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ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η κυβέρνηση με το Π.Δ 99/2018 στρέφει τη μία επαγγελματική
ομάδα εναντίον της άλλης και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα επαγγελματικά δικαιώματα
μηχανικών και αρχιτεκτόνων»

Ερώτηση σε τρεις Υπουργούς κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και
Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με την οποία επισημαίνει τα προβλήματα που
δημιουργούνται με την εφαρμογή του Π.Δ. 99/2018 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
μηχανικών.
Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι:
- Το Π.Δ. αναγνωρίζει οριζόντια επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν συνδέονται με το
γνωστικό αντικείμενο σπουδών. Με αυτό τον τρόπο απαξιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
- Αντί να υπάρχει διαχωρισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις κατηγορίες
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών ή και άλλων ειδικοτήτων,
δημιουργούνται επικαλύψεις.
Επισημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα υπογραφής αρχιτεκτονικών σχεδίων από μηχανικούς,
χωρίς να διασφαλίζεται η απόκτηση και πιστοποίηση γνώσης από τον υπογράφοντα αλλά και χωρίς
να έχουν τροποποιηθεί τα προγράμματα σπουδών, που μελλοντικά θα έδιναν αυτή τη δυνατότητα.
Ανάλογες διατάξεις του Π.Δ λειτουργούν εις βάρος άλλων κατηγοριών μηχανικών.
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι:
«Με αυτό τον τρόπο, παραβιάζεται μια βασική αρχή, που είναι η σύνδεση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το ζητούμενο δεν είναι να
στρέψουμε τη μία επαγγελματική ομάδας εναντίον της άλλης, όπως άστοχα επιχειρεί η κυβέρνηση,
αλλά να διαμορφωθεί ένα ορθολογικό πλαίσιο για το διαχωρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων
με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία, την ακαδημαϊκή γνώση και τις δεξιότητες».
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Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα διάλογο με τους
συλλόγους για την τροποποίηση και ανάκληση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018,
από τη στιγμή που διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
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