Αθήνα 19.12.2020

Προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε

Θέμα: «Εισαγωγή θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ»
Κύριε Πρόεδρε,
Με το παρόν αιτούμαστε την εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη των κάτωθι θεμάτων.
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης περί εγγραφής των
αποφοίτων Κολλεγίων στο ΤΕΕ
2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Αντιπροσωπεία σχετικά με την πορεία υλοποίησης του
Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Για τις παρατάξεις
ΔΕΣΜη (ΕλΕΜ – Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών)
Ενωτική Επιστημονική Συνεργασία Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ανατίναξη

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
1. Βαφειάδης Κωνσταντίνος
2. Γιανναδάκης Αθανάσιος
3. Γρηγορόπουλος Αθανάσιος
4. Καραγιάννης Χρίστος
5. Καρμανιώλος Εμμανουήλ
6. Κορνελάκης Γιώργος
7. Κυριακόπουλος Ιωάννης
8. ΠατεράκηςΝικόλαος
9. Σαμιωτάκης Αντώνης
10. Σπαντιδάκης Στυλιανός
11. Τζάρας Μιχαήλ
12. Τρίαντος Νικόλαος
13. Φραγκιαδάκης Νικόλαος
14. Χειράκη Ελένη

Θέμα 1ο
«Εξίσωση

Κολλεγίων

νεοφιλελεύθερη

με

πολιτική

τα

Πολυτεχνεία

ισοπέδωσης

της

και

τις

Δημόσιας

Πολυτεχνικές
Παιδείας,

Σχολές:

του

Άκρατη

Επιστημονικού

Δυναμικού, Ασφάλειας και Ποιότητας των Έργων και Κατασκευών, του Δημόσιου
Συμφέροντος»
Η χωρίς διαβούλευση και εκπρόθεσμη ψηφισθείσα νομοθετική τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας επιβεβαιώνει την ορθότητα της αντίθεσης των Διπλωματούχων Μηχανικών σχετικά με την
ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία τίτλων σπουδών που ξεκίνησε μεθοδευμένα η Κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας από τον Οκτώβριο του 2019. Ήταν εμφανές και τώρα πλέον γίνεται ξεκάθαρη
η πολιτική της κυβέρνησης εμπορευματοποίησης και ισοπέδωσης της δημόσιας παιδείας. Μια
πολιτική η οποία όχι μόνο είναι κατάφωρα άδικη για το σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας, αλλά
εγκυμονεί και άμεσους κινδύνους για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών αλλά και το
Δημόσιο συμφέρον. Γίνεται πλέον σαφές ότι η Κυβέρνηση, πιστή στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της
και

την εφαρμογή

του

Αγγλοσαξονικού

μοντέλου

(στρεβλά

εφαρμοσμένου

και

αυτού),

«οραματίζεται» το μέλλον των Ελλήνων Μηχανικών ως μια πραγματικότητα όπου ελάχιστοι θα
κατέχουν θέσεις ευθύνης και οι υπόλοιποι θα είναι απλώς αναλώσιμοι. Η Κυβέρνηση προωθεί την
εξαφάνιση των αυτοαπασχολούμενων Διπλωματούχων Μηχανικών και τη δημιουργία μιας πλατιάς
μάζας αναλώσιμου «επιστημονικού» δυναμικού. Πληθωρίζει ανεξέλεγκτα το επάγγελμα του
μηχανικού με φυσική συνέπεια την υποβάθμισή του διότι αντλεί, ως μη όφειλε, επαγγελματικό
δυναμικό από μεσαίες βαθμίδες τεχνικής εκπαίδευσης. Θα καταλήξουμε πολύ σύντομα να έχουμε
Μηχανικούς, χωρίς εργοδηγούς και τεχνίτες. Αυτό συνιστά στρέβλωση βαριάς μορφής
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται
από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα
άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική
για την Δημόσια Παιδεία.
Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει το
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων με αυτό των αποφοίτων
Κολεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος
και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της
Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πολλώ δε μάλλον όταν πλέον με εκβιαστικό τρόπο το η
κυβέρνηση νομοθέτησε την υποχρεωτικότητα εγγραφής των αποφοίτων Κολλεγίων αμφιβόλου
ακαδημαϊκής κατάταξης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Το ΤΕΕ, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και
κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο
συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων

προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο
την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους
σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από
διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό,
επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική της άκριτης εμπορευματοποίησης της
Παιδείας και της Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να
καταργηθεί στην πράξη.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αντιτίθεται πλήρως με την
επιχειρούμενη defacto εξίσωση των κολεγίων με τα Ελληνικά Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές
Σχολές μέσω της εγγραφής των αποφοίτων τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και με την
παρούσα εισήγηση αποφασίζει:
1.

Να προχωρήσει σε παντεχνικό συντονισμό με τους επιστημονικούς συλλόγους, τα

σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς συλλόγους
2.

Να προχωρήσει σε πολύμορφες κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του παντεχνικού

συντονισμού
3.

