
Tea το σχέδ.ο νόμου «γιά τή χορήγηση άδειας άσκησης επαγ
γέλματος -στούς διπλωματούχους μηχανικούς άνωτατων
σχολών». ·

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων
1. Με το σχέδιο νόμου που προτείνουμε για ψήφιση αντι

μετωπίζεται οριστικά τό -δέμα τής χορήγησης άδειας άσκη
σης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς τών 
άνωτατων σχολών, ανεξάρτητα άν αύτοί προέρχονται άπό σχο
λές τοΰ εξωτερικού ή τού εσωτερικού.

2. Μέχρι τό 1978 αρμόδιο για τή χορήγηση τής άδειας 
άσκησης επαγγέλματος ήταν τό Εθνικό Μετσοβιο Πολυτε
χνείο, στο όποιο γίνονταν οί σχετικές εξετάσεις (8ωρα).

3. ’Επειδή δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα κατά τις 
εξετάσεις τών δώρων πριν άπό τό 1978, τό ΕΜΠ άρνήθηκε 
νά διενεργήσει τέτοιες εξετάσεις, οπότε ψηφίστηκε τό άρθρο 
3 τού ν. 983/79, με τό όποιο ή αρμοδιότητα για τή χορή
γηση τής άδειας αυτής πέρασε σέ Ειδική Διαπανεπιστημιακή 
Επιτροπή, πού άποτελείται άπό καθηγητές τών Πολυτεχνι
κών Σχολών τής Χώρας.

4. Μετά τήν σύστασή της ή Διαπανεπιστημιακή ’Επιτροπή 
άρχισε τό έργο της καί έπρογραμμάτισε τή πραγματοποίηση 
τών πρώτων εξετάσεων δώρων γιά τή περίοδο Μαρτίου 1980.

5. Στις πρώτες αυτές εξετάσεις προσήλθαν οί διπλωμα
τούχοι όλων τών ειδικοτήτων, έκτος άπό αυτούς τής ειδικό
τητας αρχιτέκτονα, γιά τούς οποίους είχε επίσης όρισθεΐ ή' 
εξεταστική επιτροπή καί τό άντίστοιχο πρόγραμμα, άλλά άρ- 
νήθηκαν νά πάρουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι.

6. Μετά τήν άρνηση αυτή επακολούθησαν πολλές παραστά-
σε ς καί διαμαρτυρίες άπό μεριους τών ενδιαφερόμενον, ή δε 
τότε Κυβέρνηση δεν κατάφερε νά ψηφισθεί άπό τή Βουλή διά
ταξη μέ τήν όποια νά αντιμετωπίζεται τό γενικότερο θέμα 
τής άδειας άσκησης επαγγέλματος, μέσα στό 'όποιο εντάσσε
ται καί αύτο^τής-άδειας τών αρχιτεκτόνων σχολών έξωτε-' 
ρικού. /■ ί ............... · ·. /V · „

7. Άπό καιρό είχε ώριμάσει ή ιδέα, ότι ή αρμοδιότητα χο- 
ρήγησης τής άδειας έπρεπε νά περάσει στό Ττεχνικό Επιμε
λητήριο τής Ελλάδας, άπό τό οποίο είχε υποβληθεί καί σχε
τική πρόταση σχέδιου νόμου προς τό 'Τπουργείο Παιδείας.

8. Ή Κυβέρνηση μετά άπό καλή μελέτη τού όλου θέματος 
κατάληξε στήν άπόφαση νά προτείνει τό σχέδιο νόμου γιά τή 
ρύθμιση τού θέματος τής άδειας άσκησης επαγγέλματος, για
τί είναι απόλυτα αναγκαίο νά επιλυθεί τό όξύτατο κοινωνικό 
πρόβλημα πού έχει δηαιουργηθεί, ιδιαίτερα μάλιστα με πρώτη 
προτεραιότητα, γιά τούς διπλωματούχους μηχανικούς ειδικό- - 
τητας αρχιτέκτονα.

9. Αναλυτικότερα:
Μέ τύ προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τά παρακά

τω:
α) Άρθρο 1 παρ. 1. Ή αρμοδιότητα γιά τή χορήγηση 

τής άδειας ανατίθεται στό Τεχνικό Επιμελητήριο τής 'Ελ
λάδας, πού είναι καί ό αρμόδιος επιστημονικός, τεχνικός 
επαγγελματικός καί κοινωνικός φορέας στον όποιο υπάγον
ται οί διπλωματούχοι μηχανικοί.

6) Άρθρο 1 παρ. 2. Γιά τις προϋποθέσεις καί διαδικα
σίες άσκησης τής αρμοδιότητας αυτής τοΰ Τ.Ε.Ε. προβλέ- 
πεται νά έκδοθεί μέσα σέ 2 μήνες κανονιστική άπόφαση τών 
Γπουργών Παιδείας καί Δημοσίων Έργων, μετά άπό σύμ

φωνη γνώμη τού ΤΕΕ.
γ) "Αρθρο 1 παρ. 3. Μέ τή διάταξη αυτή προόλ-όπ-.τα: 

ή ανάθεση στό Τ.Ε.Ε. καί τής αρμοδιότητας γιά τή χορή
γηση άδειας στούς διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων— 
σχολών (εξωτερικού) μέ ειδικότητες πού δεν υπάρχει αντι
στοιχία στήν Ελλάδα.

