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                        ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                       ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
      
    «Συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη» 
       Νόμιμος «Διακριτικός Τίτλος» καταχωρημένος το 2010  
           με αριθμό ΓΕΜΗ 051240619000. 

 
                            

                       ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ    

    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑ :               ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ                 

                      < ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 99/2018 > 

                     < ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ > 

                             

(I).  < ΕΞΕΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  Ν. 4439/2016 >   

Ν. 4439/2016  άρθρο 29. Ρύθμιση επαγγέλματος Μηχανικού. 

1. Παράγραφος Α1 : 

1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού,  κατά  ειδικότητα,  επιτρέπεται μόνο : 

α. στους κατόχους διπλώματος  Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή 

τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων 

σχολών της αλλοδαπής, 

β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010, «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου  2005», όπως ισχύει. 

Η διάταξη της παραγράφου 1 περ. α : 

I. Δεν καθορίζει, ποιες είναι οι νομοθετικές διατάξεις αναγνώρισης ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.                       

Η λέξη «αναγνώριση» δεν υπάρχει ούτε σαν ανέκδοτο» στο κείμενο. Γιατί ? 

II. Η επαγγελματική αναγνώριση βάσει της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, 2005/36/ΕΚ είναι υποχρεωτική και όχι 

προαιρετική,  τα δε «κριτήρια αξιολόγησης του επαγγέλματος» ορίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας. 

Ο Τίτλος του Διπλωματούχου Μηχανικού είναι Νομοθετικά κατοχυρωμένος :  

Ν. 6422/1934 Άρθρο 9 : Ο παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ασκών το επάγγελμα ή χρησιμοποιών τον 

τίτλον του «Διπλωματούχου Μηχανικού», τιμωρείται επί εγκλήσει εις βαθμόν πλημμελήματος δια φυλακίσεως          

1-6 μηνών και δια χρηματικής ποινής (2.000 έως 15.000 δραχμών).   

Ν. 4254/2014 σελ.1456 άρθρο 4 : 1 : Οι Διπλωματούχοι των  ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  της  

ημεδαπής  ή ισότιμων  σχολών  της  αλλοδαπής  δικαιούνται να φέρουν  τον  τίτλο του  «Διπλωματούχου 

Μηχανικού». 

 Οι αλλοδαπές ειδικότητες πρέπει να αποδείξουν, ποιες είναι οι  επαγγελματικές δραστηριότητες που 

ασκούν βάσει του νομοθετικού πλαισίου επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κλάδου της Μηχανικής 

στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως τους. 
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Η πράξη «Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης» βάσει του Ν. 741/1977 (ΔΙΚΑΤΣΑ) & Ν. 3328/2005 (ΔΟΑΤΑΠ)             

δεν αναγνωρίζει, επ’ ουδενί λόγω, την άσκηση επαγγέλματος στην Ελλάδα. 

Άσκηση επαγγέλματος  «άνευ όρων» με Ακαδημαϊκή Αναγνώριση δεν υπάρχει σε καμία εθνική            

διάταξη μέχρι σήμερα. Το ότι επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος με ακαδημαϊκή 

αναγνώριση, αφορά την πολιτική ρύθμιση που επέβαλαν  οι ελληνικές κυβερνήσεις για να μην 

αξιολογηθούν τα επαγγελματικά προσόντα των αλλοδαπών τίτλων σπουδών βάσει των κριτηρίων των 

οδηγιών 89/48/ΕΟΚ, 2005/36/ΕΚ, αντίθετα ως  πρωταρχική αυθαίρετη προϋπόθεση  ορίστηκε η 

αναγνώριση του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος ως «ομοταγές»  προς τα ελληνικά ΑΕΙ, όταν στο 

κράτος καταγωγής δεν αναγνωρίζεται ως «Ανώτατη  Σχολή» και όταν αυτοί δεν κατέχουν τον Τίτλο του 

«Διπλωματούχου Μηχανικού» αλλά του Πτυχιούχου.                       

 

ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : 

-Ο Πολιτικός Μηχανικός με τον νόμο Ν. 4663/1930 ασκούσε το επάγγελμα χωρίς αναγνωρισμένες 

επαγγελματικές δραστηριότητες. Με το ΠΔ 99/2018 έχει για πρώτη φορά, από το 1914 ίδρυση και λειτουργία του 

ΕΜΠ, (59) απαριθμημένες, αναγνωρισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Ο Πολιτικός Μηχανικός της Ιταλίας έχει μόνον συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στην εξειδίκευση 

των σπουδών τους. Επειδή ο Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα ασκεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες του 

Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου, Χωροτάκτη/Πολεοδόμου, Συγκοινωνιολόγου, Περιβάλλοντος, Υδραυλικού,  Γεωλόγου 

και τις Ηλεκτρομηχανολογικες εγκαταστάσεις Οικοδομικών Κατασκευών κλπ, όπως και πολλαπλές κατηγορίες 

στις κατασκευές δημοσίων έργων. Αντίστοιχα ο κάτοχος του Τίτλου του  Πολιτικού Μηχανικού της Ιταλίας με 

ακαδημαϊκή αναγνώριση αντιστοιχίας στην Ελλάδα κατοχύρωσε άνευ όρων «κεκτημένα δικαιώματα ίσων όρων» 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς τα νόμιμα «κριτήρια αξιολόγησης» που επιβάλλουν οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 

2005/36/ΕΚ. 

Εάν αύριο ο έλληνας νομοθέτης κατοχυρώσει στον Πολιτικό Μηχανικό της ημεδαπής δικαιώματα «γυναικολόγου» 

τότε αυτόματα ο Πολιτικός Μηχανικός της αλλοδαπής με ακαδημαϊκή αναγνώριση αντιστοιχίας αποκτά 

«κεκτημένα δικαιώματα ίσων όρων» και ασκεί και αυτός τα δικαιώματα του «γυναικολόγου» στην Ελλάδα που 

απαγορεύεται να ασκήσει ο ίδιος στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : 

- Το επάγγελμα του Γεωλόγου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και ασκεί τις επαγγελματικές δρατηριότητες βάσει 

του ΠΔ 344/2000.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν σ’ όλες τις χώρες ο Γεωλόγος είναι «μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα».  

Με βάση την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ ( και αντίστοιχα 2005/36/ΕΚ) : 

- αρ. 3 περ. β είναι υποχρεωμένος ο αλλοδαπός τίτλος ως «μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα» στο 

κράτος καταγωγής να αποδείξει «δύο χρόνια πλήρης απασχόλησης» προτού εγκατασταθεί σ΄ άλο κράτος μέλος 

της ένωσης. 

- αρ. 4 είναι υποχρεωμένος ο αλλοδαπός τίτλος να υποστεί «Δοκιμασία Επάρκειας» ή «Πρακτική Άσκηση  
Προσαρμογής»  έως και τρία έτη στο κράτος υποδοχής.  
 

Συνεπώς η <Ακαδημαϊκή Αναγνώριση>  δεν είναι «ισοδύναμη-ισάξια» με την <Επαγγελματική 

Αναγνώριση>, επειδή δεν αναγνωρίζονται και δεν εφαρμόζονται τα «κριτήρια αξιολόγησης»  

των επαγγελματικών προσόντων των Οδηγιών από το ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ. 
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 2. Παράγραφος Α2α : 

α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής 

στις διάφορες επιμέρους  πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης  μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης  

μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, 

επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών. 

Δεν περιγράφονται πουθενά οι κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Συνεπώς δεν έχουν το 

νόμιμο δικαίωμα να ασκήσουν  κατασκευαστικά έργα κανένας Μηχανικός της ημεδαπής βάσει των 

άρθρων  2α, δ και 4α, β που αφορά την έκδοση ΠΔ.  

 

3. Παράγραφος Α2β : 

β. ως «επιστημονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως 

αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή 

τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.  Για την περίπτωση  ισότιμης 

σχολής της αλλοδαπής  ως γνωστικό αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου 

Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει  από το πρόγραμμα σπουδών της.  

Ως πεδίο γνώσεων για τις  ημεδαπές ειδικότητες δεν ορίζεται  το πρόγραμμα σπουδών τους. Αντίθετα 

ως πεδίο γνώσεων για τις  αλλοδαπές ειδικότητες ορίζεται  το πρόγραμμα σπουδών τους. 

Γιατί ? Φοβούνται να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα Σπουδών τους ? 

Τα προγράμματα σπουδών των Μηχανικών αντιστοιχούν σε πέντε (5) κοινά εξάμηνα σπουδών, όπως 

των <Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πρώην Ηλεκτρολόγων> του ΕΜΠ με 

δώδεκα (12) υποπρογράμματα σπουδών/ροές  («φτου μάσαλα» βορειοελλαδικός ιδιωματισμός) και δεν 

υπάρχει καμία αντιστοιχία Προγραμμάτων Σπουδών τόσο στο ίδιο τμήμα της σχολής όσο και μεταξύ 

όλων των ομότιτλων Τμηματων των πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα ισχύουν και στους 

αλλοδαπούς Τίτλους. Εάν εφαρμοστεί η ρυθμιζόμενη αυτή διάταξη δεν μπορεί να εκδοθεί παντελώς 

καμία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» μεταξύ των Τίτλων Σπουδών της ημεδαπής 

και αλλοδαπής.  

