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Θέμα: Για τη συμμετοχή στις επιτροπές του άρθρου 29 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του
μηχανικού» του νόμου 4439/16
Για μια ακόμα φορά η πολιτεία θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον επιδιώκοντας να από- ρυθμίσει
τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, μετατρέποντας το επιστημονικό έργο σε εμπόρευμα.
Με μια fast track διαδικασία 15 ημερών παραβιάζοντας τις ίδιες τις επιταγές του νόμου που
προβλέπει πεντάμηνη επεξεργασία, καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον όλων των
συναδέλφων, αλλά και τεράστιων τομέων της οικονομίας με ένα προδιαγεγραμμένο multiple choice
πίνακα που τεμαχίζει (προφανώς βάση ειλημμένων αποφάσεων) το επιστημονικό αντικείμενο.
Στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένας ορισμός του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο οφείλει να
προστατεύεται και από την απόδοση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε εκείνους που έχουν επάρκεια
στο πεδίο.
Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται καμία διεπιστημονική διαβούλευση και δεν θεμελιώνεται όπως
θα όφειλε η έννοια της υποχρεωτικής διεπιστημονικής συνεργασίας κατά την παραγωγή ενός έργου.
Κατά τη διαδικασία αυτή που επικαλείται τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, παραμένουν
σε εκκρεμότητα τα ζητήματα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ),
τα κολέγια τριετούς φοιτήσεως και τις σχολές του εξωτερικού οι οποίες έχουν ισοτιμία αλλά όχι
αντιστοιχία με τις ημεδαπές.
Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που χωρίς καμία διαβούλευση μέσα στα προαπαιτούμενα
των μνημονίων, θεσμοθετούνται τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών δημόσιων και ιδιωτικών
έργων, μέσα από τα οποία καταστρέφεται ο χώρος των αυτοαπασχολούμενων μελετητών και
κατασκευαστών και των μικρών τεχνικών γραφείων υπέρ των μεγάλων τεχνικών εταιριών.
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του νόμου και τις
διαδικασίες εναρμόνισής του με τις ισχύουσες συμβάσεις. Δηλώνουμε ότι θα σεβαστούμε τον θεσμικό
ρόλο του αρχιτέκτονα όπως προκύπτει από την χάρτα UIA – UNESCO και ότι δεν θα αποδεχτούμε
καμία περιστολή επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ζητάμε την αποκλειστική άσκηση του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού από αρχιτέκτονες με πρόβλεψη για τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις, και
επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου προς την υπεράσπιση του δημόσιου
συμφέροντος, από το οποίο απορρέουν τα επαγγελματικά δικαιώματα.
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