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ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 83                                                                                 Πάτρα   14/11/2018 

 

                                                                                                        

 

 

Προς: 

   

      τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

      τον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

      τον Αναπλ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

      τον ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

      τον ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

      τον ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

  

Κοινοποίηση:  Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. 

                           Τ.Ε.Ε. 

                           Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 

 

  

Δημοσίευση:   ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. 

                          ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

  

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
 

 
 

Για το Π.Δ. 99/2018/ΦΕΚ 187Α/05-11-2018 με θέμα  
"Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού 

με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα ” 
 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας., μόλις πληροφορηθήκαμε για το ακριβές 

περιεχόμενο του ανωτέρω Π.Δ. αισθανθήκαμε απογοήτευση, πικρία, εμπαιγμό και 

αδικία  ως άνθρωποι, επιστήμονες και  έλληνες πολίτες.  

 

Το πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών καθορίζονταν από 

νομοθετήματα του 1930 ΚΑΙ 1935 και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό επιτακτικά 

έπρεπε να αλλάξει ώστε να μπορούμε να ονομαζόμαστε κατ' ελάχιστο μία σύγχρονη 

χώρα όπου να μην μπορούν να κάνουν όλοι όλα, γιατί έτσι συμφέρει, αλλά αυτά που 

πραγματικά ξέρουν και έχουν εκπαιδευτεί και σπουδάσει.  
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Έτσι θα έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα αν θέλουμε να ονομαζόμαστε ευνομούμενη 

χώρα. 

 

Όμως παρόλη την πολυετή διαβούλευση και το καθολικό αίτημα της πλειοψηφίας 

των συλλογικών οργάνων των διαφόρων ειδικοτήτων Διπλωματούχων μηχανικών, να 

καθοριστούν τα δικαιώματα με βάσει το γνωστικό αντικείμενο, τα προγράμματα 

σπουδών των πολυτεχνικών σχολών και την διεθνή πρακτική, το Π.Δ. αν το διαβάσει 

κανείς, επί της ουσίας πετά στο καλάθι των αχρήστων όλα αυτά και αναπαράγει 

σχεδόν το ίδιο πλαίσιο του 1930, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει συμφέροντα και 

ειδικά αυτές τις ομάδες που δεν συμφωνούσαν με τον εξυγχρονισμό και τον 

εξορθολογισμό της πρακτικής της μηχανικής επιστήμης. 

 

Η κοινότητα    των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων μέσα από τα συλλογικά της όργανα έκανε 

προτάσεις όπως πάντα στη μακραίωνη πορεία της, με βάση τη διεθνή πρακτική, το 

γνωστικό αντικείμενο, τα προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτονικών Σχολών, και με 

βάσει τι διαπραγματεύεται η τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής, με γνώμονα το 

δημόσιο συμφέρον και την ειλικρινή πρόθεση συνεργασίας και διαλόγου και όχι το 

στενό συντεχνιακό της συμφέρον. 

 

Στην εποχή του καταμερισμού των γνώσεων και ης αναγκαίας εξειδίκευσης, αντι να 

προωθείται η συνεργασία και η διεπιστημονικότητα των διαφόρων ειδικοτήτων, για 

πιο άρτιες μελέτες και κατασκευές, το Π.Δ. μας πάει πίσω στην εποχή που  "ο 

αρχηγός της φυλής τα ξέρει όλα". 

Άρα θεωρούμε ότι το  Π.Δ. είναι αναχρονιστικό, αντιεπιστημονικό, αντιεπαγγελματικό 

και αντιδεοντολογικό. 

 

Αν κάποιος αναλογιστεί  πραγματικά, θα καταλάβει ότι ένας βασικός λόγος που 

φτάσαμε ως κράτος στην χρεοκοπία οφείλεται και στην αδυναμία να διαχειριστούμε 

με ορθολογισμό και προγραμματισμό, με βάσει την πραγματική επιστημονική γνώση, 

το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον. 

 

 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον προσχηματικό διάλογο και τον εμπαιγμό, που οδηγεί 

στην νόθευση και επί της ουσίας κατάργηση του επαγγέλματος του 

Αρχιτέκτονα. 

 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το περιεχόμενο του Π.Δ. 99/2018, που βρίθει 

ανακριβειών,  αντιφάσεων, παντελή έλλειψη καθορισμού κριτηρίων για τα 

γνωστικά αντικείμενα (δύο εξάμηνα μαθήματος αστικού ή πολεοδομικού 

σχεδιασμού και χρίζεσαι Αρχιτέκτονας ή Πολεοδόμος, ο Αρχιτέκτονας δεν 

ξέρει να κάνει τοπογραφικά ενώ ο Τοπογράφος ξέρει να κτίζει διώροφα),  
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καθώς και η προκλητική και οφθαλμοφανής μεροληψία υπέρ κάποιων 

ειδικοτήτων εις βάρος άλλων. 

 

 ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΑΣΤΕ  όλων των δικαιωμάτων μας, συντονίζοντας τις δράσεις 

μας με όλα τα συλλογικά όργανα των Αρχιτεκτόνων, να προσφύγουμε κατά 

του Π.Δ. σε όλα τα διεθνή φόρα (U.I.A., I.C.O.M.O.S., ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) , 

αλλά και στο ΣτΕ, για την ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. 

 

 ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ απόσυρση του Π.Δ. 99/2018 και επανέναρξη του 

διαλόγου για τον επανακαθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 

ειδικότητα μηχανικού. 

 

 

 

 
 

 

 


