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ΘΕΜΑ: Επαγγελματικά θέματα Μ-Η 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ.  ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Μ-Η 
 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Χανίων του Π.Σ.Δ.Μ-Η, συνεδρίασε την Τετάρτη 17/02/2016, με μόνο θέμα 
Η.Δ. τις εξελίξεις στον τομέα των επαγγελματικών θεμάτων του κλάδου, όπως διαμορφώνονται 
μετά από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης  και Τουρισμού με ημερομηνία 
28/01/2016 - ΑΔΑ Ω19Ξ4653Ο7-ΘΜΥ καθώς και τον σχεδιαζόμενο επανακαθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων των μηχανικών. 

Η Δ.Ε. με παρουσία όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: 
Έκρινε ότι με την παραπάνω εγκύκλιο, ανοίγει ξανά το θέμα των λεγομένων «απλών 

εγκαταστάσεων» με συνέπεια να διακυβεύονται καίρια και ουσιώδη επαγγελματικά δικαιώματα, 
που θα έχουν πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο συνολικά. Σε συνδυασμό 
μάλιστα με τον σχεδιαζόμενο επανακαθορισμό  των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
μηχανικών, από τον οποίο φαίνεται να προκύπτουν επιπλέον σοβαρές απώλειες επαγγελματικής 

ύλης, είναι βέβαιο ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο.     
Για την αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερα σοβαρών και σημαντικών θεμάτων, η Δ.Ε. 

θεωρεί πρέπει να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση του συνόλου των Μ-Η σε πανελλήνιο επίπεδο 
και ότι οι σχετικές αποφάσεις, λόγω της βαρύτητάς τους, θα πρέπει να ληφθούν  από το πλέον 
αντιπροσωπευτικό, θεσμοθετημένο όργανο του Συλλόγου, που είναι η Συνδιάσκεψη.  

Για το λόγο αυτό, ζητείται από το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ-Η, να συγκαλέσει το συντομότερο 
δυνατόν περιφερειακή Συνδιάσκεψη, όπως προβλέπεται. 

Εάν όμως το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ-Η, δεν έχει την δυνατότητα να συγκαλέσει την Συνδιάσκεψη, 
τότε, η Δ.Ε. του Π.Τ. Χανίων, προτείνει, να  εφαρμοστεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των 
Π.Τ. παρ. 4.11 όπου προβλέπεται ότι η Συνδιάσκεψη συγκαλείται και εφόσον το ζητήσουν 
εγγράφως το 1/3 των Π.Τ. μετά από αποφάσεις των Δ.Ε .   

Στα πλαίσια αυτά, η Δ.Ε. του Π.Τ. Χανίων, ζητά εγγράφως από το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ-Η,  
σύμφωνα με την παρ. 4.11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την σύγκληση 
Συνδιάσκεψης, το συντομότερο δυνατόν, με μόνο θέμα Η.Δ. τον προσδιορισμό και τον συντονισμό 
των αναγκαίων  δράσεων που επιβάλλεται να ληφθούν από τον κλάδο, με σκοπό την αποτροπή 
των διαφαινόμενων δυσμενών εξελίξεων στον τομέα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την 
παρεμπόδιση της συνεχιζόμενης αποψίλωσης και διασπάθισης  του επαγγελματικού μας 
αντικειμένου. 
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Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και την πιθανή οικονομική αδυναμία 

του Π.Σ.Δ.Μ-Η, να καλύψει τα έξοδα των εκπροσώπων των ΠΤ, αποφασίζει, να καλύψει τα έξοδα  
μετάβασης και διαμονής  του εκπροσώπου του για την συμμετοχή του στην συνδιάσκεψη. Επίσης, 
αποφασίζει να συμμετέχει το Π.Τ. Χανίων, στο ποσοστό που του αναλογεί, στα έξοδα της 
διοργάνωσης της Συνδιάσκεψης, εφόσον το ζητήσει ο Π.Σ.Δ.Μ-Η ή το  αποφασίσει η Συνδιάσκεψη.    

 
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Χανίων, καλεί όλα τα Π.Τ. να τοποθετηθούν επί του θέματος και να λάβουν 

παρόμοιες αποφάσεις, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός του 1/3 των Π.Τ. που 
ζητούν εγγράφως την άμεση σύγκληση της Συνδιάσκεψης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η 
Συνδιάσκεψη με το παραπάνω θέμα Η.Δ., ειτε με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ-Η, είτε επειδή το 
ζήτησαν εγγράφως το 1/3 των Π.Τ. 
 
  

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. Χανίων 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 
 

Γεώργιος Αρχοντάκης Κυριάκος Γ. Κώτσογλου 
                                                           


