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ΘΕΜΑ:

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την ψήφιση του ΠΔ.99/2018 «Ρύθμιση
του επαγγέλματος του μηχανικού και καθορισμός επαγγελματικών
δικαιωμάτων»

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την αιφνιδιαστική
ψήφιση του ΠΔ.99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού και καθορισμός
επαγγελματικών δικαιωμάτων» το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’187/5.11.18, με το οποίο
επιχειρείται να καθοριστούν σαφώς τα επαγγελματικά δικαιώματα για τις διάφορες ειδικότητες
μηχανικών. Μόνο που με τον «σαφή» καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μηχανικών, δημιουργείται αν μη τι άλλο, περιβάλλον αβεβαιότητας και ασάφειας –όχι κατ’
ανάγκη δημιουργικής - στους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους, ειδικά δε στον κλάδο των
γεωλόγων. Ως Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας θεωρούμε επιβεβλημένο να
εκφράσουμε με την παρούσα την έντονη αντίθεσή μας στην εφαρμογή του ΠΔ καθώς και την
πρόθεσή μας να προασπίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, την προστασία
της ζωής και της περιουσίας των συνανθρώπων μας και την ορθολογική εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε των υδατικών πόρων,
σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού μας.
Αν και το πολύ-αναμενόμενο ΠΔ καλείται θεωρητικά να καλύψει στρεβλώσεις μεταξύ
ειδικοτήτων μηχανικών - ιδιαίτερα δε των νέων ειδικοτήτων – είναι προφανής ο επαγγελματικός
επεκτατισμός συντεχνιακών κύκλων και ο ενδοτισμός της πολιτικής ηγεσίας σε πελατειακού
τύπου σχέσεις, παρακάμπτοντας επιστημονικούς φορείς, στοιχειώδεις διεθνείς πρακτικές
επιστημονικής προσέγγισης, αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας. Παρότι το
επίμαχο ΠΔ κυοφορούνταν για σειρά ετών και για τη σύνταξη του εργάστηκαν 13 ομάδες έργου
1

