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Δ/νση  Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
   
  
Τμήμα    Ερωτήσεων  
 

 
ΘΕΜΑ  «Άμεση ανάκληση ή τροποποίηση του Π.Δ.99/2018 για τα επαγγελματικά δικαιώματα 

μηχανικών και αρχιτεκτόνων» 
 

ΣΧΕΤ:  Η Ερώτηση 6177/05-03-2019  που κατέθεσε στη Βουλή,  
  ο Βουλευτής κύριος Μάνος Κόνσολας 

 

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Μάνο Κόνσολα 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Γρ. Υπουργού 
3. Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων- Γρ. Υπουργού 
 
 
 

 
Σε απάντηση της  παραπάνω σχετικής  Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο 

Βουλευτή τα εξής: 

 Ογδόντα οκτώ (88) χρόνια μετά το Βασιλικό Διάταγμα του 1930 και ογδόντα τέσσερα 

(84) χρόνια μετά τον Ν. 6422 του 1934 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», όπως προβλέπεται από τον Ν. 

4439/2016, που δίνει το σύγχρονο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού 

για όλες τις ειδικότητες, σταματώντας τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που ίσχυαν στο 

επάγγελμα των Διπλωματούχων Μηχανικών για δεκαετίες. 

Στο Προεδρικό διάταγμα καθορίζονται σαφώς τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των 

ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

των γνωστικών αντικειμένων και του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, τις 

διεθνείς πρακτικές και τις απόψεις των Διεθνών Οργανισμών, προστατεύοντας έτσι και 

αναδεικνύοντας τον Ρόλο του Διπλωματούχου Μηχανικού στην αγορά εργασίας.  

 



 

 

Το ΠΔ 99/2018 βάζει, επίσης, οριστικό τέλος στην ομηρία των χιλιάδων Διπλωματούχων 

Μηχανικών, των λεγόμενων «νέων ειδικοτήτων» (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Ανάπτυξης), οι οποίοι δεν είχαν μέχρι και σήμερα προσδιορισμένα και 

κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.  

H Πολιτεία έβαλε ένα τέλος στις παρωχημένες και στρεβλές πρακτικές του παρελθόντος και 

η αρχή γίνεται με το εν λόγω ΠΔ, για τη σύνταξη του οποίου εργάστηκαν 13 ομάδες έργου, 

ανά ειδικότητα Μηχανικού, και 9μελής Επιτροπή. Κάθε ομάδα έργου αποτελείτο από 

Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συλλόγου της ειδικότητας και από δύο καθηγητές, Μέλη 

ΔΕΠ των σχολών της αντίστοιχης ειδικότητας.  

Το πόρισμα της κάθε ομάδας έργου εξετάσθηκε, παρουσία και Εκπροσώπου του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, στην 9μελή Επιτροπή που αποτελείτο από Εκπρόσωπο της 

Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, τέσσερεις Εκπροσώπους από τα αρμόδια Υπουργεία 

(Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης), Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ένα Μέλος ΔΕΠ και τον Εκπρόσωπο του 

επιστημονικού συλλόγου κάθε ειδικότητας. 

 

 

 

 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή                                                                           
Tμ. Κοιν. Ελέγχου 
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                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

                             Ακριβές αντίγραφο 
                              Αρετή Κονταρίνη 
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