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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σας παρακαλούμε να περάσετε στην αίθουσα για να ξεκινήσ ει η 

σημερινή διαδικασία .   

 . .  της Αντιπροσωπείας,  όπου όπως είχαμε δεσμευτεί  σε 

παλιότερες Αντιπροσωπείες,  θα τοποθετηθούν οι  φορείς των 

μηχανικών.  

Σήμερα έχουνε προσκληθεί οι  επιστημονικοί επαγγελματικοί  

Σύλλογοι των Μηχανικών, η ΕΜΔΥΔΑΣ, το Σωματείο Μι σθωτών 

Μηχανικών, βεβαίως τα μέλη της Αντιπροσωπείας και οι  Πρόεδροι των 

Περιφερειακών  Τμημάτων.   

 Τα θέματα της συζήτησης αφορούν σε όλες τ ις  απόψεις που 

έχουν κατατεθεί ,  ε ίτε από παρατάξεις ,  είτε από Περιφερειακά 

Τμήματα, είτε από τη συζήτηση που έγινε σ τη Βουλή.  

Επομένως ,  μπορείτε να τοποθετηθείτε συνολικά και ελεύθερα, 

διότι  ο  σκοπός αυτής της συζήτησης,  είναι  να καταγράψουμε τις  

κύριες προτεραιότητες επί  των οποίων υπάρχει μία κοινή κατά το 

δοκούν διαμορφωμένη αντίληψη στο χώρο της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ.  

Συνεπώς, θα καλέσω τους προσκεκλημένους να τοποθετηθούν.  

Θα έλεγα, επειδή έχουμε γύρω στους 25 προσκεκλημένους,  να 

προσπαθήσουμε να μείνουμε στο πεντάλεπτο ο καθένας,  

επικεντρώνοντας τα θέματα που θέλει  να θέσει και βεβαίως ό ,τι  θέσεις  

καταθέσετε,  θα  αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ και μετά μπορεί να γίνει  μία  συζήτηση για να διερευνηθούν 

διευκρινιστικά κάποιες από τις  τοποθετήσεις,  για τ ις  οποίες υπάρχουν 

ερωτήματα.  

Ποιοι θέλουν το λόγο; Εισήγηση από το Προεδρείο δεν  υπάρχει.  

Όπως λέω και στην πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί όλες  οι  θέσεις που 

έχουν καταθέσει οι  παρατάξεις  στο Τεχνικό Επιμελητήριο,  στην 

ιστοσελίδα της  Αντιπροσωπείας,  που ιστορικά κατετέθησαν σε 

διαφορετικές περιόδους.   

  Ήτανε ήδη κατατεθειμένη τον Οκτώβριο,  αλλ ά και  μετά ήρθανε 

και άλλες  απόψεις.  Να . .  η συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στην 

εκδήλωση της Αντιπροσωπείας στη Βουλή των Ελλήνων και έχουνε 

αναρτηθεί και οι  θέσεις  των Περιφερειακών Τμημάτων,  που ήρθαν επ’ 

αυτού.  
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Έχουν αναρτηθεί δηλαδή διάφορες θέσεις.  Ο σκοπός  αυτής της 

συνάντησης ήτανε να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των 

φορέων των μηχανικών και σας είπα ποιους καλέσαμε.   

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε,  διότι  θέλουμε ελεύθερα να 

τοποθετηθούν για  να δούμε τις  δικές τους προτεραιότητες.  Να μου 

επιτρέψετε να καλέσω  τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου 

Χημικών Μηχανικών.  Άρη, έχεις  το λόγο.   

Ωραία,  ποιοι  άλλοι θέλουν το λόγο;  Ο Πρόεδρος Τοπογράφων. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Νίκος 

Καλογιαννάκης.   

Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Νιώθω ότι  η καθηγήτρια με κάλεσε για μάθημα. Να πω το μάθημα. 

Τώρα, στην πράξη. Νομίζω ότι  αυτή η κουβέντα έπρεπε να ξεκινήσει  

πολύ πιο πριν.   

 Δεν καταλαβαίνω,  είχα κάνει  και συγκεκριμένο αίτημα στη 

Βουλή όταν έγινε η κουβέντα και δεν ήρθανε οι  Σύλλογοι.  Είναι μία 

κουβέντα που τώρα μας θυμηθήκατε και μάλιστα σε μια περίοδο που 

δεν μπορέσαμε να συνεδριάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και  να 

ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δ.Σ. για να πάρουμε συγκεκριμένη 

θέση.  

 Η άποψή μας είναι  γενικά,  η άποψη τουλάχιστον η προσωπική η 

δικιά μου, είναι ότι  κάτι  πρέπει να γίνει  ριζικό.  Κουβεντιάζεται εδώ 

και μια  δεκαετία,  μπορεί να λέω και λίγο.  Γιατί  αλλιώς το ΤΕΕ σιγά –  

σιγά  θα έχει  σημαντικά προβλήματα.   

 Τώρα, έχουν αναρτηθεί 30 –  40 κείμενα. Είναι ένας απίστευτος 

όγκος.  Από τη στιγμή που στις  προηγούμενες  συνεδριάσεις 

Αντιπροσωπείας δεν είχαμε καλεστεί ,  δεν έχω ούτε εγώ προσωπική 

άποψη εντελώς.   

 Θα ξανατοποθετηθώ όταν ανοίξει  η κουβέντα με αυτούς που ήταν 

παρόντες,  αλλά θεωρούμε μεγάλη «απρέπεια»,  που τόσο καιρό 

συζητάτε και δεν  μας έχετε καλέσει  και έρχεστε μία Δευτέρα, η οποία 

έχει  πολύ λίγο κόσμο, μέσα στο καλοκαίρι,  να πούμε τι ;   

 Νομίζω είναι λίγο προσχηματικό.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τις θέσεις σας.  Τις  θέσεις σας θέλουμε.   

Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  
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Η πρόσκληση ήρθε πριν μία εβδομάδα. Δεν έχουμε προλάβει να 

συνεδριάσουμε για  το συγκεκριμένο θέμα. Αν θέλετε να σας πω την 

προσωπική μου άποψη, να σας την πω, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το θέμα κύριε συνάδελφε,  το θέμα ήτανε γνωστό εδώ και πάνω από 

ένα χρόνο.  

Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Θεσμικά δεν  μας καλέσατε ποτέ και  όταν σας έκανα αίτημα όταν με 

μεγάλες τυμπανοκρουσίες έγινε στη Βουλή.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σήμερα σας καλέσαμε και μας λέτε,  δεν τοποθετούμεθα.  

Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

Η συνάντηση, σας ζήτησα ο ίδιος προσωπικά να έρθουν οι  Σύλλογοι  

και είπατε όχι  και έρχεστε και καλείτε τους Συλλόγους,  ενώ εκεί  ήταν 

οι  Πρόεδροι των σχολών, οι  Πρυτάνεις ,  οι  Σύλλογοι δεν ήταν,  που 

μιλάμε τώρα για πέντε ανθρώπους παραπάνω εκείνη τη στιγμή και 

έρχεται καλοκαιριάτικα,  είναι τουλάχιστον,  μη με διακόπτετε,  γιατί  θα  

πω ότι  είναι προσβολή αυτό που κάνετε και μας καλείτε τώρα.  

 Αυτά από μένα, θα τοποθετηθώ στη συνέχεια.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει  να τοποθετηθεί;   Κανείς;   

Κος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα κύριοι  συνάδελφοι.  Ενημερώθηκαν πριν μία ώρα απ ό τον 

Πρόεδρό μας,  πήγαινε Τόλη να μιλήσεις σαν εκπρόσωπος του 

Συλλόγου. Ξέρετε πως γίνονται αυτά στην Ελλάδα.  

 Σωστά ενήργησε ο Πρόεδρος βέβαια και πες ότι  σε φωτίσει  ο  

Θεός.  Δηλαδή, προσπαθούσα να απηχήσω το πνεύμα των άλλων 

συναδέλφων στο Διοικητικό Συμβούλιο.   

 Δεν έχουμε καμιά ψηφισμένη θέση σε αυτό.  Ξέρουμε όμως πως 

εκφράζονται οι  συνάδελφοι,  οι  παρατάξεις  και αυτό το πνεύμα πρέπει 

να απηχούμε.   

 Κατ’ αρχάς,  θέλω να πω ως γενικότερη στόχευση της  

αναβάθμισης της ανασυγκροτήσεως του ΤΕΕ, πρέπει να είνα ι μία.  Να 

το πω σιγά –  σιγά.   

 Η προώθηση της αριστείας στο επίπεδο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου.  Η ισοπέδωση,  όλοι  κάνουν όλα. Αυτή η τάση που 
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υπήρξε τα τελευταία χρόνια,  για εύλογους λόγους,  λόγω οικονομικής 

κρίσης και τα λοιπά, πρέπει να σταματήσει.   

 Δεν  λέω ότι  πρέπει  να κάνετε κλειστά γκέτο μέσα στο ΤΕΕ. Όχι,  

δεν είμαστε υπέρ αυτής της  απόψεως,  αλλά πρέπει  να δώσουμε μεγάλη 

σημασία σε αυτό που λέει  ο κώδικας δεοντολογίας των μηχανικών.  

 Δηλαδή,  ο καθένας δρα, εργάζεται,  ενεργεί  σύμφωνα με αυτά που 

έχει  διδαχθεί  και  από αυτά που έχει  αποκτήσει εμπειρία  στην πράξη με 

άλλους παλιότερους συναδέλφους.   

 Δηλαδή,  δεν πρέπει να παραβιάζουμε τις  αρχές  της δεοντολογίας 

και να κάνουμε ένα Τεχνικό Επιμελητήριο ,  το οποίο να μην έχει  στην 

ουσία αιχμές,  να μην έχει  επ ί  μέρους απόψεις.   

 Τρέχουνε χ ιλιάδες θέματα. Το ΤΕΕ δεν μπορεί  να πάρει θέση.  

Τρέχει  το θέμα με τις  ανεμογεννήτριες και γίνεται  μεγάλη μάχη, το 

ΤΕΕ δεν μιλάει .   

 Για περιβαλλοντολογικά, για βιομηχανικά θέματα, δεν μπορεί να 

εκφράσει  θέση.  Είναι σωστό αυτό ;  Άρα, την πρώτη διάσταση που 

πρέπει να αποκτήσει το ΤΕΕ, ε ίναι να αποκτήσει μια δομή 

αποφασιστικότητας με στήριξη σε δομές επαϊόντων.  

 Διότι  λέει  ο Πλάτων στον Κρίτωνα,  δεν μας ενδιαφέρει τόσο 

πολύ ρε μεγάλε τι  λένε οι  πολλοί για εμάς.  Μας ενδιαφέρει τι  λέει  ο  

ης,  ο ένας,  ο επαΐων, αυτή είναι η αλήθεια.   Σταύρο,  να στο πω και 

στα αρχαία,  μη νομίζεις  ότι  το λέω από το κεφάλι μου. …..  αυτή η ίδια  

η αλήθεια.   

 Δεν αλλάζει  αυτό.  Είναι το ίδιο .  2 .500 χρόνια δεν αλλάζουν 

αυτά. Τα ίδια είναι ξέρετε.  Πρέπει να δη μιουργήσουμε θεσμό 

επαϊόντων και να γνωμοδοτεί  το ΤΕΕ.   

 Βεβαίως,  θα μου πείτε,  υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα τα 

οποία εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων. Ναι συμφωνώ, αλλά κάποια 

στιγμή πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό που να αποφασίζει .   

 Δεν πρέπει να απεμπολήσουμε την κλαδική μας συγκρότηση. Ίσα 

–  ίσα,  πρέπει να δυναμώσουμε την κλαδική μας συγκρότηση σε ένα 

πλαίσιο θέσεων και αρχών, διότι  δεν αλλάζουν τα προβλήματα από την 

Αθήνα στη Λαμία.  Τα ίδια είναι.  Κύριε Ζαχαρόπουλε;  

 Δεν αλλάζουν τεχνικά τα θέματα , ο νόμος της βαρύτητος είναι ο 

ίδιος και στη Λαμία.  Θέλω να πω, ότι  πρέπει να δώσουμε μεγάλη 

έμφαση στην κλαδική μας συγκρότηση και τέλος,  πρέπει να βρούμε  
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μηχανισμούς ανάδειξης στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας,  με 

κριτήριο κυρίως την επιστημοσύν η και όχι  τον άκρατο κομματισμό. Ο 

κομματισμός κυριάρχησε τα τελευταία 20 χρόνια,  30 στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο.   

 Βοήθησαν οι  παρατάξεις ,  δεν θέλω να απεμπολήσω τη 

συνεισφορά τους ,  αλλά φτάσανε σε ένα σημείο πια που έχουν γίνει  

τροχοπέδη.  

 Πρέπει να δούμε τους τρόπους να αναδεικνύουμε ανθρώπους και 

αξίες πέρα από τα στενά παραταξιακά ψηφοδέλτια.  Αυτή η θέση δεν 

είναι αυστηρά του Συλλόγου, ε ίναι περισσότερο δικιά μου, αλλά και  ο 

Σύλλογος συμφωνεί ότι  πρέπει τα ψηφοδέλτια να συγκροτούνται με 

τέτοιο τρόπο, που  να ενισχύουνε τις  ομάδες εμπειρίας και γνώσης.   

 Δηλαδή,  θα πρέπει  να ενισχύουμε το θεσμό,  ας πούμε,  αν πάμε,  

συνεχίσουμε τα παραταξιακά ψηφοδέλτια,  να ενισχύουμε το θεσμό των 

εμπειρογνωμόνων,  των αντεπιστελλόντων μελών, διάφορους τέτοιους 

θεσμούς,  θεσμούς οι  οποίοι  δίνουν αξία και κύρος  στο όργανό μας.   

 Δεν πρέπει να πάμε δηλαδή με ωμές διαδικασίες,  οι  οποίες να 

αναπαράξουν το αρχέτυπο το παραταξιακό. Συγνώμη, δεν είμαι 

προετοιμασμένος γ ια να μπορώ να μιλάω με μία ροή, αλλά σας λέω τις  

σκέψεις όπως βγαίνουν μέσα από τη γενικότερη διαπίστωση και  πολλοί 

Σύλλογοι Μηχανικών απ’ ότι  παρακολουθούμε,  είναι απογοητευμένοι 

από το αποτέλεσμα της  λήψης αποφάσεων μέσα στα πλαίσια του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου.   

 Οι αρχιτέκτονες,  οι  τοπογράφοι,  πολλοί Σύλλο γοι έχουν 

εκδηλώσει δυσαρέσκεια.  Εμείς οι  μηχανολόγοι και εμείς  κατά καιρούς 

έχουμε εκφράσει μεγάλες δυσκολίες στο πως παίρνονται οι  αποφάσεις  

εδώ μέσα.  

 Βγήκανε αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα. Τι τα  κάνει  ο 

Υπουργός; Ο πρώην συνάδελφος και νυν συνάδελφος.  Βγήκαν τα 

Προεδρικά Διατάγματα, κυκλοφορούν σχέδια ακόμα για τα 

επαγγελματικά;  

 Γιατί  το ΤΕΕ δεν μπόρεσε να πάρει την πρωτοβουλία.  

Προσπάθησε η συνάδελφος Μοροπούλου. Δηλαδή, να εκδώσουμε 

Προεδρικά Διατάγματα σαν Τεχνικό Επιμελητήριο για τα 

επαγγελματικά θέματα.  



7 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

 Άρα, εάν το ΤΕΕ δεν μπορεί να λύσει  αυτά τα προβλήματα, η 

οργανική του δομή πρέπει να αλλάξει,  να προσαρμοστεί  στο να δίνει  

απαντήσεις γρήγορες και εύκολες.   

 Τώρα, κατά πόσον πρέπει τα Περιφερειακά να αναβαθμιστούν,  

να συγκροτηθούν  οι εκπρόσωποι ,  οι  αριθμοί και τα λοιπά, είναι άλλο 

θέμα, αλλά εμείς  πιστεύουμε ότι  η κλαδική συγκρότηση του ΤΕΕ 

πρέπει να παραμένει  ενισχυμένη.  

 Σας ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ το συνάδελφο Ευθυμιάδη. Επειδή επανειλημ μένα έχω 

ερωτηθεί για το Π.Δ.  για τα επαγγελματικά δικα ιώματα, αυτό έχει  

φύγει  από τον αρμόδιο Υπουργό, το Χρήστο τον Σπίρτζη.   

 Βρίσκεται αυτή τη στιγμή , διότι  χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη 

του στον Υπουργό Παιδείας εδώ και  ένα μήνα και από τον Υπουργό 

Παιδείας δεν έχει  ακόμη υπάρξει  συναίνεση.  

 Εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ και  το έχουμε διατυπώσει  αυτό και  

στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, από το γεγονός ότι  αυτή τη στιγμή 

γίνονται κινήσεις  συγχώνευσης των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια και 

ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί  και η συγχώνευση του ΤΕΙ 

Χαλκίδας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 

πάρα πολλές τεχνικές σχολές,  που πιθανόν δημιουργεί  την εντύπωση 

ότι  εδώ αραιώνονται τα Πολυτεχνεία και αποδυναμώνονται.   

 Θεωρούμε επομένως και το έχουμε διατυπώσει αυτό και στον 

Υπουργό Παιδείας  και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ότι  

θα πρέπει να διασφαλίσει  τον κλάδο των μηχανικών για να 

διασφαλίσει  το δημόσιο συμφέρον με άμεση κατάθεση του Π.Δ.  στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας.   

 Ποιος άλλος θέλει  το λόγο; Ο συνάδελφος Λυκοτραφίτης.  Ο 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος της Ηπείρου και μέλος της 

Αντιπροσωπείας.   

Κος ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ:  

Καλησπέρα και στους αγαπητούς συναδέλφους και στην κυρία  

Πρόεδρο από πλευράς Προεδρείου.  Καλησπέρα και  εσάς αγαπητές και  

αγαπητοί συνάδελφοι.   

 Διευκρινίζω κυρία Πρόεδρε ότι  ελισσόμενος θ α τοποθετηθώ με 

βάση την ιδιότητα του μέλους της Αντιπροσωπείας.   
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 Διότι ,  επειδή τα μέλη της  Αντιπροσωπείας για μένα 

απολογούνται μόνο σε αυτούς οι  οποίοι  τους εξέλεξαν.  Γιατί  τους 

εξέλεξαν δια της  επιλογής ενός συγκεκριμένου στις  περισσότερες των 

περιπτώσεων ψηφοδελτίου,  πλην των ανεξαρτήτων μεμονωμένων. Ο 

Αντώνης τα ξέρει  πολύ καλύτερα  από την προηγούμενη φορά.   

 Μιλώντας τυπικά περισσότερο ως μέλος της Αντιπροσωπεία ς και 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι  το Περιφερειακό Τμήμα 

Ηπείρου στο οποίο έχω την τύχη από τον προηγούμενο Απρίλιο να 

είμαι Πρόεδρος μεταξύ ίσων της Διοικούσας Επιτροπής.   

 Τόσο η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού  τμήματος,  αλλά  

και η Αντιπροσωπεία ,  δεν έχουν συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Αν  

θέλετε μία αποστροφή,  τουλάχιστον προσ ωπικά δεν το μετανιώνω για  

το θέμα της Διοικούσας.  Γιατί  το θέμα της  Αντιπροσωπείας είναι  

ευθύνη  και άλλου παππά Ευαγγέλιο,  του Προεδρείου και του 

Προέδρου της Αντιπροσωπείας  του Περιφερειακού τμήματος.   

 Και μπαίνω τώρα προσεκτικά στην ουσία.  Εννιά δεκαετ ίες plus 

από την ίδρυση και θεσμοθέτηση του φορέα. Εκτιμώ, τότε περίπου 

τελείωνα το Πολυτεχνείο ,  στα μέσα της δεκαετίας του ’80, λίγο 

νωρίτερα, υπήρξε μια μεταξύ των άλλων σημαντική αναθεώρηση  του 

θεσμικού πλαισίου.   

 Έκτοτε πλησιάζουμε τις  4 δεκαετίες ,  3,5 δεκαετίες.  Επειδή το 

θέμα της,  δεν μου αρέσει  και ο  όρος ,  της τροποποίησης  του θεσμικού 

πλαισίου του φορέα μας  

 Θυμίζω οι εκλογές γίνανε το Νοέμβρη του 2016 και τα 

αποτελέσματα βγαίνουν και πολύ γρήγο ρα πια,  ασχέτως αν για λόγους 

άλλους αργούμε πολλές φορές στη συγκρότηση των οργάνων  και 

κεντρικά και πολλές φορές και περιφερειακά.  

 Τι συμβαίνει;  Αν ήθελα να το προσδιορίσω, στο χώρο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου υπάρχουν απόψεις,  μάλλον συνάδελφοι με 

απόψεις,  παρατάξεις ,  συλλογικότητες  με απόψεις,  οι  οποίε ς φαίνεται  

ότι  δεν θέλουν να αλλάξει τ ίποτα.  Αυτή η αίσθηση δίνεται  και 

υπάρχουν και απόψεις που πάνε προς το άλλο άκρο,  να αλλάξουν 

αρκετά,  έως πάρα πολλά.  

 Και υπάρχουν κάποιοι  σαν και εμένα στη μέση που λένε,  σε αυτό 

που συμφωνούμε οι  περισσότεροι δεν επιχειρούμε στα πλαίσια ενός 

εξορθολογισμού,  εκσυγχρονισμού αν είναι και παρεξηγήσιμος ο όρος,  
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μιας ποιοτικής βελτίωσης της  λειτουργίας του ΤΕΕ. Να κοιτάξουμε να 

τα αλλάξουμε;  

 Γιατί  υπάρχουν αυτές οι  τρεις  απόψεις;  Γιατί  υπάρχει  και αυτό 

το ζήτημα της  διαχείρισης της  εξουσίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο ,  

δευτερευόντως ή τριτευόντως στα περιφερειακά τμήματα και 

πρωτίστως στην κεντρική διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου .   

 Αρκετοί  που συμφωνούν σε εκείνα που πρέπει να αλλάξουν,  τα 

αρκετά,  κάτω  από το φόβο ότι  αν  επιχειρηθούν να αλλάξουν,  θα 

έρθουν και από το παράθυρο και τροποποιήσεις που θα ανατρέπουν 

την παγιωμένη διαδικασία για το πώς εκλέγονται τα όργανα.  

 Καθιστούν τους εαυτούς τους επιφυλακτικούς ακόμα και σε 

αυτές  τις  αλλαγές.  Υπάρχουν αυτοί που προσδιόρισα εξ’ αρχής,  δεν 

θέλουν να αλλάξει κάτι  ιδιαίτερα και υπάρχουν και μερικοί και  

συγκεκριμένες παρατάξεις ,  οι  οποίες  βλέπουν καλά να αλλάξει και ο  

τρόπος εκλογής των οργάνων διοίκησης.   

 Μέσα σε αυτό το πάζλ,  έχουμε τώρα, δεν ξέρω, 14 –  15 μήνες  

ακούστηκε μου φαίνεται στην 1η τακτική,  δεν  ξέρω εάν,  πιθανά, όχι ,  

για να είμαι ακριβοδίκαιος και όχι  αυστηρός σαν το συνάδελφο τον 

Πρόεδρος των ΑΤΜ, γιατί  έτσι τους λέω από αγάπη.  

 Έχω την εντύπωση ότι  και  στις  δηλώσεις σας μετά την εκλογή 

σας,  πριν καν την πρώτη τακτική μας Συνέλευση.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η πρώτη δήλωση του συναδέλφου, Α΄ Αντιπροέδρου ήταν αυτή και η 

πρώτη απόφαση της Αντιπροσωπεία ς τον Ιούνιο να προχωρήσει στη συ 

ζήτηση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.   

Κος ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ:  

Έτσι,  μπράβο. Καλά το  θυμάμαι.  Δηλαδή, έχει  παρέλθει  περίπου ένα 

διάστημα 15 μηνών και  παρόλο που υπάρχουν κείμενα σε διάφορα 

σημεία της ιστοσελίδας και απόψεις  και θέσεις.  Δεν μου αρέσει  η 

λέξη,  θα την πω, πανσπερμία απ όψεων διάχυτων, αντικρουόμενων.  

 Πρέπει να ψάξεις  κάποιος μου είπε ότι  έχουν φτιάξει  και  ένα 

σεντόνι και προσπαθούνε να επιχειρήσουν να τις  βάλουν,  ποιες είναι  

αλληλοσυμπληρούμενες ή συγκλίνουσες.   

 Κοντεύω,  θα κλείσω σε λίγο.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Συνάδελφε,  επειδή είπες την κρίσιμη κουβέντα,  να δούμε που 

δημιουργείται μία συναίνεση.  

Κος ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ:  

Με αυτό θα έκλεινα.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μπορείς να μας πεις  εσύ ποια σημεία  προτείνεις  για αυτό.   

Κος ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ:  

Όχι,  συγκεκριμένα . Κοιτάξτε,  μπορεί να  μη συμφωνούν, δεν μου 

αρέσουν οι  ποσοτικοποιήσεις.  Σχεδόν όλοι σ ε κάποιες απαραίτητες και 

αναγκαίες αλλαγές .   

 Αλλά, πολύ μεγάλο πλήθος και παρατάξεων και συλλογικοτήτων,  

το είπα και περιφερειακών τμημάτων και μελών της κεντρικής 

διοίκησης και όπως εκφραζόμαστε εν τέλει  ο καθένας από τη σκοπιά 

του,  υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση 

της λειτουργίας,  με το να κερδίσουμε μέρος του χαμένου προφίλ 

δημιουργικού απέναντι  στους συναδέλφους και μάλιστα σε πε ρίοδο  

που είναι πολύ δύσκολη από πολλές απόψεις.   

 Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος.  Απλώς έβαλα έναν 

προβληματισμό, ο οποίος με κάνει  τελικά να είμαι απαισιόδοξος,  διότι  

εάν δεν κερδίσουμε το χρόνο μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε 

του ημερολογιακού, εκτιμώ ότι  το παιχνίδι  είναι χαμένο και σε τούτη 

τη θητεία των οργάνων.  

 Τουλάχιστον δική μου έτσι  σκέψη,  θα ήτανε ότι  μπορούμε να 

γίνουμε πιο συγκεκριμέν οι,  να  υπάρξει μια προσπάθεια 

καθησυχασμού των ανησυχούντων, ότι  κάποιοι  ως ταύροι εν  

υαλοπωλείο ντε και καλά θέλουν να αλλάξουν το εκλογικό σύστημα.  

