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ΚΟΙΝ. Πρόεδρο και Διοικοφςα επιτροπι του ΤΕΕ 

 

Αξιότιμοι κφριοι / κυρίεσ 

Κατά τθν πολφμθνθ διαδικαςία επεξεργαςίασ του Σχεδίου Προεδρικοφ Διατάγματοσ για τθ 

Νομοκετικι Κατοχφρωςθ των Επαγγελματικϊν Δραςτθριοτιτων και τα Επαγγελματικά 

Δικαιϊματα των ειδικοτιτων Μθχανικϊν, θ ειδικότθτα των ΑΜ ςυμμετείχε ενεργά, με 

τεκμθριωμζνεσ κζςεισ για τισ απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του 

μθχανικοφ, που κα επικαιροποιοφςαν και κα αναβάκμιηαν το υφιςτάμενο πλαίςιο. 

Με επιςτολζσ μασ ςτισ 12/3, ςτισ 17/4 και ςτισ 25/4/2016 (επιςυνάπτονται) αναφερκικαμε  

ςυγκεκριμζνα ςτουσ λόγουσ που τελικά οδιγθςαν τθν  Ειδικότθτα των Αρχιτεκτόνων Μθχ  

ςτθν απόφαςθ τθσ αποχϊρθςθσ από το διάλογο. Οι λόγοι αυτοί αφοροφςαν και τθν ουςία 

και τθ διαδικαςία τθσ εξζλιξθσ τθσ ςυηιτθςθσ. 

Ενϊ ο διάλογοσ των ειδικοτιτων, με βάςθ και τθ δυνατότθτα που κακορίηει ο νόμοσ 

4254/14, ςτοχεφει ςτθν υποβολι προτάςεων από το ΤΕΕ προσ τθν Κυβζρνθςθ ςχετικϊν, 

μεταξφ άλλων, με ρυκμίςεισ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του διπλωματοφχου 

Μθχανικοφ για τθν «αιτιολόγθςθ των νομοκετικά κατοχυρωμζνων αποκλειςτικϊν 

επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων των μθχανικϊν», θ μζχρι ςιμερα διαχείριςθ του όλου 

κζματοσ από τον υπεφκυνο επαγγελματικό φορζα των Μθχανικϊν ςυμβάλλει ςτθν 

απορρφκμιςθ του επαγγζλματοσ. Επαναλαμβάνουμε εδϊ τθ βαςικι μασ κζςθ ότι τα 

τεχνικά ζργα είναι προϊόντα ςυνεργαςίασ μεταξφ πολλών ειδικοτιτων μθχανικών 

ανάλογα με τισ οικείεσ και προςικουςεσ γνώςεισ κάκε ειδικότθτασ και μόνον αυτζσ. 

Γνϊςεισ που αποκτοφνται από το οικείο και προςικον Πρόγραμμα Σπουδϊν αντιςτοίχωσ. 

Συνεπϊσ, το κάκε ειδικό επαγγελματικό αντικείμενο οφείλει να αςκείται αποκλειςτικά από 

τθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα. Η αντίςτοιχθ προσ τισ γνϊςεισ κατανομι  επαγγελματικϊν 

αρμοδιοτιτων/δικαιωμάτων είναι προσ το ςυμφζρον τόςο τθσ κοινωνίασ, όςο και των ίδιων 

των μθχανικϊν όλων των ειδικοτιτων. 

Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτισ ςχετικζσ επιςτολζσ μασ 

(που ακολουκικθκε προφανϊσ και μετά τθν αποχϊρθςι μασ) και το αποτζλεςμά τθσ (το 

ςχζδιο ΠΔ v.5 που υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτθ ΔΕ του ΤΕΕ) επιβεβαιϊνει τουσ φόβουσ 

μασ και δικαιϊνει τισ ενςτάςεισ μασ κζτοντασ ςε κίνδυνο τθ νομοκετικι κατοχφρωςθ των 

επαγγελμάτων όλων των ειδικοτιτων αλλά και τθν ίδια τθν υπόςταςθ των Σχολϊν μασ. 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι αποχωριςαμε από το διάλογο όταν αντιλθφκικαμε ότι, παρά τθν 

τεκμθρίωςθ των απόψεϊν μασ, αυτζσ  δε λαμβάνονταν υπόψθ, κακϊσ επίςθσ ότι δεν 

υπιρξε ζγνοια ςοβαροφ αντιλόγου.  



Σασ υπενκυμίηουμε ακόμθ, ότι ζχουμε αποςφρει όλεσ τισ επιμζρουσ προτάςεισ που με 

καλι προαίρεςθ ςυντάξαμε,  προςπακϊντασ να γίνουμε κατανοθτοί και να επιτφχουμε ζνα 

κλίμα ςυναίνεςθσ και ειλικρινοφσ επιςτθμονικοφ διαλόγου.  

Επιςθμαίνουμε τζλοσ, ότι είχαμε διατυπϊςει παρατθριςεισ και για το γενικό μζροσ του 

ςχεδίου ΠΔ, πολλζσ από τισ οποίεσ δεν υιοκετικθκαν χωρίσ αιτιολόγθςθ τθσ απόρριψισ 

τουσ.   

Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ επαναλαμβάνουμε ότι δε ςυναινοφμε να περιλάβετε ςε καμία 

ειδικότθτα τθν απόδοςθ επαγγελματικών δικαιωμάτων για τθν άςκθςθ τθσ 

Αρχιτεκτονικισ,  οφτε βζβαια τα επαγγελματικά δικαιώματα των  Αρχιτεκτόνων ςτο 

ςχζδιο Π.Δ. που κα ςυηθτιςετε όςο αυτό διατθρεί τθ ςυγκεκριμζνθ δομι και διαπνζεται 

από αρχζσ που απαξιϊνουν τισ ςπουδζσ, υποβακμίηουν  το επάγγελμα και ουςιαςτικά 

αγνοοφν τθ ςυμβολι των Μθχανικϊν ςτθ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Παράλλθλα επιμζνουμε να επιςυνάψετε τισ τζςςερεισ επιςτολζσ μασ και το κείμενο αρχϊν 

που ςφςςωμθ θ Αρχιτεκτονικι Κοινότθτα ζχει κατακζςει ςτισ 29/11/2016 (επιςυνάπτεται), 

ςε όποιον φορζα προτίκεςτε να κατακζςετε το ςχζδιο ΠΔ για τισ λοιπζσ ειδικότθτεσ. 

Με εκτίμθςθ 

Ελζνθ Μαΐςτρου,  

Κοςμιτωρ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΕΜΠ, εκπρόςωποσ των 7 Σχολϊν και τμθμάτων 

Αρχιτεκτονικισ   

Μαρία Φραντηι, 

Αρχιτζκτων, Επιμελιτρια τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ και Α’ 

αντιπρόεδροσ τθσ Αντιπροςωπείασ του ΣΑΔΑΣ. 