4. Παράγραφος Α2γ : 

γ. ως «επαγγελματικό περίγραμμα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι 

αντίστοιχες  γνώσεις,  δεξιότητες  και ικανότητες,  που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες 

αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της 

ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων  για την άσκηση του επαγγέλματος 

προσόντων και ικανοτήτων. 

Μέχρι και την έκδοση του ΠΔ 99/2018 δεν υπήρξε αρμόδιο διοικητικό όργανο να καταγράψει τα 

επαγγελματικά περιγράμματα των (32) εθνικών ειδικοτήτων από το 1917 έως το 2018. 

Τα επαγγελματικά περιγράμματα κατασκευάστηκαν, βάσει της παραγράφου 7, από τις τριμελείς ομάδες 

έργου των δεκατριών (13) ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι ειδικότητες του «Ναυπηγού», «Ηλεκτρονικού» 

(κατοχυρώθηκαν το 1923 και 1984 αντίστοιχα) και «Χωροταξίας, Πολεοδομίας  και Ανάπτυξης» 

(κατοχυρώνεται για πρώτη φορά με την παράγραφο Α3 του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016) είναι αλλοδαπές 

ειδικότητες. Ουδέποτε μέχρι σήμερα εκδόθηκαν στην Ελλάδα ομώνυμοι Τίτλοι Σπουδών από τα ΑΕΙ. 



4-20 
 

 

5. Παράγραφος Α2δ : 

δ. ως «επαγγελματικό δικαίωμα νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες 

Μηχανικής». 

Με την γενική αυτή διάταξη  προσδιορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων                  

των Διπλωματούχων Μηχανικών της ημεδαπής και των τριάντα δύο (32) αναγνωρισμένες από το 

Υπουργείο Παιδείας, από το 1917 έως το 2016 και όχι αποκλειστικά και μόνον σε δεκατρείς (13) 

ειδικότητες,  όπως ορίζει η συμπληρωματική διάταξη της παραγράφου Α3. 

 

6. Παράγραφος Α3 : 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1486/1984 (Α  ́161), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, 

γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχα- νικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ)χημικών 

μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών, η) ναυπηγών  μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών  μηχανικών,          

ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας  και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος,  ιβ) μηχανικών ορυκτών 

πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. 

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μπορεί να ανακαθορίζονται οι ειδικότητες αυτές».  

Η τελευταία πρόταση  δεν δημοσιεύτηκε με σκοπό και δόλο ο αναγνώστης να θεωρεί δεδομένο ότι  
ο Ν. 1486/1984 αρ. 2 παρ. 5  ορίζει την έκδοση του ΠΔ  για ! αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ! 
 
Με την επόμενη παράγραφο του Ν. 1486/1984 άρθρο 2 παρ. 6 ορίζεται ότι : «Ειδικότητες που δεν 

συμπεριλαμβάνονται σ` αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα 

με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ που έχει έτσι ενταχθεί έχει τα 

επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία». 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση στο Σχέδιο Νόμου στην Βουλή την οποία υπογράφουν πάντα οι 

αρμόδιοι Υπουργοί, αναφέρεται στο άρθρο 2 ότι :  

"ο χαρακτηρισμός αυτών των ειδικοτήτων αναφέρεται στην εσωτερική λειτουργία του ΤΕΕ       

και δεν εκτείνεται φυσικά στο έργο που εκτελούν οι Μηχανικοί στην επαγγελματική τους 

δραστηριότητα που είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα  των σπουδών τους ". 

Με βάση τα ανωτέρω «ποτέ των ποτών» δεν εκδόθηκε δημοσιευμένη απόφαση με την σύμφωνη γνώμη 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ούτε πρωτοκολλήθηκε απόφαση της Αντιπροσωπείας στο Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών για τον ανακαθορισμό των ειδικοτήτων του Ν. 1486/1984 άρθρο 2 παρ. 5 με 

νέες ειδικότητες. 

Η νομοθετική ρύθμιση Ν. 4439/2016 άρθρο 29 παρ. 3 είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ  βάσει των 
συνταγματικών άρθρων 2/1, 4/1, 5/1,3, 25/1,3, 82/1,3, 106/1,2 και των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ 
περί Ίσης Μεταχείρισης, επειδή απαγορεύεται προνομιακή μεταχείριση αναγνώρισης αποκλειστικά και 
μόνον συγκεκριμένων πρόσθετων ειδικοτήτων ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας  και ανάπτυξης, 
ια) μηχανικών περιβάλλοντος,  ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης 
από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εθνικών ειδικοτήτων που αναγνωρίζει νομίμως το αρμόδιο 
Υπουργείο Παιδείας  και όταν οι προεμφανιζόμενες ειδικότητες του Νομοθετικού Διατάγματος περί ΤΕΕ, 
ΦΕΚ 338/Α/1923, του «Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού, Μεταλλειολόγου» αναγνωρίστηκαν   
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ως ειδικότητες της αλλοδαπής και αντίστοιχα με την διάταξη του Ν. 1486/1984 άρθρο 2 παρ. 5  του 
«Ηλεκτρονικού Μηχανικού» ως ειδικότητα της αλλοδαπής και του ΠΔ 99/2018 που ενσωματώνει τρεις (3) 
ειδικότητες της αλλοδαπής: « Ναυπηγού, Ηλεκτρονικού,  Χωροταξίας, Πολεοδομίας  και Ανάπτυξης». 
  
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση είναι πολιτική αυθαίρετη απόφαση και συνιστά : 
 
1.  Άνιση Μεταχείριση,                   
2.  Δυσμενή Διάκριση    και ενυπάρχει 
3. «Ρατσιστική Προέκταση Συμπεριφοράς»   
 
με απαγορεύσεις και αποκλεισμούς των υπολοίπων είκοσι δύο (22) ελληνικών ειδικοτήτων να 
κατηγοριοποιούνται στο Μητρώο ειδικοτήτων του ΤΕΕ αθέμιτα ως υποειδικότητες των άλλων 
ειδικοτήτων με σκοπό και δόλο να μην αποκτήσουν αναγνωρισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες 
στον κλάδο της Μηχανικής, για να μονοπωλούν την αγορά εργασίας μόνον αυτές που εισάγονται 
ονομαστικώς για την εσωτερική λειτουργία του ΤΕΕ  βάσει του ΝΔ/ΦΕΚ338/Α/1923 & Ν. 1486/1984.  
 

7. Παράγραφος Α4 : 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορί- 

ζονται τα ακόλουθα θέματα: α. η ρύθμιση  του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 27/14.12.1926, 

όπως ισχύει και 

β. η αναλυτική απαρίθμηση  και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση (του 

προγράμματος σπουδών), των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκησής τους. 

Οι διατάξεις αυτές προσδιορίζουν  την έκδοση ΠΔ από τέσσερις (4) Υπουργούς όχι από αναπληρωτές 
Υπουργούς. Στις 30.11.2016 που ψηφίστηκε ο νόμος υπήρχαν στην κυβέρνηση Αναπληρωτές Υπουργοί :  
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  
 
Η διάταξη ορίζει υποχρεωτικά τους Υπουργούς και όχι  τους Αναπληρωτές Υπουργούς. 
 
Ο καθορισμός των τεσσάρων (4) Υπουργών προκύπτει από την αντίστοιχη  αρμοδιότητα τους                                   

να νομοθετούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μηχανικών. 

 

Αποκλείστηκαν οι Υπουργοί :  

1. Ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα των «Τεχνικών Ασφαλείας» στις Επιχειρήσεις.  

2. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα των «Μηχανικών Υγείας»  όπως έχει αναγνωρίσει 

αντίστοιχες οργανικές θέσεις τουλάχιστον δύο ειδικοτήτων της αλλοδαπής του "Μηχανικού Υγειονολόγου" και του 

"Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας"  ειδικότητες που δεν παράγονται μέχρι σήμερα στην ελληνική 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση λόγω ανεπάρκειας καθηγητικού προσωπικού να στελεχώσουν αντίστοιχα τμήματα 

σπουδών στην Ελλάδα.  

3. Ο Υπουργός  Εσωτερικών, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα των δημοσίων υπηρεσιών των ΟΤΑ των ΝΠΔΔ   & 

ΝΠΙΔ για την στελέχωση των οργανικών θέσεων εργασίας των Μηχανικών και των Συμβουλίων των Μηχανικών 

που συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές των προκηρύξεων Δημοσίων έργων για μελέτες και κατασκευές. 