 Αν θέλετε εν πολλοίς,  ας υπάρξει  και ένα modus Vivendi ,  μία 

συμφωνία ότι  άντε δεν θα το αλλάξουμε,  αλλά να επιχειρήσουμε από 

τα υπόλοιπα να αλλάξουμε αρκετά ή τα περισσότερα και κάπου εδώ 

σταματώ.   

 Τουλάχιστον αυτός είναι ο δικός μου ο προβληματισμός.  Δεν 

είναι άποψη του Περιφερειακού τμήματος.  Δεν εί ναι τυχαίο ότι  δεν το 

συζητήσαμε το θέμα.  

 Υπάρχουν διάφορες απόψεις περίπου στο κλίμα και στη διάσταση 

που την περιέγραψα. Αυτός ο καμβάς των σκέψεων,  αυτός είναι και 

προκειμένου να υπάρχουν οριακές αποφάσεις,  το αφήσαμε όχι  για να 
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χρονοτριβούμε,  για  να αποκτήσουμε και εμείς  μία καλύτερη άποψη και 

σχέση με το θέμα,  αλλά ευχής έργων είναι,  το  κάνω έκκληση και  σε 

εσάς και στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου.   

 Μπορεί να είναι θέμα της Αντιπροσωπείας αρχικά. Δεν ξέρω. Τη 

βλέπω τη διοίκηση, είναι και δεν είναι σήμερα. Με στενοχωρεί λίγο.  

Γιατί  εγώ ήμουν την Τετάρτη με κάποιους από τους συναδέλφους στη 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, αυτήν την εξαμηνιαία,  όχι 

εθιμική,  εντάξει ,  έχει  και ουσία πολλές φορές η συνάντηση με τους 

Προέδρους των Περιφερειακών και   υποχρεώθηκα, παρόλο  που το 

ήθελα, να έρθω και ένα διήμερο τώρα, από χθες το βράδυ και να φύγω 

αύριο το πρωί,  εντάξει ,  καταντάει λίγο προσβλητικό όχι  από μέρους 

σας προς εμάς,  αλλά εντάξει .  Τουλάχιστον λίγο το βηματισμό σας.   

 Βέβαια έχετε εσείς  τον πρώτ ο ρόλο το συντονιστικό και ως 

Πρόεδρος και το Προεδρείο συνολικά και οι  υπόλοιποι . .  της 

Αντιπροσωπείας,  αλλά παίζει  ρόλο, μάλλον έχει  σημαντικό ρόλο στο 

όλο θέμα και το τ ι  θα πουν και οι  υπόλοιποι φορείς των μηχανικών. 

Δεν εξαιρώ κανέναν.   

 Και τους επιστημονικούς Συλλόγους και το ΤΜΕΔΕ που έχετε 

καλέσει .  Δεν ξέρω αν είναι και  την ΕΜΔΥΔΑΣ και πάει  λέγοντας.  

Συγγνώμη για τη φλυαρία.  Αυτά είχα να πω.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε συνάδελφε.  Ποιος θέλει  το λόγο.  Ναι,  βεβαίως.  Θα μας 

πείτε το όνομά σας.   

Κα ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

Γεια σας συναδέλφισσες και συνάδελφοι.  Τώρα βρίσκω την ευκαιρία  

να πάρω το λόγο,  αφού βρέθηκα και  εγώ εδώ όπως είπε ο Πρόεδρος 

πριν αυτό το διήμερο.  

 Ξεκινώντας,  θα ξεκινήσω από αυτά που είπε ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας.  Ως μέλος της Αντιπροσωπείας,  αλλά ο Γιάννης έχει  και 

διπλή ιδ ιότητα. Ωραία,  ως μέλος της Αντιπροσωπείας.   

 Λέγομαι Βάσω Βελογιάννη, είμαι μέλος της Αντιπροσωπείας  

Ηπείρου –  Λευκάδας και αφού λοιπόν βρέθηκα εδώ, είπα να έρθω για 

να ακούσω  τι  θα πείτε στη σημερινή εκδήλωση.  

 Διότι ,  δυστυχώς εδώ και περίπου 2 χρόνια,  από τότε που 

ξεκίνησε η νέα θητεία των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου,  
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γίνεται συνεχώς μία συζήτηση για το θεσμικό πλαίσι ο,  η οποία όμως 

μένει  σε ένα αόρατο σύννεφο.  

 Το θεσμικό πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου είν αι μόνο ο 

τρόπος εκλογής των οργάνων του και της διοίκησης; Ποια είναι η 

αναγκαιότητα να συζητάμε σήμερα σε αυτό το περιβάλλον και με 

αυτήν την κατάσταση στον κόσμο των μηχανικών και  με αυτήν την 

κατάσταση στη χώρα σε ότι  έχει  να κάνει  και  με την παραγωγικ ή 

ανασυγκρότηση που λέμε ότι  θα παίξουμε ρόλο.  

 Ποια η αναγκαιότητα σήμερα να συζητάμε αυτό το πράγμα; Και 

γιατί  εδώ και 1,5 χρόνο, αφού είναι  τόσο σοβαρό αυτό το θέμα, δεν 

έχει  γίνει  μία διαβούλευση στο σύνολο της Περιφέρειας;   

 Σας είπε ο Πρόεδρος πριν,  ότι εμείς  δεν έχουμε συζητήσει.  Ο 

Γιάννης ο Λυκοτραφίτης,  το μέλος της Αντιπροσωπείας  της κεντρικής,  

ότι  εμείς  στην Ήπειρο δεν έχουμε συζητήσει,  ούτε στην 

Αντιπροσωπεία,  ούτε στη Διοικούσα.  

  Η τελευταία Διοικούσα που μπήκε αυτό το θέμα προς συζήτηση 

ήταν την προηγούμενη Πέμπτη  και απ’ ότι  ρώτησα και ενημερώθηκα,  

ούτε καν συζητήθηκε.   

 Κεντρικά όμως έχουνε συγκληθεί Αντιπροσ ωπείες με βάση αυτό 

το θέμα. Κεντρικά γίνεται αυτή η εκδήλωση σήμερα. Έτσι θα περάσει ;  

Έτσι θα γίνει  η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου;  

 Είπατε κυρία Μοροπούλου πριν,  ότι  υπάρχει  θέμα με τη 

συγχώνευση του ΤΕΙ Χαλκίδας στο Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας με 

κάποια τμήματα.  

 Δεν γίνεται μόνο εκεί  αυτό.  Κατ’  αρχήν ,  πριν ένα χρόνο, το 

προηγούμενο καλοκαίρι,  πέρασε ένας  νόμος για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και εμείς  σαν τεχνικός κόσμος,  ενώ ουσιαστικά, αυτός ο  

νόμος τέλος πάντων «καταργούσε» ένα μεγάλο κομμάτι του τεχνικού 

κόσμου, δεν πήραμε θέση  επίσημη. Δεν πήραμε θέση σαν ΤΕΕ.  

 Ερχόμαστε λοιπόν τώρα που παντού στ η χώρα βγαίνουνε τα 

νομοσχέδια ή οι  νόμοι της συγχώνευσης και της μετατροπής των ΤΕΙ 

σε Πανεπιστήμια,  και λέμε ότι  υπάρχει  ένα θέμα με το Π.Δ. των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

 Υπάρχει και άλλο θέμα με το Π.Δ. της αναγνώρισης του master  

της πενταετίας.  Υπάρχει  και  άλλο θέμα, ότι  υπάρχουν ειδικότητες των 



13 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

Πολυτεχνείων και δημιουργούνται  τμήματα χωρίς  να υπάρχει 

αντιστοίχηση στην πραγματικότητα.  

 Υπάρχει και άλλο θέμα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει  φύγει  ένα 

πολύ μεγάλο αντικείμενο από εμάς,  από τους μηχανικούς συν αδέλφους 

του δημοσίου και έχει  περάσει έξω και έχει  ιδιωτικοποιηθεί .   

 Υπάρχει και άλλο θέμα που αφορά την κοινωνία και το δημόσιο 

συμφέρον.  Για όλα αυτά δεν έχουμε συζητήσει,  ούτε καν για το ίδιο το 

θεσμικό πλαίσιο δεν έχουμε συζητήσει.  Τι αφορά αυτό το π ράγμα; 

Εμείς δεν ξέρουμε.  Σας λέω, δεν έχουμε κάνει  Αντιπροσωπεία,  δεν 

έχουμε κάνει  Διοικούσα, ότι  ξέρουμε από τις  παρατάξεις  μας;   

 Τι περιλαμβάνει ας πούμε; Γιατί  είναι τόσο αναγκαίο αυτή τη 

στιγμή να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου; Για ποιο λόγο;  

 Μας έχει  καταργήσει στην πράξη όσους δουλεύουμε έξω στην 

αγορά εργασίας,  είτε στο δημόσιο,  είτε στον ιδ ιωτικό τομέα, μας έχει  

καταργήσει στην πράξη, ζωή.  

 Σε 5 χρόνια από τώρα θα μας καταργήσει και με τη βούλα. 

Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δρόμο μπροστά μας που είναι 

προβληματικός.  Εμείς τι  θα συζητήσουμε εδώ; Τον τρόπο εκλογής της 

Διοικούσας,  των εκτελεστικών οργάνων;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφοι,  όταν κάλεσα, ε ίπα ότι  μπορούμε συζητήσουμε τα θέματα 

στα οποία θα συγκλίνουμε και περιμένουμε  συγκεκριμένες προτάσεις  

και προτεραιότητες.   

Κα ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

Από ποιούς;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Από τους φορείς τους οποίους καλέσαμε.   

Κα ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

Εγώ σας λέω ότι  ολόκληρη Αντιπροσωπεία Ηπείρου –  Λευκάδας επί  

1,5 χρόνο  δεν έχει  ανοίξει  αυτή τη συζήτηση.  

Κα  ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Να την ανοίξετε.   

Κα ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ:  

Εντάξει,  εκτός και αν γίνει  καμία Κεντρική Αντιπροσωπεία,  παρθεί  

απόφαση και ερήμην των συναδέλφων στην Περιφέρεια,  παρθεί μία 
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απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο,  αφού υπάρχει και μια συναίνεση 

όπως είπε ο Πρόεδρος των περισσότερων παρατάξεων και της 

πλειοψηφίας κεντρική και κλείσει  το θέμα έτσι.   

 Ούτως ή άλλως εγώ νομίζω ότι  θα πρέπει  αυτή η συζήτηση να 

γίνει  αν θέλουμε να συζητήσουμε τα πραγματικά προβλήματα του 

τεχνικού κόσμου και της παραγωγικής ανασυγκρότησης  της χώρας σε 

ευρύτερο επίπεδο,  θα πρέπει να γίνει  χωρίς βιασ ύνες.  Θα πρέπει να 

γίνει  με όσο γίνεται περισσότερη συμμετοχή των συναδέλφων και όχι  

μόνο των Συλλόγων και των Νομαρχιακών Επιτροπών του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου ανά Νομό και όχι  να καταργούμε και  να κλείνουμε 

γραφεία γιατί  δεν  έχουμε να πληρώσουμε τα ενοίκια  και να πάμε 

λοιπόν σε μία τέτοια συγκροτημένη συζήτηση.  

 Αλλιώς,  το μόνο που θέλουμε ένα κερδίσουμε από τέτοιες  

διαδικασίες που να μου επιτραπεί,  ότι  γίνονται «εν κρυπτώ» από την 

πλειοψηφία των συναδέλφων, τότε μάλλον εξυπηρετούμε άλλο είδους  

σκοπιμότητες.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εντάξει συνάδελφε,  ωραία.  Ευχαριστούμε.  Είναι σαφές ότι  αυτός ο  

διάλογος έχει  ξεκινήσει από πέρσι τον Ιούνιο.  Είναι σαφές ότι  

περιμένουμε να κατατεθούν οι  προτάσεις Περιφέρειας,  Συλλόγων, 

όλες.   

 Το να ακούμε σήμερα που έχουμε καλέσει για να ακούσουμε τις  

προτάσεις,  ότι  εμείς  θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση χωρίς να τις  

ακούσουμε,  είναι λίγο παράδοξο και  δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί  

σέβομαι  ιδιαίτερα όλους τους  συναδέλφους που  ήρθαν σήμερα εδώ για 

να τοποθετηθούν.   

 Ο συνάδελφος Αϊβαλής έχει  το λόγο από την Πάτρα.  

Κος ΑΪΒΑΛΗΣ:  

Συνάδελφοι,  καλησπέρα σας.  Προφανώς και η συγκεκριμένη εκδήλωση 

θα έλεγα, είναι  θετική,  δ ιότι  κουβεντιάζεται  ένα θέμα που μας αφορά. 

Όμως, αντιλαμβάνεστε,  αν κοιτάξετε γύρω σας,  ότι  δεν ε ίναι 

επιτυχημένη, διότι  δεν υπάρχει συμμετοχή και αυτό είναι πρόβλημα 

του θεσμού, εμάς των ιδίων.   

 Είναι απαξίωση του δικού μας του θεσμού η μη συμμετοχή. Για 

τους άλφα –  βήτα λόγους.  Δεν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου να καλεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια 
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μέρα ήτανε,  τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων και να μην 

έχουμε την επόμενη μέρα ή την προηγούμενη αυτήν την εκδήλωση  και  

να το έχουμε την επόμενη εβδομάδα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εμείς καλέσαμε πριν μάθω ότι  γίνεται  αυτή η συνάντηση.  

Κος ΑΪΒΑΛΗΣ:  

Κυρία Πρόεδρε,  δεν είναι προσωπική μομφή. Είναι  ότι  οι  συνάδελφοι 

κάτι  δεν πάει καλά. Είναι ντροπή αν μη τι  άλλο. Δεν μπορεί εμείς  στην 

Πάτρα με 60 άτομα Αντιπροσωπεία να κάνουμε Αντιπροσω πεία και να 

είμαστε οι  50 από τους 60 ή κάνουμε μία εκδήλωση, οποιαδήποτε και 

αν είναι και έχουμε 100 άτομα και για το θεσμικό πλαίσιο στην 

Αθήνα, να μη μετρηθούμε.  Και δεν γίνεται και στην Αντιπροσωπεία.   

 Άρα κάτι  δεν  πάει  καλά και είναι προφανές τι  δεν πάει καλά, 

διότι  το συγκεκριμένο πλαίσιο και σωστά τα είπε η συνάδελφος από 

την Ήπειρο.  Έχει  τα θέματά του.   

 Δηλαδή,  δεν μπορούμε να συζητάμε εδώ πέρα με τα άτομα της 

Αντιπροσωπείας,  τους συναδέλφους της Αντιπροσωπείας,  ενώ έχουμε 

δημιουργήσει  περιφερειακά και  άλλους θεσμούς,  δηλαδή τις  

αντίστοιχες  τοπικές αντιπροσωπείες,  όπου οι  Πρόεδροι  των 

Περιφερειακών τμημάτων έρχονται εδώ, γιατί  αυτή είναι η επαφή, εκεί  

είναι η μεγάλη ποσότητα.  

 Τουλάχιστον η Πάτρα έχει  7 αντιπρόσωπους στην 

Αντιπροσωπεία.  Στην Αντιπροσωπεία όμως της Δυτικής Ελλάδας όπως 

σας είπα είναι 60.   

 Αυτό δεν …. μεταξύ τους.  Να τα προβλήματα που λέει  η 

συνάδελφος.  Προφανώς και θέλει  αλλαγή.  Άρα, τ ι  θέλει;  Θέλει  

θεσμοθέτηση ενός  οργάνου κάτω από τον Πρόεδρο της Διοικούσα ς,  

εάν τα θέλουμε τα περιφερειακά τμήματα και θέλουμε την ανάπτυξη 

της Περιφέρειας.   

 Εάν δεν θέλουμε να το πούμε,  δεν μας πειράζει .  Ας μείνει  έτσι.  

Θεσμοθέτηση λοιπόν ενός οργάνου,  όπου να δίνεται  λόγος όχι  μόνο 

στους Προέδρους των Περιφερειακών τμημάτων. Δεν είναι αυτοί που 

έχουνε ex off icio .  Μία συμμετοχή σε όλους τους συναδέλφους 

αντιπρόσωπους των Περιφερειακών τμημάτων, συμβουλευτικό όργανο.  
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 Να τους ακούσουμε.  Να μπολιαστούμε και να φύγει  και προς τα 

έξω αυτή η ενημέρωση που δεν έχουν όλα τα Περιφερειακά όργανα. 

Σωστά τα έβαλε η προηγούμενη συνάδελφος.   

 Προφανώς και χρειάζεται  εν ίσχυση, χρειάζεται  αλλαγ ή, 

αναθεώρηση το θεσμικό πλαίσιο.  Αναθεώρηση όχι  για να εξυπηρετήσει 

ο καθένας την πάρτη του.  Για να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε το 

ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.  Γιατί  όλοι θα είμαστε κερδισμένοι  

από αυτό  και σε κάθε περίπτωση να ενισχύσουμε και το κύρος του,  αν 

θέλετε,  μέσα από ένα πρίσμα πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας.   

 Δεν μπορώ να καταλάβω τι  εκλογές είναι  αυτές που στοιχίζουν 

πόσο κυρία  Πρόεδρε; 1 εκατομμύριο; Ξέρω εγώ; Δεν μπορώ να 

καταλάβω τι  μεθοδολογία είναι αυτή; Τι είμαστε εδώ πέρα;  

 Να κάνουμε εκλογές 6 –  7 μήνες,  να τσακωνόμαστε μεταξύ μας 

γιατί  οι  ζυμώσεις αυτές αναγκαστικά θα φέρουν κάποιους τριγμούς και 

να κοστίζουν και 1  εκατομμύριο στους συναδέλφου ς.   

 Δεν το καταλαβαίνω. Άμα είμαστε τόσο μάγκες,  να βγούμε να το 

πούμε στους συναδέλφους,  ότι  κύριοι  πληρώνετε γ ια να κάνουμε 

εκλογές κάθε τόσο εμείς  και να κοστίζουνε τόσο. Άρα, αυτό πρέπει να 

αλλάξει.   

 Θα πρέπει συνάδελφοι,  για να μπορέσουμε να ενισχύσ ουμε το 

ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ,  το ρόλο όλων μας που είμαστε εδώ, 

αλλά και του κάθε μηχανικού που θέλει  να λέγεται μηχανικός και 

μπορεί να λέγεται  μηχανικός,  το Τεχνικό Επιμελητήριο να μη μας 

λοιδορούν,  τύπου συντεχνίας.   

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είναι το Επιμελητήριο όλου 

του τεχνικού κόσμου. Να μπούνε με τα αντίστοιχα δικαιώματα αν 

θέλετε που μπορεί να έχουν και οι  συνάδελφοι.  Εγώ συναδέλφους τους 

λέω,  οι  τεχνολόγοι  και ο  τεχνικός κόσμος,  τεχνίτες και λοιπά, να είναι  

όλοι,  με τα δικαιώματά του ο καθένας,  αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο 

πρέπει να είναι για  όλους.  Για αυτό λέγεται και Τεχνικό.   

 Επίσης,  το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να έχει  λόγο και να 

γνωμοδοτεί  στην οποιαδήποτε,   πείτε αναδιαμόρφωση, ανασχηματισμό,  

ίδρυση, πολυτεχνικών σχολών και  σχολών τεχνολογικών ιδρυμάτων 

των συναδέλφων μηχανικών.  
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 Είναι προφανές και το αντιλαμβάνεστε,  όχι  ο κάθε Υπουργός 

Παιδείας να λέει  ότι  θέλει  για να εξυπηρετήσει ψηφοθηρικές  αν 

θέλετε μεθόδους ή οτιδήποτε.   

 Και να είμαστε και φορέας πιστοποίησης  όλων των ανθρώπων 

του τεχνικού κόσμου, καθώς επίσης και να δίνουμε και  άδεια άσκησης 

επαγγέλματος στους τεχνολόγους,  οι  οποίοι  δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, 

δεν χρειάζεται να έχουν άδεια επαγγέλματος  σε κάτι .   

 Εμείς υποχρεούμαστε για να βγάλουμε σφραγίδα μας .  Προφανώς 

εάν θέλουμε να οδηγήσουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο ,  να βάλουμε στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο άλλη μία ταχύτητα, θα πρέπει να δώσουμε τη 

δυνατότητα να μπορεί το ίδ ιο  το Τεχνικό Επιμελητήριο να 

δημιουργήσει  σχήματα εταιρικά,  έστω και με μοναδικό μέτοχο το 

Τεχνικό Επιμελητήριο,  με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου.  

 Αναπτυξιακές δηλαδή εταιρίες υποσύνολο, για να μπορεί να 

πάρει δράσεις,  να μπορεί να συμμετάσχει με άλλα τεχνικά 

Επιμελητήρια ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε δράσεις και να μην 

υπάρχει αυτό το conflict  όσον αφορά το σκοπό, τη διαδικασία.   

 Δεν θα καθυστερήσω.  Αν θέλετε το σταματάω και  εδώ.  Το 

σημαντικότερο για μένα είναι το εξής,  ότι  πρέπει να βάλουμε την 

ιδιοτέλειά μας και το εγώ μας στην άκρη όλοι  μας.   

 Να έχουν η θητείες των Προέδρων με πρώτο  εμένα,  

συγκεκριμένο χρόνο, όχι  στο διηνεκές.  Να έχουν τα μέλη της  

Αντιπροσωπείας συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορούν να επανεκλεγούν 

οι  συνάδελφοι.   

 Αυτά συνάδελφοι  είναι αλήθειες  και σε κάθε περίπτωση 

στέκομαι ιδιαίτερα στη σύσταση αυτού του εθνικού συμβουλίου ας  

πούμε,  των περιφερειακών τμημάτων, το οποίο θα είναι κάτω από τον 

Πρόεδρο και θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη.  

 Δεν θα έχει  αποφασιστικό χαρακτήρα. Συμβουλευτικό.  Όλα τα 

μέλη των Αντιπροσωπειών των κατά τόπους τμημάτων μαζί με τους  

προέδρους τους.   

 Επίσης και τελειώνω. Θα πρέπει  να εκμεταλλευτούμε  την 

τεχνολογία πλέον.  Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μπορούμε να δεχθούμε 

ψήφο από απόσταση ή ψήφο μέσω Skype.   

 Σε κάθε περίπτωση και την τηλεπάθεια.  Ότι θες βάλε ρε αδερφέ.  

Σε κάθε περίπτωση, αν θέλ ετε σας παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση,  
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ολοκληρώνω.  Θα πρέπει αν θέλουμε να αυξήσουμε το ρόλο του ΤΕΕ 

και προς την Περιφέρεια,  θα πρέπει να δώσουμε αξία σε όλη τη χώρα.  

Προφανώς η μισή Ελλάδα είναι η Αθήνα.  

 Για να δώσουμε αξία αντί  να έρχονται όλοι  οι συνάδελφοι από 

την Περιφέρεια να κάνουν Διοικούσα στην Αθήνα, μία φορά σε όλη τη 

θητεία,  στα 13 διαφορετικά ΤΕΕ να γίνει  Διοικούσα Επιτροπή του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου δεν είναι κακό.  

 Ξέρετε τι  σημασία έχει  και πόσο θα παίξει  αυτό στα τοπικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης; Θα πρέπει επίσης και  τελειώνω,  να υπάρξει όσον 

αφορά την εκλογική αν θέλετε διαδικασία,  ποσόστωση αγαπητοί  

συνάδελφοι.   

 Ποσόστωση πως έχουμε τώρα θα έχουμε αυτοδιοι κητικές  σε λίγο 

εκλογές μεταξύ των φίλων. Ποσόστωση και  ανάλογα με την 

Περιφέρεια και το κέντρο. Αυτή τη στιγμή απ’ όσο γνωρίζω στη 

Διοικούσα, ε ίναι δύο μέλη.  

 Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι δύο; Τέσσερα είναι;  Ναι,  από την 

Περιφέρεια.  Τέλος πάντων.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Πέντε.   

Κος ΑΪΒΑΛΗΣ:  

Ίσως, συγνώμη. Δεν υπάρχει θέμα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το 1/3 ε ίναι από την Περιφέρεια.   

Κος ΑΪΒΑΛΗΣ:  

Απλά θα πρέπει μεταξύ των φίλων,  μεταξύ Περιφέρειας –  Κέντρου 

θέλετε ανάλογα με τον αριθμό των μελών; Ότι κρίνετε.  Αλλά, πρέπει  

να υπάρχει μία ποσόστωση.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε κύρ ιε συνάδελφε.  Ο Νίκος ο Μήλης ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

του ΤΕΕ έχει  ζητήσει το λόγο και μετά ο συνάδελφος Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Τμήματος της  Κέρκυρας.   

Κος ΜΗΛΗΣ:  

Συνάδελφοι,  θέλω από τη δική μου πλευρά και εγώ να χαιρετίσω τη 

σημερινή προσπάθεια,  η οποία αποτελεί  όχι  το ξεκίνημα, αλλά τη 

συνέχεια μίας πρωτοβουλίας,  η οποία θα έπρεπε προφανώς  στο τέλος 
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της σημερινής ημέρας,  για να βλέπουμε και το αποτέλεσμα, θα έπρεπε 

να προδιαγράφει ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα καταλήγει  

σε συγκεκριμένους χρονικο ύς προσδιορισμούς και ενέργειες που 

πρέπει να κάνει  και η Αντιπροσωπεία  και όλοι όσοι υπεύθυνα, σοβαρά 

και τεκμηριωμένα συμμετέχουν και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το 

διάλογο.  

 Νομίζω ότι  αυτό πρέπει να είναι το σημερινό διακύβευμα. Να 

υπάρχει δηλαδή ένας χρονικός προγραμματισμός ενεργειών από εδώ 

και στο εξής σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.  

 Να ξεκινήσω λέγοντας ότι  εμείς  συμμετείχαμε από την αρχή στη 

διαδικασία αυτή. Οι αντιπρόσωποί μας συμμετείχαν και στην πρώτη 

διαδικασία και στη διαδικασία που έγ ινε στο ελληνικό κοινοβούλιο και  

δεν ήμασταν από αυτούς που ενώ ήμασταν παρόντες,  δεν  μετριόμασταν 

στους παρόντες.   

