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Θέμα: «Αληηδξάζεηο Γεσηερληθώλ θαη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 99/2018
πνπ θαηαζηξαηεγεί ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Γεσηερληθώλ»
Σνλ ηειεπηαίν θαηξό γηλόκαζηε απνδέθηεο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ δηακαξηπξηώλ από
ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο, ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 99/2018 πνπ
θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ κεραληθώλ. Όπσο είλαη γλσζηό, κε ην ελ ιόγσ
Π.Γ. πθαξπάδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη εξγαζίεο Γεσηερληθώλ από κεραληθνύο,
ρσξίο λα δηαζέηνπλ ην αληίζηνηρν επηζηεκνληθό ππόβαζξν, πξαθηηθή πνπ ζα ππνβαζκίζεη
ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ κειεηώλ θη εξγαζηώλ από απηνύο ηνπο
κεραληθνύο.
Γηα απηό ην ιόγν νξζώο έπξαμε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη πξνζέθπγε θαηά ηνπ Π.Γ. 99/2018
κε ζθνπό ηελ αθύξσζε ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ. ήκεξα όκσο, δύν ρξόληα κεηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ ελ ιόγσ Π.Γ. θαη κε ηελ πξνζθπγή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα εθθξεκεί (όπσο
ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην Διιεληθό δηθνλνκηθό ζύζηεκα), βιέπνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ Π.Γ. ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Πιεζώξα κεραληθώλ έρνπλ ιάβεη
κειεηεηηθό πηπρίν ζε θαηεγνξίεο Γεσηερληθώλ κειεηώλ (δαζηθέο, θπηνηερληθέο, πδξνγεσινγηθέο θ.α.). ύκθσλα κε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε πνπ έρνπκε από ζπλαδέιθνπο, όιεο νη
αηηήζεηο κεραληθώλ γηα ηηο Γεσηερληθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ, πνπ θαηαηίζεληαη ζην Κεηξών
Κειεηεηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Κεηξώσλ (Γ.24) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ,
απνξξίπηνληαη. ηε ζπλέρεηα νη κειεηεηέο κεραληθνί θαηαζέηνπλ έλζηαζε ζηε Γηεύζπλζε
Κεηξώσλ (Γ.24), κε ηνλ πξντζηάκελν απηήο λα ηνπο δηθαηώλεη θαη λα γίλεηαη δεθηή ε
αίηεζε ηνπο θαη ε εγγξαθή ηνπο ζην κεηξών κειεηεηώλ ιακβάλνληαο θαη ηηο Γεσηερληθέο
θαηεγνξίεο κειεηώλ (π.ρ. θαηεγνξία 20, 24, 25). Έηζη, νη κεραληθνί απηνί απνθηνύλ ην
δηθαίσκα ηεο ζύληαμεο θαη ηεο ππνβνιήο αξκνδίσο απηώλ ησλ Γεσηερληθώλ κειεηώλ.

Έρνληαο ινηπόλ ππόςε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ηείλεη λα παγησζεί,
κεηά δε θαη από ζρεηηθά αηηήκαηα ζπλαδέιθσλ, παξαθαινύκε όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί ζην
επόκελν Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ελδερνκέλσο - επεηδή πξόθεηηαη θπξίσο γηα λνκηθό ζέκα - λα
αλαηεζεί ζηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ώζηε ην επηκειεηήξην λα πξνβεί ζε όιεο
ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο ελέξγεηεο πξναζπίδνληαο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ
Γεσηερληθώλ κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη ε πξνζθπγή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαηά ηνπ Π.Γ. 99/2018.
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