Το Προεδρικό Διάταγμα περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των (13) ειδικοτήτων 
πρέπει να συνυπογραφεί, εκτός από τα τέσσερις (4) Υπουργούς και από τους Υπουργούς Εργασίας, 
Υγείας και Εσωτερικών, επειδή η επαγγελματική δραστηριότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών 
εκτείνεται και σε αντικείμενα, τα οποία προϋποθέτουν την εφαρμογή νομοθεσίας, για την οποία καθόλα 
αρμόδιοι είναι και οι συγκεκριμένοι Υπουργοί.  Και τούτο διότι ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός είναι σε 
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θέση να ελέγξει καλύτερα, κατά πόσον οι επιτρεπόμενες με το διάταγμα επαγγελματικές δραστηριότητες 
των Διπλωματούχων Μηχανικών ανταποκρίνονται, πράγματι, στις σπουδές τους και να τις διακρίνει από 
ειδικότητα σε ειδικότητα. 

 

Κοινή εξέταση των παραγράφων Α5, Α6, Α7, Α9, Α10 και Β. 

8. Παράγραφος Α5, 

5. “Με απόφαση  των Υπουργών Υποδομών και Μετα φορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής Επιτροπή εκπόνησης 

σχεδίου πρότασης  για την έκδοση του προεδρικού διατάγατος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσμίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες 

έργου, μία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής  του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος”. 

9. Παράγραφοι Α6, Α7 : 

(7)  "Ορίζονται οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου", "υποβάλουν  προς την Επιτροπή ανά 

ειδικότητα πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θέματα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, 

σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4". 

(7)  "Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

ημεδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας,  εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυμάτων  της ειδικότητας και β) έναν (1) 

εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωματούχων  μηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο 

ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων  ανώτατης εκπαίδευσης". 

(6)  "Η εννεαμελής Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από  τακτικά με ισάριθμα  

αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(Τ.Ε.Ε.), β) δύο  (2) μέλη της ομάδας  έργου  της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) 

εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυμάτων ανώτατης  

εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους 

των συναρμοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση  που οι φορείς της 

περίπτωσης  β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε  (15) ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς". 

(6)  "Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση  και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου 

πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρα- γράφου  4. Για την υλοποίηση του έργου της 

λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη 

εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων 

έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα 

σπουδών". 

(6)  "Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός 

πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες  για την υλοποίηση του έργου  

της, άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου". 

(6)  "Η σύνθεσή της μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή  των μελών της ομάδας  έργου ανάλογα με την 

ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) 

μέλη από τα τέσσερα (4) συναρμόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου". 
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10. Παράγραφος Α9 : 

9. Σε περίπτωση  αναγνώρισης νέων (εθνικών) ειδικοτήτων από το ΤΕΕ, ο καθορισμός επαγγελματικών  

δικαιωμάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσμιών.  

11. Παράγραφος Α10 : 

10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος  της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται                

οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του 

Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με            

την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011. 

 

Β. Η κοινή υπουργική απόφαση  της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

Από τις αναφερόμενες διατάξεις προκύπτουν ότι : 

Οι νομοθετικές διατάξεις των παραγράφων <Α5, Α6, Α7, Α9, Α10 και Β> εισάγουν  ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις σε 

δεκατρείς (13) ειδικότητες, Αντιανταγωνιστικό Πλαίσιο και πλήρη Νόθευση του ελεύθερου Ανταγωνισμού στην 

άσκηση επαγγέλματος  του Διπλωματούχου Μηχανικού και απαγορεύουν την αρχή της επαγγελματικής 

ελευθερίας του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011. 

Τα πρόσωπα της κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι πάροχοι Απονομής Προνομίων στους εαυτούς 

τους με Συντεχνιακή Νομοθέτηση προς ίδιον οικονομικό όφελος. 

Με βάση την διάταξη του Ν. 4439/2016 άρθρο 29 παρ. 6 ορίζεται   "ΑΠΑΡΤΙΑ"  με συμμετοχή (5) μελών από                 

τα (9) μέλη της Επιτροπής, για να εκπονήσουν «Σχέδιο Πρότασης» και να το υποβάλλουν στους τέσσερις  (4) 

συναρμοδίους Υπουργούς για την έκδοση του ΠΔ 99/2018.  

Ορίστηκε, ότι η Επιτροπή είναι σε "ΑΠΑΡΤΙΑ",  όταν συμμετέχουν  στις συνεδριάσεις :  πέντε (5) από τα εννέα (9) 

μέλη της, εκ των οποίων υποχρεωτικά παρίστανται δύο (2) μέλη από τα τέσσερα (4) των συναρμόδιων             

Υπουργείων και ένα (1) μέλος από την Γενική Γραμματείας Συντονισμού.  

Τα μέλη  της Επιτροπής που υπόβαλαν τον τελικό φάκελο του «Σχεδίου Πρότασης» ήταν συνολικά έξι (6) : 

Χ1. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, είναι Πολιτικός Μηχανικός 2. Δύο (2)  εκπρόσωποι της ειδικότητας, είναι 

Διπλωματούχοι Μηχανικοι της ομώνυμης ειδικότητας που εξεταζόταν, 3. Δύο (2) μέλη από τα τέσσερα (4) 

συναρμόδια Υπουργεία, 4. Ένα (1) μέλος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι Μηχανικός Χωροταξίας           

και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Χ2. Από τα έξι (6) μέλη της Επιτροπής τα τέσσερα (4) ήταν  Διπλωματούχοι Μηχανικοί ήτοι 70%. 

Χ3. Από τους τέσσερις Υπουργούς των συναρμοδίων Υπουργείων, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών 

Σπίρτζης Χ.  είναι  «Ηλεκτρολόγος Μηχανικός». Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση συμμετείχε και συνυπόγραψε 

παρανόμως ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Χαρίτσης Α. και όχι ο αρμόδιος Υπουργός που 

έχει την εξουσιοδότηση του Ν. 4439/2016 άρθρο 29 παρ. 4. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Χαρίτσης Α. είναι  

«Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών». 

Χ4. Η Παράγραφος Α9  ορίζει ψευδώς την «συσχέτιση» της πρότασης των οργάνων του ΤΕΕ στον αρμόδιο 

Υπουργό για νέες ειδικότητες,  με αντίστοιχη  αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων άσκησης 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Δεν υπάρχει καμία νομοθετική διάταξη που ορίζει ποιες εθνικές 

ειδικότητες θα αποκτούν αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ποιες όχι. 
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Όλες οι εθνικές ειδικότητες που έχουν χορηγηθεί και που είναι (32) έχουν το νόμιμο δικαίωμα αναγνώρισης  

επαγγελματικών δραστηριοτήτων και όχι αποκλειστικά και μόνον ο συγκεκριμένος αριθμός των (13) ειδικοτήτων. 

Χ5. Η Παράγραφος Α10 καταργεί τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 4663/1930 για την άσκηση επαγγέλματος των 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων μελών του ΤΕΕ, μεταξύ των οποίων ήταν ημεδαποί και αλλοδαποί τίτλοι σπουδών             

που δεν ήταν Διπλωματούχοι Μηχανικοί.  

Αντίθετα καμία διάταξη του Ν. 6422/1934 δεν καταργείτε, επειδή οι ειδικότητες του «Μηχανολόγου», του 

«Ηλεκτρολόγου» και του  «Ναυπηγού» αφορούσαν αμερικανικά Διπλώματα, τα οποία κατείχαν πρωτίστως                 

οι καθηγητές του ΕΜΠ.   

 

Α5. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   

 ΑΔΑ: ΩΗΕΙ465ΧΘΞ-ΓΨ0 στις 5.4.2017 ΚΑΙ  ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ στις 25.4.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

Προκύπτουν οι ακόλουθες πράξεις Απάτης σύμφωνα με το ποινικό, αστικό, διοικητικό δίκαιο και το 

δίκαιο Ανταγωνισμού : 

I.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρνήθηκε να την υπογράψει ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Παπαδημητρίου Δ. βάσει εξουσιοδότησης του Ν. 4439/2016 άρθρο 29 παρ. 4. Την υπόγραψε παρανόμως ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Χαρίτσης Α.. Η Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3722/Β/2016 και  

η συμπληρωματική  4233/Β/2016 του Πρωθυπουργού δημοσιευμένη στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ουδόλως 

εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Υπουργό  για την ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού για  την έκδοση του 

ΠΔ  βάσει του Ν. 4439/2016, ούτε και σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να είχε  αντικαταστήσει την ρητή 

νομοθετική εξουσιοδοτική διάταξη που ορίζει τους Υπουργούς ως αρμόδιους και όχι τους Αναπληρωτές, 

νομοθετική διάταξη η οποία υπερέχει έναντι οποιασδήποτε Υπουργικής Απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η 

Υπουργική διάταξη του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να καταστρατηγήσει τον νόμο που επιβάλλει η Βουλή. 

 

II. Σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, ισχύουν  : 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο. 

1. ….Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και 

των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται 

στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου.  

2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους 

δικτυακούς τόπους.  

Άρθρο 4.  Ισχύς των πράξεων 

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, (βλ. Υπουργικές Αποφάσεις κλπ) όταν είναι κατά νόμο 

δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά. 