 Ήμασταν εκείνη η παράταξη η οποία εδώ και ένα χρόνο έχουμε 

καταθέσει και ε ίναι γνωστό σε όλους,  είτε συμμετείχαν στη 

διαδικασία,  είτε δεν συμμετείχανε,  έχουμε καταθέσει  εδώ και  ένα 

χρόνο ένα πλήρες πλα ίσιο,  το οποίο αφορά ακριβώς όποιες αλλαγές  

θεωρούμε εμείς  ότι  πρέπει να μπούνε τουλάχιστον σε διαδικασία κατ’  

αρχήν διαλόγου μεταξύ μας και μετά κάποιων πιθανών τροποποιήσεων.  

 Οι προτάσεις αυτές αφορούσανε τις  θητείες των οργάνων. 

Αφορούσανε τη διάρκεια της  θητείας της Αντιπροσωπείας,  την 

ηλεκτρονική ψήφο,  τη μείωση της σταυροδοσ ίας.   

 Ένα νέο ρόλο και μία άποψη που καταθέσαμε για τις  

επιστημονικές Επιτροπές.  Τα ασυμβίβαστα, τα οποία θα πρέπει  κάποια 

στιγμή να ενεργοποιηθούνε ,  αλλά όχι  βέβαια από την άλλη πλευρά να 

επινοούμε αναδρομικά ασυμβίβαστα. Γιατί  έτσι τορπιλίζομε το 

διάλογο.  

 Καταθέσαμε να υπάρξει συγκεκριμένο πλαφόν όσον αφορά την 

εκπροσώπηση των παρατάξεων. Καταθέσαμε τα ψηφοδέλτια σ την 

Κεντρική Αντιπροσωπεία να έχουν μία συγκεκριμένη βαρύτητα,  

ακριβώς για να λέγονται ότι  είναι ψηφοδέλτια Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας.   

 Θίξαμε το θέμα της εκλογής Προέδρου ΤΕΕ και του  Προεδρείου.  

Επειδή άκουσα το Βασίλη τον Αϊβαλή να μιλάει για θεσμοθέτησ η ενός  

Εθνικού Συμβουλίου Προέδρων. Αυτό δεν  το είχαμε βάλει στην 
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πρότασή μας.  Το ασπάζομαι προσωπικά και θεωρώ ότι  είναι μία πάρα 

πολύ καλή πρόταση.  

 Θέλω όμως να θυμίσω σε όλους τους  συναδέλφους εδώ,  ότι  

έχουμε προτείνει  τη θεσμοθέτηση  του Προεδρείου της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ μέσα από το θεσμικό πλαίσιο.   

 Νομίζω ότι  και αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατε ύθυνση,  

για να μη μιλάμε όλοι για προεδροκεντρικό ΤΕΕ και να δούμε στην 

πράξη πως το εννοούμε,  το μη προεδροκεντρικό ΤΕΕ.  

 Μιλήσαμε για τη θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων,  

μιλήσαμε για θεσμοθετημένο απολογισμό δράσης της  Διοικούσας 

Επιτροπής.   

 Θίξαμε νέα καθεστώτα, τα οποία θα πρέπει να έχουνε σχέση με 

τους νέους μηχανικούς και τους μηχανικούς οι  οποίοι  είναι ήδη στο 

εξωτερικό.   

 Μιλήσαμε για αναμόρφωση και  αλλαγή του τρόπου χορήγησης 

και πιστοποίησης της  άδειας άσκησης επαγγέλματος και πέρα από τα 

εκλογικά,  γιατί  αυτά τα έχουμε καταθέσει .  Τα καταθέτω ξανά για την 

κουβέντα.   

 Πέρα από τα εκλογικά, μιλήσαμε για διεύρυνση θεσμικής 

εκπροσώπησης του ΤΕΕ σε όλες τις  διαδικασίες  που αφορούνε 

αναπτυξιακό προγραμματισμό, προπαρασκευή νομοθετημάτων.  

 Μιλήσαμε για αναμόρφωση των μόνιμων Επιτροπών.  Για τις  νέες 

ειδικότητες,  για την ανάπτυξη ευρύτερων διεθνών σχέσεων, για ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει και το έχουμε καταθέσει ως παράταξη 

για πλήρη διαφάνεια στην τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΤΕΕ στα 

όργανα διοίκησης και στην αναμόρφωση του μητρώου των μελών του 

ΤΕΕ.  

 Όλα αυτά  βέβαια έχουνε νόημα εάν εμείς  οι  ίδιοι  υπηρετούμε το 

θεσμό που λέγεται Τεχνικό Επιμελητήριο και τον υπηρετούμε πέρα και  

έξω από οποιεσδήποτε ιδ ιοτελή χαρακτηριστικά.   

 Το μόνο σίγουρο είναι ότι  και με τη σημερινή προσπ άθεια,  αλλά 

και με τις  προηγούμενες,  είχαν προδιαγραφεί και οι  χρόνοι και ο 

τρόπος με τον οποίον θα γίνει  αυτός ο  διάλογος και αυτή η κουβέντα.   

 Το εάν αυτό συνάδελφοι ξέφυγε χρονικά και όχι  μόνο, το αν 

ξέφυγε και ποιοτικά και σήμερα κάνουμε διαπιστώσεις,  ότι  κάποιοι  

δεν έχουν ενημερωθεί και κάποιοι  άλλοι  λένε ότι  ναι  όντως,  υπάρχει 
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πρόβλημα στη διαδικασία,  νομί ζω ότι  αυτό αποτελεί  ευθύνη και αυτών 

που συμμετείχανε,  αλλά εγώ τολμώ να πω και όσων δεν συμμετείχανε 

στην έως σήμερα διαδικασία.   

 Για να μπορούμε να κοιτάμε μπροστά, πρέπει να δούμε τι  έγινε 

λάθος το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον δική  

μας στόχευση, είναι ότι  σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε να μπούνε 

δύο τρία λιθαράκια παραπάνω.  

 Το ΤΕΕ βέβαια θα πρέπει να συνδυάσει δύο χαρακτηριστικά 

στοιχεία.  Το ένα  είναι την αποτελεσματικότητά του στη λειτουργία  

και το δεύτερο  είναι,  να μετουσιώνε ι σε μία,  επιτρέψτε μου να πω, 

μορφή γνήσιας αντιπροσώπευσης τη θέληση των συναδέλφων του ΤΕΕ 

και εκεί  είναι το κρίσιμο και πραγματικό στοιχείο της κουβέντας μας.   

 Δηλαδή,  δεν  μπορούμε ας πούμε να λ έμε από τη μία,  ότι  θέλουμε 

να εκπροσωπούμε τους συναδέλφους μας,  αλλά την ίδ ια στιγμή να μην 

είμαστε αποτελεσματικοί  στον τρόπο που λειτουργούμε και στον τρόπο 

που παίρνουμε αποφάσεις.   

 Το ΤΕΕ χρειάζεται και τα  δύο.  Χρειάζεται και 

αποτελεσματικότητα στον τρόπο λειτουργίας του,  αλλά και επίσης να 

μετουσιώνει όπως είπα σε μία γνήσια μορφή αντιπροσώπευσης τη 

θέληση των συναδέλφων.  

 Δεν πρέπει να προδιαγραφεί  ο ρόλος του ΤΕΕ ως μία  

προσπάθεια,  όπου απλώς αριθμητικά θα ενισχύεται με μέλη. Ο ρόλος 

του Επιμελητηρίου είναι ακριβώς να μπορεί να υπερασπίζεται το 

καλώς εννοούμενο συμφέρον του κλάδου, γιατί  έτσι πρέπει να 

λειτουργεί  και θα πρέπει να αφήνει το ίδιο το ΤΕΕ με τη λειτουργία 

του,  ένα συγκεκριμένο κοινωνικό αποτύπωμα, όχι  οικονομικό,  αλλά 

ένα κοινωνικό αποτύπωμα.  

 Τι εννοώ. Ότι θα πρέπει όλες οι  προτάσεις που θα κατατεθούν,  

που κατατέθηκαν και όλες οι  επόμενες  οι οποίες θα πάρουμε μία σειρά 

στον τρόπο με τον οποίο θα συζητηθούνε,  να καταλήγουνε ακριβώς 

στο ποιο θέλουμε σήμερα να είναι το κοινωνικό αποτύπωμα του ΤΕΕ 

και στην πολιτεία  και με ποιον τρόπο θα μπορεί  να υπηρετεί  τους 

συναδέλφους.   

 Νομίζω ότι  πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και  

για την οικονομία της κουβέντας,  αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά,  τα  

οποία τα οποία έχουμε καταθέσει και θα πρέπει πραγματικά να δούμε 
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στο τέλος της μέρας τι  θέλουμ ε από αυτήν την ιστορία  και αν θέλουμε 

κάτι .   

 Εάν φτάσαμε στα μισά της θητείας  για να πο ύμε ότι  σε μια 

προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την αρχή και την υπηρετήσαμε όλες  

οι  παρατάξεις  νομίζω και με τις  προτάσεις τους που κατάθεσαν και με 

αυτά τα οποία είπανε.   

 Εάν πούμε ότι  φτάσαμε εδώ στα μισά της θητείας για να λέμε ότι  

θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική γιατί  δεν έγινε τίποτα.  Ξέρετε όσο 

πλησιάζουμε προς το τέλος  της θητε ίας,  θα μπορεί  να αντιστραφεί 

αυτό το επιχείρημα και να ειπωθεί,  γιατί  έχει  ειπωθεί και  σε 

προηγούμενες θητείες,  ότι  καμία κουβέντα δεν μπορεί  να γίνεται για 

τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, όσο προχωράμε προς τις  

επόμενες εκλογές του ΤΕΕ.  

 Γιατί  ξέρετε πολύ καλά ότι  έχει  ειπωθεί  αυτό στο παρελθόν και 

έχει  κατατεθεί .  Γιατί  τότε θα  κατηγορηθεί ή η διοίκηση αυτή ή 

κάποιες παρατάξεις ,  ότι  χρησιμοποιείται η αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου μόνο για εκλογικούς σκοπούς.   

  Από το να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο,  νομίζω ότι  δεν 

πρέπει να παίζουμε άλλο με το χρόνο. Η προσπάθεια ξεκίνησε από  την 

αρχή. Δεν είχε τα αποτελέσματα που έπρεπε να έχει .   

 Εγώ την ευθύνη την τοποθετώ και σε όσους συμμετείχαμε,  αλλά 

και σε αυτούς που δεν συμμετείχανε και έρχονται σήμερα ,όχι  σήμερα. 

Έρχονται μετά τις  διαδικασίες και ασκούνε κριτική.  Είναι καλό να 

ασκείται η κριτική.  Είναι  γόνιμη η κριτική,  αλλά συνάδελφοι,  εγώ 

πραγματικά τοποθετώ την κουβέντα σε δύο άξονες.  

Αποτελεσματικότητα σε αυτά στα οποία θα πούμε και θα 

αποφασίσουμε.   

 Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε,  να δούμε το δια ταύτα και αυτής 

της κουβέντας και  αυτού της προσπάθειας και δεύτερον,  πως ακριβώς 

θα καταφέρουμε να εκπροσωπήσουμε γνήσια τους συναδέλφους μας.   

 Αυτό το οποίο χρειάζεται από εδώ και στο εξής,  είναι  να γίνει  

μια κωδικοποίηση,  μια πιο καλή κωδικοποίηση των προτάσεων που 

έχουν κατατεθεί  έως σήμερα, είτε  από τις  παρατάξεις ,  είτε από τις  

συλλογικότητες,  είτε από μεμονωμένους συναδέλφους,  και εάν 

πραγματικά εννοούμε ότι  θέλουμε να αλλάξουμε το  θεσμικό πλαίσιο,  

νομίζω ότι  αυτό περνάει από το χέρι το δικό μας.   
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 Δεν περνάει από κάποιων άλλων,  ούτ ε από κάποιες αόρατες 

δυνάμεις.  Εμείς είμαστε αυτοί οι  οποίοι  θα εγγυηθούμε αν στο τέλος  

της μέρας θα υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτά στα οποία θα πούμε.   

 Εμείς  οι ίδιοι  είμαστε αυτοί οι  οποίοι  θα εγγυηθούμε και τη 

λειτουργία της Αντιπροσωπείας,  αλλά και τη δυ νατότητα να παίρνουμε 

αποφάσεις,  οι  οποίες θα είναι νομιμοποιημένες ισχυρά και σε επίπεδο 

Αντιπροσωπείας,  δεν θα είναι οριακές και αυτό το βάζω γιατί  είναι  

ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.  

 Νομίζω ότι  στα θέματα του θεσμικού πλαισίου πρέπει ώριμα και  

υπεύθυνα να  πούμε ότι  όποιες αποφάσεις θα πρέπει ακριβώς να 

αντικατοπτρίζουνε μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία πλειοψηφία σε 

επίπεδο  Αντιπροσωπείας ,  με μία  υποσημείωση βέβαια.  Να μη 

φτάσουμε στο τέλος της μέρας και στο τέλος προσπαθώντας να 

εκφράσουμε την  περιβάλλουσα που λέμε,  να μην εκφράσουμε στο 

τέλος τίποτα.  Να πάμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή που 

πραγματικά θα είναι ελάχιστος.   

 Εγώ θα σας πω συνάδελφοι μια προσωπική μου εμπειρία,  γιατί  

πολλές φορές το να θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, στην αρχή 

βρίσκεις αντιδράσεις,  βρίσκεις πολλές  αντιδράσεις.   

 Στην πορεία αυτές τ ις  αντιδράσεις είτε προσπαθείς να τις  

συγκεράσεις,  είτε προσπαθείς να ομογενοποιήσεις ας πούμε κάποιες  

προτάσεις,  ε ίτε να λειάνεις  κάποιες αιχμές για να προχωρήσεις 

μπροστά.  

 Εγώ εκλέχθηκα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το 2010. Τότε 

ήμουν 28 ετών. Μαζί μου από την παράταξη τότε τη δική μας 

εκλέχθηκαν νομίζω 6 ή 7 συνάδελφοι,  οι  οποίοι  ήτανε  νομίζω κάτω 

των 30 ετών.  

 Στην επόμενη Αντιπροσωπεία το 2013 ήμασταν ακριβώς οι  

διπλάσιοι.  Στη μεθεπόμενη ήμασ ταν τριπλάσιοι.  Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

ο προηγούμενος ήτανε ο νεότερος Πρόεδρος που εκλέχθηκε ποτέ στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο μέχρι  τον επόμενο, όπου και  ο σημερινός  

Πρόεδρε του ΤΕΕ είναι αρκετά νέος ηλικιακά.  

 Θέλω να πω, ότι  πολλές φορές είναι οι  ίδιοι  ο ι  συν άδελφοι  που 

μας δίνουν τη δυνατότητα και δείχνουνε το δρόμο του τι  πρέπει να 

υπηρετήσει και αυτός ο θεσμός.   
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 Και αν κάποιες φορές εμείς  οι  ίδιοι  μεταξύ μας ομφαλοσκοπούμε 

και κάνουμε τακτικισμούς,  είτε σε επίπεδο οργάνων, είτε οπουδήποτε,  

νομίζω ότι  αυτοί  οι τακτικισμοί στο τέλος της μέρας θα κριθούνε από 

τον κάθε απλό συνάδελφο, ο οποίος συμμετείχε στις  εκλογές,  

συμμετέχει  και όσο μπορεί θα συμμετέχει .   

 Το ζήτημα είναι  να μη φτάσουμε στο τέλος της  μέρας να 

κριθούμε,  μόνο τότε από τους συναδέλφους μας,  αλ λά να 

προσπαθήσουμε και εμείς ,  ρίχνοντας  νερό στο κρασί μας,  

παραμερίζοντας εγωισμούς,  να παράξουμε 5- 6 πράγματα, τα οποία θα 

λέμε ότι  επί  θητείας μας,  επί  θητείας όλων των μελών της  

Αντιπροσωπείας αυτών, επί  θητείας των σημερινών Προέδρων του ΤΕΕ 

άλλαξαν  πέντε  ζητήματα  και των Προέδρων βέβαια των Συλλόγων, οι  

οποίοι  κλήθηκαν θα μπορούσαν και  από πιο νωρίς να μπούνε στη 

διαδικασία.   

 Να δούμε κάποια ζητήματα συνολικά και να μην φτάσουμε πάλι 

στο τέλος και να λέμε ότι  τίποτα δεν έγινε.  Γιατί  ξέρετε όπως σας  

είπα,  στο τέλος της μέρας είναι οι  ίδιοι  ο ι  συνάδελφοι που μας 

κρίνουνε και να ξέρετε ότι  οι  συνάδελφοι αυτοί έχουνε πολλές  φορές  

το καλύτερο κριτήριο για να κρίνουνε.   

 Σας ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Με τη σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο,  ο συνάδελφος Τρ ιάντος,  

Γεωργάκης,  Αβραμίδης,  Γιανναδάκης,  Πετρόπουλος,  Βρέντζου,  

Γκορόγιας,  ο Καμαριώτης.  Κυριαζίδης.  Έχετε το λόγο.   

Κος ΤΡΙΑΝΤΟΣ:  

Συνάδελφοι  καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτά τα οποία,  τα 

διαφορετικά από αυτά τα οποία ήδη έχουν λεχθεί ,  για να μην τρώμε 

και πολύ χρόνο, που περιλαμβανότανε στην πρόταση την οποία έχουμε 

υποβάλλει εδώ και ένα χρόνο σαν περιφερειακό τμήμα και αφορούν 

την ενίσχυση της περιφερειακής  δομής.   

 Αναφέρθηκαν τα ασυμβίβαστα που θεωρούμε ότι  είναι πάρα πολύ 

σημαντικά. Τη θεσμοθετημένη λογοδοσία και ενημέρωση όλων όσων 

γίνονται σε κεντρικό επίπεδο ,  είτε στη Διοικούσα Επιτροπή, είτε στις  

μόνιμες Επιτροπές,  είτε στις  ομάδες εργασίας ,  ούτως ώστε να υπάρχει 

πλήρης πληροφόρηση προς όλους τους συναδέλφους και στην 
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Περιφέρεια και στο κέντρο, γιατί  προφανώς ούτε στο κέντρο οι  

συνάδελφοι είναι ενημερωμένοι .   

 Αυτό που επίσης έχουμε προτείνει ,  είναι το να περιληφθούν οι  

δικαστικές πραγματογνωμοσύνες μέσα στο σύστημα παραγωγής 

πραγματογνωμοσυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου.   

 Αυτό θέλει  αρκετή προσπάθεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο και  

σημαίνει  πάρα πολλά έσοδα, δεδομένου μάλιστα ότι  τα οικονομικά του 

Επιμελητηρίου είναι σε κακό χάλι,  νομίζω ότι  πρέπει να δοθεί  μεγάλη 

προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 Μία ακόμα πρόταση την οποία έχουμε κάνει ,  είναι ότι  πρέπει να 

δημιουργηθεί μία δομή στο Τεχνικό Επιμελητήριο,  αντίστοιχη  με αυτή 

των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων, όπου θα λειτουργεί  με σκοπό να 

παίρνει  Ευρωπαϊκά προγράμματα, να  τα διαχειρ ίζεται,  να τα παράγει 

με τα μέλη του και να μένει  και ένας πόρος γ ια το Τεχνικό 

Επιμελητήριο,  για τη λειτουργία αυτής της δομής.   

 Δηλαδή,  να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου,  αλλά να μπορεί να κάνει  την παραγωγή αυτών των 

προγραμμάτων εσωτερικά και χωρίς κόστος.   

 Επίσης,  θα πρέπει να αλλάξει  ο τρόπος εκλογής,  να γίνεται  

ηλεκτρονικά. Θεωρούμε ότι  δύο θητείες για τους Προέδρους είναι 

αρκετές και ότι  η τετραετής θητεία  πρέπει να θεσπιστεί  για λόγους 

οικονομίας και για  λόγους καλύτερης λειτουργίας.   

 Βέβαια αυτά όχι  αναδρομικά. Να μην ισχύει  δηλαδ ή η τετραετής 

θητεία για την τρέχουσα περίοδο,  αλλά από την επόμενη. Επίσης,  το 

να συμφωνήσουμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο μόνο σε αυτά τα 

οποία ομονοούμε,  νομίζω ότι  θα αλλάξει σε πάρα –  πάρα πολύ λίγα 

σημεία και παρά το γεγονός ότι  είναι δύσκολο να συ μφωνήσουμε,  

νομίζω ότι  θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές,  γενναίες  αποφ άσεις,  διότι  

σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό το οποίο θα παραχθεί,  θα είναι πολύ 

λίγο,  δεν θα αλλάζει  τα πράγματα και η επόμενη αλλαγή θεσμικού 

πλαισίου,  εάν γίνει ,  θα είναι πάρα –  πάρα πολύ μακριά.   

 Θα συνεχίζουμε δηλαδή μία λειτουργία η οποία είναι  

αναχρονιστική.  Μία λειτουργία η οποία δεν θα μας οδηγήσει πουθενά, 

αλλά θα συνεχίσει  να φθίνει  το Τεχνικό Επιμελητήριο,  όπως κάνει  

σήμερα.  
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 Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, συμβαίνει  σήμερα, είναι κάτ ι  το 

οποίο εμένα με ενοχλεί  πάρα πολύ. Δηλαδή, βλ έπω. Δεν βλέπω τον 

Πρόεδρο κατ’ αρχήν.   

 Θεωρώ ότι  είναι  λειτουργία εμπάργκο στην ουσία αυτής της 

εκδήλωσης.  Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι της ΔΚΜ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Υπάρχουνε.  …  

Κος ΤΡΙΑΝΤΟΣ:  

Ωραία.  Νομίζω ότι  είναι απαράδεκτη αυτή η κατ άσταση. Δεν ξέρω αν 

έχει  προβολή και στη Διοικούσα αυτή η διάσταση συμπεριφορών και 

στάσεων, αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο  προφανώς δεν λειτουργεί ,  

όπως πρέπει να λειτουργεί .   

 Προφανώς δεν παίρνει  αποφάσεις όπως πρέπει να παίρνει  τις  

αποφάσεις.  Υπάρχουν ζητήματα όπως οι  τακτικισμοί οι  οποίοι  

αναφέρθηκαν και  προηγουμένως ,  οι  οποίοι  προσβάλουν τους 

συναδέλφους.   

 Αναφέρθηκε και από τον Βασίλη τον Αϊβαλή προηγουμένως. 

Μετά την πρόσκληση του Προεδρείου της  Αντιπροσωπείας,  μας ήρ θε 

πρόσκληση από τον Πρόεδρο για την περασμένη Τετάρτη.  

 Όταν του έθεσα το θέμα, γιατί  του το έθεσα έτσι όπως σας το 

λέω τώρα. Δεν πήρα απάντηση και μάλιστα του το έθεσα όχι  μόνο στη 

βάση τη θεσμική, αλλά και στη βάση την οικονομική.  

 Πως γκρινιάζουμε ότ ι  δεν έχει  λεφτά το Τεχνικό Επιμελητήριο ,  

όταν ζητιέται από τους Προέδρους να έρθουν την Τετάρτη και αμέσως 

μετά να έρθουν πάλι τη Δευτέρα;  

 Αυτό λοιπόν είναι στο όριο της πρόκλησης,  στο όριο της  

προσβολής των προσώπων. Εμένα με θίγει  βαθύτατα και θέλω να  σας 

το αναφέρω.  

 Επίσης,  κάτι  πρέπει να γίνει ,  ούτως ώστε το επιστημονικό έργο 

να επανέλθει στο Τεχνικό Επιμελητήριο ,  διότι  απουσιάζει  παντελώς.  

Αυτό το οποίο εμείς  πήραμε σαν ενημέρωση, ήταν μία προσωπική 

προβολή του Προέδρου, ο οποίος παρουσίαζε ως επισ τημονικό έργο 

διάφορες εκδηλώσεις,  οι  οπο ίες  προφανώς τις  άκουσαν όσοι  

παραβρέθηκαν.  
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 Δεν κεφαλαιοποιήθηκε σε επιστημονική γνώση. Δεν τις  έμαθε 

κανένας.  Δεν έγινε κανένα βήμα προς την επιστημονική πλευρά.  Αυτό 

είναι κάτι  απαράδεκτο.  Παλιότερα γινότανε.  

 Πιστέψτε με ε ίμαι  αρκετά χρόνια στη χώρο του Επιμελητηρίου.  

Δεν υπάρχει σήμερα και πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε αυτό 

θεσμικά να ενισχυθεί.   

 Αυτά ήθελα να πω. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Επίσης,  ένα 

τελευταίο.  Υπάρχουν οι  προτάσεις από πάρα πολλές πλευρέ ς.  Δεν έχω 

ακούσει την πρόταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου.   

 Δεν την έχω δει  πουθενά γραμμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Γεωργάκης έχει  το λόγο.   

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ:  

Λοιπόν,  αν και μας έχει  δοθεί  η δυνατότητα εμάς που διαφωνούμε 

κάθετα με αυτήν την πρόταση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,  γιατί  

θέλω να υπενθυμίσω ότι  η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη και όχι  

τόσο,  πώς να το πω, φλου, καθόλου φλου δεν είναι  και  μάλιστα όταν 

τελικά επιτρέπεται,  βγαίνουν όλα σιγά –  σιγά στη φόρα, απλά 

χρειάζεται λίγο χρόνος και χρειάζεται ο σωστός κόσμος να τα πει .   

 Είναι φανερό λοιπόν ότι  χρειάζεται κάτι  πολύ περισσότερο από 

αυτήν την εκδήλωση για να μπορέσει 16 Ιουλίου,  για να μπορέσει να 

εκφραστεί  ένα δυναμικό,  πολύ περισσότερο από αυτό που είναι  εδώ 

μέσα, αλλά κυρίως επί της ουσίας ένα δυναμικό το οποίο έχει  μία 

μικρή επαφή ή μεγαλύτερη, με τους  συναδέλφους και την πλειοψηφία 

των συναδέλφων έξω από εδώ.  

 Το απίστευτο επίσης είναι το εξής,  ότι  εμείς  που διαφωνούμε 

τοποθετηθήκαμε.  Όλο αυτόν τον καιρό,  όλο αυτό το χρόνο που δεν 

προχωράει αυτό το τεράστιο έργο της  αλλαγής του θεσμικού πλαισίου,  

είναι απίστευτο που όλες οι  τοποθετήσεις είναι γύρω από και γιατί  ρε 

παιδιά δεν το αλλάζουμε; Και τι  ακριβώς λέμε;  Και δεν το καταλάβαμε 

τι  λέμε  τελικά.  

