ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ
Για την Τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε.

Στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, το έργο που προσφέρει το Τ.Ε.Ε. προς
όφελος των μελών του, των Μηχανικών της Ελλάδας, φαίνεται μηδαμινό. Η
απαξίωση του Τ.Ε.Ε. είναι γεγονός και επακόλουθο της λανθασμένης στρατηγικής
και πολιτικής που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια.
Μελετώντας τις εισηγήσεις των λοιπών παρατάξεων και συναδέλφων περί
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. συναινώ σε συγκεκριμένες
προτάσεις που αφορούν στον τρόπο εκπροσώπησης του σώματος των μηχανικών.
Πιο συγκεκριμένα προτείνω:
Ως προς τη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας:
1. Καθιέρωση ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας (σημείο όπου συμφωνεί η
πλειοψηφία των συναδέλφων).
2. Κατάργηση της έννοιας του παραταξιακού ψηφοδελτίου και εισαγωγή ενός
ενιαίου ψηφοδελτίου ανά περιφέρεια, με σταυροδοσία ανάλογη του
αριθμού των εκλέξιμων υποψηφίων (συνάδελφος Ευθυμιάδης). Ως εκ
τούτου, κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών
(συνάδελφοι Ακριτίδης, Μήτρου).
3. Εφαρμογή της αναλογικής εκπροσώπησης όλων των γεωγραφικών
διαμερισμάτων της Χώρας (συνάδελφος Ακριτίδης) με ελάχιστο αριθμό τα 2
μέλη ανά περιφέρεια (Αφετηρία).
4. Να ψηφίζουν μόνο οι μηχανικοί που δεν οφείλουν εισφορές στο Τ.Ε.Ε.
(ΔΥΝΑΜΗ-ΑΚΜΗ).
Ως προς τον αριθμό μελών της Α/Τ.Ε.Ε.:
Κατάργηση της συμμετοχής των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών
Ειδικότητας στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. (συνάδελφος
Μήτρου). Ως εκ τούτου μείωση των μελών της Α/Τ.Ε.Ε. από τα 200 στα 155
μέλη.
Ως προς τον αριθμό θητείας των οργάνων:
1. Τετραετή διάρκεια θητείας των Οργάνων και Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (συμφωνεί
η πλειοψηφία), χωρίς αναδρομική ισχύ (Περιφερειακή Συνεργασία) και οι
εκλογές να διεξάγονται το Νοέμβριο του τελευταίου έτους της θητείας
(ΔΥΝΑΜΗ-ΑΚΜΗ).
2. Εκλογή μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. έως 4 θητείες (Αφετηρία, ΔΗΣΥΜ,
ΔΥΝΑΜΗ-ΑΚΜΗ).

3. Εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε. έως 3 θητείες (συνάδελφος
Ακριτίδης, Αφετηρία, ΔΗΣΥΜ, ΔΥΝΑΜΗ-ΑΚΜΗ).
4. Εκλογή μελών Προεδρείου Αντιπροσωπείας έως 2 θητείες.
5. Εκλογή Προέδρου Τ.Ε.Ε. έως 2 θητείες.
(Στις παραπάνω προτάσεις οι θητείες μπορούν να είναι συνεχείς ή/και όχι.)
Ως προς την εκλογή οργάνων από την Αντιπροσωπεία:
1. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εκλογής νέων οργάνων εντός του έτους
ψηφοφορίας με σκοπό την ανάληψη καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου του νέου
έτους (ΔΗΣΥΜ).
2. Ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση για όλες τις θέσεις του Προεδρείου της
Αντιπροσωπείας (Περιφερειακή Συνεργασία).
3. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας σε μία διαδικασία.
4. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής σε μία διαδικασία.
(Οι προτάσεις 2 και 3 είναι κοντά στην πρόταση της ΡΠΜ η οποία προτείνει μία
διαδικασία και για τις δύο εκλογές.)
Ως προς τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας:
Για το θέμα των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, συμμερίζομαι την
άποψη του συνάδελφου Ακριτίδη περί δημιουργίας νέου οργάνου καθώς και των
παρατάξεων ΔΥΝΑΜΗ-ΑΚΜΗ ότι τα μέλη αυτά δεν αποτελούν μέλη της
Αντιπροσωπείας αλλά επιστημονικούς συμβούλους στις αντίστοιχες
επιστημονικές ειδικότητες και η εκλογή αυτών οφείλει να γίνεται σε ενιαίο ανά
ειδικότητα ψηφοδέλτιο με έως 3 σταυρούς.
Ως προς τα Περιφερειακά Τμήματα:
Η πρότασή μου, για την εκλογή Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων, είναι η
καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου ανά περιφέρεια, καταργώντας την ύπαρξη των
παραταξιακών. Τα μέλη να προκύπτουν σύμφωνα με τη σταυροδοσία και τα όρια
θητείας να εφαρμόζονται σε αντιστοιχία με αυτά της Κεντρικής Αντιπροσωπείας.
Ζητώ στην παρούσα Αντιπροσωπεία τη δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος
Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στο ίδιο καθεστώς
με τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα. Σήμερα, οι μηχανικοί των Κυκλάδων
είναι αυτοί που ίσως πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλον συνάδελφο καθώς
έχουν να αντιμετωπίσουν, πέρα των άλλων προβλημάτων, το πρόβλημα της
νησιωτικότητας και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Οι δουλειές
είναι λιγοστές και ο ανταγωνισμός μεγάλος.
Να ορίζονται από τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη του Τ.Ε.Ε. που το
εκπροσωπούν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, ώστε να αποφεύγεται η μη
παρουσία τους. Ως λύση τέτοιων προβλημάτων που εκθέτουν το Τ.Ε.Ε., προτείνω
την σύνταξη καταλόγου μελών τα οποία θα παρευρίσκονται ως εκπρόσωποι του
Τ.Ε.Ε., θα έχουν την εντοπιότητα και δε θα προβαίνουν σε μετακινήσεις από την
Αθήνα.