Ο Ν. 3469/2010 του Εθνικού Τυπογραφείου ορίζει υποχρεωτικές τις δημοσιεύεσεις των πράξεων της 

Κυβέρνησης.  

Η αναρτητέα κοινή Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ: ΩΗΕΙ465ΧΘΞ-ΓΨ0 στις 5.4.2016 η οποία επαναλήφθηκε 

ορθά  με την ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ στις 25.4.2016 συναρμοδιότητας τεσσάρων (4) Υπουργών είχε τα 

ακόλουθα ανύπαρκτα δημόσια στοιχεία νομιμότητας : 
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1. Δεν δημοσιεύτηκε σε κανέναν δικτυακό τόπο των τεσσάρων  (4) Υπουργείων,  

α. Υποδομών & Μεταφορών, β. Οικονομίας & Ανάπτυξης, γ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,                          

δ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

2. Δεν αναφέρει τα «υποχρεωτικά στοιχεία του Γραφείου Υπουργού», όπως την Διεύθυνση, το Τηλέφωνο,             

τον Υπάλληλο. 

3. Δεν αναφέρει προς «ΠΟΙΟΥΣ» απευθύνεται. 

4. Δεν αναφέρει τα υποχρεωτικά στοιχεία «Κοινοποίησης». 

5. Δεν αναφέρει τα υποχρεωτικά στοιχεία του «Πίνακα Διανομής». 

6. Δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης του Εθνικού Τυπογραφείου στις Υπουργικές Αποφάσεις. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω ανύπαρκτα δημόσια στοιχεία νομιμότητας ήταν αδύνατον να προσβληθεί  η 

φερόμενη ως «δημόσια υπουργική πράξη» στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

Σκοπός και δόλος ήταν πρόδηλως να μην λάβουν δημόσια γνώση ο ελληνικός λαός, τα Επιμελητήρια,                      

οι επαγγελματικοί σύλλογοι  και όλοι οι δημόσιοι φορείς.  

 

III. Σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016 άρθρο 29 παρ. 6 και 7 ορίζονται ρητά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες,            

ότι τα μέλη τους τόσο στην Επιτροπή όσο και στις Ομάδες Έργου είναι αποκλειστικά και μόνον της 

αντίστοιχης ειδικότητας τους και όχι άλλων ειδικοτήτων. 

Αντίθετα, η  κοινή Υπουργική Απόφαση όρισε παρανόμως : 

- για την ειδικότητα του "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού" να εκπροσωπείται από τους "Ηλεκτρολόγους     

Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών". 

- για την ειδικότητα του "Ναυπηγού Μηχανικού" να εκπροσωπείται από τους "Ναυπηγούς Μηχανο-  

λόγους Μηχανικούς". 

- για την ειδικότητα του  "Ηλεκτρονικού" να εκπροσωπείται από τους "Μηχανικούς Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων" και  "Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής". 

- για την ειδικότητα  "Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης"  να εκπροσωπείται από τους  

"Αρχιτέκτονες Μηχανικούς "  και   "Πτυχιούχους Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ". 

 

IV. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Χαρίτσης Α. που αντικατέστησε παρανόμως τον 
Υπουργό  Οικονομίας και Ανάπτυξης Παπαδημητρίου Δ. είναι μέλος του ΤΕΕ με την ειδικότητα του 
"Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών".  
 
Η σύνθεση των συναρμοδίων Υπουργών με την κοινή Υπουργική Απόφαση που όρισαν τα μέλη της 
"Επιτροπής" και των "Ομάδων Έργου" είναι :   
 
50% μέλη του ΤΕΕ με τις αντίστοιχες ειδικότητες του 1. "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού" του Υπουργού 
Σπίρτζη Χ. και 2. του "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" του Αναπληρωτή 
Υπουργού Χαρίτση Α. 
 
V. Κριτήρια επιλογής των μελών της "Επιτροπής" και των "Ομάδων Έργου"  δεν ορίστηκαν.     

Τα πρόσωπα που ορίστηκαν είχαν άμεση σχέση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή με τα Υπουργικά  Στελέχη. 
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VI. Σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 4439/2016 άρθρο 29-Β η κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται     

εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου στις 30.11.2016. 

 

   Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  (ΩΗΕΙ465ΧΘΞ-ΓΨ0) 

      εκδόθηκε στις 5.4.2017 δηλαδή μετά από τέσσερις (4) μήνες  και πέντε (5) μέρες !!! 

Συνεπώς η έκδοση της κοινής Υπουργικής Πράξης είναι Παράνομη, Ανυπόστατη και δεν παράγει έννομα 

αποτελέσματα,  λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου  της προβλεπόμενης νομοθετικής διάταξης. 

 

 (II).             < ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 99/2018 > 

1. Το ΠΔ 99/2018   υπογράφτηκε στις 25.10.2018. Ο αρμόδιος Υπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Δραγασάκης Ιωάννης αρνήθηκε να υπογράψει το ΠΔ βάσει του Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 4   

Το Υπόγραψε παρανόμως ο Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης  Πιτσιόρας Αστέριος.  

Η αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού ΦΕΚ 3818/Β/2018 στο προοίμιο, στοιχείο (6)  του           

ΠΔ 99/2018 που αφορά τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού, ουδόλως εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή 

Υπουργό  για την ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού για  την έκδοση του ΠΔ  βάσει του Ν. 4439/2016, 

αλλά ούτε και σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να είχε  αντικαταστήσει την ρητή νομοθετική εξουσιοδοτική 

διάταξη που ορίζει τους Υπουργούς ως αρμόδιους και όχι τους Αναπληρωτές, νομοθετική διάταξη η οποία 

υπερέχει έναντι οποιασδήποτε Υπουργικής Απόφασης.   Σε κάθε περίπτωση η Υπουργική διάταξη του 

Πρωθυπουργού δεν μπορεί να καταστρατηγήσει τον νόμο που επιβάλλει η Βουλή. 

Αποδεικνύεται βάσει της περίπτωσης (1) το ΠΔ 99/2018 είναι παράνομο λόγω παραβάσεως ουσιώδους 

τύπου της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. 

2. Η κοινή Υπουργική Απόφαση στο προοίμιο, στοιχείο (3) του ΠΔ 99/2018 εκδίδεται εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου στις 30.11.2016. 

2α. Η με αρ. πρωτ. 9247/5.4.2017 κοινή Υπουργική απόφαση  ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ (Ορθή επανάληψη) 

εκδόθηκε στις 25.4.2017 δηλαδή μετά από τέσσερις (4) μήνες  και είκοσι πέντε (25) μέρες. 

2β. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  Πασχάλη Παναγούλα και η αναπληρώτρια της  
     την Χριστάνα Χρυσούλα αντικαταστάθηκαν από τις Παπακοσμά ΄Ελη  και Πέρου Ελένη. 
 
2γ. Ουδέποτε εκδόθηκε και δεν δημοσιεύτηκε νέα τρίτη κοινή Υπουργική Απόφαση  με τους νέους  
     αντικαταστάτες των μελών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .  
      
Επιστολογραφία  προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ. 1036/9.1.2020,  Υποδομών & 
Μεταφορών με αρ. πρωτ. 1412/21.01.2020, Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ.  20662/21.2.2020. 
  
Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν κανέναν στοιχείο αναφοράς για την αντικατάσταση των προσώπων. 
  
  
2δ. Η κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφτηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομίας και Ανάπτυξης   
  και όχι από τον αρμόδιο Υπουργό τον οποίο εξουσιοδοτεί ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 4. 
   
Αποδεικνύεται βάσει  της περίπτωσης (2) το ΠΔ 99/2018 είναι παράνομο λόγω παραβάσεως ουσιώδους 

τύπου της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. 
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3.  Το ΠΔ 99/2018 δεν δημοσιεύει το «Σχέδιο Πρότασης» της εννεαμελούς (9) Επιτροπής. Στο στοιχείο (7) του 

προοιμίου δημοσιεύονται μόνον τα δεκατρία (13) Πορίσματα των Ομάδων Έργου ανά ειδικότητα. 
 
3α. Η εννεαμελής (9) Επιτροπή ουδέποτε παρέδωσε «Σχέδιο Πρότασης» στους συναρμοδίους τέσσερις 

(4) Υπουργούς.  

Συγκεκριμένα,  με αίτημα  του «Συνήγορου του Ευρωπαίου Πολίτη» προς την Βουλευτή  Ιγγλέζη Αικατερίνη 

υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 400/4.12.2018 «Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)» προς τον  Υπουργό Υποδομών 

και Μεταφορών να καταθέσει στην Βουλή τόσο το Σχέδιο Πρότασης όσο και τα τα δεκατρία (13) Πορίσματα            

των Ομάδων Έργου ανά ειδικότητα. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε με αρ. πρωτ.                        

