όλοι οι φορείς των ΤΕΙ , πτυχιούχοι – φοιτητές
και καθηγητές και να δώσουμε από κοινού τη δική μας δυναμική απάντηση σ' αυτούς που
χρόνια τώρα μας πολεμάνε και εκμεταλλεύονται την ανοχή μας.
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