Ως προς το ρόλο του Τ.Ε.Ε. στην κοινωνία:
Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να επανακτήσει το ρόλο του ως θεσμοθετημένος τεχνικός
σύμβουλος του Κράτους. Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να βρίσκεται
μπροστά σε όλα τα προβλήματα των μελών του, των μηχανικών της Ελλάδας, και
να παρεμβαίνει έγκαιρα, με αποφασιστικότητα, σε όλα τα τεχνικά ζητήματα της
χώρας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οφείλει
να αρνείται τη δημιουργία σχολών πενταετούς φοίτησης, οι οποίες φέρουν τον
τίτλο του μηχανικού, χωρίς να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων επαγγελματικά
δικαιώματα στους αποφοίτους τους. Το Τ.Ε.Ε., αν θέλει να έχει ουσιαστικό ρόλο,
οφείλει να συμμετέχει και να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα σπουδών της εκάστοτε
σχολής μηχανικού, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την επάρκεια του γνωστικού
αντικειμένου των αποφοίτων.
Σχολές οι οποίες δεν έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις απόδειξης του
γνωστικού αντικειμένου του μηχανικού, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
φέρουν τον τίτλο του Μηχανικού. Να μη συμμετέχει το Τ.Ε.Ε. στην ίδρυση
σχολών ανέργων.
Ως προς την εξέταση των μελών:
Για τη λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, σήμερα, αρκεί η κατάθεση του
Διπλώματος Μηχανικού στο ΤΕΕ και προφορική εξέταση – συζήτηση επί της
Διπλωματικής Εργασίας.
Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να χορηγείται ύστερα από επιτυχή έκβαση σε
ηλεκτρονικές εξετάσεις, που θα πραγματοποιούνται με χρήση ερωτήσεων
πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice), από δεξαμενή ερωτήσεων πάνω στο
γνωστικό αντικείμενο του μηχανικού και σε προβλήματα που μπορούν να
αντιμετωπιστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Ως προς την ένταξη αποφοίτων σχολών στο Τ.Ε.Ε.:
1. Οι σχολές των αποφοίτων που επιλέγουν την ένταξή τους στο Τ.Ε.Ε. θα
πρέπει υποχρεωτικά να είναι πενταετούς φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο
του μηχανικού.
2. Θα πρέπει επίσης ένας σημαντικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. να φέρει την
ιδιότητα του μηχανικού (τουλάχιστον 50%).
3. Θα πρέπει η βασική εκπαίδευση των φοιτητών να πρεσβεύει το γνωστικό
αντικείμενο του μηχανικού μέσα από το πρόγραμμα σπουδών.
Με βάση τα ανωτέρω, προτείνω να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την
ένταξη στο Τ.Ε.Ε. των αποφοίτων της σχολής Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της σχολής Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Ακόμη, να ζητηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου τροποποίηση του προγράμματος
σπουδών, ώστε ο κύριος κορμός του να φέρει το αντικείμενο μηχανικού. Επίσης,

πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει ένας σημαντικός αριθμός των μελών
Δ.Ε.Π. να φέρει την ιδιότητα του μηχανικού, ώστε να ανταποκρίνονται με πλήρη
επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο.
Ως προς την ειδικότητα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης:
Να μη δημιουργηθεί ξεχωριστή ειδικότητα, αλλά να εντάσσονται στην κατηγορία
του Μηχανολόγου Μηχανικού, πράγμα το οποίο ισχύει έως σήμερα. Παράλληλα,
προτείνω να ξεκινήσει το Τ.Ε.Ε. συζήτηση/διαδικασία για τη μετονομασία των
δύο σχολών σε Μηχανολόγοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, δίνοντας
πλήρη εξίσωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
Ως προς τους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης:
Δεν είναι η ώρα να ανοίγουμε νέους ασκούς του Αιόλου για την ένταξή τους στο
Τ.Ε.Ε.. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε για ένταξη μελών, που θα πληρώνουν
εισφορές, δεν θα έχουν εκπροσώπους και θα περιμένουν από άλλους να
αποδώσουν σε αυτούς επαγγελματικά δικαιώματα.
Το Τ.Ε.Ε. πρέπει να δείξει έργο προς τα μέλη του, με σύνεση και μεθοδικότητα
προασπίζοντας τα συμφέροντα των μηχανικών.
Σύρος 31 Αυγούστου 2018

Δρ. Μηχ. Δημήτριος Γ. Βακόνδιος
Εκπρόσωπος Κυκλάδων στην Α/Τ.Ε.Ε.