 Δηλαδή, καμία τοποθέτηση επί της ουσίας.  Εκτός από ένα πολύ 

στενό επιτελείο γύρω από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και από 

τη Διοικούσα  και  βασικά από τις  ηγεσίες των παρατάξεων που στα 

βασικά ομονοούνε.  Στη βασική πολιτική γρα μμή ομονοούνε.  Δεν 
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υπάρχει καμία μεγάλη ιδιαίτερη αντ ίρρηση, ιδιαίτερα αν τα βρουν και 

με τα εκλογικά, το πράγμα πετάει.   

 Το άλλο χαρακτηριστικό ήτανε αυτή η περιβόητη εκδήλωση στη 

Βουλή ,  αλλά  και στις  άλλες συζητήσεις,  όταν τοποθετήθηκαν 

συνάδελφοι από την Αντιπροσωπεία  με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο, 

υπήρξε ένα εξής χαρακτηριστικό.   

 Συγνώμη που θα,  πώς να το πω, θα το εκχυδαΐσω λί γο,  άλλα 

θέλω για να του δώσω μια σημασία.  Παράπονα και κλάματα για τη 

σημερινή κατάσταση των μηχανικών του ΤΕΕ, των Πολυτεχνείω ν και 

πάει  λέγοντας,  όμως όλοι συνεχίζουν να ορκίζονται χωρίς να λέει  

κανείς  γιατί ,  στην ίδια πολιτικ ή που έφερε μέχρι  σήμερα την 

κατάσταση μέχρι εδώ.  

 Δηλαδή, στην απαξίωση του ΤΕΕ, στη διάλυση των 

Πολυτεχνείων και  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  στην απόλυτη 

υποβάθμιση των μηχανικών ως εργαζόμενων στην καθημερινή ζωή 

έξω, είτε πρόκειται για εμάς τους ίδιους,  ε ίτε πρόκειται  για τα παιδιά 

μας.   

 Παρόλο λοιπόν που υπάρχει μία συγκεκριμένη πολιτική που μας 

έφερε μέχρι εδώ, έχουμε με έναν απίστευτο τρόπο συνέχε ια φωνές που 

λέει ,  να γίνουμε φορέας πιστοποίησης.   

 Όποιο παράδειγμα μέχρι  τώρα έχει  υλοποιήσει το ίδιο το ΤΕΕ 

προς αυτήν την κατεύθυνση και οδήγησε στην τρομακτική υποτίμηση 

των μηχανικών με κάθε τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί  για 

κάποιο λόγο είναι θεόσταλτο είδος η πιστοποίηση. Πρέπει να γίνει .    

 Όποιος ας πούμε κομμάτι λέει  ότι  το ΤΕΕ πρέπει να,  πώς να το 

πω, αναβαθμιστεί ,  πρέπει  να αποκτήσει ρόλο και τα  λοιπά και  τα 

λοιπά. Ποιο ρόλο;  Προς τα πού να αναβαθμιστεί;  Εκεί πάλι υπάρχει 

μια θεόσταλτη εντολή, η οποία λέει  συγκεκριμένη κατεύθυνση,  

συγκεκριμένη πολιτική και αυτή πάλι  ενιαία.   

 Για να πάμε λίγο στην ουσ ία και όσο πιο γρήγορα γίνε ται,  γιατί  

είναι φανερό ότι  σε αυτήν την εκδήλωση δεν χρειάζεται  πολύ 

αναλυτική τοποθέτηση, αλλά χρειάζεται τουλάχι στον να βάλουμε δύο 

τρία σημεία.   

 Θα ξαναπιάσω από εκεί ,  το προηγούμενο. Υπάρχει τουλάχιστον 

σε αυτούς που συμφωνούνε,  ένα απίστευτο επιχείρημα. Μα μπορεί να 

παραμείνει  το θεσμικό πλαίσιο ίδιο εσαεί;   
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 Όχι λέω εγώ. Τότε να εκσυγχρονιστεί ,  να αλλάξει.  Κανένας δεν 

λέει  προς ποια  κατεύθυνση.  Ξαναλέω, όταν μιλάει  κανείς  για  την 

κατεύθυνση, από αυτό το στενό επιτελείο είναι όλα θεόσταλτα.  Δεν 

υπάρχει γιατί .   

 Ας κάνουμε όμως μία προσπάθεια λίγο να καταλάβουμε γιατί  

πρέπει να αλλάξει  και προς τα πού.  Ο ρόλος του  ΤΕΕ μέχρι  σήμερα 

είναι φανερό ότι  δεν μπορεί να πάει πολύ αναλυτικά. Θα το πω 

κωδικοποιημένα.  

 Ένας από πολλά χρόνια  πριν ,  σε άλλη βάση συγκροτημένος 

μηχανισμός,  δηλαδή όταν οι  μηχανικοί ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι  

της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομ ένων, με άλλους όρους 

εργασίας και άλλο ρόλο στην παραγωγή, φτιάχνεται  λοιπόν ένας 

ομοιοεπαγγελματικός οργανισμός και προσπαθεί να διεξάγει  ένα 

είδους συνδικαλισμό που υποτίθεται ενώνει  όλους τους μηχανικούς.   

 Φυσικά όταν οι  μηχανικοί γίνεται ένα τεράστιο  Σώμα 

εργαζομένων με εντελώς διαφορετικά συμφ έροντα, διαφορετική ένταξη 

στην παραγωγή, όλο αυτό το οικοδόμημα μπάζει  νερά.  

 Αυτός ο ομοιοεπαγγελματικός συνδικαλισμός γίνεται κάτι  πιο  

συγκεκριμένο.  Γίνεται συντεχνιακός συνδικαλισμ ός και  υπερασπίζει  

μονάχα  εκείνα τα κομμάτια τα οποία  μπορούν να κρατήσουν δεμένους 

γύρω από το άρμα του το προηγούμενο διάστημα,  ένα ευρύτερο 

κομμάτι εργαζομένων μηχανικών από ένα είδος πολιτικής εξαγοράς,  

δηλαδή με το δελτίο και το ρόλο του,  με τις  φορολογικές  ελαφρύνσεις,  

με τη  συμμετοχή  σε διάφορα προγράμματα και έργα και πάει  λέγοντας.   

 Υπήρχε λοιπόν την καλή εποχή από Σημίτη και Λιάσκα και τα 

λοιπά και τα λοιπά, ένας συντεχνιακός συνδικαλισμός,  που υπεράσπιζε  

τα συμφέροντα υποτίθεται της πλειοψηφίας των μηχανικών μέσα από 

αυτόν τον τρόπο.  

 Ένα είδος συμμαχίας κοινωνικής των κάτω με τους πάνω, που 

φυσικά οι  επάνω είχανε,  τι  είχανε; Είχανε το αποτέλεσμα και τη 

δυνατότητα να εκπροσωπούν κατά βάση τα μεγαλύτερα συμφέροντα 

στον κατασκευαστικό τομέα και  σε αντίστοιχους τομε ίς της 

παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα.  

 Και αυτό το ρόλο έπαιζε βασικά το ΤΕΕ. Αυτό το ρόλο βασικά 

συγκροτούσε και δεν τον πολυενδιέφερε τι  γίνεται παρακάτω. Τι  

γίνεται με τους νέους μηχανικούς,  τ ι  γίνεται με τα πραγματικά τους 
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επαγγελματικά δικαιώματα, τι  γίνεται με τους  όρους εργασίας τους.  

Δεν το ενδιέφερε.  Είχε να μοιράσει παιχνίδι .   

 Υπήρχε όμως,  όλα αυτά είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό.  Οι  

πολιτικές παρατάξεις ,  που δεν ήταν τόσο ενοποιημένες όσο έξω και 

διασπαζόνταν,  γιατί  έπρεπε να παίξουν και προσωπι κά παιχνίδια,  

υπήρχε μια τρομακτική συμφωνία στη βασική πολιτική.  Τρομακτική.  

 Όσες διασπάσεις και να γινόντουσαν, τελικά καταφέρανε και 

βγάζανε ένα ενιαίο πράγμα, μία ενιαία Διοικούσα . Προωθούσε ενιαία 

συμφέροντα και πάει  λέγοντας.   

 Είναι παροιμιώδης η βυζαντινολογία  του ΤΕΕ, παροιμιώδης για 

το πώς συγκροτούνται Διοικούσ ες,  Αντιπροσωπείες,  Προεδρεία και τα 

λοιπά και  τα λοιπά, αλλά αυτό δεν  αμφισβητούσε ποτέ την πραγματική 

γραμμή, που ερχότανε κατά βάση από πάνω.  

 Και σε αυτά τα πλαίσια είναι  φυσικά τρομ ακτικά δικαιολογημένη 

η απόλυτη αποστασιοποίηση της πλειοψηφίας των μηχανικών. Δηλαδή 

όταν ψηφίζουν ούτε 30.000 πανελλαδικά σε ένα Σώμα άνω των 

120.000 ανθρώπων, είναι  φανερό ότι  δεν μπορείς  να μιλάς για 

νομιμοποίηση αυτού του μηχανισμού έτσι όπως αυτή η γραφειοκρατία  

θέλει  να κάνει  με τα  θεσμικά πλαίσια που θέλει  να αφορούν όλους 

τους μηχανικούς.   

 Και παρόλο που ψηφίζει  μία μειοψηφία,  αυτό το στενό επιτελείο 

γύρω από το θεσμικό πλαίσιο θέλει  με κάθε τρόπο να επιβάλει την 

ατζέντα και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει τις  αλλαγές.   

 Εκτός από αυτό,  πρέπει να κάνω και  μία μικρή σημείωση. Που 

βασίζονται όλα αυτά; Ποια είναι η κατάσταση των μηχανικών σήμερα 

και γιατί  γίνονται κάπως έτσι τα πράγματα;  

 Να το πούμε και εδώ σύντομα. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό 

επιστημόνων που όμως συμπιέζεται τρομακτικά. Αυτή είναι η 

πραγματική κατάσταση.  

 Συμπιέζεται τρομακτικά   και τους οδηγεί  σε τρομακτική 

απαξίωση σε όλες τις  πλευρές.  Μισθολογικές,  επιστημονικές,  

επαγγελματικές ,  εργασιακές,  τρομακτικά.  

 Δεν μπορεί να βρει  ρόλο στην ίδια  του τη ζωή το μεγαλύ τερο 

κομμάτι  μετά το τέλος των σπουδών στα Πολυτεχνεία.  Η ανεργία και  η 

κατακρήμνιση των αμοιβών, που κατά βάση επιβάλουν  σε μεγάλο 

κομμάτι οι  ίδιοι  ο ι  συνάδελφοι  που έχουν εργοδοτικό ρόλο και είναι  
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εδώ μέσα στην Αντιπροσωπεία σε μεγάλο βαθμό, επιβάλλουν αυτοί οι  

ίδιοι  οι  συνάδελφοι ,  αποτελεί  το βασικό πυρήνα της κατάστασης που 

ζουν οι  μηχανικοί σήμερα  και όλα τα υπόλοιπα περί θεσμικού 

αντικειμενικού πλαισίου που πρέπει  να δημιουργήσουμε για να τους 

αναβαθμίσουμε,  είναι  βλακείες  στη κυριολεξία και για τους 

περισσότερους συναδέλφους κάνουν το λάθος,  εννοώ που πώς να το 

πω, με ποιο ουσιαστικό τρόπο προσπαθούνε να προσεγγίσουν το 

πρόβλημα και όχι  μέσω του μηχανισμού.  

 Κάνουν το λάθος να μετατρέψουν σε αντικειμενικές πραγματικά, 

σε επιστημονοποίηση ας πούμε,  μια κατάσταση αυτού του είδους,  η 

οποία δεν έχει  να  κάνει  με την επιστημονικότητα των μηχανικών.  

Κατά βάση το στρώμα που συμπιέζεται περισσότερο από ποτέ αυτή τη 

στιγμή, ε ίναι το πιο καλά εκπαιδευμένο,  από τις  καλύτερες σχολές  

βγαλμένο. Δεν είναι εκεί  το πρόβλημα λοιπόν.   

 Κατά βάση δεν συμπιέζονται τόσο πολύ οι  συνάδελφοι  που δεν 

έχουν τόσο μεγάλες ικανότητες ας πούμε επιστημονικ ές και από 

διάφορες άλλες σχολές και  από τα ΤΕΙ και τα λοιπά, αλλά 

συμπιέζονται πάρα πολλοί συνάδελφοι οι  οποίοι  βγαίνουν από τα 

Πολυτεχνεία και έχουν και  διδακτορικά και μεταπτυχιακά και  πάει  

λέγοντας.   

 Και αυτό είναι χαρακτηριστικό,  ότι  δεν είναι αντικειμενικό.  

Είμαστε στην τρομακτική θέση να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις  

τρομακτικές τεχνολογ ικές δυνατότητες της εποχής μας μονάχα για να 

μειώνουμε μισθούς ,  ιδιαίτερα αν είσαι εργοδότης,  μονάχα για να 

μειώνεις τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σου και πάει  λέγοντας.   

 Να κάνω όμως και μία ιδιαίτερη αναφορά στα Πολυτεχνεία.  

Γιατί  το άκουσα και μάλιστα ακούω και την Πρόεδρο συχνά να το λέει  

αυτό.  Γιατί  υποτίθεται είναι τρομακτική η κατάσταση που γίνεται αυτή 

τη στιγμή με τις  συγκεκριμένες κινήσεις,  ξαναλέω τη λέξη επίτηδες,  

νέας ανα … των ΤΕΙ.   

 Συνάδελφοι να καταλάβω, ποιος ήταν ο βασικός μοχλός αλλαγής 

του σκηνικού στα Πανεπιστήμια και στα Πολυτεχνεία;  Ποιος;  Θεός;  

Κάτι ουδέτερο; Κάτι μακρινό; Δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι 

εδώ μέσα κατά υπερασπίζονται;   



32 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

 Δεν ήταν οι  οδηγίες στη σχέση με τα πτυχία; Δεν ήταν η 

ισοβάθμηση τριτοετών σπουδών με πενταετής;   Ποιος ε ίναι ο βασικός  

μοχλός μέσα από τον οποίο γίνεται αυτό που ζούμε σήμερα;  

 Τα προηγούμενα νομοσχέδια τα οποία όλες οι  πολιτικές δυνάμεις  

συμφωνούσαν, …των ΤΕΙ με μία συγκεκριμένη διαδικασία,  

διαμορφώνοντας αυτήν την περιβόητη πυραμίδα σε πρωτ όγνωρο 

στάδιο του τεχνικού κόσμου.  

 Σήμερα παίρνει  νέα χαρακτηριστικά.  Ποιος τη διαμόρφωσε;  

Κάποιος άλλος; Δεν ήτανε βασική πολιτική του ΤΕΕ αυτή;  Δεν τη 

διεκδικούσανε η ΔΚΜ και οι  προερχόμενες από τη ΔΑΠ δυνάμεις στα 

Πολυτεχνεία; Ποιος τα έκανε αυτά; Άγνωστος και από τη ΠΑΣΠ; ποιος 

τα έκανε;  

 Γιατί  έχει  αυτό το πράγμα επίσης ,  ποιος είναι ο βασικός του 

στόχος; Γιατί  γίνεται;  Γίνεται ξέρω εγώ, ξύπνησε κάποιος Γιούνκερ,  

κάπου, κάποτε,  πριν καμιά εικοσαετία,  γιατί  αυτό έχει  πολλά χρόνια 

διαδικασία και είπε,  γιατί  δεν το κάνουμε αυτό πανελλαδικ ά;  

 Δεν έχει  στόχο βασικά να υποβαθμίσει  ακριβώς αυτό το 

εξειδ ικευμένο προσωπικό εργαζομένων που είναι πληθώρα πλέον και 

εντελώς αναγκαίο στη σύγχρονη παραγωγή;  

 Αυτός δεν ήταν ο βασικός στόχος; Να συμπιέσει τις  σχολές .  Με 

λάθος τρόπους.  Να μειώσει  τα  επιστημονικά δεδομ ένα,  να μειώσει το 

χρόνο σπουδών. Πολλούς τρόπους βρήκανε.   

 Ακριβώς δηλαδή αφαιρώντας ουσιαστικά και το λέω, αυτό για ν 

το κρατήσετε,  για  να δείτε  προς τα πού προτείνουνε την αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου  σήμερα.  

 Βασικά ο στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυρίαρχης 

πολιτικής  εντός Ελλάδας,  ήτανε να μειώσουνε όσο είναι δυνατόν 

ακριβώς αυτό που δίνει  τη δυνατότητα στον εργαζόμενο  μηχανικό 

συλλογικά να διαπραγματευτεί .   

 Δηλαδή,  τις  εκπαιδευτικές του  και επιστημονικές  του 

ικανότητες.   Η πλάκα είναι ότι  γύρω από αυτό το πράγμα γίνονται 

απίστευτες ακροβασίες.   

 Δηλαδή, εφευρίσκουμε μάστερ τα οποία πρέπει να γίνουν στο 

πενταετές και φυσικά όλα αυτά υπό τις  πραγματικά, τ ις  πραγματικές 

συνθήκες και Ευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, πάνε περίπατο επί 

της ουσίας.   
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Σημαντικό.  Τι έχουμε κάνει  τελικά ;  Έχουμε δημιουργήσει  μία  

θάλασσα σχολών.  απίστευτη, δημόσιων, ιδιωτικών, τριετών, διετών 

τώρα, με τον Διαβόλου, επιτρέπει  και διετείς ,  με τα ανωτατοποιημένα 

Τ.Ε.Ι .   

Διετών,  τριετών,  τεταρτοετών, πενταετών, όλα,  έχουμε 

δημιουργήσει  μια θάλασσα σχολών, που δεν μπορεί να ελέγξει  κανείς  

τι  παράγουν,  τι  ακριβώς γνώσεις δίνουν.  Αυτό,  όμως, ήταν,  ξαναλέω,  

επιλογή. Δεν έγ ινε τυχαία.   

Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε «παιδιά,  πώς  μπορούμε να το 

αντιμετωπίσουμε αυτό;».  Και  φυσικά, εφευρίσκουμε το θεσμικό 

πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.  

Ποιες είναι οι  βασικές συντεταγμένες αυτού του θεσμικού 

πλαισίου,  με τέσσερα λόγια; Απόλυτη απόσπαση της  άσκησης του 

επαγγέλματος από τις  σπουδές που πραγματικά κάνει  ο κάθε 

μηχανικός.  Δημιουργία ενός πολύπλοκου μηχανισμού επιλογής,  

ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, τι  μηχανισμός,  εννοώ θα βγει .   

Υπάρχει το εξής.  Όσοι  τελειώνουν Πολυτεχνείο δεν ε ίναι 

σίγουρο ότι  θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού. 

Αυτό είναι ο πρώτος και ο βασικός  κανόνας.  Θα ακουστούν πολλοί 

μηχανισμοί.  Θα μπουν διάφορα πράγματα στο τραπέζι .  Αλλά κατά 

βάση, αυτός είναι ο στόχος.   

Δεύτερον,  το Τ.Ε.Ε. θα μετατραπεί σε έναν επιχειρηματικό,  

κρατικό μηχανισμό, όπου πελάτες του θα είναι οι  ίδιοι  οι  μηχανικοί.  

Και μάλιστα, με το ζόρι.  Ή καλύτερα, για να το πούμε με τα λόγια 

σας,  ο τεχνικός κόσμος,  της οποίας πυραμίδα πρέπει να αποτελέσει το 

Τ.Ε.Ε. και  τα λοιπά.   

Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει το Τ.Ε.Ε. να εντάξει  το σύνολο 

του τεχνικού κόσμου, και των ΤΕΙτζήδων και άλλων τεχνικών ομάδων,  

για να μπορεί να παίξει  παιχνίδι .  Όμως, στα πολλά, διαφορετικά 

επίπεδα, την πρόσβαση στα οποία δε θα κρίνουν οι  πραγματικές 

επαγγελματικές και επιστημονικές ικανότητες του κάθε ενός από αυτό,  

αλλά θα υπάρχει μια βασική λέξη.  

Η λέξη αποκλεισμός.  Αποκλεισμός,  δηλαδή, θα μπαίνουν 

διάφοροι κόφτες στην άσκηση του επαγγέλματος,  σήμερα, με την τόση 

ανεργία,  με αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στο επάγγελμα. Για 

τους  νέους κυρίως μηχανικούς θα υπάρχει  η λέξη αποκλει σμός.  
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Κλείσιμο,  δηλαδή,  των δρόμων ανάπτυξης των εργασιακών και των 

επαγγελματικών ικανοτήτων. Για  την μεγάλη πλειοψηφία των 

μηχανικών, κλείσιμο του επαγγέλματος από το ίδιο το Τ.Ε.Ε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τις προτάσεις σας,  συνάδελφε.  Αν μπορείς να ολοκληρώσεις.   

Κος  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ:  

Όπως και οι  υπόλοιποι;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι,  γιατί;  

Κος  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ:  

Τελειώνω. Λοιπόν,  άλλο βασικό σημείο σ’ αυτό το πράγμα. Να γίνει 

το Τ.Ε.Ε. φορέας πιστοποίησης.  Όλα τα προηγούμενα, καταλαβαίνετε 

ότι  δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο νόημα αν πρα γματικά το Τ.Ε.Ε. δεν  

εξηγηθεί σ’ αυτό το επιχειρηματικό -κρατικό μοντέλο, που θα 

πιστοποιεί  και μάλιστα με πληρωμή.  

Και όχι  μονάχα αυτό,  θα προσφέρει  και υπηρεσίες κατάρτισης.  

Για να είμαι πιο σύντομος,  το αφήνω λίγο αυτό,  νομίζω γίνεται 

κατανοητό.  Γίνονταν προσπάθειες με το IΚΕΜ-ΤΕΕ, έγιναν 

προσπάθειες με τους ενεργειακούς μηχανικούς,  με τους ενεργειακούς 

επιθεωρητές,  θα γίνουν κι  άλλες,  πολλές προσπάθειες,  αυτό θα 

αποκτήσει  χαρακτηριστικό.   

Υπάρχει κι  ένα επίσης πολύ σημαντικό,  στο θεσμικό πλαίσιο του 

Τ.Ε.Ε. Απόλυτη αυτονόμηση αυτού του μηχανισμού, που λέγεται 

Τ.Ε.Ε.  

Να σας πω κάτι,  ποιο ε ίναι πιο  χαρακτηριστικό; Η συζήτηση για  

τον προϋπολογισμό. Έμεινα έκπληκτος,  σε δύο Αντιπροσωπείες πριν,  

που υπήρξε μια  κοινή θέση, ότι  έτσι όπως πάει το Τ.Ε.Ε.,  δεν  μπο ρεί  

να επιβιώσει.  Μπαίνει  2 -3 εκατομμύρια τον χρόνο μέσα.  

Και ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης ποιος είναι,  συνάδελφοι;  Να 

αντλούμε λεφτά, το λέω έτσι,  πιο  λαϊκά, από τους ίδιους τους  

μηχανικούς,  προσφέροντας υπηρεσίες .  Κάτι,  δηλαδή, σαν τις  εταιρείες 

κινητής  τηλεφωνίας.  Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε «θέλεις  να 

κάνω αυτό; Βεβαίως,  πλήρωνε».  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Θεσμικό πλαίσιο,  συνάδελφε.  

Κος  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ:  
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Θέλεις πολεοδομία; Πλήρωνε.  Θέλεις υπηρεσίες  διαδικτυακές,  

μηχανικέ;  Πλήρωνε.  Αυτό,  από ό,τι  φαίνεται,  πάει  να  λύσει τα 

πράγματα.  

Όλα τα παραπάνω,  τελευταίο σημείο της  αλλαγής του θεσμικού 

πλαισίου,  για να γίνουν,  πρέπει να κλείσουν και οι  τελευταίες δίοδοι  

που έχουν απομείνει ,  γ ια την επίδραση της  απούσας,  κατά τα άλλα, 

πλειοψηφίας των μηχανικών στον πλήρως αυτο νομημένο μηχανισμό, 

που λέγεται Τ.Ε.Ε.  

Έτσι,  γι’  αυτό προτείνονται ακόμα πιο αντιδημοκρατικές  

διαδικασίες οργάνωσης και εκλογής των οργάνων. Και  η πλάκα είναι  

ότι  σε αυτό συμφωνούν όλοι.   

Λοιπόν,  νομίζω ότι  σ’ αυτό το πράγμα, όσο και αν αυτή η 

αίθουσα είναι άδεια,  κάθε φορά που θα επιχειρείτε κάτι  τέτοιο,  προς  

αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω θα πλημμυρίζει  από φοιτητές,  νέους  

μηχανικούς και πάει  λέγοντας.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Αβραμίδης,  εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων στο 

Τ.Ε.Ε.  

Κος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Προεδρείο της 

Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,  που μας έδωσε το βήμα, ώστε 

να τοποθετηθεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στην εκδήλωσή σας,  με θέμα 

το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.  

Η βαρύτητα της εκδήλωσης είναι προφανής,  π ρώτα από όλα για 

τους μηχανικούς και την κοινωνία,  αλλά επίσης και για τους 

εργαζόμενους στο Τ.Ε.Ε, οι  οποίοι  αγωνιούν για το μέλλον του φορέα,  

τον χαρακτήρα του,  αλλά και τις  συνέπειες που μπορεί να έχουν οι  

όποιες αλλαγές στις  εργασιακές σχέσεις.   

Για τους εργαζόμενους του Τ.Ε.Ε.,  εδώ και χρόνια,  βιώνουμε και  

μια πραγματικότητα, που χρόνο με τον χρόνο και μήνα με τον μήνα 

μεταβάλλει  τον χαρακτήρα του.  Μια πραγματικότητα,  που εκφράζεται 

με την βαθμιαία ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών του φορέα και 

αποκαλύπτεται στο οργανόγραμμα που αποφασίστηκε στην Διοικούσα 

Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.,  στις  17 Απριλίου του 2018.  

Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί  κυβερνητική πολιτική κατεύθυνση 

και για το Τ.Ε.Ε.,  μετά την περικοπή του δημόσιου πόρου του 2%, με 
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το Μνημόνιο του 4039/2012. Αυτή η πολιτική κατεύθυνση υλοποιείται  

με την ανάθεση στο Τ.Ε.Ε.  διάφορων έργων, όπως προγράμματα 

ΕΣΠΑ, t raining voucher ,  ηλεκτρονικές πλατφόρμες  αυθαιρέτων, 

οικοδομικών αδειών και λοιπά.  