Β-2923/13.12.2018 έγγραφο της υπηρεσίας του που υπογράφει ο ίδιος ότι «δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 

Υπουργείου» αλλά «αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Συντονισμού η οποία συντόνισε όλη την διαδικασία των 

εργασιών της εννεαμελούς επιτροπής και των ομάδων εργασίας για το ΠΔ 99/2018». 

3β. Με νέο αίτημα  του «Συνήγορου του Ευρωπαϊου Πολίτη» προς τους Βουλευτές Ιγγλέζη Αικατερίνη και 
Καφαντάρη Χαρούλα υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 521/4.1.2019 «Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)» προς  
τον  Υπουργό Επικρατείας Βερναρδάκη Χριστόφορο να καταθέσει στην Βουλή τόσο το Σχέδιο Πρότασης όσο και  
τα δεκατρία (13) Πορίσματα των Ομάδων Έργου ανά ειδικότητα. Ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε με αρ. 
πρωτ. 93/13.2.2019 έγγραφο της υπηρεσίας του που υπογράφει ο ίδιος ότι «για τα τεθέντα ζητήματα θα 
απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στον οποίο και διαβιβάζεται η Αίτηση κατάθεσης 
εγγράφων».  
 
3γ. Ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ουδέποτε κατάθεσε το «Σχέδιο Πρότασης» όσο και τα 

«δεκατρία (13) Πορίσματα των Ομάδων Έργου» ανά ειδικότητα στην Βουλή.  

3δ. Ο «Συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη» αναζήτησε προσωπικά με επιτόπια έρευνα και στα τέσσερα 

Υπουργεία  τους φακέλους με όλα τα έγγραφα. Δεν κατατέθηκε ποτέ το «Σχέδιο Πρότασης» της εννεαμελούς 

Επιτροπής προς τους συναρμόδιους Υπουργούς. Τα «δεκατρία (13) Πορίσματα των Ομάδων Έργου» ήταν στο 

αρχείο  της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με επιστολή του προς 

την αρμόδια διεύθυνση αυτή απάντησε με το υπ’ αρ. ΔΝΣβ/80473/ΦΝ 469 στις 12/11/2019 ότι «όσον αφορά το 

«Σχέδιο Πρότασης» της Επιτροπής σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει διαβιβαστεί και δεν βρίσκεται στο αρχείο 

της Υπηρεσίας μας. Ταχυδρομείται συνημμένα σε CD  μόνον τα αντίστοιχα Πορίσματα των Ομάδων 

Έργου». 

Αποδεικνύεται βάσει  της περίπτωσης (3) το ΠΔ 99/2018 είναι παράνομο λόγω παραβάσεως ουσιώδους 

τύπου της νομοθετικής διαδικασίας. 

4. Με αίτημα του «Συνήγορου του Ευρωπαίου Πολίτη» έγγραφο αρ. πρωτ. 6999/31.10.2019, προς τον   

Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Λιανό Ι., να χορηγήσει  το «Σχέδιο Πρότασης» και τα αντίστοιχα  (13) 
«Πορίσματα» ανά ειδικότητα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού απάντησε με έγγραφο του αρ. πρωτ. 
7892/3.12.2019,  ότι : 
 
 «Τα έγγραφα τα οποία αιτείστε δεν έχουν υποβληθεί στην  Επιτροπή ούτε ήταν αρμόδια για την 
εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Σχεδίου Πρότασης για την έκδοση του              
ΠΔ 99/2018 ούτε ήταν αποδέκτης  των συνταχθέντων «Πορισμάτων» και του υποβληθέντος «Σχεδίου 
Πρότασης». 
 

5. Σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη του Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 6  η εννεαμελής (9)  Επιτροπή 

υποχρεούται να παραδώσει το «Σχέδιο Πρότασης» στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) 

μηνών από τη συγκρότησή της  που έλαβε χώρα στις 5/4/2017. 

Ο «Συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη» αναζήτησε προσωπικά και επικοινώνησε με την εκπρόσωπο της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που εκτελούσε χρέη Προέδρου της εννεαμελούς (9)  Επιτροπής, όπως 
ρητά  ορίζει η νομοθετική διάταξη. 
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 Η Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής δήλωσε τα εξής :  
 
 Α. Το «Σχέδιο Πρότασης» δεν κατατέθηκε ποτέ στους συναρμόδιους Υπουργούς.  
 Β. Το γραφείο του Πρωθυπουργού απαίτησε  να παραδωθεί  σ΄αυτούς το «Σχέδιο Πρότασης» και όχι στους  
       αρμοδίους Υπουργούς. 
 Γ. Το «Σχέδιο Πρότασης» της εννεαμελούς επιτροπής παραδόθηκε μετά από πέντε (5) μήνες !  
 Δ.  Δεν υπήρξε πρωτόκολλο παραλαβής. 
 Ε. Το «Σχέδιο Πρότασης» συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
 Ζ. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν είχε συμμετοχή στην εκπόνηση και υποβολή προς τους  
     συναρμόδιους Υπουργούς  του «Σχεδίου Πρότασης»  και δεν ελέγχθηκε από νομικής πλευράς του Δικαίου  
     του Ανταγωνισμού. 
 
Ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όπως προαναφέρθηκε, με την απαντητική του επιστολή με            
αρ. πρωτ. Β-2923/13.12.2018 στην Βουλή αναγνωρίζει δημόσια ότι δεν έλαβε  ποτέ το «Σχέδιο Πρότασης»              
της εννεαμελούς Επιτροπής, γι’ αυτό και επικαλείται εγγράφως στην Βουλή «αναρμοδιότητα», επειδή               
τον φάκελο τον έλαβε το γραφείο του Πρωθυπουργού και όχι ό ίδιος όπως προβλέπει η νομοθετική  
διάταξη. 
 
Αποδεικνύεται βάσει  της περίπτωσης (4) και (5) το ΠΔ 99/2018 είναι παράνομο λόγω παραβάσεως 

ουσιώδους τύπου της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. 

6. Ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29  εξουσιοδοτεί την έκδοση ΠΔ που αφορά αποκλειστικα και μόνον τον καθορισμό 

επαγγελματικών δικαιωμάτων σε δεκατρείς εθνικές (13) ειδικότητες με αντίστοιχη απαρίθμηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων  της Μηχανικής, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση του 
προγράμματος σπουδών τους.  
 
Οι νομοθετικές διατάξεις του άρθρου 29  δεν εξουσιοδοτούν την έκδοση του ΠΔ να προσδιορίζει νομικά 
ζητήματα, όπως : 
 
i. της απονομής άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αλλοδαπές ειδικότητες, αρμοδιότητας  του          
κράτους καταγωγής–εκπαιδεύσεως. Τόσο ο Ν. 1225/1981 όσο και ο Ν. 1486/1984 δεν παρέχουν καμία          
αντίστοιχη εξουσιοδότηση απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις αλλοδαπές ειδικότητες. Η νομοθε-            
σία  του κράτους καταγωγής –εκπαιδεύσεως είναι αυτή που αναγνωρίζει  την άσκηση επαγγέλματος τους, 
ποιές επαγγελματικές δραστηριότητες της Μηχανικής έχουν δικάιωμα να ασκήσουν αυτοτελώς και αυτοδυνάμως 
ή όχι, απεριόριστα ή  εν μέρει. 
 
ii. ενστάσεις και λοιπών ζητημάτων που αφορούν την χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του                               
Ν. 1225/1981.  
 
 
6α. Το άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις (α) και (β) του ΠΔ 99/2018 περί «καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμά- 
των»  ορίζει  για τις αλλοδαπές ειδικότητες δύο «μη ισότιμες και μη αντίστοιχες» διαδικασίες,  α. της 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης βάσει του Ν. 3328/2005 που δεν αφορά την νόμιμη αναγνώριση άσκησης 
επαγγέλματος τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τα κριτήρια  της Οδηγίας και β. της επαγγελματικής αναγνώρισης 
που αφορά την νόμιμη και αληθή άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου και του Συμβουλίου, 
 

Καθώς και η αναφορά στην  Οδηγία 2006/36/ΕΚ  «σχετικά με την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που 
είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα και την κατάργηση της οδηγίας 
92/76/ΕΟΚ» που αντικαθιστά με απάτη την αληθή Οδηγία 2005/36/ΕΚ «σχετικά με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων» των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. 
 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη εκτελέσιμο.    
 
 
6β.  Το άρθρο 1 παρ. 2 του ΠΔ 99/2018 περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής με αρμοδιότητα «την εξέταση 
ενστάσεων  και των βλαπτικών αποφάσεων …σχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος». 
 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη εκτελέσιμο.   
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6γ. Το άρθρο 1 παρ. 3 του ΠΔ 99/2018  καταστρατηγεί  την διάταξη του Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 3 που  
έχει  τροποποιήσει  την παλιά  διάταξη  του άρθρου 2 του Ν. 1486/1984 που όριζε τις ειδικότητες ως «βασικές  
ειδικότητες». Παραποεί την διάταξη του Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 3 (αναφορά μόνον σε «ειδικότητες») και 
επαναεισάγει ανυποστάτως το παλιό καθεστώς του ορισμού των «βασικών ειδικοτήτων».  
 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη εκτελέσιμο.   
 
