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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:

Συνάντηση με Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης & Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Μακεδονίας

Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου συνάντηση των εκπροσώπων του
κλάδου μας με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κο Θεόδωρο Καράογλου. Το
Σύλλογο μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Αθανάσιος Κολότσιος και η Γενική
Γραμματέας κα Μαρία Αντωνιάδου. Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
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Οι εκπρόσωποι του κλάδου μας ενημέρωσαν πλήρως τον Υπουργό ΜακεδονίαςΘράκης σε ό,τι αφορά στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών
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Ανταγωνισμού) και τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις, που
προκαλούν την απαράδεκτη, αντιδεοντολογική, αντιεπιστημονική και επικίνδυνη
ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων
Μηχανικών. Ο Υπουργός, αφού άκουσε με προσοχή τις απόψεις των εκπροσώπων
του κλάδου μας, δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τις απόψεις αυτές στον Υπουργό
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και εξέφρασε την επιφύλαξη του για τον τρόπο
πιθανής

εισαγωγής
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Συγκεκριμένα τόνισε ότι εφόσον εισαχθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή με τη μορφή ενός
άρθρου και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, πιθανότατα δεν θα δοθεί χρόνος
δημόσιας διαβούλευσης και παρουσίασης των απόψεων των αρμόδιων φορέων. Οι
εκπρόσωποι του κλάδου εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοιου είδους
μεθόδευση διαμόρφωσης τετελεσμένων και την έντονη δυσαρέσκεια για την
απαξίωση του κλάδου, αλλά και των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της
χώρας μας.
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος
κο Θεοφάνη Παππά. Από πλευράς της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης συμμετείχαν επίσης ο
κος Νικόλαος Τσοτσόλης (Γενικός Δ/ντης Ανάτπυξης), η κα Γλυκερία Σαλγκάμη
(Δ/ντρια Δ/νσης Βιομηχανίας) και ο κος Στέργιος Παπαπαναγιώτου (Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών). Στη συνάντηση αυτή, μαζί με τους υπόλοιπους
εκπροσώπους του κλάδου παρευρέθηκε και ο Ταμίας του ΣΜΗΒΕ κος Πασχάλης
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Κόπτσης. Οι εκπρόσωποι της Δ/νσης Ανάπτυξης ενημερώθηκαν σχετικά και
παρέλαβαν κοινό Υπόμνημα του ΣΜΗΒΕ και του ΠΣΔΜ-Η σε ό,τι αφορά στα
επαγγελματικά δικαιώματα των Η-Μ Μηχανικών. Οι εκπρόσωποι της Δ/νσης
Ανάπτυξης άκουσαν προσεκτικά τις απόψεις μας και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης
δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις απόψεις μας στους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Επίσης, ζήτησε από τους Δ/ντές
Ανάπτυξης να διαμορφώσουν τις απόψεις της Υπηρεσίας τους σχετικά με τις όποιες
πιθανές παρενέργειες συνεπάγεται η εφαρμογή του προωθούμενου νομοθετήματος
για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για το δημόσιο συμφέρον.
Πριν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρχε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
συναδέλφων στο ισόγειο του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Διανεμήθηκε στους μηχανικούς αλλά και στους
διερχόμενους πολίτες σχετικό πληροφοριακό υλικό.
Ο ΣΜΗΒΕ ζητά το πάγωμα της μέχρι τώρα διαδικασίας και προτείνει να δοθεί
εύλογος χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Πολυτεχνεία,
Σύλλογοι Μηχανικών, ΤΕΕ) προκειμένου να διαμορφώσουν από κοινού το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.
Επίσης, καλεί τα μέλη του να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και να
ενισχύουν με την παρουσία τους κάθε προσεχή δράση του Συλλόγου.
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