Έτσι,  μετατρέπεται  ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,  που 

θα έπρεπε να έχει  κομβικό ρόλο, όχι  μόνο στην ανάπτυξη της χώρας,  

αλλά και στο είδος της ανάπτυξης,  έναν φορέα που αγωνίζεται για  την 

επιβίωσή του.   

Μαζί με την ιδιωτικοποίηση του Τ.Ε.Ε.,  προχωράει και η 

πολιτική περιορισμού δαπανών, κατάργησης του ενημερωτικο ύ 

δελτίου,  κατάργησης των επιστημονικών εκδόσεών του και 

υποβάθμιση του επιστημονικού ρόλου του.   

Η πολιτική αυτή οδήγησε το Τ.Ε.Ε. και στην υιοθέτηση του 

οργανογράμματος που υλοποιεί  την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη 

αντίληψη για τη δομή του,  όπως είναι το κλ είσιμο,  για την ακρίβεια,  

εξαφάνιση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας,  του 

μεγαλύτερου Περιφερειακού Τμήματος.  Και την εξαφάνιση, επίσης, 

των επιστημονικών εκδόσεων του Τ.Ε.Ε. στο νέο οργανόγραμμα και 

λοιπά.  

Ακόμη, όμως, οι  σοβαρότερες επιπτώσεις  είναι η απαξίωση και  

υποβάθμιση των Περιφερειακών τμημάτων του Τ.Ε.Ε. σε γραφεία,  

οδηγώντας τα σε σταδιακό κλείσιμο.  Ενώ το νεοφιλελεύθερο 

οργανόγραμμα καταργεί ,  στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής 

κατεύθυνσης,  μια σειρά σημαντικές υπηρεσίες και τμήματ α του Τ.Ε.Ε. ,  

θεσμοθετεί  το ολωσδιόλου περιττό Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και 

λοιπά.  

Στην ίδια κατεύθυνση,  ανατίθεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο,  

στη διαβόητη ιδιωτική εταιρεία REMACO η εκπόνηση μελέτης για τη 

βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας και τ ης  κεντρικής 

υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. Ενώ στην εταιρεία Κουτούπης Ανδρέας & ΣΙΑ 

Ε.Ε.,  παραδίδονται  οι  υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.  

Είναι προφανές ότι  και στις  δύο περιπτώσεις,  παραδίδονται σε  

ιδιωτικές  εταιρείες  κεντρικές  λειτουργίες του Τεχνικού Επιμελητηρί ου 

και των υπηρεσιών του.   

Το Νοέμβριο του 2017, στη Συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία δημιουργία 
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Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας,  με την επωνυμία Ινστιτούτο 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Πίσω από την αθώα επω νυμία του 

Ινστιτούτου, βρίσκεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση του Τ.Ε.Ε.,  αλλά και  

η αποδέσμευση του εκάστοτε Προέδρου από οποιονδήποτε έλεγχο και  

περιορισμό από τα υπόλοιπα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής ή την 

υπηρεσία του Τ.Ε.Ε.  

Το Ινστιτούτο Τ.Ε.Ε.,  σύμφωνα με το καταστατικό του,  

υποκαθιστά πλήρως τις  υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. και εμφανίζεται ισότιμο 

με το Τ.Ε.Ε. ακόμα και στον δημόσιο ρόλο του,  σαν τεχνικός  

σύμβουλος της Πολιτείας –  Κυβέρνησης.   

Συνεπώς, ανεξάρτητα από τις  αποφάσεις που θα ληφθούν και θα 

αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.,  ήδη έχει  θεσμοθετηθεί ένα 

παράλληλο, ιδ ιωτικοποιημένο Τ.Ε.Ε.,  από την πλειοψηφία της  

Διοικούσας Επιτροπής,  με την θεσμοθέτηση του Ινστιτούτου,  Τ.Ε.Ε.  

Όλα τα παραπάνω, γίνονται με επιχειρήματα τον εκσυγχρονισμό 

των δομών του Τ.Ε.Ε. και την προσαρμογή του,  για να αντιμετωπιστεί  

το οικονομικό πρόβλημα του φορέα.  

Οι περικοπές των τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και των υπηρεσιών του 

προς τους μηχανικούς εμφανίζονται  σαν μονόδρομος.  Αποδείχθηκε,  

όμως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις,  ότι  οι  μνη μονιακές περικοπές,  

είτε αφορούν στις  αποδοχές των εργαζομένων είτε στις  δομές και στις  

υπηρεσίες προς τους πολίτες,  στο ελάχιστο δεν εξασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα του φορέα.  

Αντίθετα,  αυτές οι  περικοπές οδηγούν στην απαξίωση και στον 

βαθμιαίο περιορισμό των δραστηριοτήτων του,  σε σημείο που τον 

καθιστούν τελικά περιττό.   

Για τους εργαζόμενους του Τ.Ε.Ε.,  η υπεράσπιση του δημόσιου 

χαρακτήρα του Τ.Ε.Ε. ε ίναι αδιαπραγμάτευτη και γι’  αυτό το αίτημά 

μας για ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό προκρίνεται από 

οποιοδήποτε άλλο.   

Μαζί με τους εργαζόμενους όλου του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, σας καλούμε να αγωνιστούμε,  όχι  για μια αδιέξοδη προσαρμογή 

στην πολιτική πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης,  αλλά σε ρήξη 

μαζί της και στην ανατροπή της.  Σε αυτήν την κα τεύθυνση ευχόμαστε 

να είναι και οι  αποφάσεις σας για το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.  

Ευχαριστώ.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε.  Ο συνάδελφος Γιανναδάκης έχει  τον λόγο.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

Λοιπόν νομίζω ότι  ήταν καλή η συζήτηση μέχρι τα τώρα, ειπώθηκαν 

και πράγματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί.  Και αυτό που έχει  μία 

ιδιαίτερη αξία να βγει  ως συμπέρασμα από τη σημερινή διαδικασία 

είναι ότι  αν θέλουμε ως παραδοτέο,  τουλάχιστον,  αυτής της θητείας να 

υπάρχει κάτι  που να προωθεί την αλλαγή, όπως  ο καθένας την 

αντιλαμβάνεται,  έχει  δύο δρόμους.   

Το ένα είναι  η πολιτικές δυνάμεις που συγκροτούν την 

Αντιπροσωπεία με όποια άποψη έχουν,  να ομονοήσουν ότι  θέλουν να 

γίνει  η Αντιπροσωπεία στην οποία θα γίνει  η συζήτηση πλην της ΔΚΜ 

που από ό,τι  φαίνεται δεν θέλει  να συζητηθεί  το θέμα.  

Παρένθεση, ο Νίκος ο Μήλης μίλησε για την διαδικασία του 

ελάχιστου κοινού παρανομαστή.  Νομίζω ότι  αυτό που στο λήμμα 

ελάχιστος κοινός  παρανομαστής θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει 

αυτή την περιγραφή, είναι η συγκρότηση του Προεδρείου και της 

Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας.  Γιατί;   

Γιατί  απλούστατα εάν είχατε κάνει  μία πολιτική συμφωνία οι  

δυνάμεις  που το συγκροτήσατε,  γιατί  δεν ήταν αναλογικό,  άρα, για  να 

πεις  ότι  με κάποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει ο καθένας πήρε αυτό που 

του άξιζε,  είχατε μία πολιτική συμφωνία στα πολύ σοβαρά θέματα που 

θέλετε το Τεχνικό Επιμελητήριο να προχωρήσετε,  θα τα είχατε 

προχωρήσει γιατί  τουλάχιστον έτσι γίνεται στην πολιτική.   

Και για αυτό κιόλας σήμερα βλέπουμε,  επειδή δεν υπάρχει  

τίποτα άλλο πέραν του ελάχιστου κοινού  παρανομαστή,  αυτή την 

εικόνα να μην είναι ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου παρών 

και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Διοικούσας και δεν  

αναφέρομαι στα μέλη ενδεχομένως που είναι από την Περιφέρεια,  

γιατί  εδώ κάνουμε και άλλες εξυπνάδες.   

Βάζουμε Τετάρτη τους  Πρόεδρους των περιφερειακών, τους 

ξαναλέμε ελάτε την Δευτέρα, βάζουμε τη Δευτέρα τη διαδικασία που 

έβαλε η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και λέμε την Τετάρτη ελάτε 

ξανά για Διοικούσα.  
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Γιατί  εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε,  δεν έχουμε άλλες δουλ ειές 

να κάνουμε και το Αθήνα -Πάτρα ή το γενικώς στην Αθήνα το έχουμε 

γιατί   θέλουμε να μετράμε χιλιόμετρα.  

Λοιπόν,  λέω ότι  ένας δρόμος είναι να ομονοήσουν τελικά οι  

πολιτικές  δυνάμεις  κάνοντας μία αυτοκριτική και να πουν ότι  θέλουμε 

να συζητήσουμε πέντε πράγματα συμφωνώντας ή διαφωνώντας.   

Ο δεύτερος,  που ενδεχομένως θα καλύψει και συναδέλφους που 

λένε ότι  ενδεχομένως δεν υπάρχει η ενημέρωση, ο διάλογος,  δεν ξέρω 

εγώ τι ,  να βάλετε μία καταληκτική ημερομηνία ως Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας  ότι  μέχρι τότε όσοι θέλουν είτε να 

επανατοποθετηθούν,  γιατί  υπάρχουν θέματα τα οποία ενδεχομένως και 

εμείς  καταθέσαμε εγκαίρως απόψεις θα θέλαμε ενδεχομένως να τις  

ξανασυζητήσουμε γιατί  δεν υπάρχουν οι  πέτρες του Μωυσή. Και όταν 

κάνεις  ε ιλικρινή διάλογο αυτό πρέπει να το α ναγνωρίζεις .   

Και να πούμε ότι  μέχρι τότε κατάθεση προτάσεων και όπως είναι 

μετά σε ηλεκτρονική μορφή, όπως γίνεται στο open.gov που γίνεται  

διαβούλευση στα νομοσχέδια,  να  φύγει  στα μέλη του Τεχνικού 

Επιμελητήριου και  να αποφανθούν τελικά αυτά γιατί  εμείς  φαίνεται  

ότι  δεν έχουμε την ωριμότητα ούτε να τους εκπροσωπούμε ούτε και να 

αποφασίζουμε στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου γ ια αυτούς.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δηλαδή τι  εισηγείσαι;  Δημοψήφισμα;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

Προφανώς, προφανέστατα. Και μάλιστα, για αυτό το ε ίπ α στη μορφή 

του open.gov επειδή σε ένα δημοψήφισμα αυτό που έχει  πολύ μεγάλη 

αξία είναι η κατάλληλη ενημέρωση αυτού που ψηφίζει ,  γ ιατί  αλλιώς 

μετά γίνεται παρωδία,  μπορεί στο κάθε,  όπως έχει  γίνει  το σεντονάκι,  

το οποίο βέβαια δεν διαβάζεται αν δεν έχεις  p lotter  τουλάχιστον Α0,  

να το κάνουμε ηλεκτρονικό το σεντονάκι και να κατεβάζει  drop down 

ο καθένας ό,τι  θέλει  να διαβάσει για το κάθε άρθρο και να ψηφίζει  

στον καθένα αυτό που θεωρεί ότι  είναι καλύτερο. Δεν π ιστεύω να έχει  

δημοκρατικά κανείς  καμία αντίρρησ η επ’ αυτού.  

Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

Για αυτό δεν είμαστε όλοι δημοκράτες.   
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Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

Προφανώς. Ενώ εσύ το γράφεις στον τηλεφωνικό κατάλογο τι  είσαι.   

Λοιπόν,  το θέμα είτε  με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο για να 

λυθεί ,  αν δεν θέλουμε να λυθεί  μπορεί να συνεχίσουμε να συζητάμε ως 

έχει .  Δεν υπάρχει  κανένα πρόβλημα και σε αυτό.  Ξέρετε,  οι  μηχανικοί 

θα ζήσουν και χωρίς ένα Τεχνικό Επιμελητήριο με αλλαγμένο θεσμικό 

πλαίσιο.   

Όμως υπάρχουν θέματα που δεν χρειάζονται αλλαγή θεσμικού 

πλαισίου για να γίνουν.  Και  αυτά ενδεχομένως να είναι και πιο  

σοβαρά.  

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο νομοσχέδιο που 

συζητείτο για την αυτοδιοίκηση από τις ,  δεν ξέρω και εγώ 328 σελίδες 

πόσες ήταν το νομοσχέδιο,  όλος ο καυγάς γινόταν για δύο σελίδες,  για  

την απλή αναλογική σε επίπεδο αυτοδιοικητικών και περιφερειακών, 

έτσι για να μιλάμε σοβαρά, παρότι είχε μέσα πάρα πολύ σοβαρά 

θέματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Και εδώ πάνω κάτω ίδια συζήτηση , δηλαδή το ακανθώδες πάνω 

κάτω αυτό είναι για να μιλάμε  ε ιλικρινά.   

Και αν θέλουμε να δούμε σοβαρά το Τεχνικό Επιμελητήριο ως 

προς το ρόλο του θα ήθελα να πω το εξής,  τουλάχιστον με όση 

εμπειρία μπορώ να έχω από αυτή την διαδικασία.   

Το Τεχνικό Επιμελητήριο μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους.  

Συνήθως υπάρχουν και οι  δύο.  Ο ένας είναι ο συνδικαλιστικός και πώς 

αυτό τοποθετείται στην πολιτική συγκυρία την οποία συνήθως δεν την 

προκαλεί  το ίδ ιο,  για να μιλάμε ξεκάθαρα, τοποθετείται συνήθως.  Το 

καλό θα ήταν να δημιουργεί  εξελίξεις .   

Και η δεύτερη οπτική,  να το πούμε έτσι,  είναι ότι  είναι  

πραγματικά ένα τεχνικό,  επιστημονικό όργανο το οποίο προφανώς με 

πολιτική,  γιατί  δεν είναι όλα αυτά άνευρα, δεν είναι μέσα στο κενό,  

μπορεί να χαράσσει πολιτική έτσι  ώστε να απαντηθούν και ζητήματα 

τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς στο σύνολο των πολιτικών 

δυνάμεων του πολιτικού κόσμου στη χώρα μας δεν τα ακουμπάει.   

Πρώτο και κύριο το δημογραφικό. Το ότι  φτάνεις ,  δηλαδή, το 

2050 να έχεις  φτάσει περίπου τα 8,5  εκατομμύρια πληθυσμό, το 75% 
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του εργατικού δυναμικού να είναι στην ηλικία 55 -64 και εμείς  εδώ ως 

Τεχνικό Επιμελητήριο,  που μπορούμε να παίξουμε ένα κυρίαρχο ρόλο 

στα εργαλεία για να απαντηθούν τέτοια ζητήματα, να λέμε ότι  εντάξει  

είναι ένας δρόμος που θα τον αντέξουμε και προφανώς με ένα 

ασφαλιστικό που δεν θα υπάρχει,  γιατί  όταν το 75% είναι σε αυτή την 

ηλικία προφανώς δεν υπάρχει  ασφαλιστικό.  Δεν υπάρχει κανένα 

ασφαλιστικό,  γιατί  τα συζητούσαμε αυτά και στο παρελθόν.   

Θα ανοίξουμε αυτή την προοπτική του Τεχνικού Επιμελητήριου 

που παλιότερα είχε;  Δηλαδή να ανοίγουμε δρόμους αναπτυξιακούς με 

τον τεχνικό κόσμο,  στον βαθμό που τον αφορά γιατί  δεν  είμαστε μόνο 

εμείς  συντελεστές αναπτυξιακοί,  αλλά έχουμε ένα σημαντικό ρόλο, να 

ανοίξουμε τέτοιους δρόμους ώστε πραγματικά να απαντήσουμε σε 

σοβαρά ζητήματα όπως έχουν να κάνουν και  με την ανεργία των 

μηχανικών αλλά να απαντήσουμε και  σε ένα βασικό ερώτημα το οποίο 

το αναδεικνύαμε και το  συζητάγαμε πολλά χρόνια  αλλά δεν το 

πηγαίναμε λίγο παρακάτω.  

Πάντοτε και οι  γιατροί και οι  μηχανικοί είχαν πολλαπλάσια 

αναλογία ανά μονάδα πληθυσμού από ό,τι  οι  υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες.   

Αυτό είναι δεδομένο. Η Ελλάδα έχει  περίπου 4πλάσια αναλογία 

μηχανικών από ό,τι  η  Γερμανία.  Και καταλαβαίνετε ότι  δεν έχουμε 

καν την ίδια παραγωγική βάση.  

Άρα σε αυτό απαντάς με δύο τρόπους.  Τρεις για την ακρίβεια.  Ο 

ένας τρόπος ε ίναι να πεις  ότι  κλείνω τους εισακτέους.  Ο δεύτερος 

είναι να πεις  ότι  θα κάνω κάτι ώστε π ραγματικά να μετασχηματίσω το 

εκπαιδευτικό μου κομμάτι και το παραγωγικό ώστε αυτή η αναλογία 

να μειωθεί,  αλλά να μειωθεί παραγωγικά, όχι  κατασταλτικά όπως είναι 

ο πρώτος.   

Και ο τρίτος είναι  απλά εμείς  να πληρώνουμε ως εκπαιδευτικό 

φορολογικό σύστημα τους  μηχανικούς που θα πηγαίνουν έτοιμοι σε 

άλλες χώρες που έχουν μικρότερη αναλογία γιατί  αυτό κάνουμε τώρα.  

Κατά βάση κάνουμε ουσιαστικά ένα κράμα από αυτά τα τρία 

αλλά το εν κατακλείδι ,  αυτό το brain drain  η εκροή επιστημονικού 

δυναμικού σε αυτό καταλήγει,  να πληρώνει  δηλαδή το ελληνικό 

σύστημα την εκπαίδευση,  την κατάρτιση, την ειδ ίκευση και  την 



42 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

εξειδ ίκευση αυτών που θα πάνε να γίνουν μετά διευθυντικά στελέχη ή 

παραγωγικά στελέχη στο εξωτερικό.   

Αν θέλουμε να συνεχίσουμε  να το κάνουμε αυτό και αν το 

Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι  δεν πρέπει να έχει  λόγο σε αυτό τότε 

πραγματικά καλά κάνουμε,  ας συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο και ας 

μην αναβαθμίσουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο και το θεσμικό πλαίσιό 

του που λέει  ενδεχομένως ότι  δεν μπορείτε να ιδρύετε τμήματα α ν δεν  

έχετε σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητήριου.   

Βέβαια,  αυτό προϋποθέτει  και κάτι  άλλο και εδώ έρχεται η κότα 

με το αυγό με το εκλογικό σύστημα. Μία διοίκηση Τεχνικού 

Επιμελητήριου που είναι σε μία λογική συνδιαλλαγής πολιτικής με την 

εκάστοτε πολιτ ική ηγεσία της Κυβέρνησης,  προφανώς δεν έχει  τα ίδια 

αντανακλαστικά με μία διοίκηση η οποία λέει  ότι  το Τεχνικό 

Επιμελητήριο επειδή είναι επιστημονικός φορέας πρέπει να 

επιβεβαιώνεται.   

Αυτή είναι μία και απαράλλακτη αρχή που πρέπει να έχει  το 

θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ γιατί  αλλιώς δεν είναι επιστημονικός  

φορέας.  Είναι  απλά μία καρικατούρα συνδικαλισμού που 

συνδιαλέγεται κατά περιόδους με το Χ, Ψ, Ζ υπουργό, κυβέρνηση,  

γενικό γραμματέα και οτιδήποτε άλλο, σίγουρα πάντως δεν είναι 

επιστημονικός φορέας.  Γιατί  α ν δεν επιβεβαιώνεσαι τι  επιστημοσύνη 

έχεις;   

Αυτό σε επίπεδο Περιφέρειας είναι πιο αντιληπτό γιατί  τα 

προβλήματα είναι  πιο άμεσα και ο κόσμος έρχεται  στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο και ζητάει την άποψή του.  Πολίτες,  φορείς,  

συλλογικότητες,  ή ίδια η αυτοδιοίκηση.   

Εδώ σε επίπεδο κεντρικό,  λόγω του διφυούς χαρακτήρα που έχει  

το Επιμελητήριο στην Αθήνα, είναι  πολύ πιο δύσκολο. Θα κάνουμε 

κάτι  για αυτό; Εμείς προτείναμε,  για παράδειγμα, να φτιαχτούν 

νομαρχιακές επιτροπές χωρίς να αλλάζουμε,  δηλαδή, ότι  δεν  θα έχουμε 

ένα σύστημα μητροπολιτικό αλλά να έχουμε νομαρχιακές επιτροπές σε 

περιφερειακές ενότητες που αντιστοιχούνται με την Περιφέρεια 

Αττικής για να μπορούν και οι  μηχανικοί αλλά και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο να έχει  άποψη για  θέματα που έχουν γεωγραφικό 

προσδιορισμό μέσα στην Αττική.   
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Αυτό είναι κάτι  το οποίο στα περιφερειακά είναι μεγάλο 

εργαλείο.  Γιατί  δεν γίνεται από την Πάτρα, για παράδειγμα, να ξέρεις  

τι  γίνεται στην Κεφαλονιά,  στη Ζάκυνθο, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα 

και οπουδήποτε αλλού, για παράδειγμα, να πω έχεις  πολεοδομικό 

γραφείο,  να το πω έτσι πολύ απλά γ ια να το καταλάβουμε.  Εδώ στην 

Αττική δεν το θέλουμε αυτό.   

Από την άλλη επειδή έβαλε και η ΔΗΣΥΜ, είναι πρόβλημα 

επιστημονικό,  λειτουργικό για το Τεχνικό Επιμελητήριο το ότι  έχει  

παραπάνω περιφερειακά από την αντιστοίχισή τους με τις  αιρετές 

Περιφέρειες;  Και  δεν ε ίναι πρόβλημα ότι  το ένα Τεχνικό 

Επιμελητήριο,  που είναι και σε άλλη Περιφέρεια,  έχει  άλλη άποψη για 

την εκτροπή του Αχελώου και στο άλλο Περιφερειακό Τμήμα, που 

επίσης δεν  ανήκει  στην ίδια  Περι φέρεια,  έχει  άλλη άποψη για την 

εκτροπή του Αχελώου;  

Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Η διοικητική διαίρεση ή ότι  ένας 

επιστημονικός φορέας εκφράζει  άποψη ανάλογα με το πού εκλέγεται;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

Προφανώς,  γιατί  αυτό είναι το εν κατακλείδι .   

Τελικά, δηλαδή, ή θα αποφασίσουμε ότι  θέλουμε να αλλάξουμε 

πέντε πράγματα έτσι ώστε το Τεχνικό Επιμελητήριο να παίξει  ένα 

ρόλο όχι  μόνο στο επίπεδο του συνδικαλισμού αλλά να ανοίξει  

δρόμους για να μπορέσουν οι  μηχανικοί  να απασχολούνται σε αυτή τη 

χώρα και η Ελλάδα να παίξει  ένα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή με όλα 

αυτά τα πλέον χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τον κόμβο 

ενεργειακής ασφάλειας,  που έχουν να κάνουν με το ρόλο στις  

συνδυασμένες μεταφορές,  αλλά τα να μελετ ήσει γιατί  οι  συνδυασμένες 

μεταφορές από μόνες τους δεν λένε κάτι  γιατί  μπορεί να μεταφέρει το 

…και εδώ να μην μένει  τίποτα.   

Άρα, πρέπει να δεις  τι  ρόλο παίζει  στη συντήρηση, στα logist ics,  

πώς μπαίνει  ο τεχνικός κόσμος σε αυτή τη διαδικασία για να 

απασχοληθεί;  Πώς θα βάλεις  μετά τις  προδιαγραφές της άσκησης του 

τεχνικού επαγγέλματος για να μην μπαίνεις  στην διαδικασία που λέει  

ότι  δεν χρειάζεται να ειδικευτώ στο πολυτεχνείο γιατί  θα με  
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εξειδ ικεύσει η αγορά. Γιατί  και αυτή είναι άποψη που έχει  κατατεθεί  

διαχρονικά.  

Και αφού τα λήξουμε όλα αυτά να δούμε πώς πραγματικά θα 

εκφράζεται η βούληση των μηχανικών σε αυτό και  στις  επόμενες 

εκλογές.   

Γιατί  αν και οι  επόμενες εκλογές δεν έχουν βασικά ερωτήματα 

που να απευθυνθούν και εδώ ενδεχομένως η Αντιπροσωπεία μπο ρεί να 

παίξει  ένα τέτοιο ρόλο, αν δεν θέλει  να τον παίξει  η Διοικούσα, εννοώ 

το Προεδρείο,  να οργανώσει  τον δημόσιο δ ιάλογο,  γιατί  σε ένα χρόνο 

θα έχουμε εκλογές  και η οργάνωση θέλει  το χρόνο της,  να οργανώσει 

το δημόσιο διάλογο σε θέματα που ενδεχομένως έ χουν αναδειχθεί  και 

κατ’ αυτή τη θητεία,  απευθύνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τις  

παρατάξεις  οι  οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν εν όψει των εκλογών 

του 2019. Δεν είναι κακό αυτό,  είναι και ο ρόλος της Αντιπροσωπείας  

σε ένα μεγάλο βαθμό που δεν μπορεί  να τον παίξει  η Διοικούσα 

προφανώς.  

Άρα, για να μην κουράζω, ή θα αποφασίσουμε ότι  θα κάνουμε 

πέντε  πράγματα για να κάνουμε καλύτερη την ζωή μας,  όχι  αυτών που 

είναι εδώ μέσα αλλά αυτής της χώρας,  και πώς ο τεχνικός κόσμος θα 

μπορέσει να είναι συντελεστ ής εξέλιξης και εξόδου από αυτό το τέλμα 

που έχουμε βιώσει τα τελευταία δέκα χρόνια,  αλλά με υγιείς  όρους.   

Ή θα κάνουμε εκλογές,  όσοι μπορούμε,  όσοι συνεννοούμαστε,  

όσοι μπορεί και να τα βρούμε,  βρε αδερφέ,  και δεν  πειράζει  τώρα εδώ 

να μαζευτούμε να εκλεγούμε μεταξύ μας και μετά εντάξει  αν  

διαφωνούμε και σε πέντε πράγματα κάπως θα γίνει  μπορεί και να μην 

πάρουμε και ποτέ απόφαση, γιατί  παίζει  και αυτό το ζήτημα, το αν 

δηλαδή είτε με τη βία είτε με πρόσχημα λες ότι  δεν θα πάρετε 

απόφαση, γιατί  και αυτό έχει  ακουστεί  εδώ μέσα,  σε αυτή την 

αίθουσα, και αν ακούγεται αυτό εδώ μέσα, στο τέλος της ημέρας,  

ξέρετε,  πολλές φορές μπορεί να πιστεύουμε όλοι μεταξύ μας και θα 

βάλω και το εαυτό μου σε αυτό,  ότι  εκφράζουμε μεγάλες μάζες,  

μεγάλες πλειοψηφίες.  Είναι αυτό που  λέμε η περίφημη πρωτοπορία 

των ριζοσπαστικών μειοψηφιών ή ενδεχομένως η οκνηρία κάποιων 

απολίτικων πλειοψηφιών.  

