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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Γ.Δ.) ζρεηηθά κε ην
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα πνπ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ
κεραληθώλ
Με αθνξκή ηελ πξόζθαηε έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 99/2018 (ΦΔΚ
187/Α’) «Ρύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ κε θαζνξηζκό ηωλ επαγγεικαηηθώλ
δηθαηωκάηωλ γηα θάζε εηδηθόηεηα», ε Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία (Δ.Γ.Δ.) εθθξάδεη ηελ
απνξία θαη ηελ αγαλάθηεζή ηεο γηα ηελ πξνζπάζεηα πθαξπαγήο επαγγεικαηηθώλ
δηθαηωκάηωλ ηωλ γεωηερληθώλ, δαζνιόγωλ-πεξηβαιινληνιόγωλ θαη ηελ εθρώξεζή ηνπο
ζηνπο κεραληθνύο.
Η Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία επηζεκαίλεη πωο ε άζθεζε ηεο Γαζνπνλίαο ωο
αλαγλωξηζκέλεο επηζηήκεο ζην δπηηθό εκηζθαίξην θαη βέβαηα θαη ζηε ρώξα καο έρεη
βαζηέο ξίδεο νη νπνίεο πεγαίλνπλ πνιύ πίζω ζην ρξόλν, ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηώλα
Μεζεπξώπε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην λενειιεληθό θξάηνο ηνπ Όζωλα θαη ηνπο Βαπαξνύο
δαζνιόγνπο θαη ζηε ρώξα καο. Δπίζεο ε επηρεηξνύκελε πθαξπαγή ηωλ επαγγεικαηηθώλ
δηθαηωκάηωλ απνηειεί βάλαπζε πξνζβνιή ζηε λενειιεληθή ζπιινγηθή κλήκε έλαληη ηεο
αζθνύκελεο εδώ θαη πάλω από κηζό αηώλα δαζνπνλίαο κε ηεξάζηηα πξνζθνξά ζηελ
ειιεληθή ύπαηζξν.
ε θάζε επλνκνύκελν θξάηνο νη επηζηήκεο θαη νη θιαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζνξίδνληαη
θαη νξηνζεηνύληαη κε ηε βνήζεηα ηωλ λνκνζεηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ αξρώλ. ηελ
πεξίπηωζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ γεωηερληθώλ δαζνιόγωλπεξηβαιινληνιόγωλ, κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο, απηά νξίδνληαη ξεηά ζην Π.Γ.
344/2000 (ΦΔΚ 297/Α’) «Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεωηερληθνύ» θαη ηα γλωζηηθά
αληηθείκελα κε ζαθήλεηα από ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηωλ αληίζηνηρωλ Σκεκάηωλ (ΑΔΙ
θαη ΣΔΙ). Παξά ινηπόλ ην γεγνλόο όηη νη κεραληθνί δελ δηαζέηνπλ, νύηε ην ηζηνξηθό
ηεθκήξην, νύηε θαη ην απαηηνύκελν επηζηεκνληθό ππόβαζξν, θαη θαηά παξάβαζε ηεο
θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, επηρεηξείηαη κηα θαζ΄ όια άλνκε πξαμηθνπεκαηηθή
ελέξγεηα. Δίλαη πξόδειν όηη ε άζθεζε δξαζηεξηνηήηωλ όπωο π.ρ. εθπόλεζε Γαζηθώλ
Μειεηώλ, εθπόλεζε Μειεηώλ Φπηνηερληθήο Γηακόξθωζεο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ θαη
Έξγωλ Πξαζίλνπ θιπ απνηεινύλ ακηγώο γεωηερληθά αληηθείκελα θαη είλαη θαηνρπξωκέλα.
Η Διιεληθή Πνιηηεία νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηωλ λόκωλ, ηελ ηζνλνκία
θαζώο επίζεο ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κέζω ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο
ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηωλ αξκόδηωλ γεωηερληθώλ
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επηζηεκόλωλ, ρωξίο θξαγκνύο θαη απζαίξεηεο πξάμεηο πέξα από θάζε έλλνηα
επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. Με βάζε ηα παξαπάλω, ε Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία
δεηάεη ηελ άκεζε απόζπξζε – ή ηελ απαινηθή ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ - ηνπ Π.Γ.
99/2018. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο πξνάζπηζεο ηωλ επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
δηθαηωκάηωλ ηωλ κειώλ ηεο, ε Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία ζα ηαρζεί αιιειέγγπα κε
άιινπο θνξείο ηνπ θιάδνπ θαη ζα πξνζθύγεη ελώπηνλ θάζε πξόζθνξεο αξρήο.
Για ηο ΔΣ ηης Ελληνικής Δαζολογικής Εηαιρείας
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