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Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες
Σε συνέχεια των από 12/3 και 17/4/2016 επιστολών μας σας ενημερώνουμε εκ νέου για την
τοποθέτηση της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων Μηχ σχετικά με την εξέλιξη της συζήτησης
που, από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα, επιχειρείται και αφορά στο πλαίσιο
άσκησης του επαγγέλματος των ειδικοτήτων των μηχανικών με στόχο τη σύνταξη των
Προεδρικών Διαταγμάτων που ορίζει ο Νόμος 4254/2014.
Με συντονισμό των μελών της ΔΕ Α.Μοροπούλου και Θ. Βαμβουρέλλη, επιχειρήθηκε κατά
τους τελευταίους μήνες διάλογος των ειδικοτήτων με σκοπό την υποβολή προτάσεων από
το ΤΕΕ προς την Κυβέρνηση, σχετικών με ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του
διπλ. Μηχανικού για την «αιτιολόγηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων αποκλειστικών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών».
Σε αυτή τη συζήτηση η ειδικότητα των ΑΜ συμμετείχε ενεργά, με τεκμηριωμένες θέσεις για
τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, που θα
επικαιροποιούσαν, αναβαθμίζοντάς το, το υφιστάμενο πλαίσιο.
Το βασικό σκεπτικό των συντονιστών της ΔΕ για τη διαμόρφωση των θέσεων του ΤΕΕ, με
επίκληση απόφασης της ΔΕ (Γ202/Σ25/2014), ήταν να προσδιορισθεί για τις διάφορες
ειδικότητες η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων που θα
προέκυπταν από τα Προγράμματα Σπουδών, αλλά συγχρόνως να διατηρηθούν τα
υφιστάμενα «επαγγελματικά δικαιώματα» .
Με τις τοποθετήσεις μας τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι με το σκεπτικό αυτό δεν ήταν
δυνατό να αιτιολογηθεί η νομοθετική κατοχύρωση των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των
μηχανικών. Επίσης ότι η συγκεκριμένη μεθόδευση οδηγεί στην πλήρη απορρύθμιση του
επαγγέλματος του μηχανικού.
Η ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων μετά από επίμονη προσπάθεια να προκληθεί συζήτηση στη
βάση των αρχών της διασφάλισης επιστημονικά τεκμηριωμένων όρων διεπιστημονικής
συνεργασίας των επιμέρους ειδικοτήτων, διαφώνησε τόσο με την κατεύθυνση που
επιχειρήθηκε να επιβληθεί από τους συντονιστές στον διακλαδικό διάλογο, όσο και με τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο κύρος που το ΤΕΕ
οφείλει να προασπίζει.

Οι συγκεκριμένες θέσεις της ειδικότητας των ΑΜ για την άσκηση του επαγγέλματος του
διπλ. μηχανικού, που προέκυψαν από την ενδελεχή επεξεργασία του θέματος από την
Επιστημονική Επιτροπή των ΑΜ και τους Προέδρους ή Κοσμήτορες όλων των Τμημάτων και
Σχολών Αρχιτεκτονικής της χώρας, δε μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την συμμετοχή μας
σε συζητήσεις που υποβαθμίζουν το κύρος του ΤΕΕ και θέτουν σε κίνδυνο τη νομοθετική
κατοχύρωση των επαγγελμάτων μας αλλά και την ίδια την υπόσταση των Σχολών μας.
Η πρόσφατη πρόταση, που κατατέθηκε στις 20.04.2016, από τους συντονιστές της ΔΕ, πέρα
από την προβληματική της διάρθρωση, υπαναχωρεί σε σημαντικά σημεία από κάθε αρχή
που θα διασφάλιζε την έννοια του δημοσίου συμφέροντος κατά την άσκηση του
επαγγέλματος αλλά και το επάγγελμα από την είσοδο όλων των μη διπλωματούχων
μηχανικών, καθώς δεν συσχετίζονται τα γνωστικά αντικείμενα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα, ενώ απαξιώνονται οι σπουδές και οι γνώσεις ως βασικά προαπαιτούμενα για
την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε αυτό νέο σχέδιο Π.Δ. που παρουσιάσατε, τροποποιήσατε το
άρθρο 9 και αφαιρέσατε αυθαίρετα από το ΠΔ των Αρχιτεκτόνων τα βασικά σημεία της
ευρωπαϊκής οδηγίας που καθορίζουν με ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να δύναται
κάποιος να κατέχει τον τίτλο και να ασκήσει δραστηριότητες που εμπίπτουν στα
επαγγελματικά δικαιώματα του αρχιτέκτονα.
Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες
Σας υπενθυμίζουμε την επιστολή μας της 17ης Απριλίου στην οποία δηλώσαμε ότι
αποχωρούμε από τον αδιέξοδο διάλογο τον οποίο επιμένετε να συνεχίζετε με τους ίδιους
όρους και ότι αποσύρουμε όλες τις μέχρι τώρα επιμέρους προτάσεις μας τις σχετικές με
το ΠΔ που συντάσσει το ΤΕΕ, επιφυλασσόμενοι για την περαιτέρω διεκδίκηση των
προφανών δικαιωμάτων μας σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, επιστημονικό και νομικό.
Κατά συνέπεια δε νομιμοποιήστε να περιλάβετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Αρχιτεκτόνων στο σχέδιο Π.Δ. που θα καταθέσετε προς τα όργανα του ΤΕΕ και
παρακαλούμε για την απόσυρση του κειμένου που αφορά στην ειδικότητα μας.
Παράλληλα απαιτούμε να επισυνάψετε τις επιστολές μας, σε όποιο φορέα προτίθεστε να
καταθέσετε το σχέδιο ΠΔ για τις λοιπές ειδικότητες.
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