Ε, ας πούμε ότι  εν πάση περιπτώσει θα οργανώσουμε ένα σοβαρό 

διάλογο εν όψει των εκλογών και ο καθένας να αναλάβει τις  ευθύνες  
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του ή θα βάλουμε πέντε θέματα στους μηχανικούς να μας πουν αυτοί  

την άποψή τους γιατί  αν,  ξαναλέω, δ ιασφαλίσουμε μία ροή πολιτικού 

διαλόγου και ενημέρωση των μηχανικών οι  οποίοι  στο τέλος της 

ημέρας ούτε λιγότερο μορφωμένοι είναι από εμάς,  ούτε αδιάφοροι 

είναι,  ενδεχομένως δυσαρεστημένοι  είναι και αυτό εξηγεί  και τα 

θέματα αποχής.  

Και να απευθύνουμε και στο τέλος της ημέρας,  το είπαμε και 

όταν συζητούσαμε για το παρατηρητήριο εργασίας,  αυτό ελπίζω ότι  θα 

ολοκληρωθεί σύντομα, να απευθύνουμε εμείς  ερωτήματα στους 

μηχανικούς  και να μας πουν την άποψή τους.  Δεν είναι  κακό αρκεί να 

μην γίνεται λαϊκίστικα,  να γίνεται  με ένα συγκροτημένο διάλογο όπου 

θα ξέρετε ότι  για το τάδε άρθρο ισχύουν αυτές οι  πέντε απόψεις.   

Ποια σε εκφράζει  περισσότερο, αδερφέ; Αυτή. Μάλιστα, πάμε 

παρακάτω. Δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε αυτό;  

Προφανώς και μπορούν να γίνουν.  Μπορεί να διασφαλιστεί  το 

αδιάβλητο,  προφανώς και μπορεί.   

Και δεν νομίζω ότι  ζητήματα που μπήκαν, και ορθώς μπαίνουν 

γιατί  και εμείς   τα στηρίξαμε αυτά στις  εκλογές,  ότι  το να μπει 

ηλεκτρονική ψηφοφορία χωρίς να έρχεται  στο παραβάν ο άλλος και ας  

ψηφίζει  από υπολογιστή,  βάζει  και άλλα ζητήματα.  

Εδώ σε ένα δημοψήφισμα τέτοιο δεν νομίζω να βρεθούν 

εργοδότες που θα λένε,  παιδιά,  ψηφίζουμε αυτό.  Δηλαδή κάπως λίγο 

απαγκιστρώνει και  από αυτό το φόβο.   

Εν πάση περιπτώσει,  ας κάνουμε ένα πρώτο βήμα και  να δούμε 

και πώς λειτουργεί  και ένα τέτοιο σύστημα.  

Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε,  Θανάση. Ο συνάδελφος Πετρόπουλος.   

Θα παρακαλέσω, επειδή η ώρα περνάει και αραιώνει  η ομάδα 

εδώ που συζητάει,  να είμαστε πιο σύντομοι.   

Κος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ, πολύ πιο σύντομος.   

Τις προσωπικές  μου απόψεις τις  ξέρετε ως μέλος της  

Αντιπροσωπείας,  τ ις  έχω πει  και στις  συνεδριάσεις τις  σχετικές,  και 

της παράταξης την οποία πολλές φορές εκπροσωπώ.  
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Εδώ είμαι όμως με την θεσμική μου ιδιότητα ως Πρόεδρος της  

Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και πω τρεις  κουβέντες κυρίως γύρω από αυτή την 

ιδιότητα.  

Η Ομοσπονδία μας δεν έχει  συζητήσει το θέμα και αυτό δεν είναι 

τυχαίο,  είναι και αυτό μια πολιτική θέση. Έχει συζητήσει,  βέβαια,  το 

μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο μας με περίπου 3.000 μέλη, 

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ,  και έχει  σε συνέλευσή της,  μάλιστα,  καταλήξει  

σε απόφαση η οποία είναι απορριπτική για τις  προτάσεις θεσμικών 

αλλαγών όπως έχουν αυτές κατατεθεί  στο διάλογο που διεξάγει  η 

Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητήριου.  Και συντάχθηκε και με 

άλλους φορείς που διοργάνωσαν κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια 

αυτών των συνεδριάσεων.  

Η κεντρική ιδέα,  θα την πω κωδικά γ ιατί  την έχω ξαν απεί,  είναι  

ότι  σε ένα τοπίο το οποίο αλλάζει ,  αλλάζει  ραγδαία σε βάρος των 

μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους,  ε ίτε είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι είτε  ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε αυτοαπασχολούμενοι.   

Οι αλλαγές οι  οποίες προωθούνται  έχουν στο κέντρο τους αυτο ύς 

που επιβιώνουν της κρίσης συνήθως σε βάρος των υπολοίπων, οι  

οποίοι  εξωθούνται  εκτός επαγγέλματος ανεξάρτητα της  ιδιότητας που 

περιέγραψα πιο πριν και αυτό αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τη 

διάσπαση και τον κατακερματισμό. Αυτό που και εμείς  σαν δημόσιοι  

υπάλληλοι το ζούμε πάρα πολύ έντονα αυτό που λέμε τα μητρώα, τις  

πιστοποιήσεις.   

Ποιο ΤΕΕ όταν έχεις  το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών 

και ο άλλος βλέπει,  επειδή εκεί  βγάζει  το ψωμί του,  αυτό σαν κύριο 

πεδίο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  Ή το μητρώο των 

ελεγκτών δόμησης.  Ή το μητρώο των επιθεωρητών περιβάλλοντος ή το 

μητρώο των επιμετρητών δημόσιων και ιδιωτικών έργων; Εκεί θα 

ορίζονται πλέον οι  συγκροτήσεις τύπου επαγγελματικών συμφερόντων, 

μόλις μπουν βέβαια και οι  διαβαθμίσεις  οι  εσωτερικές και μέσα σε 

αυτά τα μητρώα.  

Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν οι  αλλαγές στο θεσμικό 

πλαίσιο,  τουλάχιστον αυτές οι  οποίες έρχονται προς συζήτηση, και 

αυτό κανείς  σαν εργαζόμενος και πολύ περισσότερο εργαζόμενος στη 

δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να είναι σύμφων ος.   



47 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

Και νομίζω ότι  αυτό αποτύπωνε και η απόφαση της μεγαλύτερης 

πρωτοβάθμιας ένωσής μας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής  που ξαναλέω ήταν 

από συνέλευση.  

Τώρα, σαν Ομοσπονδία δεν έχουμε ασχοληθεί και το ότι  δεν 

έχουμε ασχοληθεί είναι και αυτό μία  πολιτική θέση. Αν και  έχει  έρθει  

λίγο το θέμα στα πηγαδάκια της  συζήτησης,  ο ορυμαγδός των θεμάτων 

που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση 

οι  μηχανικοί  ε ίναι τόσο συντριπτικός που οι  αλλαγές στο θεσμικό 

πλαίσιο του ΤΕΕ φαίνονται σαν κάτι  πολύ μακρινό,  πολύ ξένο προς 

αυτό,  αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους μας 

που είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών,  η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

στους ιδιώτες συνεχώς και με κάθε τρόπο,  ειπώθηκε πριν,  το  

νομοσχέδιο για τον Κλεισθένη, μία κουβέντα που θα έπρ επε να αφορά 

τον κλάδο των μηχανικών είναι ότι  δίνει  σε ανώνυμες  εταιρείες για 

πρώτη φορά την δυνατότητα σύνταξης,  ανάθεσης και επίβλεψης 

μελετών και έργων, όχι  μόνο μελετών, και έργων. Και αυτά 

επεκτείνονται και τα λοιπά.   

Να πω για τα ασφαλιστικά που χθ ες βγήκε υπουργική απόφαση,  

όχι  χθες,  σήμερα βγήκε υπουργική απόφαση που για πρώτη φορά θα 

δώσει  υποτίθεται  επίδομα ανεργίας και σε μηχανικούς με 8  

προϋποθέσεις οι  οποίες είναι ένα αδιάβατο πλαίσιο που κανείς  δεν 

μπορεί να το προσεγγίσει .   

Για τις  συντάξεις  που έχουν να βγουν δύο χρόνια;  Για τους  

οργανισμούς που πέτυχαν για πρώτη φορά αυτά τα …, μετά μία πολύ 

θετική απόφαση κυρίως με την δουλειά της Ανατολικής Κρήτης ότι  

πρέπει να υπάρχει  για πρώτη φορά,  αποτυπώνεται με απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας προβάδισμα στους Οργανισμούς των ΠΕ 

έναντι  των υπολοίπων κατηγοριών και κανένας φορέας δεν τον σέβεται  

και δεν τον ακολουθεί και πρέπει να ξανατρέχουμε,  να τα κυνηγάμε.   

Θέλω να πω ότι  τα  θέματα είναι τόσα πολλά, τόσο πολύ σε βάρος 

των εργαζόμενων μηχανικών που οι  αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο,  

Θανάση, με όλο το θάρρος αν βγεις  να κάνεις  δημοψηφίσματα και 

διάλογο με τους συναδέλφους θα γελάει ο κόσμος με τις  αλλαγές στο 

θεσμικό πλαίσιο όταν βιώνει αυτή την πραγματικότητα σε όλο το 

πλαίσιο της ζωής του.   
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Δηλαδή αν δεν πας να μιλήσεις πολλά βήματα πιο πίσω, ότι  

πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο για να υπάρχει απασχόληση,  

να μην υπάρχει brain drain και τα λοιπά, όλα τα άλλα θα είναι εν 

κενώ.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  εκεί  όμως είναι που πρέπει να γίνει  ο διάλογος.  Το άλλο είναι 

εν κενώ, ε ίναι μία διαδικασία που θέλει  να πάει σε συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις.   

Προαποφασισμένες  από κάποιους,  φαίνεται και από την 

εγρήγορση που είχε πριν ο συνάδελφος ο Μήλης,  να τ ελειώνουμε.   

Τελειώνω με το εξής.  Μεταφέροντας μία πείρα συνδικαλιστική,  

αυτή έχω κυρίως,  αυτή μπορώ να μεταφέρω, ότι  σε όλους τους  

μαζικούς φορείς,  κοινωνικούς,  συνδικαλιστικούς,  πολιτικούς,  πολύ 

περισσότερο θα έπρεπε να είναι και για επιστημονικούς,  οι  α λλαγές 

στον καταστατικό χάρτη ήδη από τα ίδια τα καταστατικά, ήδη δηλαδή 

από το ίδιο  το θεσμικό πλαίσιο αυτών των φορέων,  προϋποθέτουν 

ευρύτατες συναινέσεις.   

Κανένα σωματείο,  το τελευταίο από το Σύλλογο Γονέων μέχρι το 

πρωτοβάθμιο σωματείο,  μέχρι μία Ομοσ πονδία εργαζομένων, μέχρι  

οποιοδήποτε σύλλογο έχουν αυστηρότατες δικλείδες διαλόγου, 

προϋποθέσεων και αυξημένων πλειοψηφιών για να αποφασιστούν 

αυτές οι  αλλαγές  στο θεσμικό πλαίσιο και στο καταστατικό χάρτη 

λειτουργίας οποιασδήποτε ένωσης τέτοιου τύπου.  

Δεν υπάρχουν στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Τεχνικού 

Επιμελητήριου αλλά σαν αντίληψη στοιχειώδους δημοκρατικής 

λειτουργίας μίας ένωσης τέτοιου τύπου χαρακτήρα, και δεν είναι 

τυχαίο ότι  υπάρχουν σε όλους τους  τέτοιου τύπου φορείς,  2/3 ,  3/4  με 

παρουσία υποχρεωτική αυξημένη του σώματος το οποίο αποφασίζει ,  

δεν μπορεί να αλλάζουν με ένα τέτοιο τρόπο.  

Πολύ περισσότερο όταν έχουν μέσα προτάσεις αλλαγών οι  οποίες  

είναι,  κατά τη γνώμη μου, σε τελείως αντιδημοκρατική κατεύθυνση. 

Τέσσερα χρόνια εκλογές.  Απευθείας  εκ λογή Προέδρου, μείωση του 

σώματος το οποίο εκλέγεται και τα λοιπά, και τα λοιπά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

 Να σε ρωτήσω κάτι,  για να μιλάμε κιόλας.  Δηλαδή επειδή εγώ από 

την αρχή έθεσα το θέμα ότι  πού υπάρχει ένα consensus,  μία  

συναντίληψη για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.   

Λέτε ότι  αν δεν τεθούν τα θέματα των εκλογών, που τα βρίσκετε 

αντιδημοκρατικά, συζητάτε αλλαγή θεσμικού πλαισίου ή θεωρείτε 

ότι…  

Κος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Πάμε για να ολοκληρώσουμε.  Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, η συζήτηση 

για το θεσμικό πλαίσιο είναι άκαιρη, δεν λέω ότι  δεν έχει  τη σημασία 

της,  την έχει ,  και  αυτοτελώς,  είναι  άκαιρη, φορεμένη από τα πάνω 

χωρίς σοβαρή τεκμηρίωση, έχει  προκύψει μόνο μέσα από κάποιες  

επιτροπές και μου κάνει  εντύπωση, οι  περισσότεροι φορείς,  πλη ν των 

μελών,  τους εκπροσώπους παρατάξεων και τέτοιους,  ο ι  περισσότεροι 

φορείς  κλήθηκαν 18,  δεν  είδα να φέρνουν μία  άποψη για τις  αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο.   

Και αναφέρομαι στους φορείς,  τ ις  επιστημονικές,  πώς να το πω, 

τους συλλόγους,  μηχανολόγοι,  ηλεκτρ ολόγοι,  τοπογράφοι,  όσοι ήρθαν 

τέλος πάντων, δεν είχαν να πουν κάτι  γιατί  προφανώς γιατί  είναι άλλες  

οι  προτεραιότητες αυτή τη στιγμή κυρίως.   

Και τα περιφερειακά, τα  περιφερειακά αυτά κατέθεσαν κάποιες  

απόψεις οι  οποίες όμως ξεφεύγουν από αυτές που έχουν συζητηθεί.   

Να ολοκληρώσω με το εξής ότι  αυτό που θα ήταν μία διαδικασία,  

για να μην τρώμε τα λυσσακά μας σε αυτή τη θητεία,  θα ήταν,  Θανάση 

και σε αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε,  να πούμε ότι  ορίζοντας 

είναι οι  επόμενες εκλογές του ΤΕΕ, ότι  οι  παρατάξ εις  που θα κληθούν 

να εκπροσωπήσουν την επόμενη Αντιπροσωπεία πρέπει να κατέβουν με 

θέσεις και με προτάσεις και για αυτά τα ζητήματα. Και αυτές θα έχουν 

μία σχετική νομιμοποίηση μετά γιατί  θα έχουν τεθεί  στην κρίση όχι  

μετά και εκ των υστέρων. Ένα πράγμα τ ο οποίο μπορούμε να 

συμφωνήσουμε.   

Και το δεύτερο είναι ότι  βεβαίως και οι  φορείς και οι  ίδιοι  οι  

συνάδελφοι μπορούν να φέρουν απόψεις και  πιο συγκεκριμένες  σαν 

αυτές που υποτίθεται,  και να προχωρήσουμε έτσι .   

Τελειώνω με το ότι  προσυπογράφω το πλαίσιο που  είπε ο 

εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΤΕΕ με την έννοια ότι  έχει  όντως 
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απόλυτη σχέση το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ με τις  αλλαγές που θα 

γίνει  στον Οργανισμό του.  Είναι απολύτως σωστό.  

Και η υποβάθμιση των περιφερειακών τμημάτων, και τα είπαμε 

και στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία,  από τμήματα σε γραφεία  αυτό 

συγκροτεί  μία  συγκεκριμένη κατεύθυνση που προϊδεάζει  και  για το  

ίδιο το θεσμικό πλαίσιο και την ίδια την λειτουργία του 

Επιμελητηρίου που πάει να παίρνει  λεφτά από τους συναδέλφους,  να  

αναλαμβάνει αυτό να  φτιάχνει  τα μητρώα.  

Και τελειώνω με αυτό.  Οπότε η πρόταση είναι πάμε για τις  

επόμενες εκλογές   του ΤΕΕ όπου οι  παρατάξεις  θα κατέβουν με 

προτάσεις  και για  αυτό το ζήτημα και η επόμενη Αντιπροσωπεία και 

όχι  αυτή να προχωρήσει αυτή τη συζήτηση.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ.  Η συνάδελφος Βρέντζου,  η Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.   

Κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  

Καλησπέρα. Εμείς  στην Ανατολική Κρήτη θέλω καταρχήν να σας πω 

ότι  κάναμε μία  κουβέντα σε επίπεδο Διοικούσας πριν  τη συνάντηση 

στη Βουλή που έγινε,  πριν εκείνη την Αντιπροσωπεία,  και σε επίπεδο 

Αντιπροσωπείας.   

Σε επίπεδο Διοικούσας αποφασίσαμε τις  κατευθύνσεις τις  οποίες 

θέλουμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.  Ενώ σε επίπεδο 

Αντιπροσωπείας δεν πήραμε κάποια απόφαση όμως παρουσιάσαμε όλες  

αυτές τ ις  προτάσεις που έχουν κατατεθεί  κατά καιρούς και μέχρι  

εκείνο το σημείο στους συναδέλφους για να ενημερωθούν περίπου για 

το πού πάει η κουβέντα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο.   

Επίσης θέλω να πω ότι  στην Κρήτη πολλά χρόνια τώρα συζητάμε 

για το θέμα του θεσμικού πλαισίου,  δηλαδή έχει  έρθει  ανεξάρτητα και 

δίνοντας τις  δικές μας τις  κατευθύνσεις και λέγοντας διάφορες 

απόψεις,  χωρίς απαραίτητα να συγκλίνουμε πάντα, αλλά είναι  ένα 

θέμα που μας έχει  απασχολήσει.   

Το γιατί  τώρα όμως φτάνουμε σήμερα εδώ και  έχουμε αυτή  την 

κακή, πραγματικά,  και εικόνα και αποτέλεσμα και οι  σύλλογοι να μην 

είναι εδώ και όλα αυτά, νομίζω ότι  δεν είναι άμοιρο και της όλης 

προετοιμασίας που έχει  γίνει  επί  της ουσίας.   
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Και αυτό έχει  γίνει ,  θα το πω γιατί  παράλληλα έχει  γίνει  και με 

τον Οργανισμό του ΤΕΕ που επίσης μπλέκονται και θα πω πάνω σε 

αυτό,  ότι  έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σεντόνια και πάρα 

πολλές συνεδριάσεις τις  οποίες θα έπρεπε σήμερα να έχει  γίνει  μία  

προετοιμασία,  να έχουν έρθει  περίπου το ποιες είναι οι  κυρίαρχες,  ή 

τέλος πάντων αν συγκλίνουν κάποιες.   

Και επίσης από την αρχή αυτό που δεν γίνεται γενικά δεν γίνεται 

στο ΤΕΕ και αυτό πραγματικά είναι  πολύ αρνητικό γιατί  υποτίθεται 

ότι  έχουμε ένα ορθολογισμό σαν μηχανικοί και σκεφτόμαστε θετικά,  

είναι ότι  όταν θέλουμε να αλλάξου με κάτι  δεν έχουμε μία έκθεση, μία 

σύνοψη, τι  είναι αυτό που μας ενοχλεί ,  τι  είναι αυτό που δεν δουλεύει,  

σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να το αλλάξουμε,  πού θέλουμε να τα 

πάμε.   

Και απλά ανοίγουμε εύκολα, γιατί  είναι εύκολο γενικά να 

ανοίγει  κανείς  και ο καθένας μπορεί να το κάνει  και να πει:  πείτε μου 

τι  λέτε για τον Οργανισμό του ΤΕΕ, πείτε μου τι  λέτε για το θεσμικό 

πλαίσιο.   

Αυτό είναι αχανές και δεν δημιουργεί  τις  συνθήκες  για μία 

ουσιαστική συζήτηση.  

Και επίσης αυτό που δεν ξέρει  ο απέναντι ,  ο συνάδελφο ς,  το 

μέλλος του περιφερειακού, είναι ποια είναι η κατεύθυνση; Αυτή τη 

στιγμή η Αντιπροσωπεία,  τα μέλη του Προεδρείου ή ο  Πρόεδρος,  που 

δεν είναι και εδώ σήμερα ,  πού θέλουν να το πάνε;  

Γιατί  στην ουσία σε αυτό πρέπει  να αντιπαρατεθείς .  Το να 

βάζουμε ο καθένας από 150 πράγματα δεν βοηθάει αν δεν πούμε ποια 

είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε.   

Σε αυτό,  λοιπόν,  εμείς ,  επειδή θα επανέλθω, κάναμε κουβέντα 

στη Διοικούσα, πήραμε απόφαση και λέμε ότι  η κατεύθυνση που εμείς  

θέλουμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσι ο είναι πρώτο και βασικό να 

ενισχυθεί  ο ρόλος του ΤΕΕ. Θεωρούμε ότι  έχει  θέμα σε αυτό,  έχει  

χάσει από το κύρος του το Τεχνικό Επιμελητήριο και πραγματικά 

πρέπει όλες οι  κινήσεις να βοηθάνε σε αυτό.   

Δεύτερον,  θέλουμε να εξελιχθεί  σε σύμβουλο της κοινωνίας και  

όχι  της Κυβέρνησης όπως είναι τώρα.   

Και τρίτον θέλουμε να ενισχυθεί  ο  ρόλος των περιφερειακών 

τμημάτων με όποιον τρόπο. Με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει  
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αυτό, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος από την Πάτρα για ένα 

γνωμοδοτικό όργανο. Όχι εμείς  θέλουμε να είναι και  αποφασιστικό 

αυτό το όργανο.  

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σύνθεση μεταξύ των 

περιφερειακών τμημάτων και της  κεντρικής Αντιπροσωπείας και 

διοίκησης.   

Ο Πρόεδρος αν δεν είναι εκλεγμένος στην κεντρική 

Αντιπροσωπεία ούτε συμμετέχει ,  δεν  υπ άρχει καμία ενημέρωση για το 

τι  γίνεται,  πώς γίνεται,  πολλές φορές  τα μαθαίνουμε έτσι.  Δεν υπάρχει 

αυτή η σύνδεση δηλαδή.  

Και επίσης οι  εκπρόσωποι  της Αντιπροσωπείας στην ουσία 

εκπροσωπούν τις  παρατάξεις  τους και όχι  τα περιφερειακά τμήματα.  

Αυτή είναι η πραγματικότητα και  νομίζω ότι  έχει  αποδειχθεί  με 

ελάχιστες εξαιρέσεις.   

Άρα εμείς θέλουμε λοιπόν να ενισχυθεί ο ρόλος των 

περιφερειακών τμημάτων και με ενδιάμεσες δομές και με ενδιάμεσα 

όργανα αποφασιστικά,  όχι  γνωμοδοτικά.  

Στην ουσία η κεντρική Αντιπροσωπεία είναι ένα όργανο που 

εκφράζει  κυρίως την Αθήνα, οι  επιστημονικές επιτροπές είναι μέλη 

που εκπροσωπούν την Αθήνα, δεν νομίζω ότι  εκλέγεται κανείς  από την 

Περιφέρεια σε όλους τους 50,  60 πόσοι είναι που εκλέγονται από τις  

επιστημονικές επιτροπές.   

Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα και θεωρούμε ότι  το κύρος του 

Τεχνικού Επιμελητήριου έχει  τεράστια σημασία το αν αναβαθμιστεί  

και από τα περιφερειακά τα οποία παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

αν μπορούν και αν  προσπαθήσουν βέβαια σε επίπεδο Περιφέρειας και 

πραγματικά μπορούν να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο στο να αναβαθμιστεί  

το κύρος του ΤΕΕ συνολικά.  

Επίσης θέλω να πω εδώ σε σχέση με το ότι  συζητάμε για το 

θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τον Οργανισμό.  

Η τροποποίηση του Οργανισμού που γίνεται  αυτή τη στιγμή, η 

προσπάθεια,  μάλλον,  τροποποίησης στην ουσία είναι μία έμμεση 

αλλαγή θεσμικού πλαισίου.  

Ειπώθηκε και στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία και δεσμεύτηκε 

το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ότι  θα γίνει  μία κουβέντα για αυτό,  



53 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

μία συζήτηση σε σχέση μόνο με το θέμα αυτό του Οργανισμο ύ,  που 

άμεσα, εάν αυτό αλλάξει,  δίνει  άλλο πλαίσιο στο θεσμικό πλαίσιο.   

Αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο έχει  τμήματα. Αυτόματα,  

λοιπόν,  αυτά τα πράγματα συνδέονται .   

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που ειπώθηκε από κάποιο 

συνάδελφο εδώ που είπε για τη βαρύ τητα των ψηφοδελτίων που πρέπει  

να είναι ψηφοδέλτια και δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε,  είμαστε,  σε 

επίπεδο Διοικούσας που πήραμε την απόφαση,  είμαστε κάθετα ενάντια  

στο να μπει πλαφόν στη συμμετοχή των παρατάξεων στα πανελλαδικά 

ψηφοδέλτια.   

Κάτι ποσοστά που υπάρχουν σε προτάσεις 3% να υπάρχουν σε 

όλη την Ελλάδα, και όλοι αυτοί  οι  περιορισμοί οι  οποίοι  στην ουσία 

μειώνουν την δημοκρατία και μειώνουν και τη δυνατότητα των 

συναδέλφων να συμμετέχουν και από την Περιφέρεια αλλά και από την 

Αθήνα διότι  δεν είναι απαραίτητο για  να μπορέσεις να συμμετέχεις  και  

να εκφραστείς  να πρέπει να φτιάξεις  όλα αυτά τα ψηφοδέλτια σε όλη 

την Ελλάδα.  

