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Θεσσαλονίκη 24/02/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γεώργιο Στεργίου

Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου συνάντηση των εκπροσώπων του
Συλλόγου μας με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο Γεώργιο Στεργίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Τον Σύλλογο μας εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος κος Αθανάσιος Κολότσιος και η Γενική Γραμματέας κα Μαρία Αντωνιάδου.
Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η πρόσφατη υπ’ αριθμ. γνωμοδότηση 34/2014 (ΦΕΚ
176 Β/30-01-2014) της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Μηχανικών και ειδικότερα των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας αρχικά εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους
σχετικά με τον τρόπο που λειτούργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να
εκδόσει την παραπάνω γνωμοδότηση. Είναι απαράδεκτο για ένα τόσο κρίσιμης
σημασίας θέμα να αποστέλλεται από πλευράς της Επιτροπής στις 24/12/2013 αίτημα
στους Πανελλήνιους Κλαδικούς Επιστημονικούς Συλλόγους των Μηχανικών και ΌΧΙ
ΣΤΟ ΤΕΕ (Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους και καθ’ ύλην αρμόδιος για το θέμα) για
να παρέχουν τις απόψεις τους μόλις μέχρι τις 03/01/2014. Από πλευράς ΣΜΗΒΕ
δηλώθηκε επανειλημμένα ότι πριν τη σύνταξη του κειμένου της γνωμοδότησης της
Επ. Ανταγωνισμού έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της
χώρας, καθώς και όλων των Συλλόγων των Μηχανικών, να έχει γίνει ανάρτηση στο
opengov και, σε κάθε περίπτωση να δοθεί η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς,
να μελετήσουν το θέμα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Οι θέσεις του Συλλόγου που κοινοποιήθηκαν στον κ. Στεργίου είναι οι εξής:


Απαίτηση για πάγωμα της διαδικασίας και ακύρωση των μέχρι τώρα ενεργειών
από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - να τεθεί υπό
δημόσια διαβούλευση το παρόν ζήτημα, σε λογικά χρονικά πλαίσια, προκειμένου
να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων.



Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
(άρθρο 3 Ν. 3982/2011) απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις, τις οποίες και
αποκτούν κατά τη φοίτησή τους οι Η-Μ Μηχανικοί, ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο
το δημόσιο συμφέρον.
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Κανένα «επαγγελματικό προσόν» δεν αντικαθιστά το γνωστικό αντικείμενο των
σπουδών του Η-Μ Μηχανικού, όταν μάλιστα δεν διευκρινίζεται ο τρόπος με τον
οποίο θα κατοχυρώνεται το όποιο «επαγγελματικό προσόν».



Απαίτηση για κοινοποίηση της μελέτης του Αναπληρωτή καθηγητή Δ. Αυγητίδη
με

τίτλο

‘’Αποκλειστικές

δραστηριότητες

συγκεκριμένων

νομοθετικά

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων’’, στην οποία βασίστηκε η γνωμοδότηση της Επ.
Ανταγωνισμού.
Από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας δηλώθηκε ότι η
Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτούργησε έτσι κατά την κρίση της και συνεπώς δεν
τίθεται θέμα ακύρωσης της διαδικασίας. Επίσης, στις 18/02/2014 στάλθηκε από το
Υπουργείο στην Τρόϊκα το σχετικό νομοσχέδιο για τυχόν παρατηρήσεις και
αναμένεται προσεχώς να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Ο κος Στεργίου δήλωσε ότι η άποψη του Υπουργείου είναι ότι είναι απαραίτητη η
απελευθέρωση του επαγγέλματος και προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο
συμφέρον, το Υπουργείο θα ζητήσει από το ΤΕΕ να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις
επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον κατηγορίες μελετών και για τις προϋποθέσεις
εκπόνησης αυτών.
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Μηχανικών πιστεύει ότι οι προωθούμενες διατάξεις
αντιβαίνουν σαφώς στο σύνταγμα της Ελλάδος που υπερασπίζεται και
προστατεύει την υγεία, την ασφάλεια, την ιδιοκτησία των πολιτών, αλλά και τις
διακρίσεις εις βάρος πολιτών ή ομάδων πολιτών και δηλώνει ότι θα
υπερασπιστεί

πραγματικά το δημόσιο συμφέρον και όχι αντιλήψεις και

πρακτικές που το υποβιβάζουν.
Με τιμή
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Κολότσιος

Μαρία Αντωνιάδου