 
6δ. Το άρθρο 1 παρ. 7 του ΠΔ 99/2018 περί καθορισμού των γνωστικών αντικειμένων των ειδικοτήτων της 
αλλοδαπής για την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων  τους  στην Ελλάδα,  όταν αυτοί : 
 
-δεν προσκομίζουν το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως. 
 
-δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως. 
 
-ασκούν περιορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως.  
 
- δεν πληρούν τα «κριτήρια αξιολόγησης» που επιβάλλουν οι διατάξεις των Οδηγιών 89/48/ΕΟΚ, 2005/36/ΕΚ  
  ούτε στο κράτος καταγωγής, ούτε στο κράτος υποδοχής.   
 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη εκτελέσιμο.    
 
 
6ε. Το άρθρο 2 του ΠΔ 99/2018 απονέμει είκοσι πέντε (25)  επαγγελματικές δραστηριότητες  γενικά και σε  
αλλοδαπές ειδικότητες, δραστηριότητες οι οποίες δεν τους αναγνωρίζονται για την άσκηση επαγγέλματος τους 
στο κράτος καταγωγής (βλ. 6δ). 
 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες απονέμονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του κράτους εκπαιδεύσεως. Ούτε 
η ελληνική Κυβέρνηση, ούτε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ούτε οποιοδήποτε άλλο Επιμελητήριο στην 
Ελλάδα έχει εξουσιοδοτηθεί  από τον Ν. 741/1977 (ΔΙΚΑΤΣΑ) & Ν. 3328/2005 (ΔΟΑΤΑΠ)  και τις Οδηγίες 
89/48/ΕΟΚ, 2005/36/ΕΚ να  είναι «Σταθμός-Σημείο Επαφής», «χαριστικής απονομής άσκησης επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων» σε αλλοδαπές ειδικότητες, που δεν πληρούν τα «κριτήρια αξιολόγησης» των διατάξεων των 
Οδηγιών και που δεν τους αναγνωρίζονται αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες στο κράτος καταγωγής-
εκπαιδεύσεως, όπως ορίζει ο νόμος της αλλοδαπής. 
 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνώρισης άσκησης δραστηριοτήτων της Μηχανικής σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο εφαρμογής των Οδηγιών δεν αποκτούνται στο κράτος υποδοχής που δεν σπούδασαν, 
αλλά αποκτούνται στο κράτος εκπαιδεύσεως, όπου έχουν σπουδάσει  βάσει του νόμου καταγωγής-
εκπαιδεύσεως τους. 
 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη εκτελέσιμο.    
 
 

7.  Ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 4  εξουσιοδοτεί την έκδοση ΠΔ  σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 
α. την ρύθμιση  του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ της 27ης Νοεμβρίου/14ης 
Δεκεμβρίου1926, όπως ισχύει και 
 
β.την αναλυτική απαρίθμηση  και αντιστοίχιση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση (του 
προγράμματος σπουδών),  των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκησής τους. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου νόμου : 
 
« Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση  και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης 
για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου  4. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει 
υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση  μη εμπρόθεσμης 
υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την 
επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών». 
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Επίσης στο ίδιο το ΠΔ 99/2018 άρθρο 1 παρ. 7 ορίζεται ότι : «τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών ορίζονται, από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της 
ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». 
 
 
Ο Ν. 1268/1982 με τις τροποποιήσεις, συμπληρώσες και μέχρι σήμερα καθώς και τα Προγράμματα 
Σπουδών ορίζουν ως «γνωστικά αντικείμενα» : τους «Κύκλους Σπουδών», τις «Κατευθύνσεις», τις 
«Ειδικεύσεις» και τις «Ροές». 
 
Τα προγράμματα σπουδών είναι είτε με πέντε (5)  κοινά εξάμηνα σπουδών και με δώδεκα (12) υποπρο-
γράμματα/ροές για την  επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών, είτε με εξι (6) κοινά εξάμηνα σπουδών και με  
τέσσερις (4) κατευθύνσεις. Ο κάθε σπουδαστής της ίδιας ειδικότητας ακολουθεί διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο 
σπουδών σε συνάρτηση με τον Κύκλο Σπουδών/Κατεύθυνση/ Ειδίκευση/Ροή που έχει δηλώσει στην αίτηση του. 
 
Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση μεταξύ των ομότιτλων τμημάτων δεν παρέχει ούτε ενιαίο πρόγραμμα σπουδών,    

ούτε έχουν δημοσιευτεί «ουσιώδεις τομείς επαγγελματικών γνώσεων» για την άσκηση των επαγγελμα-           

τικών δραστηριοτήτων τους, ούτε υπάρχει κοινή εξεταστέα ύλη των μαθημάτων τους. 

Το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει την δημοσίευση όλων των προγραμμάτων σπουδών από το 1917 και μέχρι 
σήμερα το 2020, επειδή ακόμη και οι απόφοιτοι του ίδιου Τμήματος Σπουδών της ίδιας Ανώτατης σχολής δεν  
έχουν κοινό πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων και όταν όλοι οι απόφοιτοι των ομότιτλων τμημάτων των ιδρυμά- 
των των πανεπιστημίων εξετάζονται σε διαφορετικά και  μη αντίστοιχα μαθήματα προγραμμάτων σπουδών.  
 
 
Τα άρθρα  3 έως 15 του ΠΔ 99/2018 που αφορούν τις «απαριθμημένες ονομαστικές επαγγελματικές 
δραστηριότητες» των δεκατριών (13)  ειδικοτήτων δεν προκύπτουν από  τα νόμιμα Προγράμματα 
Σπουδών τους. 
 
- Δεν υπάρχει «αντιστοίχιση  μαθημάτων» προς τις απαριθμημένες ονομαστικές επαγγελματικές 
δραστηριότητες ανά ειδικότητα. 
 
- Δεν έχουν προσδιοριστεί  οι «ουσιώδεις τομείς επαγγελματικων γνώσεων» αντίστοιχων μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών τους για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. 
 
- Δεν υπάρχει «κοινή εξεταστέα ύλη  μαθημάτων» που αντιστοιχεί σε νόμιμες επαγγελματικές 
δραστηριότητες.  
 
- Ειδικότητες όπως α. του Πολιτικού Μηχανικού που ασκεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες του 
 Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου, Χωροτάκτη/Πολεοδόμου, Συγκοινωνιολόγου, Περιβάλλοντος, Υδραυλικού,  
Γεωλόγου και τις Ηλεκτρομηχανολογικες εγκαταστάσεις Οικοδομικών Κατασκευών (ο Ν. 6422/1934            
δεν καταργήθηκε) κλπ, όπως και πολλαπλές κατηγορίες στις κατασκευές δημοσίων έργων, β. του 
Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου (έως το 1980 αλλοδαποί τίτλοι), Ναυπηγού (μέχρι σήμερα παραμένει 
αλλοδαπός τίτλος), Ηλεκτρονικού (μέχρι σήμερα παραμένει αλλοδαπός τίτλος), Παραγωγής  & Διοίκησης 
ασκούν κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες άνευ όρων, χωρίς κοινό πρόγραμμα σπουδών.  
 
Όλες οι ειδικότητες ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες του «Γεωλόγου», όταν 
προαπαιτούμενο  για την άσκηση επαγγέλματος του Γεωλόγου είναι η απόκτηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και την οποία όλοι τους δεν 
κατέχουν. 
 

 
Αποδεικνύεται, όλες οι «απαριθμημένες ονομαστικές επαγγελματικές δραστηριότητες» ανά 
ειδικότητα είναι εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο 

και μη εκτελέσιμο. 
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8.  Τα άρθρα 10, 11 και 12 του ΠΔ 99/2018 αφορούν ειδικότητες της αλλοδαπής του «Ναυπηγού 

Μηχανικού», «Ηλεκτρονικού Μηχανικού» και «Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης».  
Η αλλοδαπή  ειδικότητα του «Ναυπηγού Μηχανικού» ενσωματώθηκε  με το Νομοθετικό Διάταγμα ΦΕΚ 
338/Α/1923 άρθρο 2 μαζί με άλλες τρεις αλλοδαπές ειδικότητες (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μεταλλειολόγου). 
Η αλλοδαπή  ειδικότητα  του «Ηλεκτρονικού Μηχανικού» ενσωματώθηκε με το Ν. 1486/1984 άρθρο 2 παρ. 5. 
Η αλλοδαπή ειδικότητα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης ενσωματώνεται για πρώτη φορά  
με το ΠΔ 99/2018. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1225/1981 χορηγείται στον ομώνυμο Τίτλο Σπουδών. 
 