Εγώ προέρχομαι από μία παράταξη που κατεβαίνουμε στην 

κεντρική Αντιπροσωπεία χρόνια τώρα, τους Αυτόνομους Μηχανικούς 

Ανατολικής Κρήτης,  έχουμε από το 2000 εκπροσώπους μας στην 

κεντρική Αντιπροσωπεία και κατεβαίνουμε μόνο στην Κρήτη, μόνο 

στην Ανατολική Κρήτη.  

Και αυτό μας έχει  βοηθήσει πάρα πολύ και  στο να δούμε και να 

αφουγκραστούμε και να είμαστε σε επαφή, ειδικά παλιότερα που 

υπήρχε,  βέβαια,  όλη αυτή, υπήρχε το newslet ter ,   υπήρχαν οι  

παρατάξεις  που εξέφραζαν απόψεις.   

Άλλο ένα μείον πίσω που δεν βοηθάει διότι  φανταστείτε όταν 

είχαμε όλα αυτά,  τις  σελίδες αυτές που στέλναμε,  προτάσεις και 

διαβάζαμε εμείς  της άλλης Ελλάδας και τα λ οιπά, αυτό λοιπόν εμάς 

μας βοήθησε στο να αφουγκραστούμε πράγματα, στο να έχουμε 

παραστάσεις,  στο να ανταλλάσσουμε απόψεις που αυτή τη στιγμή δεν  

το έχουμε.  Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η επικοινωνία πανελλαδικά.  

Ένα πολύ μεγάλο θετικό που θα μπορούσαμε να 

εκμεταλλευτούμε ως φορέας και να ανταλλάσσουμε απόψεις ήταν 

αυτό.  Και η συμμετοχή μας είναι μόνο εκεί .   

Αυτή τη στιγμή με τις  προτάσεις που έχω εγώ.. .  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  

Εντάξει,  θα ολοκληρώσω, αλλά μιλούσαν συνάδελφ οι 20 λεπτά, μισή 

ώρα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δυστυχώς ναι.   

Κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  

Δύο λεπτά μόνο. Κλείνω. Τους αφήσατε αλλά καλό είναι να είμαστε 

πιο δίκαιοι  με όλους τους συναδέλφους.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  

Εγώ ναι,  γιατί  ήρθα από  την Κρήτη,  ήρθα την Τετάρτη εδώ και  

ξανάρθα σήμερα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ να μείνω αλλά όλοι οι  άλλοι….  

Κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  

Και εγώ μπορώ να μείνω αλλά δεν θα καταχραστώ το χρόνο, απλά 

ζητώ να είμαστε π ιο δίκαιοι  με όλους γιατί  άκουγα πολύ προσεχτικά 

όλους τους συναδέλφους.   

Λοιπόν,  δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω λοιπόν σε σχέση με αυτό 

για τις  κατευθύνσεις και μπορούμε και να τις  καταθέσουμε,  θα ήθελα 

όμως για να μπορέσει να προχωρήσει  η συζήτηση και προτείνουμε να 

γίνει  ένα μάζεμα αυτή τη στιγμή για το πού βρισκόμα στε,  να γίνουν 

κάποιες εισηγήσεις  από τη μεριά και της Διοικούσας ενδεχομένως και  

ίσως και της  Αντιπροσωπείας για το τι  είναι  αυτό που ζητάμε και τι  

θέλουμε.   

Και από εκεί  και  πέρα να υπάρξει  μία καλύτερη συμμετοχή. 

Προφανώς η συμμετοχή έχει  να κάνει  με το  πώς αντιλαμβάνονται ο ι  

συνάδελφοι το ΤΕΕ. Και αυτή τη στιγμή είναι απομακρυσμένοι  οι  

συνάδελφοι από το ΤΕΕ, γιατί;  Για όλα αυτά που ειπώθηκαν και δεν 

θα τα πω, και αυτό επίσης υποβιβάζει  αυτή την κουβέντα που είναι  

κρίμα γιατί  πράγματι μπορούν να αλλάξουν  κάποια πράγματα και να 

βοηθήσουν στην κατεύθυνση που είπα προηγουμένως.  

Εντάξει,  με κόψατε,  δεν πειράζει .  Ευχαριστώ.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστούμε πολύ. Έχει το λόγο ο συνάδελφος Γκορόγιας,  Πρόεδρος 

του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.  

 

(Διάλογος)   

 

Κος ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ:  

Καλησπέρα, επειδή ήρθα στις  5:30 και μου δόθηκε ο λόγος,  σεβόμενος 

τον κόσμο που είναι εδώ είπα θα μιλήσω αργότερα για να μην πάρω τη 

σειρά ανθρώπων που ήρθαν πολύ νωρίτερα. Ένα.  

Δεύτερον,  το ότι  ο Σύλλογος δεν  έχει  κάνει  εκλογές ε ίναι θ έμα 

Συλλόγου που δεν αφορά τους υπόλοιπους εδώ μέσα φαντάζομαι,  

ευχαρίστως να σου απαντήσω οποιαδήποτε στιγμή έξω και 

λογοδοτούμε για αυτό και στα μέλη μας.   

Επί του θέματος τώρα.  

Ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών δεν έχει  πάρει απόφαση επί του 

θέματος συγκεκριμένα όμως επί σειρά ετών σε διάφορα θέματα όπως 

είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα είχε τοποθετηθεί  γενικά για το 

θεσμικό πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελ ητήριου και είχε εκφράσει  

προτάσεις οι  οποίες βρίσκονται σε όλα τα κείμενα και προ 7 ετών και 

προ 10 ετών και πριν δικής  μου προεδρίας και άλλης προεδρίας.  Είναι  

καταγεγραμμένες αυτές οι  προτάσεις και δεν θα πω τίποτα παραπάνω.  

Από αυτές τις  προτάσεις,  λοιπόν,  πάντοτε ξεκινάμε από το εξής:  

η αλλαγή ενός  καταστατικού,  όπως το συζητάμε και  στο δικό μας 

Σύλλογο πρέπει να απαντά σε ένα ερώτημα: γιατί  πρέπει να αλλάξουμε 

το καταστατικό; Γιατί  πρέπει να αλλάξουμε το θεσμικό τρόπο 

λειτουργίας;  Υπάρχουν προβλήματα στα οποία αυτή η αλλαγή θα 

προσφέρει κάτι;   

Η απάντηση όσον αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: ναι,  

υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πολλά εκ των οποίων δεν θα 

επηρεαστούν καθόλου από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,  κάποια 

όμως θα επηρεαστούν.  Και απαντώ γρήγορα σε αυτό: ναι,  κρίνουμε ότι  

πρέπει να υπάρξει  αλλαγή θεσμικού πλαισίου για να λυθούν αυτά τα 

προβλήματα.  

Η διερεύνηση αυτών των προβλημάτων, κάποια είναι αυτονόητα.  

Η παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητήριου στα θέματα της κοινωνίας 
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και της οικονομίας όπως αυτά άμεσα και έμμεσα βρίσκουν προβολή 

στα θέματα ανεργίας των μηχανικών, στα θέματα του επιστημο νικού 

κόσμου, του brain drain,  όλων αυτών των θεμάτων τα οποία είναι λίγο 

πολύ γνωστά. Δεν χρειάζεται να τα πω.  

Ναι,  το θεσμικό πλαίσιο μπορεί  με κάποιες παρεμβάσεις 

θεσμικές και ριζοσπαστικές να δώσει λύση σε ορισμένα από αυτά ή 

τέλος πάντων ένα μικρό ποσοστό λύσης.   

Ξεκινάμε όμως ένα διάλογο για αλλαγή θεσμικού πλαισίου όταν 

δεν υπάρχει εισήγηση του Προέδρου το οποίο πραγματικά δεν έχω 

συνηθίσει  σε τέτοιες διαδικασίες,  συνήθως ο Πρόεδρος,  το Προεδρείο 

έχουν ένα κείμενο εισήγησης και από κάτω ακούγονται π ροτάσεις,  

εκτός και αν αυτό θεωρείται ένα brain storming από τη βάση 

προκειμένου να γεννηθούν με τέτοιες  εισηγήσεις,  τότε το δέχομαι.   

Υπό αυτή την έννοια θα συμφωνήσω με το συνάδελφο τον κύριο 

Γιανναδάκη,  εφόσον αυτή η συζήτηση είναι  brain storming 

προκειμένου όλοι να καταθέσουν προτάσεις,  ας καταθέσουν τότε και  

τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητήριου,  όλοι  οι  μηχανικοί πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα να πουν τις  απόψεις τους γιατί  μάλλον είναι ένα 

brain storming.   

Αν δεν είναι  και  πάμε άμεσα για αλλαγή θέλουμε εισ ήγηση για  

να τοποθετηθούμε επί εισήγησης.   

Σίγουρα χρειάζονται τροποποιήσεις όσον αφορά το πόσα χρόνια 

εκλέγεται ο καθένας,  πώς μπορεί να εκλεγεί ,  θέματα ασυμβιβάστων,  

θέματα τρόπου εκλογής,  αν πρέπει να ψηφίζουμε σε παραβάν στον 21
ο
 

αιώνα, ακόμα και ανατολικές χώρες αυτά τα έχουν λύσει ήδη.  

Θέματα άμεσης δημοκρατίας,  δεν μπορούν πάντοτε 5 ,  10,  20 ή 

500 σοφοί να αποφασίζουν για θέματα τα οποία ενδεχομένως να 

αφορούν τους χιλιάδες μηχανικούς μέλη του Επιμελητηρίου και τελικά 

δεν τους ακουμπάνε καθόλου βλέπο ντας τα αποτελέσματα από όπου 

βλέπουμε πόσοι συνάδελφοι φεύγουν στο εξωτερικό και πόση είναι η 

συμμετοχή σε κάθε εκλογική διαδικασία.   

Άρα εδώ δεν υπάρχει αριστεία,  προφανέστατα, δεν υπάρχει η 

λογική του Πλάτωνα, υπάρχουν κάποιοι  άριστοι ο ι  οποίοι  είναι 

δημοφιλείς  και είναι και παντογνώστες και αποφασίζουν.  Πρέπει να τα 

δούμε αυτά τα θέματα.  
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Να αποφασίζουν οι  συνάδελφοι και να τους  δίνουμε το λόγο με 

άμεση δημοκρατία  σε μία φάση όμως όπου συλλέγουμε απόψεις,  όπως 

λέμε εδώ κάνουμε ένα brain storming .   

Όταν θέλουμε να πάρουμε κομβικές αποφάσεις,  όπως είναι για το 

καταστατικό,  έχουμε μία αντιπροσωπευτική δομή μέσα στο ΤΕΕ,  

υπάρχουν εκπρόσωπο τους οποίους καλώς ή κακώς κάποιοι  τους 

ψήφισαν στη βάση των παρατάξεων,  στης βάση αριστείας,  στη βάση 

αναγνώρισης,  και  φέρνουν την ευθύνη των προτάσεων και  της 

υλοποίησης των προτάσεων αυτών.  

Άρα έχουν ευθύνη  να φέρνουν συγκεκριμένη εισήγηση για τον 

τρόπο λειτουργίας του ΤΕΕ, εφόσον ζητήθηκε και από το Σύλλογο 

Χημικών Μηχανικών να συμμετέχει  σε αυτό το διάλογο δεσμευόμασ τε 

ότι  θα κάνουμε την ανάλογη διαβούλευση στα μέλη μας και θα 

στείλουμε στο χρονικό πλαίσιο που θα μας πείτε,  συγκεκριμένες  

απόψεις πέρα από αυτές που ήδη έχουμε εκφράσει ,  θα τις  συνοψίσουμε 

και αυτές.   

Πρέπει να μπει  ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλ α αυτά.  

Και αν δούμε ότι  τελικά δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ ή τέλος  

πάντων κοινής συνισταμένης ιδεών και προτάσεων το βρίσκω πολύ 

σωστή ιδέα να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα για τις  επόμενες 

εκλογές του Τεχνικού Επιμελητήριου όπου κάθε παράταξη να 

τοποθετηθεί,   ο κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί προκειμένου να 

υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις  και να δοθεί  από τον ίδιο τον 

κόσμο, πλέον άμεσα, γιατί  και αυτό πέρα από τη δημοσκόπηση την 

ηλεκτρονική, και  η ψηφοφορία είναι μορφή έκφρασης,  να 

τοποθετηθούν λοιπόν οι  παρατάξεις  και οι  συνάδελφοι  μηχανικοί να 

ψηφίσουν ποια παράταξη έχει ,  τέλος πάντων ποιες είναι οι  απόψεις 

αυτές οι  οποίες τους εκφράζουν και θα πρέπει να υλοποιηθούν.   

Αν δούμε ότι  δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη επί της ταμπακέρας 

κάποιων ειδικών θεμάτων ναι  το θεωρώ προβληματικό το ότι  το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκπροσωπεί  μόνο τους 

διπλωματούχους μηχανικούς και το θεωρεί και ο Σύλλογος Χημικών 

Μηχανικών αυτό σε επί  σειρά 20ετίας  τοποθετήσεις του.   

Μιλάμε για Τεχνικό Επιμελητήριο όχι  διπλωματούχων 

μηχανικών, του τεχνικού κόσμου. Και θα πρέπει να δοθεί  απάντηση  

σε αυτό.   
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Δεν συμφωνώ με τα θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

και όλα αυτά, είναι προφανές ότι  αυτά μας βρίσκουν αντίθετους και ο 

Σύλλογος Χημικών Μηχανικών και εμένα προσωπικά.  

Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα της  

εκπροσώπησης αυτού του τεχνικού κόσμου στο  οποίο Τεχνικό 

Επιμελητήριο εδώ και χρόνια κρυβόταν πίσω από το δάκτυλό του και 

καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς, θα πρέπει επιτέλους να πάρει μία 

απόφαση η οποία να είναι ξεκάθαρη. Πολύ ξεκάθαρη.  

Ειδάλλως κινδυνεύουμε,  όπως συνήθως γίνεται σε όλα τα 

νομοθετήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκές 

οδηγίες είτε από ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους οργανισμούς,  τα 

προβλήματα λύνουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς και στο τέλος  πάντα 

υπάρχουν λύσεις.   

Άλλο Επιμελητήριο; Άλλο ινστιτούτο; Κανένα ινστιτούτο; Πάντα 

υπάρχουν λύσεις.  Η ζωή, η κοινωνία και η οικονομία βρίσκει πάντοτε 

λύσεις.   

Εάν, λοιπόν,  το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν απαντήσει με το χέρι 

στην καρδιά ξεκάθαρα και αν δώσε ι μία απάντηση στον υπόλοιπο 

τεχνικό κόσμο ποιος είναι ο  ρόλος του,  τι  ρόλο μπορεί να 

διαδραματίσει  τα επόμενα χρόνια και για αυτούς,  τότε θα έχει  χάσει  

ένα μεγάλο κομμάτι από τον τίτλο του που λέει  Τεχνικό,  δεν θα είναι 

Τεχνικό.  Ας το αλλάξουμε και  ας το πούμε Επιμελητήριο 

Διπλωματούχων Μηχανικών 5ετους φοίτησης,  ενιαίες και αδιάσπαστες  

σπουδές.  Ας τα βάλουμε όλα αυτά και τότε θα είμαστε ακριβώς η 

ταυτότητα του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.   

Αν θέλουμε να λεγόμαστε Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να 

απαντήσουμε σε αυτά.  

Επίσης χαίρομαι  πάρα πολύ που κάποιες προτάσεις του Συλλόγου 

μας που μίλαγαν για τη δ ιαβαθμισμένη τεχνική ευθύνη με βάση τα 

χρόνια εμπειρίας,  όχι  τις  πιστοποιήσεις,  ούτε τα σεμινάρια,  πρέπει να 

παίζει  ρόλο στο επάγγελμα του μηχανικού γιατί  οι  ε ξελίξεις  

προχωρούν, οι  σπουδές προχωρούν, είναι οξύμωρο να λέμε ότι  

θέλουμε πολυτεχνεία να δίνουν γενική γνώση στους μηχανικούς και 

την ειδική γνώση θα την πάρουν από την αγορά, από το δημόσιο 

δηλαδή τομέα ο οποίος δεν αναθέτει  πλέον,  όπως ακούσαμε από τον  
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εκπρόσωπο, τ ις  κατ’ εξοχήν δουλειές των δημοσίων λειτουργών, τις  

αναθέτει  στον ιδιωτικό τομέα, άρα δεν εκπαιδεύονται.   

Στον ιδιωτικό τομέα που δίνεται αυτή η ε ιδική γνώση πάνω σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα που δεν  πρέπει,  λέει ,  να τα κάνουν στα 

πανεπιστήμια  γιατί  είναι η απόλυτη εξειδίκευση, βγαίνουμε έξω και 

τελικά τι  βλέπουμε; Βλέπουμε μία βιομηχανία συρρικνωμένη, τεχνικό 

κόσμο συρρικνωμένο και κόσμο ο οποίος με τα εφόδια τα οποία καλώς  

πήρε από το πολυτεχνείο,  που αξιολογείται και φαίνεται  ότι  είναι καλά 

τα εφόδια που του δίνει ,   πάει  και βρίσκει δουλειά έξω.  

Άρα και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε.  

Πού μπορεί όντως το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ να δώσει τέτοιες 

λύσεις με τη διαβαθμισμένη δηλαδή κατοχύρωση του επαγγέλματος 

του μηχανικού με βάση τα χρόνια εμπειρίας και το πραγματικό 

βιογραφικό,  τι  έχει  κάνει  ο καθένας σε αυτά τα χρόνια ζωής.   

Γνωρίζετε όλοι ότι  και ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών έχει  

εκφραστεί  αντίθετα με το ένα πτυχίο,  ένας τίτλος  σπουδών με 

κατοχυρωμένα  επαγγελματικά δικαιώματα εφ’  όρου ζωής,  δηλαδή όλα 

τα δικαιώματα πάνω στην ταμπέλα.  

Αν ισχύει αυτό τότε δεν είμαστε Τεχνικό Επιμελητήριο,  το λέω 

κατ’ αντιστοιχία,  είμαστε διπλωματούχων μηχανικών.  Ο τίτλος λέει  

πολλά και το καταστατικό λέει  πολλά άρα θα πρέπει να τα δούμε και 

αυτά τα θέματα.  

Η παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητήριου στα προγράμματα 

σπουδών έπρεπε να έχει  γίνει  εδώ και πάρα πολλά χρόνια,  τουλάχιστον 

να υπάρχει μία άποψη εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητήριου που 

επίσης σχετίζονται  με την επιστημονική ειδικότητα και  όχι  να  είναι  

ένα άτυπο όργανο, σε κάποιες  σχολές είναι τελείως άτυπη αυτή η 

διαβούλευση για αυτό και έχουμε προγράμματα σπουδών που δεν  

έχουν κανένα αντίκρισμα  με τις  πραγματικές ανάγκες  του τεχνικού 

κόσμου. Καμία απολύτως επαφή.     

Βεβαίως εδώ δικαιολογώ ότι  υπάρχουν υπουργοί οι  οποίοι  

νομίζουν  ότι θα βρουν στο σούπερ σύστημα να εκπαιδεύσουν όλη την 

Ελλάδα. Στο τέλος  δημιουργούν σχολές χωρίς  αντίκρισμα  απλά για να 

εξυπηρετήσουν τοπικά συμφέροντα ή επαγγελματικά συμφέροντα ή δεν 

ξέρω τι  άλλα, μπορεί να είνα ι και οικογενειακά συμφέροντα από ό,τι  

φαίνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.   



60 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ της  16
η ς

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

 

Βλέπουμε να ανοίγουν πανεπιστήμια εν μία νυκτί ,  χωρίς να 

ερωτάται το Τεχνικό Επιμελητήριο,  πολυτεχνεία εννοώ, πολυτεχνικές  

σχολές και τεχνικές σχολές,  γιατί  αν θέλουμε,  εί παμε,  να είμαστε 

Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να έχουμε άποψη και  για το τεχνικό 

επάγγελμα.  

Αν είναι δυνατόν,  έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο στο 

οποίο ξέρω, γνωρίζω ότι  η Αντιπροσωπεία έχει  αντιδράσει σε αυτό και 

καλώς έχει  αντιδράσει,  έχουμε τα ΑΤΕΙ ,  γιατί  εκεί  τα αφήσαμε,  

έχουμε τα ΑΤΕΙ τα οποία πια γ ίνονται πανεπιστήμια,  η πλήρης 

ισοτίμηση.  

Και αναρωτιέμαι τελικά στη βιομηχανία στην οποία χρειάζονται 

εργοδηγοί,  στην βιομηχανία στην οποία χρειάζονται εξειδ ικευμένοι  

τεχνίτες,  όχι  που έμαθαν το επάγγ ελμα δουλεύοντας κάλφας πίσω από 

ένα παλιό,  αλλά που χρειάζονται και μία τεχνική γνώση στο να 

εφαρμόζουν πέντε πράγματα, στο να φτιάξουν ένα ηλεκτρολογικό 

πίνακα μέσης  τάσης,  να το φτιάξουν όχι  να το σχεδιάσουν.   

Ποιοι θα τα κάνουν αυτά; Ποιοι θα τα κάνουν ;   

Ό,τι  έγινε στην οικοδομή έρχεται….  

Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ:  

Αλήθεια; Είναι μία απάντηση, ευχαριστώ.  Είναι μία απάντηση, δεν θα 

το κάνει  η εταιρεία ,  θα το κάνει  κάποια άλλη,  να το δούμε αυτό.  

Άρα, εφόσον δεν  θα το κάνουν τ α ΤΕΙ,  άρα τα ΤΕΙ πλέον 

αναβαθμίζονται και γίνονται και αυτοί,  η απάντηση είναι εμφανής. 

Διπλωματούχοι μηχανικοί,  ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

Πάντως σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και έχουν 

δημιουργηθεί πρέπει να απαντήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο σί γουρα.  

Και κλείνοντας να πω το εξής.  Κυρία καθηγήτρια,  έχω ένα 

πρόβλημα πάντοτε με το χρόνο, αλλά θα μου επιτρέψετε αυτό να σας 

το πω και προσωπικά. Ενώ διευθύνετε πάρα πολύ έξοχα τις  συζητήσεις 

όλες και δίνετε τους λόγους σε όλους,  ε ίστε  ευγενέστατη, θέλουμε 

εισηγήσεις και χρονοδιαγράμματα, πάντοτε,  ακόμα και από την πρώτη 

συνάντηση.  Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο στο 

ποιος τοποθετείται ,  τι  τοποθετείται και τι  πρέπει να πει .   
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Πάντοτε όταν κάνουμε διαβούλευση το θυμάμαι  και στα 

επαγγελματικά  δικαιώματα και παλιότερα σε θέματα εκπαιδευτικά.  

Γίνεται μία πανσπερμία ιδεών, ο καθένας λέει  ό,τι  θέλει ,  αχανές.  

Χάνεται η ουσία και στο τέλος λίγοι  μαζεύουν την περιβάλλουσα και 

φτιάχνουν μία  περιβάλλουσα η οποία συνήθως στο τέλος δεν είναι 

περιβάλλουσα .   

Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν,  να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο 

στενό όπως κάνατε κάποτε με ένα Excel,  να βγει  ένα τέτοιο και να 

λέει  ο συγκεκριμένος τι  έχει  να πει  επί  συγκεκριμένων θεμάτων.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αγαπητέ συνάδελφε,  ε ισήγηση από το προεδρείο υπήρ χε για τέσσερις 

άξονες συζήτησης,  υπήρχε.  Είναι αναρτημένη. Και επειδή υπήρξε 

μεγάλη αντίδραση ως προς το να προσανατολιστεί  η συζήτηση σε  

αυτούς τους τέσσερις άξονες,  ζητήσαμε να γίνει  ελεύθερη η συζήτηση 

για να μπορούμε να δούμε ποια είναι τα κύρια ενδια φέροντα επί των 

οποίων θα μπορεί να δημιουργηθεί μία συναντίληψη.  

Λοιπόν,  συνεχίζουμε με τον Πρόεδρο  του Τμήματος Ανατολικής 

Μακεδονίας,  το συνάδελφο Κυριαζίδη.   

Κος ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Πρόεδρε,  ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για 

την πρωτοβουλία αυτή της  εκδήλωσης.  Συμβαίνει  μαζί  με τους  άλλους 

Προέδρους να είμαστε τις  6 τελευταίες μέρες δύο φορές στα γραφεία 

του ΤΕΕ. Δεν θεωρώ, παρόλη  τη δυσκολία την προσωπική ήταν μία 

ενδιαφέρουσα εμπειρία και η σημερινή εκδήλωση ήταν εξίσου 

ενδιαφέρουσα, απλώς δεν βλέπουμε τους ίδιους συμμετέχοντες στις  

ΔΥ  εκδηλώσεις παρόλο που ήταν προσκεκλημένοι και στη σημερινή.   

Θα ήθελα να μην επαναλάβω πράγματα που ειπώθηκαν.  

Η αξία της σημερινής συζήτησης φαίνεται  από την αξία  και την 

ποιότητα των εισηγήσεων που κατατέθηκαν. Ήταν πάρα πολύ 

σημαντικές.   

Να θεωρήσουμε ότι  η σημερινή εκδήλωση είναι ένα σημαντικό 

βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου του 

ΤΕΕ.  

Βασικοί κανόνες πρέπει να είναι η δημοκρατία,  η δημοκρατική 

λειτουργία,  η εμβάθυνση της δημοκρ ατίας και στη διαδικασία το 

διαλόγου αλλά και στη διαδικασία του αποτελέσματος του θεσμικού 
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πλαισίου η αναβάθμιση του ρόλου του ΤΕΕ και η αναβάθμιση της 

περιφερειακής του διάρθρωσης για την υποστήριξη του επαγγέλματος 

στη σύγχρονη κατάσταση  και στη σύγχρονη συγκυρία.  

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης 

των περιφερειακών τμημάτων.  

Πάρα πολλά τμήματα βρίσκονται σε οριακή κατάσταση 

λειτουργίας,  χρειάζεται εν ίσχυση γιατί  ο ρόλος που διαδραματίζουν 

στις  Περιφέρειες  όπου έχουν αρμοδιότητα,  είναι πολύ σημαντικό και 

για τους μηχανικούς και για την τοπική κοινωνία.   

Με το θεσμικό πλαίσιο συνδέεται άμεσα το οργανόγραμμα του 

ΤΕΕ. Επειδή είναι σε διαδικασία μία πρόταση αλλαγής του 

Οργανισμού, αν  έχουμε τη διαδικασία της τροποποίησης του 

Οργανισμού που υποβαθμίζει  τα περιφερειακά τμήματα να προηγηθεί ,  

ήδη έχουμε μία  αλλαγή του θεσμικού πλαισίου η οποία δεν θα είναι  

μετά αναστρέψιμη.   