δ) Άρθρο 2. Μέ τό άρθρο αυτό1 γίνεται μεταβατική ρύ
θμιση τών θεμάτων τής Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής, γιά 
νά μπορέσει νά συνεχίσει τό έργο της καί ξεκαθαρίσει όλες 
τις εκκρεμότητες. - -

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Ανατύπωση 2.12,1981)

ε) Άρθρο 3. Τό άρθρο προβλέπει τή δυνατότητα έγγρα
φης στον προϋπολογισμό τού Τ.Ε.Ε. ανάλογων πιστώσεων, 
γιά τήν αντιμετώπιση τών σχετικών δαπανών.

- στ) Άρθρο 4. Μέ το άρθρο αυτό προβλέπεται ή ανάθεση 
τής αρμοδιότητας στό Τ.Ε.Ε. άπό 1.9.1983 καί προκειμέ- 
νου γιά τούς διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών 
τού εσωτερικού, αρμοδιότητα, πού είχαν μέχρι σήμερα οί 
ίδιες οι ανώτατες σχολές.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1981 
Οί Υπουργοί

Έθν. Παιδ. καί Θσησ/των Δημοσίων "Εργων
ΕΛ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ Α Π. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Γιά τή χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στούς 

διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

Άρθρο 1.
1. Άπ: τή χρονολογία πού θά αρχίσει νά ισχύει ό νόμος 

αύτός, ή αρμοδιότητα γιά τή χορήγηση τής άδειας άσκησης 
~ τού επαγγέλματος στην 'Ελλάδα στούς διπλωματούχους μη
χανικούς ισότιμων ανώτατων σχολών τού εξωτερικού άνή- 
■xti αποκλειστικά καί μόνο στό Τεχνικό 'Επιμελητήριο τής 
'Ελλάδας.

■ 2. Μέ κοινές άποφάσπς τών Υπουργών ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων καί Δημοσίων Έργων, πού πρέπει 
νά έκδοθοϋν μέσα σέ 2 μήνες άπό τή δημοσίευση τού νόμου 
αυτού, μετά άπό σύμφωνη γνώμη τού Τεχνικού ’Επιμελητη
ρίου τής 'Ελλάδας, ρυθμίζονται οί προϋποθέσεις καί διαδι
κασίες γιά τή χορήγηση τής παραπάνω άδειας, τά όσα αφο
ρούν στό είδος, στήν αρμοδιότητα, στή σύνθεση καί στή συγ
κρότηση τών 'Επιτροπών καί 'Ομάδων πού είναι απαραίτητες 
γιά τό σκοπό .αΰτό, στον τύπο τής χορηγούμενης άδειας, τά 
ποσά τών παραβολών πού καταβάλλουν στό ΤΒΕ οί υποψήφιοί, 
ώς καί κάθε άλλη λεπτομέρεια πού κρίνεται αναγκαία γιά 
τήν εκπλήρωση .τού ίδιου σκοπού. ' ;

3. Στις διατάξεις τών προηγούμενων παραγράφων υπά
γονται καί οί περιπτώσεις τών. διπλωματούχων μηχαν κών 
ανώτατων σχολών τού εξωτερικού μέ ειδικότητες πού δεν 
είναι αντίστοιχες μέ διπλωματούχων μηχανικών ανώτατων 
σχολών τού εσωτερικού. ' - ' 'τ

- Λ ; .· · " ν "Αρθρο 2. .......
1. Ή Διαπανετιτττπιακή ’Επιτροπή, πού προβλέπει τό 

άρθρο 3 τού ν. £83/1979 «περί τροποποιήσεως δ'ατάξεών 
τινων τού ·.. 646/1977 «περί μετεγγραφής φοιτητών Άνω- 
τάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, ρυθμίσεως θεμάτων προ
σωπικού τών Α.Ε.Ι. καί άλλων τινών διατάξεων», συνεχίζει 
νά ασκεί τις άρμοδιότητές της, επί δίμηνο άπό τότε πού θά 
αρχίσει νά ισχύει ό νόμος αύτός.

2 Μετά τήν πάροδο τού παραπάνω δίμηνου καταργείται 
ή Διαπανεπιστημιακή ’Επιτροπή, καί περιέρχονται αυτόματα 
στό Τεχνικό ’Επιμελητήριο τής 'Ελλάδα:, όλες οί εκκρεμείς 
στή Διαπανεπιστημιακή ’Επιτροπή υποθέσεις, τό αρχείο της, 
ύ; καί τό χρηματικό υπόλοιπο πού υπάρχει, μετά τήν εξό
φληση τών κάθε φύσης ΰποχρεώσεών της.

Άρθρο 3.
Γιά τήν αντιμετώπιση τών δαπανών πού απαιτούνται γιά 

τήν πραγματοποίηση τού σκοπού τού νόμου αύτοϋ, γράφονται 
ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων ·κΰτ Τεχνι
κού ’Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδας.

Άρθρο 4.
Άπό 1.9.1983 ανατίθεται στό Τεχνικό Επιμελητήριο 

τής Ελλάδας ή αρμοδιότητα χορήγησης τής άδειας άσκη-