Από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εθνικών ειδικοτήτων δεν αναγνωρίζεται η άσκηση επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων της Μηχανικής σε είκοσι δύο (22) εθνικές ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών. 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  έχει δημιουργήσει το 2019 ξεχωριστό Μητρώο ειδικοτήτων 
«Πτυχιούχων Μηχανικών» Ανωτέρων Σχολών ΤΕΙ. Βάσει της πρόσφατης Νομοθεσίας του 2018-2019  τα                
ΤΕΙ καταργήθηκαν, είτε ενσωματώθηκαν με άλλα Πανεπιστήμια, είτε  επανιδρύθηκαν  «ως οιονεί καθολικοί 
διάδοχοι» των νέων Πανεπιστημίων. 
 
Όλες οι ειδικότητες του Μητρώου ειδικοτήτων των «Πτυχιούχων Μηχανικών» δεν έχουν επαγγελματικά 
δικαιώματα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζουν                    
την «Πρόταση Νόμου» που κατάθεσαν Βουλευτές στις 17/10/2018 για ψήφιση νόμου της αναγνώρισης 
επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. 
 
Το ΠΔ 99/2018 είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, βάσει των συνταγματικών άρθρων 2/1, 4/1, 5/1,3, 25/1,3, 82/1,3, 
106/1,2 και των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ περί  Ίσης Μεταχείρισης, επειδή απαγορεύεται η προνομιακή 
μεταχείριση απονομής άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αλλοδαπές ειδικότητες, ανεξάρτητα επειδή 
ενσωματώθηκαν στην νομοθεσία περί  λειτουργίας του ΤΕΕ, όταν  άλλες ελληνικές  ειδικότητες τόσο των 
Ανωτάτων Σχολών όσο και των πρώην Ανωτέρων Σχολών ΤΕΙ δεν έχουν νόμιμη αναγνώριση άσκησης 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους και  συνεπώς συνιστά <άνιση μεταχείριση, δυσμενή διάκριση και 
ενυπάρχει «ρατσιστική προέκταση συμπεριφοράς»> με απαγορεύσεις και αποκλεισμούς ελληνικών 
ειδικοτήτων στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά. 
 
 Οι Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση άσκησης επαγγέλματος του Μηχανικού, 
ανεξάρτητα της αλλοδαπής ειδικότητας, επιβάλλουν συγκεκριμένα «κριτήρια αξιολόγησης» που πρέπει 
να κατέχουν στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως, όπως γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις  6γ, 6δ. 
 
Η αναγνώριση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις αλλοδαπές ειδικότητες του ΠΔ 99/2018 
του «Ναυπηγού», «Ηλεκτρονικού» και «Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης» αντίστοιχων 
ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και που δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι τους, τόσο στις 
αντίστοιχες «Ομάδες έργου» όπως ορίζει ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 7, όσο και στην αρμόδια 
Επιτροπή για την υποβολή του «Σχεδίου Πρότασης» όπως ορίζει ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29 παρ. 5, 6, 
επειδή με την κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 29 παρ. 5 (ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ)  διορίστηκαν  
πρόσωπα  που  δεν ήταν κάτοχοι  των νόμιμων ειδικοτήτων του άρθρου 29 παρ. 3, 4. 
 

Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη 
εκτελέσιμο.    

 
9. Σύμφωνα με το άρθρο 16 περιπτώσεις (α) έως (ζ) του  ΠΔ 99/2018 καταργούνται διατάξεις άλλων 

Προεδρικών Διαταγμάτων, ενώ ο Ν. 4439/2016  άρθρο 29  δεν  χορηγεί νόμιμη αντίστοιχη εξουσιοδότηση.  
 

   Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο αρ. πρωτ. 11419/Β1/31.1.2007 του ΥφυπουργούΤαλιαδούρου Σ.                      
   στα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν την «επαγγελματική κατοχύρωση», γίνεται «η καταγραφή 
   των επαγγελματικών δυνατοτήτων  και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι ακαδημαϊκού περιεχομένου και δεν   
   έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση, η οποία θα πρέπει να προβεί στην  έκδοση άλλων  
   κανονιστικών πράξεων προκειμένου να ρυθμιστούν επαγγελματικά ζητήματα …» 

 
Συνεπώς, ουδεμία εμπλοκή έχουν οι καταργούμενες διατάξεις οι οποίες είναι παντελώς αδιάφορες με 
την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο ως προς τον Ν. 4439/2016  άρθρο 29, όσο και        
με το ΠΔ 99/2018. 

 
Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη 
εκτελέσιμο.    
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10. Με το άρθρο 16 περίπτωση (η) του ΠΔ 99/2018 «καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι 

αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο». 
 
Αντίθετα,  ο τότε αρμόδιος Υπουργός  Σπίρτζης Χ.  είχε δώσει εντολή να ισχύει και να εφαρμόζεται 
το ΠΔ 90/2014 για τα δημόσια κατασκευαστικά έργα, μολονότι σε καμία από τις δεκατρείς (13) ειδικότητες  
του ΠΔ 99/2018 δεν αναγνωρίζονται ρητές επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν τις ονομαστικές 
κατηγορίες στην Κατασκευή δημοσίων έργων ανά συγκεκριμένη ειδικότητα  ! 

 
Το ΠΔ 90/2014 για τα κατασκευαστικά δημόσια έργα που προσδιορίζει την αντιστοίχιση 

συγκεκριμένων κατηγοριών κατασκευών  προς συγκεκριμένους μόνον Τίτλους Σπουδών,            
που δεν είχαν ποτέ πριν και ούτε έχουν με το ΠΔ 99/2018 νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα 
άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τις κατασκευές δημοσίων έργων, βάσει της 

ανωτέρας διάταξης έχει καταστεί παράνομο και μη εκτελέσιμο.  
 
 

11. Το άρθρο 17 του ΠΔ 99/2018 ορίζει ότι «στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε την 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος». 
 
Ο αρμόδιος Υπουργός  Σπίρτζης Χ., με βάση τις πολλαπλές πλημμέλειες κυρίως δε της δημόσιας 
απαντητικής επιστολής του προς την Βουλή των Ελλήνων  (βλ. εκτεθέντα αποδεικτικά στοιχεία 3, 4, 5)  
ότι δεν έλαβε ποτέ το «Σχέδιο Πρότασης» της εννεαμελούς Επιτροπής ως αρμόδιος Υπουργός,                 
ήταν υποχρεωμένος να μην υπογράψει ποτέ το παράνομο ΠΔ 99/2018, αφού ο ίδιος δήλωσε 
αναρμόδιος. 
 

Κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως  και συνεπώς το ΠΔ είναι παράνομο και μη 

εκτελέσιμο.    
 
 

 12.   Μολονότι το  ΠΔ 99/2018 καθορίζει «ονομαστικά» τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

στην πράξη τις επαγγελματικές δραστηριότητες τις ασκούν με «Συμπράξεις» πολλαπλές ειδικότητες. 

Ενδεικτική αναφορά : 

    Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» : 

        (ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ)  

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ      

9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ    

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ        

11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ      
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ΚΑΙ ΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ : 

12. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Με την εγκύκλιο 371/1984 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας  για τις αλλοδαπές ειδικότητες : 

13. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»  

14. «ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»   

15. Όλες οι Συναφείς άλλοδαπές ειδικότητες με βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ «περί συνάφειας» απόκτησαν πλήρη 

δικαιώματα στα «Ηλεκτρολογικά / Ενεργειακά» με την χορήγηση της «Γενικής Άδειας Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων» για όλη την Ελλάδα». 

16. Επίσης βάσει του Ν. 6422/1934 άρθρο 3 όλες οι ειδικότητες των Διπλωματούχων Μηχανικών  ασκούν τις 

απλές «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές» μελέτες και εγκαταστάσεις   

ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ  ΓΙΑ ΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ :  

17. Σύμφωνα με  την Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15 /ΟΙΚ/ 10143/5.7.2001 έγινε αποδεκτή η  

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 316/2001 για τις χιλιάδες αλλοδαπές  ειδικότητες που απόκτησαν Άδεια άσκησης 

Επαγγέλματος, χωρίς να κατέχουν νόμιμα  επαγγελματικά δικαιώματα στο κράτος καταγωγής-εκπαιδεύσεως,         

να έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος  του Κατασκευαστή Δημοσίων έργων άνευ όρων στην Ελλάδα. 

18. Επίσης βάσει του ΠΔ 90/2014 στις κοινές κατηγορίες κατασκευών δημοσίων έργων μεταξύ  αναντίστοιχων 

ειδικοτήτων.  

ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΕΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ : 

19. Όλες και οι τριάντα δύο  (32) ειδικότητες της ημεδαπής, που απαγορεύει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και 

το ΤΕΕ την δημοσίευση τους,  ασκούν τα επαγγέλματα του «Ενεργειακού Επιθεωρητή», «Ελεγκτή 

Περιβάλλοντος», «Ελεγκτή  Δόμησης» «Τεχνικού Ασφαλείας», «Εκτιμητή», «Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», 

«Αναλογιστή», «Αξιολογητή» «Τελωνιακού Υπαλλήλου» «Εκτελωνιστή»  και αναρίθμητες άλλες επαγγελματικές 

δραστηριότητες που δεν γνωστοποιούνται στις επίσημες ιστοσελίδες και στα δημόσια έγγραφα. 