ανά ειδικότητα Μηχανικού, εκπρόσωποι επιστημονικών συλλόγων, καθηγητές, μέλη ΔΕΠ των
σχολών της αντίστοιχης ειδικότητας και 9μελής Επιτροπή, είναι εμφανής η προχειρότητα και η
αντιεπιστημονική μέθοδος προσέγγισης σε τέτοιο βαθμό που σε πολλά σημεία θα ήταν
προτιμότερη η υιοθέτηση ακόμα και του βασιλικού διατάγματος του 1930. Πως αλλιώς θα
μπορούσε άλλωστε να εξηγηθεί η δυνατότητα εκπόνησης μελετών και ερευνών γεωθερμικών
πεδίων από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (άρθρ. 6 παρ. νγ), προοπτική η οποία αν δεν είναι
σφάλμα της διαδικασίας αντιγραφής επικόλλησης (εμφανής σε πολλά άρθρα του ΠΔ), τότε
σίγουρα αποτελεί αστεία προσέγγιση εκμετάλλευσης ενός πολλά υποσχόμενου ενεργειακού
πόρου.
Ως Γεωλόγοι Μελετητές θεωρούμε πως με το επίμαχο ΠΔ θίγονται άμεσα κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με το ΠΔ.344/2000. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής κραυγαλέες περιπτώσεις
1. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων από Πολ. Μηχανικούς, Μηχ
Μεταλλείων, Μηχανικούς Περιβάλλοντος και Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων
2. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων από Πολ. Μηχανικούς και
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (!)
3. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων από Πολ.
Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων και Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων
4. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών από Μηχανικούς Μεταλλείων
και Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι έκδηλη η σύγχυση του όρου «γνωστικό»
αντικείμενο καθώς σε καμία περίπτωση το προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων των
πολυτεχνικών σχολών δεν συνδέεται ως «επιστημονικό» αντικείμενο με την επαγγελματική
απασχόληση του γεωλόγου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ όπου τα υπόγεια νερά διδάσκονται μόλις στο 8ο εξάμηνο ως μάθημα
επιλογής, με καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα, ενώ τα μαθήματα γεωλογίας που διδάσκονται οι
μηχανικοί είναι κατά το πλείστον γνώσεις διεπιστημονικής επικοινωνίας, και σε καμία
περίπτωση γνώση της επιστήμης της γεωλογίας. Τυπική είναι η περίπτωση της γεωλογικής
χαρτογράφησης, όπου μπορεί ο μηχανικός να μαθαίνει να «διαβάζει» έναν γεωλογικό χάρτη, σε
καμία περίπτωση όμως δεν μαθαίνει να κατασκευάζει έναν γεωλογικό χάρτη, γνώση απαραίτητη
στο σύνολο σχεδόν των γεωλογικών μελετών.
Αν είχε ακολουθηθεί η ίδια λογική στα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωλόγων, οι γεωλόγοι
μελετητές θα είχαν δικαίωμα να εκπονούν μελέτες χωροταξικές, πολεοδομικές, μεταλλευτικές,
χημικές, συστημάτων πληροφορικής, οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.
Ως ΣΥΝΓΕΜΕ, τασσόμαστε υπέρ της ύπαρξης ενιαίων κανόνων και αρχών για τη ρύθμιση
των διακλαδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι θα διασφαλίζουν, το σεβασμό στη
διεπιστημονικότητα που απαιτεί η προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων της παραγωγής
και την επαγγελματική δραστηριοποίηση του κάθε κλάδου με το επιστημονικό του υπόβαθρο.
Με την αιφνιδιαστική ψήφιση του επίμαχου ΠΔ, όχι μόνο δεν διασφαλίζονται αυτές οι αρχές
αλλά τουναντίον:
 Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποσυνδέονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών,
επιχειρείται να προκύπτουν ως ετερόκλητο άθροισμα σκόρπιων γνώσεων.
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 Η επεκτατική επαγγελματική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών
έναντι άλλων επιστημονικών κλάδων, δεν αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας
ούτε βεβαίως μπορούν να ανακόψουν την αύξηση της συγκεντροποίησης στους κλάδους των
κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας κλπ. Το «δικαίωμα στην υπογραφή» δεν
ανοίγει τις πόρτες των εργασιακών χώρων που κλείνουν.
 Η υπερ-συγκέντρωση αντικειμένων σε μικρή μερίδα της επιστημονικής και τεχνικής
κοινότητας της χώρας θα αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση μονοπωλιακών πρακτικών οι
οποίες τελικά θα υποβαθμίσουν ακόμη παραπάνω τον αυτοαπασχολούμενο επιστήμονα, είτε
είναι μηχανικός είτε όχι.
Θεωρώντας πως το ΠΔ.99/2018 θίγει άμεσα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των
γεωλόγων μελετητών ζητούμε:
 την άμεση απαλοιφή των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (άρθρο 3 παρ. κη, μβ, νε,
άρθρο 6 παρ. νγ, άρθρο 9 παρ. ε, κβ, λβ, λδ, μα, άρθρο 13 παρ. ε, άρθρο 14 παρ. δ, κα, κζ,
κθ, και λδ),
 την άμεση συνάντηση του ΣΥΝΓΕΜΕ με την ηγεσία των Υπουργείων που συνυπογράφουν το
επίμαχο ΠΔ, προκειμένου να υπάρξει μία ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα
των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωλόγων μελετητών και πως αυτά
θίγονται από το ΠΔ.99/2018, διακινδυνεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε των υδατικών πόρων, αλλά ακόμη και την προστασία της ζωής
και της περιουσίας.
Κλείνοντας τονίζουμε πως δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς μπροστά σε συντεχνιακές
πρακτικές, οι οποίες δυναμιτίζουν το δικαίωμα για εργασία της επιστημονικής κοινότητας προς
όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα που μας δίνει
η Ελληνική δικαιοσύνη και το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε συνέργεια με όλους του θιγόμενους
κλάδους.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Ν. Βούτσης
210-3708011, 8016, fax: 210-3232913,
president@parliament.gr, presidentsoffice@parliament.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού - Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα
Τηλ.: 2106711000
primeminister@primeminister.gr
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αχαρνών 2, Αθήνα, 10176
Τηλ: 2102124000, info@minagric.gr
ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γρ. Προέδρου ΔΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΠΑΣΥΓΕΔΗ – ΠΑΝΕΛΗΝΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΣΕΓΜ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, Αθήνα 10675
ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα
τηλ: 2103378400, φαξ 2103217003, info@syriza.gr
Νέα Δημοκρατία (Κοινοβουλευτική ομάδα)
Πειραιώς 62, Μοσχάτο ΤΚ 18346
Τηλ.: 210/9444000, d.melitsiotis@parliament.gr
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Λεωφόρος Ηρακλείου 145 Ν. Ιωνία TK: 142 31
210 2592111, fax: 210 2592286, mailbox@kke.gr
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΠΑΣΟΚ - Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα
Τηλ. 2103665000, pasok@pasok.gr
ΔΗΜΑΡ - Αγ. Κωνσταντίνου 40, Αθήνα 10437 Ελλάδα
Τηλ. Κέντρο: 2105214100, FAX: 2105228873, info@dim-ar.gr
Ανεξάρτητοι Έλληνες
Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196 17671? Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 954 5000, http://www.anexartitoiellines.gr
Ένωση Κεντρώων
Καρόλου 28, Αθήνα 104 37 (Πλ. Καραϊσκάκη, στάση μετρό “Μεταξουργείο”)
Τηλ : 2105220357, grammateia@enosi-kentroon.gr, press@enosi-kentroon.gr
Το Ποτάμι
Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα
Τηλ.: 210 7470100, Fax: 210 7470115, info@topotami.gr
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