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Σ την επιστολή τονίζεται ότι ο Σύλλογος Πολι-
τικών Μηχανικών Ελλάδος µαζί µε το ΤΕΕ

παρακολουθεί τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της
Επιτροπής για την εφαρµογή των πολιτικών που
υιοθετήθηκαν στη Λισαβόνα. 
Και προσθέτει ότι είναι εύλογο το ενδιαφέρον

της από τη στιγµή που προτάσεις Οδηγιών  σαν
αυτή για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
CΟΜ (2004)2, ή πολιτικές σαν αυτήν που επεξερ-
γάζεται η Έκθεση σχετικά µε τον ανταγωνισµό
στον τοµέα των επαγγελµατιών Υπηρεσιών, θί-
γουν βασικές πλευρές της άσκησης του επαγγέλ-
µατος του Πολιτικού Μηχανικού.
Σήµερα στη χώρα µας  µε στοιχεία του 2004 α-

ναλογούν 8 µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων ανά
1.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 3 περίπου εί-
ναι πολιτικοί µηχανικοί όταν η αντίστοιχη αναλο-
γία για τις ευρωπαϊκές χώρες δεν ξεπερνά τους
3 µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων ανά 1.000 κα-
τοίκους. Αναφέρεται ακόµα ότι σε ό,τι αφορά την
«Έκθεση για τον ανταγωνισµό στο τοµέα των ε-
λευθέρων επαγγελµάτων», αυτή  συντάχθηκε
χωρίς να διαθέτει κανένα στοιχείο από την Ελλά-
δα τουλάχιστον για τα επαγγέλµατα των µηχανι-
κών.
Για τα σηµεία που θέτει για διερεύνηση η Έκθε-

ση της Επιτροπής ο Σύλλογος  σε ό,τι αφορά τους
πολιτικούς επισηµαίνει ότι:
Κατώτατες  τιµές  υπηρεσιών: Για τις περισσότε-

ρες από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πολιτικοί
µηχανικοί υπάρχουν κατώτατες αµοιβές που
προσδιορίζονται από το Π.∆. 696/74 και Π.∆.
515/90, καθώς και σε σχετικές εγκυκλίους που κα-
θηλώνουν τις αµοιβές αυτές για τον ιδιωτικό το-
µέα.  Οι Κώδικες αυτοί µε την πολύχρονη καθυ-
στέρηση επικαιροποίησής τους λειτουργούν πε-
ρισσότερο ως διατίµηση της επιστηµονικής εργα-
σίας των µηχανικών. Κάθε σκέψη για κατάργησή
τους θα ήταν λάθος µε καταστροφικές συνέπειες
για τον κλάδο και τους καταναλωτές και θα µας
βρει αντίθετους.

Περιορισµοί  στην  πρόσβαση:  Προϋπόθεση για
την άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µη-
χανικού είναι η απόκτηση του ακαδηµαϊκού τίτλου
µετά από πενταετείς σπουδές και η εγγραφή µε-
τά από επαγγελµατικές εξετάσεις στο Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο Ελλάδος το οποίο έχει συσταθεί ως
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε δικαιοδο-
σία ρύθµισης και ελέγχου της άσκησης του επαγ-
γέλµατος. Αυτή τη στιγµή αριθµεί περίπου τριά-
ντα χιλιάδες πολιτικούς µηχανικούς ανάµεσα στα
µέλη του. ∆εν υπάρχει κανείς περιορισµός στην
πρόσβαση στο επάγγελµα πέραν της αυτονόητης
κατοχής των ελαχίστων προσόντων που θεσπίζει
η πολιτεία για τη διαφύλαξη του επιπέδου ενός ε-
παγγέλµατος µε κρίσιµες επιπτώσεις σε πολλούς

τοµείς του δηµοσίου συµφέροντος. Ο σύλλογος
είναι αποφασισµένος να υπερασπιστεί  την οργά-
νωση αυτή η οποία προφανώς µόνο τον αθέµιτο
ανταγωνισµό µπορεί να ενοχλεί.
Περιορισµοί  ∆ιαφήµισης:  ∆εν υφίστανται για το