 

Β. Νομοθετημένες θέσεις εργασίας κατοχυρώνονται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς στο Δημόσιο           

που δεν είχαν και δεν έχουν  τον νόμιμο Τίτλο Σπουδών και τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα.  
Θεσπίζονται Αντιανταγωνιστικές διατάξεις με «ΑΠΑΤΗ» Αντιποίησης άλλων επαγγελμάτων υπέρ των 
οικονομικών οφελών τους. 
 

Το ΠΔ 12/2020 <Οργανισμός του ΤΕΕ>  «αντιποιεί» το επάγγελμα του «Βιβλιοθηκονόμου»,          
το «ιδιοποιούνται» με ΑΠΑΤΗ  οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί απαγορεύοντας τους νόμιμους 
κατόχους να ασκήσουν το επάγγελμα τους. 

 
Το άρθρο 26 περίπτωση Β/2β του ΠΔ 12/2020 ορίζει Θέσεις εργασίας στο «Τμήμα Βιβλιοθήκης» 

με σειρά προτεραιότητας :   

« 1.  ΠΕ Μηχανικών ή 2. ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή 3. ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων » 

Σύμφωνα με την εσωτερική Πράξη Τοποθέτησης στο Τμήμα Βιβλιοθήκης έχουν τοποθετηθεί 

στην Θέση Βιβλιοθηκονόμων τρεις (3) Υπάλληλοι «ΠΕ Μηχανικοί»  !!! 

Συνεπώς, οι νομοθετημένες ονομαστικές επαγγελματικές δραστηριότητες του           
ΠΔ 99/2018 δεν έχουν καμία αποκλειστική «Ισχύ εφαρμογής». 
 
< Βλέπε την Πρωτότυπη επιστημονική μελέτη : «Το Νομοθετικό  Πλαίσιο & Διοικητικές Αποφάσεις             

της Άσκησης Επαγγέλματος  του Διπλωματούχου Μηχανικού από το 1930  έως το 2020» > 
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13.       ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

  -  ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ  101, 102, 106  

      ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ). 

 

  -  ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ  1, 15, 16, 20, 21, 41 

       ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΧΘΔΕΕ).                  

 

 < Επιβολή Αντιανταγωνισμού και Χειραγώγησης της Εθνικής Οικονομίας >. 

Στοιχεία από την συγγραφή της επιστημονικής εργασίας μου με θέμα : «Ενιαία Εσωτερική Αγορά και ο 

ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη της Ένωσης», που υπέβαλα τον Ιούνιο του 1996 στην  Ανώτατη 

Αυτοδιοικούμενη  Σχολή «Hochschule der Medien-Suttgart» της Γερμανίας, στο Τμήμα «Audiovisuelle 

Medien Diplom Ingenieur». 

 

Αντιμετώπιση Αντιανταγωνιστικών Καταστάσεων στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. 

Έλεγχος του Συστήματος - Μηχανισμού  νομοθετικής απονομής άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων προς ίδιον όφελος. 

 

   < Το Φαινόμενο «Γιάννης» >  

Εξεικονίζει (υπό μεταφορική έννοια) την συμπεριφορά του στην επιβολή του «αθέμιτου 

ανταγωνισμού» ως  «παίκτης» ρυθμιστής της αγοράς εργασίας.  

 

Ο «Γιάννης» συμπεριφέρεται  ακολούθως : 

I. Κρατικός Οικονομικός Παρεμβατισμός μέσω επιβολής  Δημόσιας Εξουσίας από την «Ένωση 
Επιχειρήσεων-Επιχειρηματιών» ως ΝΠΔΔ  με την επωνυμία (ΤΕΕ). 
(«Ο Γιάννης έχει το  προνόμιο να αποτελεί μέρος του νομοθετικού σώματος»).  
 
 

II. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. 
 («Ο Γιάννης χαλβαδιάζει….!»)  
 
 

III. Κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας  και αποκλειστική κατοχύρωση οικονομικών δραστηριοτήτων   
υπέρ συγκεκριμένων μελών του.  
(«Ο Γιάννης οριοθετεί την εσωτερική αγορά») 
 
 

IV. Συγκέντρωση και Προστασία Συμφερόντων. 
(«Ο Γιάννης συναλλάσσεται κάτω από το τραπέζι») 
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V. Σύγκρουση Συμφερόντων και Συμπράξεις. 
 («Γιάννης πίνει, Γιάνης κερνάει») 
 
 

VI. "Περιστρεφόμενες Πόρτες " και  "Συγκοινωνούντα Δοχεία".   
(«Ο Γιάννης μεταπηδά από την οικονομία στην πολιτική  ή αντίστροφα») 
 
 

VII. Αλληλοσυγκρουόμενα Συμφέροντα και  Εσωτερικές  Συγκρούσεις.  
 («Ο Γιάννης δεν τα βρίσκει. Οριστικό Διαζύγιο.) 

 

Η αναφορά στο «Δίκαιο του Ανταγωνισμού» γίνεται πρωταρχικά στο έργο “Η Έρευνα για τη 

Φύση  και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών”  το οποίο δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 1776 από 

τον  Σκωτσέζο  Οικονομολόγο  Adam Smith, Καθηγητή στην Γλασκώβη, ο οποίος έθεσε τα 

θεμέλια  της οικονομικής θεωρίας της ελεύθερης αγοράς. Μεταξύ των άλλων έγραψε : 

 

“Οι άνθρωποι του ιδίου εμπορίου (του ίδιου επαγγέλματος) σπανίως συναντώνται για διασκέδαση· 

συναντώνται για να συνωμοτήσουν εναντίον (άλλων επαγγελμάτων) και του κοινού ή για να σκαρώσουν 

κάποιο τέχνασμα προκειμένου (να οριοθετήσουν τον έλεγχο της αγοράς εμπορίου προς ίδιον όφελος και )  

να αυξήσουν τις τιμές. Είναι πράγματι αδύνατον να εμποδιστούν τέτοιες συναντήσεις από οιονδήποτε νόμο 

….. Παρόλο που ο νόμος δε μπορεί να εμποδίσει τέτοιες συναντήσεις, θα πρέπει να μη τις διευκολύνει,            

και σε κάθε περίπτωση, να μη τις καθιστά (νόμιμες) αναγκαίες … (άν δε ο αρμόδιος νομοθέτης είναι                   

εις εξ αυτών, τότε θα πρέπει  να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαστικής αρχής) ”. 

 

 

14.  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 
 
Η "κατα συρροή και εξακουλούθηση" πράξεων της ΑΠΑΤΗΣ με σκοπό και δόλο την απονομή 

αποκλειστικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όταν τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές ως μέλη 

του ΤΕΕ  διαμόρφωσαν τις νομοθετικές διατάξεις υπέρ τους  για την παράνομη έκδοση του ΠΔ 99/2018, 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων  υπέρ συγκεκριμένων μόνον ειδικοτήτων και για το οποίο δεν 

εκτελέστηκαν ούτε και οι ρυθμιστικές συντεχνιακές εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 29 του                       

Ν. 4439/2016. 

Από την Απόδειξη  όλων των εκτεθέντων  στοιχείων,   
 
οι δημόσιες παράνομες αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και των κυβερνητικών 

Προσώπων,  λόγω παραβάσεων : 
 
α. ουσιωδών τύπων της Νομοθετικής εξουσιοδότησης και διαδικασίας,  

 
β. των Συνταγματικών διατάξεων και  
 

γ. των διατάξεων του Δικαίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  εντός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. 
 
 

Καθιστούν την έκδοση του ΠΔ 99/2018 παράνομη, ανυπόστατη, ανίσχυρη και άκυρη. 
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   Το ΠΔ 99/2018 βάσει των αποδεικτικών στοιχείων εκδόθηκε με πράξεις  
 
   «Απάτης», όπως ορίζεται στο ποινικό, διοικητικό, αστικό  και  το ενωσιακό     
      
   Δίκαιο προκειμένου να ευνοηθούν και να ισχυροποιηθούν με αντίστοιχα  
 
  οικονομικά  οφέλη συγκεκριμένες ειδικότητες, για να έχουν τον οικονομικό  
 
  έλεγχο  και  να εκτοπίσουν τις αντίπαλες από την αγορά εργασίας. 
       

 
Νομίμως  βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος επιβάλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και  

 
την Βουλή των Ελλήνων να κινήσουν την διαδικασία «Ποινικής Ευθύνης» κατά πρώην Υπουργών. 

 

 
 
   ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

 
1. Πρωθυπουργό  Τσίπρας Α. 
 

2. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Σπίρτζη Χ. 
 
3. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων Γαβρόγλου  Κ. 

 
4. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταθάκη  Γ. 
 

5. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Πιτσιόρλα Α. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       «Συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη» 
 Νόμιμος «Διακριτικός Τίτλος» καταχωρημένος το 2010  
         με αριθμό ΓΕΜΗ 051240619000 (GR). 
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