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Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Χρήστο Σπίρτζη
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Γεώργιο Σταθάκη
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κο Αστέριο Πιτσιόρλα
Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κα Ειρήνη
Κλαμπατσέα
Προέδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα: Αίτημα άμεσης αναστολής του ΠΔ 99/ΦΕΚ 187Α/05-11-2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος
του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

Αξιότιμοι κ.κ.,
Η είδηση αναβολής της δικάσιμου της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση
του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”
για την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη που προφανώς ανακινεί
ζητήματα, συζητήσεις και σκέψεις καθόλου εφησυχαστικές, από τη διαφαινόμενη σε πρώτη φάση
σκοπιμότητα ως προς τις κινήσεις και τη συνδρομή των εμπλεκομένων σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Η πέντε μηνών αναβολή της εκδίκασης στο ΣτΕ στην παρούσα χρονική στιγμή και εν μέσω της
οικονομικής κρίσης που διέρχεται εδώ και χρόνια το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα, κατά την άποψή μας
είναι απαράδεκτη και ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την
περεταίρω καθυστέρηση.
Αντί να σπεύσουν όλοι όσοι κρίνουν πως πλήττονται να συνδράμουν σε μια δίκαιη δικαστική
διευθέτηση, ωθούν και επιδιώκουν στην παγίωση μιας κατάστασης, είτε με τις παρεμβάσεις τους, είτε
με σκόπιμη καθυστέρηση, αλλά πάντοτε σε νόμιμα πλαίσια, γιατί προφανώς ευνοούνται από το
καθεστώς αυτό όπως ορίζεται στο ΠΔ 99/2018.
Αν η πραγματική επιθυμία κάποιων από τις ειδικότητες των μηχανικών είναι έστω και την τελευταία
στιγμή η εξεύρεση μιας μόνιμης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης, βασισμένης σε Συνταγματικές Διατάξεις,
στις κτηθείσες ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις της κάθε ειδικότητας, τις διεθνείς συμβάσεις και
διακηρύξεις όπως της UNESCO και της UIA, καθώς και σε οδηγίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
προς τι η όποια επιχειρούμενη καθυστέρηση;
Οι φωνές διαμαρτυρίας και αγανάκτησης των Αρχιτεκτόνων πληθαίνουν και το θέμα επιβίωσης
πολλών συναδέλφων εν μέσω αλλεπάλληλων νομοθετικών αλλαγών, διαδικασιών και της μη ενιαίας
αντιμετώπισης των θεμάτων από τις Υπηρεσίες του Κράτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής
μας δραστηριότητας, εκφράζονται μεταξύ των άλλων μέσω αιτημάτων απόγνωσης, σε μια
προσπάθεια αντιμετώπισης τρεχόντων θεμάτων (κτηματολόγιο, αυθαίρετα, κλπ) με μηνύματα του
τύπου:
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‘’αναστολή των διατάξεων του ΠΔ μέχρι να συζητηθεί η προσφυγή’’,
‘’να ανοίξει το σύστημα για τους Αρχιτέκτονες για τα τοπογραφικά, για την στατική
επάρκεια’’,
‘’όχι τέτοια υποτίμηση του επαγγέλματος’’,
‘’δεν δεχόμαστε πια το να αναμένουμε.....και να ελπίζουμε !!!!’’,
‘’δεν θα γίνει δεκτή η δημιουργία τετελεσμένων και στο πλαίσιο της προάσπισης των
επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας’’,
‘’θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ακύρωση των
συγκεκριμένων διατάξεων’’.

Ζητάμε από τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΤΕΕ, το οποίο θέλουμε και προσπαθούμε να
συνεχίσουμε να το εμπιστευόμαστε, να αντιδράσουν άμεσα μέχρι την έκδοση της όποιας απόφασης
από το ΣτΕ, και με παρέμβασή τους να αναστείλουν την εφαρμογή του ΠΔ 99/2018.
Με εκτίμηση,
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