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Προς
τον Πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

Θέμα: Συζήτηση επί των επαγγελματικών θεμάτων στα πλαίσια του νόμου
4254/2014

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες
Συμμετέχουμε από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα, στη συζήτηση για το πλαίσιο
άσκησης του επαγγέλματος των ειδικοτήτων των μηχανικών και για τη σύνταξη των
Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ορίζει ο Νόμος 4254/2014.
Στη συζήτηση που συντονίζει για την ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων η αντίστοιχη
επιστημονική επιτροπή του ΤΕΕ, μετέχει ενεργά όλη η επιστημονική κοινότητα των
Αρχιτεκτόνων, οι πρόεδροι ή κοσμήτορες όλων των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτονικής
και ο ΣΑΔΑΣ, οι οποίοι έχουν αφιερώσει πολλές συνεδριάσεις για να διατυπώσουν τις
βέλτιστες προτάσεις που θα διασφαλίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του.
Καθώς η σύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα προγράμματα σπουδών είναι
απαραίτητη για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος και παράλληλα αποτελεί
προϋπόθεση για τη διασφάλιση του επαγγέλματος του μηχανικού, η Σχολή Αρχιτεκτόνων
του ΕΜΠ πραγματοποίησε, στις 5/2/2016 επιστημονική ημερίδα με θέμα Αρχιτεκτονική και
Επαγγελματικά Δικαιώματα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Σχολών και
Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, ο ΣΑΔΑΣ, και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αττικής, για την από
κοινού αντιμετώπιση των επαγγελματικών θεμάτων των αρχιτεκτόνων.
Η ημερίδα προέβαλε την αναγκαιότητα της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του
αρχιτέκτονα και την εξάρτησή του από τις σπουδές αρχιτεκτονικής σαν ασφαλιστική
δικλείδα για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος, με συγκεκριμένες αναφορές στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασμό του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, στις κοινωνικές ανάγκες και στην προστασία της οικολογικής
ισορροπίας και της ποιότητας ζωής. Αυτή ακριβώς η αναγνώριση της συμβολής της
αρχιτεκτονικής στην προστασία του Δημόσιου συμφέροντος άλλωστε, επισημαίνεται από
όλους τους διεθνείς οργανισμούς αρχιτεκτόνων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων
(ACE), Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR) Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA).
Στη διάρκεια των συναντήσεων των ειδικοτήτων που διοργανώθηκαν από το Τμήμα
Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ, από τους εκπροσώπους των Αρχιτεκτόνων Μηχ.
επισημάνθηκαν επανειλημμένα οι κίνδυνοι για το σύνολο του κλάδου των μηχανικών που
εμπεριέχονται στην επικρατούσα καταρχήν και, δυστυχώς εμμένουσα προσέγγιση, που
χαρακτηρίζεται από την αλληλοδιείσδυση (χωρίς επαρκή τεκμηρίωση) στα επαγγελματικά
δικαιώματα των επιμέρους κλάδων αντί για την ανάπτυξη της διεπιστημονικής
συνεργασίας, από το άνοιγμα χωρίς όρους και τη συνακόλουθη υποβάθμιση του
επαγγέλματος, από τη διακύβευση των αρχών προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος,
κλπ.

Παράλληλα επισημάνθηκε ότι με μια συζήτηση των μηχανικών όπου καταγράφεται απλά η
σημερινή πραγματικότητα στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και δε
γίνεται ουσιαστική σύνδεση των δραστηριοτήτων αυτών με τη βαρύτητα του εκάστοτε
γνωστικού αντικειμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε ειδικότητας, δεν εξυπηρετείται η
θεραπεία όσων ταλανίζουν τον κλάδο εδώ και δεκαετίες, με τις επιπτώσεις τους στην
ελληνική κοινωνία και διακινδυνεύουμε -με δεδομένες τις σύγχρονες απαιτήσεις- τη
νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων μας αλλά και την ίδια την υπόσταση των
Σχολών μας, που θα κινδυνεύσουν με συγχωνεύσεις.
Εντούτοις, παρότι, για παράδειγμα, τεκμηριώνεται απολύτως από τα αντίστοιχα
προγράμματα σπουδών ότι μόνον οι Αρχιτεκτονικές Σχολές παρέχουν τα γνωστικά
αντικείμενα τα απαραίτητα για την εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών μελετών,
συνεχίζεται, μέσα από τα ΠΔ που κατατίθενται και μέσα από τις άπειρες συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν, η εμμονή της απόδοσης του δικαιώματος σύνταξης Αρχιτεκτονικών
Μελετών και σε άλλες ειδικότητες ενώ είναι προφανές ότι, αν και περισσότερες ειδικότητες
οφείλουν συμμετέχουν στη μελέτη «Κτιριακών έργων», δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε
«Αρχιτεκτονικές Μελέτες» εφόσον δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες.
Με βάση όλα τα παραπάνω και καθώς διαπιστώνουμε ότι απαξιώνονται πλήρως οι
σπουδές Αρχιτεκτονικής, υποβαθμίζεται το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
αγνοείται η συμβολή της Αρχιτεκτονικής στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και
δεν υπάρχει κατανόηση του «αυτονόητου» στην όλη διαδικασία, δηλώνουμε ότι
αποχωρούμε από τον αδιέξοδο διάλογο, αποσύρουμε όλες τις μέχρι τώρα επιμέρους
προτάσεις μας τις σχετικές με το ΠΔ που συντάσσει το ΤΕΕ, διατηρώντας το αρχικό
συνολικό μας κείμενο θέσεων της 29ης /11/2015 και επιφυλασσόμαστε για την περαιτέρω
διεκδίκηση των προφανών δικαιωμάτων μας.

Με εκτίμηση.
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