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ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 4η τακτική συνεδρίαση ασχολήθηκε με την κατάργηση
του κώδικα αμοιβών μηχανικών και επιβεβαίωσε την πάγια θέση του ΤΕΕ για την
αναγκαιότητα ύπαρξης του κώδικα ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών.
Ο τεχνικός κόσμος εδώ και μήνες βιώνει καθημερινά:
• Την ανεργία και τις πολιτικές συρρίκνωσης του τεχνικού αντικειμένου σε δημόσια
και ιδιωτικά έργα, στο δημόσιο τομέα, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην παιδεία,
στην έρευνα και στην καινοτομία, με άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη και την
απασχόληση των μηχανικών αλλά και όλων των υπολοίπων κλάδων εργαζόμενων
που συμμετέχουν στο σύστημα παραγωγής των τεχνικών έργων.
• Τη μαζική εξαγωγή του μεγαλύτερου εθνικού μας πλούτου, των επιστημόνων, στο

εξωτερικό ή την περιθωριοποίησή του στην ανεργία και τα αδιέξοδά της.
• Ένα αναιτιολόγητα άθλιο ασφαλιστικό σύστημα και ένα Ταμείο, που λόγω της

υποστελέχωσης και της εγκατάλειψης από το Υπουργείο, αποτελεί κύρια πηγή της
μαύρης εργασίας, καθημερινή ταλαιπωρία, και ύβρη προς τους συνταξιοδοτούμενους
και τους υπό συνταξιοδότηση μηχανικούς.
•Ένα δημόσιο τομέα που συνεχώς υποβαθμίζει το ρόλο και τη στελέχωση των
τεχνικών του υπηρεσιών, ενώ συμπεριφέρεται στον Μηχανικό με προσβλητικό τρόπο
στην εξέλιξη του, στη μοριοδότησή του, στις αμοιβές του.
• Ένα κράτος που μειώνει δραστικά το ΠΔΕ, δεν δημοπρατεί και δεν προγραμματίζει

νέα έργα και μελέτες, δεν τρέχει το ΕΣΠΑ και δεν πληρώνει τις οφειλές του προς
τις εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, οι οποίες όμως για αυτές τις
ανείσπρακτες οφειλές αποδίδουν ΦΠΑ και καταβάλλουν ασφαλιστικές
εισφορές και φόρο.
• Ένα τραπεζικό σύστημα, που καταδυναστεύει τον πολίτη και τον επιχειρηματία και
προσπαθεί να διατηρήσει τα υπερκέρδη του και την απόλυτη κυριαρχία στον
κατασκευαστικό τομέα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς κανένα περιορισμό από
την πολιτεία, χωρίς τη θέσπιση των ίδιων κανόνων ή τομών που απαιτούνται για
όλους τους υπόλοιπους
• Ένα φορολογικό πλαίσιο άδικο, στρεβλό και υπεύθυνο για την ώθηση του κλάδου
σε μη επιθυμητές καταστάσεις.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της άγριας εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας, η
Κυβέρνηση προχώρησε, με την ψήφιση σχετικού σχεδίου Νόμου, στην κατάργηση
του κώδικα αμοιβών των Μηχανικών, εντάσσοντας στα κλειστά επαγγέλματα το
επάγγελμα του μηχανικού για την άσκηση του οποίου όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει
κανένας περιορισμός. Ενός κώδικα που έχει διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών

υψηλού επιπέδου από τους μηχανικούς προς την κοινωνία μιας και προστάτευε έως
σήμερα την παροχή επιστημονικού έργου και υπηρεσίας από την υποβάθμιση σε
απλό εμπόρευμα.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου τονίζει ότι, ειδικά κάτω από την πίεση
της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, η κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών
θα οδηγήσει:
 σε στρεβλώσεις στο επάγγελμα και στην αγορά
 σε αφανισμό των μικρών και μεσαίων ιδιωτικών μελετητικών γραφείων προς

όφελος των μεγάλων συμφερόντων
 σε υποβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών
 σε αύξηση του κόστους κατασκευής σε βάρος του τελικού καταναλωτή