Να στηρίξει έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις

4.

Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την κατάπτωση της

ψηφισθείσας τροπολογίας

Θέμα 2ο
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Οι εμμονές της Κυβέρνησης απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες και
στην κοινή λογική»

Για άλλη μια φορά, δυστυχώς, οι πολίτες και ο Τεχνικός κόσμος βρίσκονται στις μυλόπετρες του
κυβερνητικού μυωπισμού και της εμμονικής επικοινωνιακής πολιτικής απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Η
Κυβέρνηση επαίρεται για τη γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων παραγνωρίζοντας ότι το σύνολο
του Τεχνικού Κόσμου, ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση, διαφωνεί με την πολιτική
της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χθεσινή «δημοπρασία» του προγράμματος για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, όπου σε 15 λεπτά ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξανεμίστηκε με μόνο
κριτήριο

τη

χρονική

προτεραιότητα.

Καμία

κοινωνική

προτεραιότητα,

καμία

ενεργειακή

προτεραιότητα.

Για μια ακόμα φορά οι πολίτες διαπίστωσαν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα κριτήριο
οικονομικής – κοινωνικής ή ενεργειακής προτεραιότητας παρά μόνο μια ψυχρή λοταρία που εκθέτει
τους εμπνευστές της.

Για ακόμα μία φορά χιλιάδες εργατοώρες προεργασίας από τα τεχνικά γραφεία πετάχτηκαν στον
κάλαθο των αχρήστων καθώς εκατοντάδες αιτήσεις είτε δεν ολοκληρώθηκαν, ή όταν υποβλήθηκαν
είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.
Για ακόμα μία φορά οι μηχανικοί βλέπουν την επαγγελματική και επιστημονική τους αξιοπρέπεια να
συνθλίβεται, όταν μετατρέπονται για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες σε άλογα κούρσας και γίνονται
βορά στις ορέξεις Υπουργών και λοιπών μαθητευόμενων μάγων που ξεκάθαρα πλέον είτε δεν
θέλουν ή δεν μπορούν ή έχουν αλλότρια σχέδια.

Όμως η κοινωνική και εθνική αναγκαιότητα πρέπει να είναι άλλη.

Όταν το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που αδυνατεί να έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι
του είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του μέσου Ευρωπαϊκού όρου, τότε το ζητούμενο δεν είναι
ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση γρηγορότερα, αλλά το ποιος έχει περισσότερη ανάγκη και ποιες
είναι εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους εθνικούς ενεργειακούς και
περιβαλλοντικούς στόχους. Με αντικειμενικά κριτήρια, όπως το σύνολο του Τεχνικού κόσμου έχει
υποδείξει στην Κυβέρνηση. Άλλωστε, δεν έχει καμία σημασία να δίνεις παραπάνω επιδότηση σε

κάποιον που έχει χαμηλά εισοδήματα αν τελικά δεν μπορεί να κάνει καν αίτηση. Ίσα ίσα που είναι
και εμπαιγμός του χειρίστου είδους.

Η Κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανοικτό με συνεχώς διαμορφούμενο
προϋπολογισμό, με τακτές ημερομηνίες ορόσημο για την αξιολόγηση των προτάσεων, στο οποίοι οι
πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους
δυνατότητες. Κατ’ ελάχιστο, ακόμα και με την υφιστάμενη δομή του προγράμματος, ήταν
τουλάχιστον ανεξήγητη η αφαίρεση της ιδιότητας του επιλαχόντα αιτούντα, ώστε σε πιθανή
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ή οριστικοποίησης των δικαιούχων και των αντίστοιχων
προϋπολογισμών να μπορέσουν περισσότεροι πολίτες να ενταχθούν.

Η Κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική της δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά
υπηρεσιών και στην αγορά υλικών και εμπορευμάτων με εποχική έξαρση ζήτησης. Αφήνει
απροστάτευτο τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκθέτοντας τον στη δυναμική μιας αγοράς που
βρίσκεται σε lockdοwn και προσπαθεί να βγάλει τα “σπασμένα” μιας ολόκληρης χρονιάς.

Καλούμε τον Υπουργό και την Κυβέρνηση να σταματήσει την τραγική διαδικασία του Εξοικονομώ
Αυτονομώ και να ακούσει τον Τεχνικό Κόσμο. Να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου καλόπιστα,
ώστε να δοθεί λύση προς όφελος όλων. Το Υπουργείο οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά
τα στατιστικά στοιχεία που έχει στην διάθεση του, αναφορικά με το πότε κατατέθηκε χρονικά η
πρώτη αλλά και η τελευταία αίτηση αλλά και τους ακριβείς χρόνους κατάθεσης των λοιπών
αιτήσεων που καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στο σύστημα, για κάθε περιφερειακό πρόγραμμα του
Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε δηλώνει απερίφραστα ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο δε επιθυμεί
να κάνει έναν τέτοιο διάλογο θα μποϊκοτάρει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη συνέχιση μιας τέτοιας
φαρσοκωμωδίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