επάγγελµα ιδιαίτεροι περιορισµοί πέραν των γε-
νικών όρων για προστασία των καταναλωτών α-
πό αθέµιτες πρακτικές.
Περιορισµοί  στη  δοµή  του  επαγγέλµατος:  Πε-

ριορισµοί ως προς τη νοµική µορφή και τη στελέ-
χωση των επιχειρήσεων τίθενται κυρίως για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών (µελετητές) προς το ∆ηµό-
σιο µε προφανή σκοπό να εξασφαλίσουν ένα υψη-
λό επίπεδο τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών
εγγυήσεων για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ε-
πιχειρήσεις αυτές προς το Κράτος. Το παραπάνω
νοµικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα µας ούτε αυ-
θαίρετο είναι ούτε ασύµβατο µε την πρακτική σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατοχυρώνουν νο-
µοθετικά ορισµένα ελεύθερα επαγγέλµατα. Επι-
πλέον είναι και σύµφωνο µε την ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία.  
Η υιοθέτηση των διαφαινόµενων κατευθύνσε-

ων της Επιτροπής Ανταγωνισµού θα υποβαθµίσει
την ποιότητα του επιστηµονικού µας δυναµικού
και το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Έκθεση για τον ανταγωνισµό  θίγει  
το επάγγελµα του Μηχανικού

Η φιλολογία περί κλειστού επαγγέλµατος των µηχανικών µάλλον
βασίζεται σε άγνοια της πραγµατικότητας, επισηµαίνει, µεταξύ
άλλων, σε επιστολή της  προς τη Γραµµατεία της Επιτροπής
Ανταγωνισµού η ∆ιοίκηση του  Σύλλογου Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδος, αναφερόµενη σε σχετική επιστολή της Γραµµατείας
αλλά και στην πρόσφατη ανακίνηση του θέµατος από τις
Υπηρεσίες της Ε.Ε. και τον εγχώριο Τύπο.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
διοργανώνει στην Αθήνα στο ΕΒΕΑ (Εµπορι-

κό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών), Ακα-
δηµίας 7, στην αίθουσα «Ερµής», 6ος όροφος, ε-
πιστηµονική ηµερίδα µε
θέµα:

«Κατασκευές από
Χάλυβα: Σύγχρονες τάσεις και κανονισµοί».
∆ιάρκεια της Ηµερίδας: 9:30 - 14:30 µ.µ.
Η θεµατολογία του συνεδρίου είναι: Κατα-

σκευές από Χάλυβα  Νέα Γενιά Ευρωκωδίκων -

ΕΝ3, Σύνδεσµοι δυσκαµψίας κτιρίων από χάλυβα,
Καλωδιωτές οροφές. 

Η είσοδος είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να αποστέλ-
λουν την εκδήλωση εν-
διαφέροντος στο φαξ:

210-9235.959, κ. Κατσιάδα ή στο φαξ: 210-
6018.014, κ. Σαρρή και e-mail: info@infocus-
epe.gr spme@tee.gr Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλ.: 210-9238.170.

30  Νοεµβρίου  2005,  στο  ΕΒΕΑ

Σεµινάριο Σκυροδέµατος 

Σ εµινάριο µε θέµα την Τεχνολογία Σκυροδέµα-
τος αρχίζει από τον ∆εκέµβριο  του  2005  έως

τον  Φεβρουάριο  του  2006  και ηµέρες διεξαγωγής
∆ευτέρα : 17:00 µ.µ. - 21:00 µ.µ.,  Τετάρτη : 17:00 µ.µ. -
21:00 µ.µ., Παρασκευή: 9:00 π.µ. - 15:00 µ.µ. (τεχνική
επίσκεψη).