και θα θέσει σε κίνδυνο αυτήν την ίδια την ασφάλεια των κατασκευών της
σεισμογόνου περιοχής μας αφού θα έχει επιβάλλει τον οικονομικό ανταγωνισμό σε
έναν επαγγελματικό χώρο που ο ανταγωνισμός έως σήμερα είχε να κάνει με την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχετικά με το επάγγελμα και τις αμοιβές των Μηχανικών η Αντιπροσωπεία του ΠΤ
Πελοποννήσου του ΤΕΕ επισημαίνει ότι:
• Καμία κοινοτική οδηγία δεν κατατάσσει το επάγγελμα του Μηχανικού στα κλειστά

και άρα το ψευδεπίγραφα αποκαλούμενο «άνοιγμά» του δεν αποτελεί επιταγή των
Βρυξελλών. Το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα δεν είναι κλειστό αφού σε
αυτό μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε πληροί τα τυπικά προσόντα χωρίς
ποσοτικούς, γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.
• Μηχανισμό καθορισμού των αμοιβών των Μηχανικών και μάλιστα με υποχρεωτικό
κώδικα αμοιβών διαθέτουν το 90% των χωρών της Ε.Ε.
• Η αμοιβή του Μηχανικού στην Ελλάδα ανέρχεται στο 3-4% του συνολικού κόστους

κατασκευής του έργου και κυμαίνεται στα κατώτατα επίπεδα του μέσου όρου των
αμοιβών των Ευρωπαίων Συναδέλφων. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με την
κατάργηση του κώδικα αμοιβών θέλει να επιφέρει μείωση του κόστους κατασκευής
των έργων ενώ είναι προφανές ότι το τελευταίο που την ενδιαφέρει είναι αυτό καθώς
μένει παθητικός θεατής στην κούρσα αυξήσεων των τιμών υλικών και δεν λαμβάνει
κανένα μέτρο προστασίας των καταναλωτών από τα καρτέλ των υλικών.
• Έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει Νομικό Πλαίσιο βάσει του οποίου ο μελετητής-

επιβλέπων Μηχανικός είναι υπεύθυνος εφ’ όρου ζωής για την ποιότητα των
κατασκευών ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτή δεν εξαρτάται από δικές του
επιλογές.
• Η κατάργηση του κώδικα ελαχίστων αμοιβών είναι μία ακόμη μεθόδευση στην

επιχείρηση σπίλωσης, κοινωνικής απαξίωσης και υποβάθμισης των Επιστημόνων
Μηχανικών στην Ελλάδα που έρχεται να συμπληρώσει τους σχεδιασμούς της
κυβέρνησης για απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων σε τεχνικούς χαμηλότερων
εκπαιδευτικών βαθμίδων.

• Αντιδρούμε

στην προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του
επιστημονικού έργου και αντιστεκόμαστε στην ισοπέδωση και τον λαϊκισμό. Δεν
αποτελούν οι Μηχανικοί το νέο φθηνό εργατικό δυναμικό που η οικονομική ολιγαρχία
επιθυμεί και ονειρεύεται.
• Με απαξίωση ,υποβάθμιση και περιορισμό του ρόλου της μεγάλης μάζας των

Μηχανικών και με την κυβερνητική αδράνεια σε ότι αφορά στην ύφεση της
οικοδομικής δραστηριότητας που βιώνουμε αυτόν τον καιρό, δεν μπορεί να υπάρξει
ούτε οικονομική ούτε κοινωνική ανάπτυξη.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί τους μηχανικούς της Πελοποννήσου να πάρουν
μαζικά μέρος στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 23-2-2011 και να
διαμαρτυρηθούν έτσι μαζί με όλους τους άλλους φορείς εργαζομένων για την
πολιτική που ακολουθείται.
Θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι με ενώ με το σχέδιο νόμου καταργείται ό κώδικας
αμοιβών δεν διασφαλίζονται ούτε τα ελάχιστα που είναι:
•

Η ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

•

Η θεσμοθέτηση Φορέα Μητρώων, Διαβάθμισης και Πιστοποίησης τεχνικών
επαγγελμάτων με τη συμμετοχή της ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ και των αρμόδιων
Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.

•

Η θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και η λειτουργία
του από το ΤΕΕ.

•

Η διατήρηση του συστήματος ελέγχων της ποιότητας των ιδιωτικών έργων και
των προϋπολογισμών τους, καθώς και του συστήματος πληρωμών.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες που έχει
απέναντι σε μια περιφέρεια που βιώνει οικονομικό μαρασμό και να ασκήσει πολιτική
προς το όφελος των μεγάλων μαζών και όχι των μεγάλων συμφερόντων.
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