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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών. σελ.
2. Ανακοινώνεται ότι µε αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τον
Κανονισµό της Βουλής Επιτροπές: Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές, Ειδική ∆ιαρκής Επιτροπή επί του Απολογισµού
και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους, Ειδική ∆ιαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπές
Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής και Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας. σελ.
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών. σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών. σελ.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου 2007. σελ.
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
i) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου. σελ.
ii) σχετικά µε την κήρυξη του Νοµού Αχαϊας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ.
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού για
τη ζάχαρη κ.λπ. σελ.
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των
αθιγγάνων κ.λπ.
δ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις εκπαιδευτικών σ΄ όλες τις
βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ. σελ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ Κ. σελ.
ΖΙΩΓΑΣ Ι. σελ.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. σελ.
ΚΟΝΤΟΣ Α. σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ. σελ.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. σελ.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. σελ.
ΝΑΚΟΣ Α. σελ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. σελ.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. σελ.
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Αθήνα, σήµερα στις 15 Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.02΄ συνήλθε στην Αίθουσα των
συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄
Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κύρια Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Ρεθύµνης, τα
ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

…

…
…5. Στην µε αριθµό 212/2-10-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εµµανουήλ Σκουλάκη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
109740/ΙΗ/11-10-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 212/2-10-07, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Σκουλάκης και
αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
του Πολυτεχνείου Κρήτης, και στα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Η αρµοδιότητα για την επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων ενός Πανεπιστηµιακού Τµήµατος µε την
έννοια της διαµόρφωσης ενός θεσµικού πλαισίου αποκλειστικών δικαιωµάτων στο επιστηµονικό τους πεδίο
ανήκει στα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία ή στους εποπτευόµενους από αυτά φορείς, ανάλογα µε το
αντικείµενο που, κατά περίπτωση, καλύπτεται από το Τµήµα.
Η αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ για την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων
συνίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας (άρθρο 6, παρ. 6 του ν.
1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), στην έκδοση από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της οικείας Συγκλήτου και του ΣΑΠΕ,
σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος του οποίου ο χαρακτήρας είναι περισσότερο ακαδηµαϊκός και ο κύριος
σκοπός του είναι η ενηµέρωση των φοιτητών και των πτυχιούχων ενός Τµήµατος για το είδος των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να ασκήσουν.
Ύστερα από την έκδοση σε εξουσιοδότηση των προαναφερόµενων διατάξεων του σχετικού Προεδρικού
∆ιατάγµατος 71/1995 και του αριθµ. 372/1997 τροποποιητικού του, η επί του θέµατος αρµοδιότητα του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εξαντληθεί.
Επιπρόσθετα, µε το αριθ. 15939/Β1/14-2-2006 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας, ζητήσαµε την ταχεία επίλυση του θέµατος των πτυχιούχων του ανωτέρω Τµήµατος
µε την εξεύρεση λύσης αµοιβαία αποδεκτής από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Όπως µας ενηµέρωσε το Τεχνικό
Επιµελητήριο µε την απόφαση Γ/2/35/2003 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε
αυτά των Μηχανολόγων Μηχανικών
Ύστερα από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει µε την µη αποδοχή - εφαρµογή
της προαναφερόµενης απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, αλλά και
γενικότερα των ισχυουσών διατάξεων περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους
διπλωµατούχους µηχανικούς από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εν
λόγω Υπουργείου, το οποίο είναι συνερωτώµενο σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 6422/1934.
Ο Υφυπουργός
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ».