Κόστος συµµετοχής: 100 ευρώ (Μηχανικοί πε-
νταετίας: 50 ευρώ).
Οι ενδιαφερόµενοι Μηχανικοί µπορούν να υπο-
βάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στον ΣΠΜΕ
(τηλ.: 210-9238.170) µέχρι και την Τετάρτη 23 Νο-
εµβρίου 2005 (fax: 210-9235.959, e-mail:
spme@tee.gr). Έντυπο αιτήσεως εγγραφής στο
site του ΣΠΜΕ (www.spme.gr)  

Κατασκευές από χάλυβα
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Αυτό επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΜΗ-ΒΕ, ο οποίος όπως τονίζει, παρακολουθεί το
ξεδίπλωµα µιας ευρύτατης επίθεσης στις κατα-
κτήσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα του συ-
νόλου των µηχανικών. 
Ο ισχύων ασφαλιστικός νόµος οδηγεί σε

σταδιακή συρρίκνωση την επικουρική ασφάλιση
και ανοίγει το δρόµο στην ουσιαστική ιδιωτικο-
ποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης µέσα από τα
λεγόµενα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
Προωθεί την προς τα κάτω εξίσωση των δικαιω-
µάτων µέσα από την ενοποίηση των Ταµείων,
αυξάνει ουσιαστικά τα όρια ηλικίας συνταξιοδό-
τησης, διαιωνίζει τις χαµηλές συντάξεις και δια-
τηρεί υποβαθµισµένη την κρατική χρηµατοδότη-
ση. 
Λύσεις στο ασφαλιστικό, σηµαίνει αγώνα για

υπεράσπιση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρα-
κτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος, αποτροπή
των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, α-
πόρριψη της πολιτικής της ανταποδοτικότητας,
αναθεώρηση του συνόλου του νοµοθετικού
πλαισίου της ασφάλισης των Μηχανικών, τριµε-
ρή χρηµατοδότηση των εισφορών µε ποσοστά
συµµετοχής 3/9 για το κράτος, 4/9 για των ερ-
γοδότη και 2/9 για τον ασφαλισµένο, άµεση α-
πόδοση των παρακρατούµενων εργοδοτικών
και κρατικών εισφορών στα Ταµεία, διεκδίκηση
των απωλειών των αποθεµατικών από την άτο-
κη κατάθεσή τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι συντάξεις

των µηχανικών που ασφαλίστηκαν µετά την 1-1-
1993 θα είναι περίπου στο µισό σε σχέση µε αυ-
τές που δίνονται σήµερα.
Ο ΣΜΗΒΕ µεταξύ άλλων ζητά πλήρη σύνταξη

µετά από 30 χρόνια ασφάλισης µε µείωση των
ορίων συνταξιοδότησης στα 60 και 55 χρόνια

για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, πλήρη α-
σφαλιστική κάλυψη των ανέργων, να καταργη-
θεί ο διαχωρισµός νέων και παλαιών ασφαλι-
σµένων, χωρίς  πρόσθετη επιβάρυνση των α-
σφαλισµένων, ίδρυση Ταµείου Ανεργίας για τους
άνεργους και υποαπασχολούµενους µηχανικούς,
τακτική και αναλυτική γνωστοποίηση των ενερ-
γειών του ΤΣΜΕ∆Ε σε όλους τους ασφαλισµέ-
νους Μηχανικούς,άµεση µηχανοργάνωση του
ΤΣΜΕ∆Ε για τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών
του, αποδέσµευση του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπε-
ζα Αττικής και το Χρηµατιστήριο, δηµιουργία
διαδικασίας ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και
αναθεώρηση της απόφασης της Α/ΤΕΕ της
8ης/3/2003, καταβολή από την Πολιτεία των α-
σφαλιστικών εισφορών των στρατευµένων και
µεταπτυχιακών µηχανικών, µειωµένες εισφορές
κατά 50% των µηχανικών κάτω της πενταετίας,
µείωση των εισφορών στα προ του 1992 επίπε-
δα. Πλήρης δωρεάν φαρµακευτική κάλυψη και ά-
µεση τριπλάσια αύξηση των ποσών ιατρικής κά-
λυψης. 

