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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών 

της Σόφιας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
 Επίσκεψη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποίησε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία 
του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών της Σόφιας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρόεδρος 
της Ντιμίταρ Νάτσεφ. Η 12μελής αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στους χώρους του νέου κτιρίου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και είχε συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο Τάσο Κονακλίδη και τα μέλη της ΔΕ. 
Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο γενικός πρόξενος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη Χαριζάν 
Χαριζάνοφ κι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Ιωάννης Νάνος. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ως ανταπόδοση εκείνης του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Σόφια και έγινε στο πλαίσιο 

της παρουσίας του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών στην εκδήλωση του ΤΕΕ με 
θέμα «Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και κώδικας αμοιβών» που θα πραγματοποιηθεί 
στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλωσόρισε τον κύριο Νάτσεφ και τα υπόλοιπα μέλη της Βουλγαρικής 
αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο για «αδελφική συνεργασία» ανάμεσα στους δύο 
φορείς. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσίασε στους Βούλγαρους συναδέλφους του την ελληνική 
πραγματικότητα στον κλάδο των μηχανικών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την υπογραφή του 

Μνημονίου μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας, του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση σε συνάρτηση με το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην 
Ελλάδα έχει φέρει σε δυσμενή θέση τους μηχανικούς. Επίσης μίλησε για το περιορισμό του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και παρουσίασε προτάσεις του ΤΕΕ που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν τον κλάδο, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την αντισεισμική 
θωράκισή τους. Επιπλέον, εξέφρασε την φιλοδοξία του ΤΕΕ/ΤΚΜ να γίνει φορέας πιστοποίησης όλων 
των επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τη παραγωγή τεχνικού έργου. Ο κύριος Κονακλίδης κατέληξε 
στο «καυτό» ζήτημα της κατάργησης της ελάχιστης αμοιβής των μηχανικών που προωθεί η 
Πολιτεία και πως αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά τόσο τη ποιότητα των έργων που θα 
γίνουν όσο και τον κλάδο των μηχανικών.   
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών της Σόφιας 
Ντιμίταρ Νάτσεφ ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για τη θερμή υποδοχή και παρουσίασε πως είναι 
η κατάσταση στον κλάδο των μελετητών μηχανικών στη Βουλγαρία. Ο κύριος Νάτσεφ, ξεκαθάρισε πως 
στη γειτονική χώρα «πάντα υπήρχε η ρύθμιση των αμοιβών για το επάγγελμα του 
μελετητή». Όπως είπε, το 2003 τέθηκε σε εφαρμογή στη Βουλγαρία νόμος ο οποίος όριζε «τις ελάχιστες 
τιμές για την αμοιβή των εργασιών των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών». «Υπήρξαν αντιδράσεις κυρίως 
από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες με αποτέλεσμα το 2006 η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της 
Βουλγαρίας να επιχειρήσει την ανατροπή του νομικού καθεστώτος με πρόσχημα ότι αντιβαίνει την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ακολούθησε δικαστικός αγώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2009 με την 
ξεκάθαρη νίκη του Επιμελητηρίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη η κατώτατη τιμή αμοιβής των 
μηχανικών», είπε ο κύριος Νάτσεφ. Τόνισε ότι, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απορρίπτει την 
δυνατότητα για την ρύθμιση των τιμών στην αγορά υπηρεσιών, οι οποίες υπηρεσίες σχετίζονται με 
την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών και με το κοινωνικό συμφέρον. «Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που 
η νομοθεσία της Βουλγαρίας αναφέρει στον νόμο του Επιμελητηρίου Μηχανικών στις επενδυτικές μελέτες 
την υποχρέωση μίας μεθοδολογίας τιμολόγησης», είπε χαρακτηριστικά.  
Κάνοντας έναν μικρό χαιρετισμό ο γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη Χαριζάν 
Χαριζάνοφ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία των δύο φορέων. «Όταν 
μιλούν οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί, η τεχνική εργασία κι η πράξη μένουν πίσω», σχολίασε 
χαμογελώντας. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ευχαρίστησε τον κύριο Νάτσεφ για την ανταλλαγή απόψεων και είπε ότι οι 
συμβουλές και η πείρα της Βουλγαρικής πλευράς θα αξιοποιηθούν από το ΤΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστούν οι ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 
την απαραίτητη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Από τη πλευρά της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκτός 
από τον κύριο Κονακλίδη, στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο γγ της ΔΕ Παναγιώτης Αντιβαλίδης, 
τα μέλη της ΔΕ Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακράκης - Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, 
Κυριάκος Μουρατίδης, Γιώργος Ουρσουζίδης και Πέτη Πέρκα καθώς και ο αντιπρόεδρος της «Α» 
Βασίλης Λεκίδης. 

 


