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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Π∆ 99/2018 «Ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού µε καθορισµό των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα»

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης χαιρετίζει την
έκδοση του Π∆ 99/2018 «Ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα» και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή κατάληξη πολυετών
αγώνων για την θεσµική κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων της Ειδικότητας.
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια µε την ίδρυση του τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως αυτόνοµου επιστηµονικού και επαγγελµατικού πεδίου, που
δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες τόσο της δηµόσιας διοίκησης όσο και της αγοράς, για
καταρτισµένα και κατοχυρωµένα στελέχη Σχεδιασµού του Χώρου, και να συµβαδίσει µε τις αντίστοιχες
εξελίξεις και επαγγέλµατα σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες.
Με τις προβλέψεις του Π∆ 99/2018 εξειδικεύεται το επαγγελµατικό πεδίο του Μηχανικού Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Ανάπτυξης (όπως αυτό περιγραφόταν αρχικά στο αρχικό Π∆ 240/1994) και ξεκαθαρίζει το
πλαίσιο ως προς τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης από τις οποίες µέχρι τώρα αποκλειόταν, όχι
λόγω γνωστικού αντικειµένου του προγράµµατος σπουδών του, αλλά λόγω στρεβλών ερµηνειών.
Ισχυροποιείται δε περαιτέρω η αυτονοµία της Ειδικότητας και το διακριτό επιστηµονικό πεδίο του Μηχανικού
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Ανάπτυξης, σε συνέχεια του Ν.4439/2016 όπου αναγνωρίστηκε ως ισότιµη
Ειδικότητα στο ΤΕΕ, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο και στην ανάδειξη της σηµαντικότητας της Χωροταξίας
και της Πολεοδοµίας για τη χώρα.
Εκτίµηση του ΣΕΜΠΧΠΑ αποτελεί ότι το νέο πλαίσιο θα δηµιουργήσει τις συνθήκες για ένα καλύτερο
επαγγελµατικό µέλλον για τους νέους κυρίως συναδέλφους, αλλά και µεγαλύτερη ευελιξία στους παλαιότερους
που καλούνται να προσαρµοστούν σε διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς.
Ευχή όλων µας είναι το νέο αυτό πλαίσιο να αποτελέσει αφετηρία ώστε να συντελεστούν το συντοµότερο
δυνατό οι απαραίτητες προσαρµογές στις διαδικασίες της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή του και στην πράξη.
Καλούµε δε τα µέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ σε ακόµα µεγαλύτερη ενεργοποίηση και κινητοποίηση, για την ανάδειξη
του επαγγέλµατος και της επιστήµης του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Ανάπτυξης.
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την διαφύλαξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων της
Ειδικότητας, όπως αναγνωρίζονται στο Π∆ 99/2018, ώστε να µην επαναληφθούν φαινόµενα παράτυπων
πρακτικών και στρεβλών ερµηνειών από φορείς και υπηρεσίες µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της
επαγγελµατικής ισοτιµίας και ελευθερίας των Μηχανικών της Ειδικότητας.
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