Εκλογή  νέου  ταµία

Μ ετά την υποβολή δήλωσης παραίτησης
του Ταµία του ∆Σ του ΠΣΧΜ Π. Σαµαρά α-

πό µέλος του ∆Σ του ΠΣΧΜ για επαγγελµατι-
κούς και προσωπικούς λόγους, το ∆Σ του
ΠΣΧΜ έκανε αποδεκτή την παραίτησή του, και
µετά  από διαδοχικές κλήσεις των κατά σειρά
επιλαχόντων του ίδιου συνδυασµού, το ∆Σ του
ΠΣΧΜ επικύρωσε τη συµµετοχή στο ∆Σ  της
χηµικού µηχανικού  Γ.  Νίκου  και σε ψηφοφορία
που έγινε για την εκλογή νέου Ταµία του ∆Σ,
και πρόταση του προέδρου του ΠΣΧΜ για συµ-
µετοχή της η κα Γ Νίκου υπερψηφίστηκε οµό-
φωνα. 
Η νέα Ταµίας  του ∆Σ παράλληλα ανέλαβε

και τα οργανωτικά καθήκοντα του Τοµέα ∆η-
µοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων και του Τοµέα
Παιδείας καθώς και της Συνδέσµου µε την Μό-
νιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος-Ποιότητας.

Το  βιοντίζελ  
στην  ελληνική  αγορά

Τ ο  Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής & ∆υτι-
κής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλό-

γου Χηµικών Μηχανικών διοργανώνει ηµερίδα,
µε θέµα «Βιοκαύσιµα - Το βιοντίζελ στην ελλη-
νική αγορά» που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευ-
τέρα  7  Νοεµβρίου  2005  στο Αµφιθεάτρο των
Τοπογράφων «Ι. Τσιούµης» της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ. 
Η ηµερίδα απευθύνεται στους µηχανικούς

και επιστήµονες όλων των κλάδων καθώς και
σε συναφείς εταιρείες και επαγγελµατικούς
κλάδους που σχετίζονται άµεσα µε την εισα-
γωγή του βιοντίζελ στην ελληνική αγορά καυ-
σίµων. 
Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: 
«Το βιοντίζελ στην ελληνική αγορά», «Η

παραγωγή του βιοντίζελ», «Ιδιότητες και ποι-
οτικός έλεγχος βιοντίζελ»,  «Βιοντίζελ και
ποιότητα του περιβάλλοντος», «Επίδραση του
βιοντίζελ στις µηχανές εσωτερικής καύσης».
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε τον κ. Γ. Μαρνέλλο στα
τηλέφωνα: 6977-347.022 ή 2310-229.776.

Νέο Σωµατείο 

Τ η λειτουργία του νέου Σωµατείου Μηχανικών
Αττικό Μετρό (ΣΜΑΜ), ανακοίνωσε µε επιστο-

λή της προς το ΤΕΕ, η διοίκησή του, η οποία προ-
σβλέπει, όπως επισηµαίνει, σε µόνιµη συνεργα-
σία µεταξύ του ΤΕΕ και του νέου Σωµατείου για
την από κοινού αντιµετώπιση και επίλυση των
εργασιακών, ασφαλιστικών και µισθολογικών
προβληµάτων των εργαζοµένων που εκπροσω-
πούν.

Ασφαλιστικό  &  Μηχανικοί  -  Λειτουργία
του  ΤΣΜΕ∆Ε

ÓÌÁÌ

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος καλεί
τους µηχανικούς να συµµετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις που θα
γίνουν για το ασφαλιστικό µε την κατάληψη των γραφείων του
ΤΣΜΕ∆Ε της Θεσσαλονίκης τη ∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου 2005
προκειµένου να οργανωθεί πιο αποτελεσµατικά η αντίσταση στην
προϊούσα κατάρρευση των ασφαλιστικών τους  δικαιωµάτων.




