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Α.Π. 64034                Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2018 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
– Εκδήλωση Ενημέρωσης για το ΠΔ 99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού 
με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"  
– Παζάρι Βιβλίων, Δευτέρα 17/12/18, ΕΜΠ 

 
 

Αγαπητοί – ες συνάδελφοι, 
 
Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην πλειοψηφία του ο 
κλάδος των Αρχιτεκτόνων, μια που είναι κάτι που όλοι και όλες το ζούμε καθημερινά την τελευταία 
περίοδο. Στο γενικότερο κλίμα έρχονται να προστεθούν με το πρόσφατα ψηφισμένο Προεδρικό Διάταγμα 
99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για 
κάθε ειδικότητα", νέες επιθέσεις και νέες μεγαλύτερες απειλές. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του της 
13/11/18, αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στο ΠΔ 99/2018, με 
σκοπό την ακύρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ΠΔ, δεδομένου ότι η εφαρμογή τους δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και στον κλάδο των Μηχανικών. 
 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε Εκδήλωση Ενημέρωσης για το ΠΔ 99/2018 "Ρύθμιση του 
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα", η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 – 20.00, στο 
ΕΜΠ, Κτήριο Αβέρωφ, Αίθουσα Τελετών «Λύσανδρος Καυταντζόγλου» (είσοδος από Στουρνάρη). 
 
Παράλληλα στο χώρο της Εκδήλωσης και συγκεκριμένα στο Κτήριο Αβέρωφ, Ισόγειο –Αίθριο, θα 
λειτουργεί Παζάρι Βιβλίων (βιβλία, παλαιά τεύχη του περιοδικού «αρχιτέκτονες», πρακτικά συνεδρίων, 
κατάλογοι εκθέσεων και βραβείων) από τις 10.00 – 20.00, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του 
συλλόγου, αλλά και την πρόσβαση των συναδέλφων στο εξαιρετικά ενδιαφέρον έντυπο υλικό που έχει 
παραχθεί στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια. 
 
Παρακαλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας την Εκδήλωση και το Παζάρι Βιβλίων, στην 
προσπάθεια αυτή του συλλόγου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες και να αντιμετωπίσει με 
επάρκεια τη διαχείριση των εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από την έκδοση και 
εφαρμογή του ΠΔ 99/2018. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  
Ο Πρόεδρος 
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