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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  

Μήνυμα αποφασιστικότητας 

στην παντεχνική συνάντηση στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

   
Αποφασισμένο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις «μέχρι το τελευταίο λεπτό», προκειμένου να μην 

περάσει η απόπειρα κατάργησης των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών, είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο αναλαμβάνει δράση σε όλα τα επίπεδα. 

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, στη 
διάρκεια της παντεχνικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την τελευταία 
εβδομάδα πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα κλειστά επαγγέλματα, οι μηχανικοί θα 
απέχουν από όλες τις επιτροπές διαγωνισμών, στις οποίες εκπροσωπείται το Επιμελητήριο, σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας. 
Παράλληλα, την Παρασκευή θα συνεδριάσει το διασυντονιστικό όργανο των 

συλλόγων τους και, ακολούθως, το ΤΕΕ και οι φορείς του κλάδου, μαζί με τους εκπροσώπους των 

δικηγόρων, θα μεταβούν στη Βουλή, προκειμένου να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στους 300. 
Επιπρόσθετα, την επόμενη εβδομάδα, η διοίκηση του ΤΕΕ θα ενημερώσει τον πρόεδρο της 

Βουλής και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι καταγγέλλει ως «θεσμική εκτροπή» την απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού να χαρακτηρίσει το Επιμελητήριο «Ένωση Επιχειρήσεων», που 

αυθαιρέτως υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των 
μηχανικών. 

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη Θεσσαλονίκη, ο 
κ.Σπίρτζης προειδοποίησε ότι μετά την επιδρομή που δέχτηκαν οι μισθωτοί το 2010, με το άλλοθι 
του μνημονίου, φέτος την τιμητική τους θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες. 

«Το ΤΕΕ έχει καθήκον να αντισταθεί σε αυτή τη λογική της ισοπέδωσης», επεσήμανε. 
                Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το αίτημα για κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των 
μηχανικών προέρχεται από τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες και όσους θέλουν να κάνουν 
μεγάλα ιδιωτικά έργα. Δεν το επιβάλλει ούτε η κοινοτική οδηγία, ούτε το περίφημο μνημόνιο με την 

τρόικα. 
Πρόσθεσε ότι πιο κλειστή αγορά από την τραπεζική δεν υπάρχει, αλλά ουδείς πειράζει 

τους τραπεζίτες, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει ανοχή σε άλλες κλειστές αγορές, όπως τα καρτέλ των 

δομικών υλικών, του σιδήρου, του χάλυβα και του αλουμινίου. 
«Δεν μπορεί να υποφέρει 10 εκατ. κόσμος για να σωθούν πέντε τράπεζες και τέσσερα 

καρτέλ», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας μεταξύ  άλλων ότι παρά την κρίση στην οικοδομή, οι 
τιμές των δομικών υλικών αυξήθηκαν κατά 3,1% τον Σεπτέμβριο, 3,2% τον Οκτώβριο, 3,5% τον 
Νοέμβριο και 3,1% τον Δεκέμβριο. 

Ο κ.Σπίρτζης επεσήμανε ακόμη ότι το μνημόνιο συνδιαμορφώθηκε με τον Σύνδεσμο 
Ελληνικών Βιομηχανιών, ενώ αμφισβήτησε την εγκυρότητα των μελετών του Ινστιτούτου Οικονομικών 

και Βιομηχανικών Ερευνών, σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης, που θα φέρει το άνοιγμα των κλειστών 
επαγγελμάτων. 

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν μπήκε στη λογική της συνεργασίας, αλλά απευθείας 
στη λογική της ρήξης, γιατί αν είχε ζητήσει από τους μηχανικούς να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, 

να βελτιώσουν το σύστημα αμοιβών τους ή να βάλουν «πλάτες» για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το 
ΤΕΕ θα ανταποκρινόταν. Παρόλα αυτά, «πιστεύουμε ότι μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα μπορέσουμε 
να εισάγουμε κι άλλες θετικές τροποποιήσεις σε αυτό», είπε. 

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του ΤΕΕ με το Υπουργείο Παιδείας και το αν το επάγγελμα του 
μηχανικού εντάσσεται στη λίστα εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του πολίτη, ο κ.Σπίρτζης είπε 
χαρακτηριστικά ότι αν τίθεται τέτοιο θέμα, τότε θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κύριος Καστανίδης, για να 
καταργηθούν οι ευθύνες των μηχανικών. 

Ο κ.Σπίρτζης επεσήμανε ακόμη ότι το ΤΕΕ θα συνεχίσει τους ελέγχους για μελέτες που έχουν 
«περάσει» από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, ενώ δεν θα έπρεπε. «Εχουμε εντοπίσει 1.515 
αντισεισμικές μελέτες που έχουν υπογραφεί στο σύνολό τους μόνο από τεχνολόγους, πχ, των 
ΤΕΙ, κι όχι από πολιτικούς μηχανικούς. Αυτό σημαίνει ότι είτε όσοι συνάδελφοι μηχανικοί ΑΕΙ 

υπέγραψαν, φοροδιαφεύγουν ή ότι τα πολεοδομικά γραφεία δεν έκαναν τον απαιτούμενο έλεγχο και οι 
μελέτες έχουν προβλήματα νομιμότητας. Εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους», σημείωσε. 

Το άνοιγμα ενός …ανοιχτού επαγγέλματος μεθοδεύει η κυβέρνηση, όπως τόνισε στη 
σύσκεψη ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, σύμφωνα με τον οποίο ήδη μιλάμε για το ψωμί 

κι όχι για το παντεσπάνι των μηχανικών. 
Ο κ.Κονακλίδης χαρακτήρισε ως «κατά παραγγελία απόφαση» την προαναφερθείσα κίνηση 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού να χαρακτηρίσει το ΤΕΕ ως «Ενωση Επιχειρηματιών». 

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το υπουργείο Παιδείας υποβαθμίζει τα πτυχία των μηχανικών ΑΕΙ 
αντί να αναβαθμίζει εκείνα των ΤΕΙ, ενώ ισοπεδώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την τεχνική παιδεία. 



                Τεράστιο είναι και το πρόβλημα της ανεργίας των μηχανικών. Όπως σημείωσε ο κ.Κονακλίδης, 
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μεγάλη εταιρία, που μέχρι πέρυσι απασχολούσε 1.250 άτομα για 
κατασκευαστικά έργα στη Β.Ελλάδα, σήμερα έχει προσωπικό μόλις 200 ατόμων. 

                Παρεμβάσεις στην παντεχνική συνάντηση πραγματοποίησαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και 
στελέχη των συλλόγων των μηχανικών, που συμμετείχαν στη συνάντηση. Οι εκπρόσωποι των φορέων 
ζήτησαν δυναμικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών 
για τις αρνητικές επιπτώσεις, που θα είχε ενδεχόμενη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών. 
                Σημειώνεται ότι στις 8.30 το πρωί σήμερα, μηχανικοί του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ 
μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Εγνατίας Οδού ΑΕ, όπου και απέτρεψαν τη δημοπρασία για την 
κατασκευή του κάθετου οδικού τμήματος Αρδάνιο – Ορμένιο, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. 

                Η κινητοποίηση έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαξίωση των μηχανικών, την απίσχναση 
του προγράμματος Δημοσίων Έργων, τις περιορισμένες απορροφητικότητες του ΕΣΠΑ και την απουσία 
δημοπρατήσεων έργων, που έχουν «παγώσει» την αγορά. _ 

 