Για αυτό θα παρακαλούσα, ήδη και από την προηγούμενη 

συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας προέκυψε ότι  το οργανόγραμμα του 

ΤΕΕ πρέπει να συνοδεύει το θεσμικό πλαίσιο.  Άρα πρέπει πρώτα να 

προηγηθούν οι  κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου και μετά να 

προκύψει η αλλαγή του οργανογράμματος τουλάχιστον έτσι όπως έχει  

προδιαγραφεί.   

Αυτό ως ουσιαστική διαδικασία αλλά έχω την γνώμη κα ι μπορώ 

να το στηρίξω, τουλάχιστον από όσα πράγματα ξέρω, ότι  και τυπικά η 

διαδικασία αλλαγής του οργανογράμματος είναι αντικείμενο της 

Αντιπροσωπείας.  Οι διατάξεις  που ισχύουν αναθέτουν την αλλαγή του 

οργανογράμματος στην Αντιπροσωπεία.   

Κλείνοντας θα σας  καταθέσω, τους έχετε βέβαια,  είναι γνωστό 

και στην υπηρεσία του ΤΕΕ και σε εσάς,  αλλά θα καταθέσω το πλαίσιο 

των νομοθετικών διαταγμάτων τα οποία προβλέπουν ότι  η αλλαγή του 

Οργανισμού του ΤΕΕ γίνεται με αποφάσεις ή προτάσεις  της  

Αντιπροσωπείας.   

Το Περιφερειακό Τμήμα έχει  καταθέσει πολύ συνοπτικά 

προτάσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,  έχουμε σε 

διαδικασία τη συνεδρίαση και απόφαση της Αντιπροσωπείας όπου πιο 

λεπτομερώς θα καταθέσουμε τις  προτάσεις  μας μέσα στο 

χρονοδιάγραμμα που θα θέσετε.   
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Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σας ευχαριστώ,  κύριε συνάδελφε.  Τα βασιλικά διατάγματα, ξεκινώντας 

από εκεί ,  τα ε ίχατε καταθέσει και στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία 

και αποτελούν και στοιχείο τεκμηρίωσης της δέσμευσης του 

προεδρείου της  Αντιπροσωπείας  ότι  θα επικυρωθ εί από την 

Αντιπροσωπεία οποιαδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.  

 Ο συνάδελφος Καμαριώτης έχει  το λόγο,  από την 

Αντιπροσωπεία.   

Κος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ:  

Λοιπόν,  κυρία Πρόεδρε και  κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι,  βέβαια 

είναι λίγο άσχημο να βλέπεις σε μία τέ τοια σημαντική διαδικασία,  

μάλλον σε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα, άσχετα με ποια διαδικασία 

έχει  επιλεγεί  και  αν θέλουμε  να πούμε όχι  ή ναι,  να  βλέπεις αυτό 

ακριβώς το θέαμα,  να είμαστε δηλαδή 15 άτομα μέσα σε μία αίθουσα 

και να προσπαθήσουμε να λύσουμε έν α από τα χρονίζοντα 

προβλήματα, έτσι το έχουμε καταλάβει όλοι μας,  που υπάρχει στον 

τρόπο λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητήριου.   

Απλώς να σας  πω και να θυμίσω στους παλιότερους και στους 

νέους  να πω ότι   υπήρξα και εγώ πέντε χρόνια Πρόεδρος στο 

περιφερειακό της Εύβοιας και έτσι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά στο  

παρελθόν,  προσπαθήσαμε κάτι  να αλλάξουμε.   

Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν  μπορούμε να λέμε ότι  δεν  ξέραμε.  

Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι  πιέζει ,  πιέζει ,  πήγαινε π ίσω, διάφορες 

διαδικασίες έμπαιναν τρικλοποδ ιές να μην αλλάξει  τίποτα.   

Βέβαια δεν έχω καταλάβει ποιο θα είναι το κέρδος αν δεν 

προσπαθήσουμε να εκσυγχρονίσουμε αυτό το μεγάλο, για εμένα 

προσωπικά, Τεχνικό Επιμελητήριο και αυτό που ακούγεται στην 

Περιφέρεια.   

Ο ρόλος  του ΤΕΕ. Έζησα και  πραγματικά στο 2002-2007 σε 

εκείνη την εποχή τι  ήταν ακριβώς το Τεχνικό Επιμελητήριο.  Όταν 

έλεγε ο  κόσμος,  ο  Δήμαρχος,  ο  Περιφερειάρχης το ε ίπε το Τεχνικό 

Επιμελητήριο,  το είπε και τέλος.  Ήταν υποχρεωμένοι να 

ακολουθήσουν αυτά τα οποία μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές  

μέσα από τους ανθρώπους που είχαν εκλέξει  οι  μηχανικοί,  ήταν οι  

συνάδελφοι που συμμετείχαν σε επιτροπές,  που συμμετείχαν σε ομάδες  
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εργασίας,  που συμμετείχαν στη Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία,  

εκεί ,  λοιπόν,  ερχόντουσαν και πραγματικά μας έβγαζαν το καπέ λο και 

μας έλεγαν ναι,  οι  θέσεις  είναι σωστές, .   

Γιατί  δεν είναι σωστές μόνο γιατί  θέλαμε να ανοίξουμε ένα 

δρόμο σε διαδικασίες ή να κλείσουμε ένα δρόμο που πήγαινε στραβά,  

αλλά θέλαμε πραγματικά να βοηθήσουμε την κοινωνία γιατί  όλος  

αυτός ο σκοπός εδώ πέρα, πέρα από τους συναδέλφους μηχανικούς,  

έχει  και ένα κοινωνικό σκοπό και αυτός ο κοινωνικός σκοπός ήταν 

αυτός ο οποίος μας ωθούσε,  μας έδινε δύναμη για να μπορέσουμε να 

διαθέτουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και όσο το δυνατόν 

περισσότερες από τις  γνώσεις μας για  να ανταποκριθούμε και εμείς .   

Γιατί  στο κάτω, κάτω ποιος  μας σπούδασε;  Πώς σπουδάσαμε; 

Με τα λεφτά του μπαμπά μας; Όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται 

παιδεία,  άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι  με αυτό τον τρόπο, είναι  

αποδεκτό,  είναι παραδεκτό ότι  παράγει μηχανικούς,  παράγει γιατρούς,  

παράγει επιστήμονες οι  οποίοι  πραγματικά ζητούνται στο εξωτερικό,  

έχουν μία πολύ μεγάλη φυγή αυτή τη στιγμή τα κεφάλια τα καλά και 

συνεχίζουν.  

Τώρα, αν η Κυβέρνηση θέλει  αλατοποιώντας,  φίλε Νίκο,  να τους 

βγάλουμε όλους  προς τα έξω για να μειώσουμε την ανεργία,  εγώ δεν 

μπορώ να το καταλάβω αλλά δεν μπορεί και ένας μαθητής των 5.000 

ξαφνικά να πάει με ένα ο οποίος ήταν των 18.000. Κάπως θα μπορέσει  

να υπάρξει.   

Έτσι λοιπόν για εμένα πολύ σημαντικό είναι ότι  πρέπει τα  

περιφερειακά τμήματα και,  αγαπητή Πρόεδρε,  δεν μπορώ να 

καταλάβω,  είναι  περιφερειακά τμήματα τα οποία δεν  έχουν εμφανιστεί  

οι  Πρόεδροί τους εδώ σήμερα; Και τα  οποία να είναι πάρα πολύ κοντά 

στην Αθήνα; Εγώ δεν λέω για αυτούς που είναι πάρα πολύ μακριά και 

θα χρειαστεί ,  όπως είπαν οι  συνάδελφοι,  να πάνε να έρθουν,  να πάνε 

να έρθουν.   

Είναι δυνατόν;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Και προσκλήθηκαν  και ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. Όλα.  

Κος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ:  

Λοιπόν,  δείχνει  ότι  κάτι  δεν πάει καλά. Θέλουμε να αλλάξουμε το 

ΤΕΕ; Μπορεί το  καινούριο  θεσμικό πλαίσιο,  αν υπάρξει,  να είναι 
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εργαλείο το οποίο να πάει μπροστά αυτό το θεσμό, να πάει μπροστά 

τους  μηχανικούς,  να υπερασπιστεί  τα δικαιώματά τους,  να δώσει  στην 

κοινωνία αυτό το οποίο έχει  πάρει;   

Όλοι έχουμε πάρει 100.000 -200.000 ευρώ για να σπουδάσουμε 

από την κοινωνία από τη δωρεάν εκπαίδευση την οποία  πήραμε.  Τόσο 

στοιχίζουν οι  σπουδές στο εξωτερικό και είναι πολύ χειρότερες από 

αυτές οι  οποίες δίνονται εδώ μέσα.  

Για αυτό,  λοιπόν,  έχω να πω το εξής,  κυρία Πρόεδρε.  Εδώ τώρα,  

θυμάμαι παλιά είχαμε τα περιφερειακά συνέδρια.  Θα μπορούσε 

κάλλιστα με αυτή τη θεματολογία να υπάρξει ένα περιφερειακό 

συνέδριο το οποίο θα συμμετέχουν όλες οι  διοικούσες και τα 

προεδρεία της Αντιπροσωπείας από όλη την Ελλάδα όπου εκεί  πέρα να 

γίνει  μία  ζύμωση, να  γίνει  μία διαβούλευση,  και έτσι να υπάρξει  ένα 

καινούριο ξεκίνημα σεβόμενοι  όλες  αυτές τις  αντιρρήσεις οι  οποίες  

υπάρχουν από διάφορες παρατάξεις ,  από μεμονωμένους,  από 

ανεξάρτητους,  από όλα αυτά τα οποία λέμε,  και να μπορέσει να δοθεί  

στην Περιφέρεια,  γιατί  ε ίμαστε λίγο πιο οργανωμένοι,  εκεί  μπορούμε 

να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι  ε ίναι η αχανής 

Περιφέρεια της Αθήνας εδώ πέρα.  

Και για αυτό λέμε ότι  πραγματικά τα χρήματα τα οποία θα 

δινόντουσαν για  αυτό το περιφερειακό συνέδριο με σκοπό τη 

δημιουργία ζύμωσης και μεταφορά στην κεντρική Αντιπροσωπεία μίας 

πρότασης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου θα ήταν ένα πάρα πολύ 

σημαντικό βήμα γιατί  όλοι οι  συνάδελφοι πια δεν θα μπορούσαν  να 

πουν δεν ξέρουμε.   

Μία τρίμηνη, λοιπόν,  διαβούλευση, ενημέρωση, συμ μετοχή όλων 

αυτών των συναδέλφων όπου μπορούν να κινητοποιήσουν τις  δυνάμεις 

και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.  

Έτσι,  λοιπόν,  τα  χρήματα που δίνονταν για αυτό το σκοπό 

πιστεύω ότι  θα έπιαναν τόπο. Και τώρα λέμε ότι  αυτή η  ενεργοποίηση  

των μηχανικών θα φέρει το αποτέλεσμα σε αυτό.   

Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες αν πρέπει  να είναι  ο αριθμός 

της εκπροσώπησης και τα  λοιπά. Έχουμε 200 συναδέλφους.  

Χρειάζονται τόσοι ;  Έχετε δει  ποτέ να γεμίζει  η αίθουσα πέρα από τις 

εκλογές με 200 συναδέλφους και δεν τους είδαμ ε και εμείς;   
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Εδώ τα πρόσωπα τα οποία είμαστε  και είμαστε συνέχεια.  

Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το παραδεχθούμε .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ:  

Ναι,  όμως εγώ λέω το εξής,  κυρία Πρόεδρε,  και 140 και 130 να 

ήμαστε και να  υπάρξει μία διαδικασία μείωσης του κόστους 

λειτουργίας της Αντιπροσωπεία δεν  νομίζω ότι  θα ήταν μείωση του 

παραγωγικού αποτελέσματος της Αντιπροσωπείας.  Με αυτή την 

έννοια.   

Κύριοι  συνάδελφοι,  κυρία Πρόεδρε,  η πρόταση είναι  τρίμηνη 

διαβούλευση με πραγματικά συμμετοχή μέσα από την πλατφόρμα, από 

ηλεκτρονικά μέσα να δούμε και την ψηφοφορία,  να ανοίξει  ένας 

κατάλογος εκεί  πέρα που θα τοποθετούνται,  να μπορέσει να γίνει  μία 

ψηφοφορία ηλεκτρονικά έτσι ώστε να δώσει το δικαίωμα και να 

προχωρήσει αφού θα υπάρχει α υτή η τρίμηνη, να πούμε ότι  προς το 

τέλος του χρόνου να γίνει  κάπου να επιλεχθεί  ένα περιφερειακό 

συνέδριο,  όπως γίνονταν παλιά,  το ξαναλέω, και ήταν πάρα πολύ 

επιτυχημένα, με μόνο θέμα αυτό που μπορεί να μας δώσει μία ώθηση 

και να μας βγάλει  από το τέλμα στο οποίο έχουμε πέσει και δεν  

ξέρουμε τελικά γιατί  τσακωνόμαστε.  Κανείς.   

Όλοι θα βάλουμε πλάτη για  να μπορέσει να έρθει  ένα 

αποτέλεσμα όπως εμείς  το επιθυμούμε.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  το συνάδελφο. Ο συνάδελφος Κου τζής.  Ακολουθεί  ο 

Ζαχαρόπουλος,  ο Ανδρεδάκης,  ο  Βαμβουρέλης και  ολοκληρώνει  το 

προεδρείο.   

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Καταρχήν έχουμε μείνει  ελάχιστοι αλλά θέλω να πω γιατί  υπήρξε αυτή 

η αντίδρασή μου, που ήταν συνειδητή, την ώρα που βγήκε να μιλήσει  

ο εκπρόσωπος…  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν συζητάμε όμως αυτό τώρα .   

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Ένα λεπτό,  σε παρακαλώ, Πρόεδρε.   
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Ήταν συνειδητή γ ιατί  συνδέεται αποκλειστικά με το ρόλο που 

έρχεται να παίξει .  Θα το πω ακριβώς.  Τέτοιους ανθρώπους,  όσοι  

επιχειρούν αλλαγή θεσμικού πλαισίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο,  

αντιδραστική αλλαγή, χρησιμοποιούν ως λαγούς με ιδέες για 

διαβαθμισμένα  δικαιώματα και τα λοιπά.  

Και ο συνάδελφος που δεν έχει  σεβαστεί  τίποτα,  δεν έχουμε να 

πούμε τίποτα έξω με το συνάδελφο το χημικό μηχανικό.  Όταν οι  

χημικοί μηχανικοί  7 χρόνια δεν έχουν κάνει  εκλογές και έρχετ αι και 

λέει  οι  προτάσεις και οι  θέσεις  των χημικών μηχανικών και κατεβάζει 

όλο αυτό το αντιδραστικό πακέτο,  ε,  αυτό πρέπει να αποκαλυφθεί ,  

συνάδελφοι.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συγνώμη, πριν 4 χρόνια έγιναν οι  εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο.  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

4. είναι  λίγα τα 4,  εντάξει  4.  Εγώ άλλη πληροφορία έχω,  δεν ξέρω, δεν 

θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία,  πάντως όταν το είπα…  

Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Παραπάνω είναι αλλά δεν είναι εκεί  το θέμα, ε ίναι τουλάχιστον 6 και  

έχουν μπει στα 7.   

Και να σας πω κάτι,  συνάδελφοι;  Όταν οι  χημικοί  μηχανικοί,  ο 

Σύλλογος,  ήταν μικρογραφία του Τεχνικού Επιμελητηρί ου με τα  

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο που καταλήξανε,  το αντίστοιχο 

Σύλλογος Χημικών Μηχανικών και πού κατέληξε,  έρχονται εδώ και  

μιλάνε για στοιχειώδη, δεν έχουν στεγαστεί  τα μέλη και το Σύλλογο 

και μιλάνε με ένα τέτοιο τρόπο.  

Και είπα,  δεν θα ασχολούμουν αν δεν ήταν λαγός σε μία 

συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σε παρακαλώ.  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Τη θέση μας και συγκεκριμένα τη διαφωνία μ ας….  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  
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Βλέπω μία ανησυχία για το τι  θα πούμε εμείς .  Την έχουμε εκφράσει 

και το ξέρετε ότι  οι  προωθούμενες αλλαγές που έγινε προσπάθεια και 

από προηγούμενες διαδικασίες να περάσουν μας έχουν βρει  

αντίθετους,  απέναντι .   

Και μάλιστα να σημειώσω ότι  η Αντιπροσωπεία ασχολείται το 

τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα με το σοβαρό ζήτημα, δεν είπα 

εγώ ότι  δεν ε ίναι σοβαρό γενικά του θεσμικού πλαισίου,  όμως 

αντίστοιχα το ζήτημα του ασφαλιστικού  και το γεγονός  ότι περίπου το 

70%-80% των μελών του Τεχνικού Επιμελητήριου,  των μηχανικών, 

των εργαζόμενων,  των αυτοαπασχολούμενων  δεν έχουν ασφαλιστική 

ενημερότητα  για να δουλέψουν και γίνονται διάφορες  εκκλήσεις  και  

από τον Πρόεδρο που έγινε την προηγούμενη φορά προς τις  

πολεοδομίες να μην παίρνουν το χαρτί  της ασφαλιστικής  

ενημερότητας,  που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας και πρέπει  

να τρέχουν στα νοσοκομεία σαν να είναι ανασφάλιστοι ,  αυτά δεν  

έχουν απασχολήσει  ούτε απασχόλησαν εδώ πέρα.  

Και επειδή το θεσμικό πλα ίσιο….  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΚΟΥΤΖΗΣ:  

Και επειδή το θεσμικό πλαίσιο συνδέεται άρρηκτα με το τι  

προωθούμενες αλλαγές,  αντιδραστικές θέλουν να γίνουν απέναντι  

στους μηχανικούς  για αυτό μας βρίσκει αντίθετους.   

Και μάλιστα οι  προσπάθειες αυτές έγιναν και στο κοινοβούλιο,  

που και εκεί  δεν τηρήθηκαν και πρέπει να το ξαναπούμε,  στοιχειώδεις 

δημοκρατικές  διαδικασίες σε σχέση με το πώς προβλέπονται να 

γίνονται οι  διαδικασίες.   

Εμείς ε ίμαστε και μέσα και είπαμε τις  θέσεις μας και έξω ό μως.  

Δεν θα επαναλάβουμε αυτά περί πιστοποιήσεων που  

υποβαθμίζουν τα πτυχία μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα .  Ούτε  

για την ηλεκτρονική ψηφοφορία,  για τον έλεγχο του εκλογικού 

σώματος.  Γιατί  τέτοιες ε ίναι οι  αλλαγές,  ηλεκτρονική  ψηφοφορία,  να 

γίνονται εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία.   

Ούτε το γεγονός απόσπασης του Προέδρου στις  εκλογές ,  λες και  

είμαστε κανένα άλλο ο Πρόεδρος,  θα εκλέγουμε ξεχωριστά τον 

Πρόεδρο, να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για τον Πρόεδρο. Και θα 
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εκλέγουμε  μετά και οι  παρατάξεις  με τα ψηφοδέλτια  τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας.   

Αυτές ε ίναι αντιδραστικές αλλαγές και το έχουμε πει .   

Εδώ όμως πρέπει  να ξεκαθαρίσουμε κάτι ,  ότι  δεν μπορεί να 

νομιμοποιηθούν η  διαδικασία σαν τη σημερινή που γίνεται προσπάθεια  

με τέτοιο τρόπο αλλαγής του θεσμικού  πλαισίου.  Δεν μπορεί να λάβει 

δημοκρατική νομιμοποίηση μια τέτοια  κουβέντα.   

Ούτε μπορεί να λάβει δημοκρατική νομιμοποίηση η προσπάθεια,  

που τελικά εκεί  είναι το συμπέρασμα,  από τη σημερινή διαδικασία,  για  

ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Επειδή δεν μπορούν να μα ζευτούν όλοι 

αυτοί  που τα βρίσκουν αλλά διαφωνούν στον τρόπο πώς θα εκλεγεί  και  

πώς θα γίνει  κάτι  αλλά τις  θεσμικές αλλαγές τις  περνούν  όλες,  δεν  

μπορεί με ηλεκτρονικό δημοψήφισμα να τα προχωρήσουν και να τα 

περάσουν.  

Αντικατάσταση των συλλογικών διαδικασ ιών με ηλεκτρονικά 

δημοψηφίσματα, δεν θα επιτρέψουμε οι  εργαζόμενοι  μηχανικοί να 

περάσουν.  

Οι συλλογικές διαδικασίες και οι  σύλλογοι υπάρχουν για να 

δίνουν μάχες για τους εργαζόμενους μηχανικούς και όχι  εδώ πέρα να 

έρχονται να υπηρετούν και να λένε για ηλεκτρονικά  τέτοια.   

Και να ρωτήσω και κάτι  άλλο; Μιλάμε  για όλο τον τεχνικό 

κόσμο και  δεν  είδα τελικά κανένα, να τον πιστοποιήσουμε,  να τον 

διαβαθμίσουμε ουσιαστικά να τον υποβαθμίσουμε για να μπορούν τα 

μονοπώλια και οι  επιχειρηματικοί όμιλοι να κερδοφορού ν στην πλάτη 

του,  όμως τα έργα γίνονται από τους μηχανικούς και από τον κόσμο 

που εργάζεται εκεί ,  τους οικοδόμους.   

Δεν είδα,  όμως, εδώ πέρα καμία ανησυχία,  αφού θέλουμε να 

πάρουν όλη την πιστοποίηση του τεχνικού κόσμου,  του τεχνικού 

επαγγέλματος πώς θα γίνει  ένας διάλογος με τα συνδικάτα και τους 

εργαζόμενους στις  κατασκευές για παράδειγμα. Γιατί  ακριβώς δεν  

είδαμε και δεν θα δούμε και ποτέ γιατί  θέλουν όλη αυτή η διαδικασία 

να είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση.  

Είτε με πραξικοπηματικές Αντιπροσωπείες,  για  να κλείνω, ε ίτε 

με εκδηλώσεις,  είτε με μουγκά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα,  στην 

επιχείρηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου,  θα υπάρξουν παρατάξεις  

και η πλειοψηφία των εργαζόμενων μηχανικών που θα την αντιπαλέψει  
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και θα την εμποδίσει  γιατί  ξέρουν ότι  στόχος ε ίναι οι  ίδιοι  και η ίδια 

τους η ζωή.  

Και κλείνοντας,  έβαλε ένα ερώτημα προηγουμένως ο συνάδελφος 

που ήταν στο βήμα: θέλουμε να αλλάξουμε το ΤΕΕ;  

Συνάδελφοι,  πρέπει να βάλουμε ένα ερώτημα. Θέλουμε να 

αλλάξουμε  τις  ζωές μας προς το καλύτερο; Εάν θέλουμε να  αλλάξουμε 

τις  ζωές μας προς το καλύτερο αυτοί που εδώ πέρα εκπροσωπούμε 

εργαζόμενους μηχανικούς,  μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους,  αυτό 

να το έχουμε καθαρό: δεν  περνάει  μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

και από τον εκσυγχρονισμό ενός  αντιδραστικού θεσμικο ύ πλαισίου που 

θα υπηρετήσει ακόμα καλύτερα αυτούς που θέλουν να μας βάλουν την 

θηλιά  στο λαιμό.  

Περνάει μέσα από τα σωματεία μας,  τα συνδικάτα, από το ταξικό 

κίνημα και τον ταξικό αγώνα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Ζαχαρόπουλος.   

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφοι,  δεν θα σας απασχολήσω ιδιαίτερα απλά επέλεξα να πω ότι  

επέλεξα να κάνω μία τοποθέτηση από τους τελευταίους,  επειδή σήμερα 

πιστεύω ότι  άλλοι  θα έπρεπε να έχουν το λόγο,  αυτοί που μέχρι τώρα, 

τουλάχιστον σε αυτή την θητεία  των οργάνων διοίκησης δεν 

συμμετείχαν,  τα περιφερειακά τμήματα και οι  φορείς των μηχανικών.  

Τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως η διαδικασία είναι υποτονική. Ας 

δοθεί  έστω  και μέσα από αυτό τον τρόπο το έναυσμα στα όργανα 

διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρί ου που δεν  είναι μόνο το 

προεδρείο της Αντιπροσωπείας,  να δρομολογηθούν οι  διαδικασίες για 

να υπάρξει αυτή η περιβόητη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που 

συζητείται εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω και με τη συμμετοχή 

μου για 15ετία και βάλε.   

Επίσης οι  διαδικασίες με το συνάδελφο Θεοδωράκη,  π ολύ 

μεγάλες και ιδιαίτερες με πολύ συμμετοχή, όλων των περιφερειακών 

τμημάτων. Δημιουργείται  τεύχος προτάσεων. Αποτέλεσμα κανένα.  

Και δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι  όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα αυτοί που δεν κατέθεσαν ποτέ καμία πρόταση για τις  

απαιτούμενες αλλαγές αυτοί  και έχουν επιβραβευτεί  και  είναι η ισχνή 

μειοψηφία,  δυστυχώς, των μηχανικών.  
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Σε αυτή την προσπάθεια,  συναδέλφισσα Πρόεδρε,  κάνω μία 

παρατήρηση.  Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν συμμετέχει  ομόθυμα στην 

διαδικασία και για αυτό έχουμε τα μέχρι τ ώρα ισχνά αποτελέσματα.  

Το πρώτο που θα πρέπει να διασφαλιστεί  συνεπώς είναι η 

ομόθυμη στάση των διοικήσεων της Διοικούσας Επιτροπής,  του 

Επιμελητηρίου και  της Αντιπροσωπείας.  Θα πρέπει να δ ιασφαλιστεί .   

Το δεύτερο  που θα πρέπει να διασφαλιστεί  επίσης σε επίπεδο  

αλλαγών του θεσμικού πλαισίου είναι και η στάση της πολιτείας.  Η 

πολιτεία,  την οποία υπηρετούμε ως θεσμός έχει  τον πρώτο λόγο.  Αυτή 

θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.    

Και το τρίτο που πρέπει να διασφαλιστεί  και δεν το κάναμε είναι  

η ενεργός συμμετοχή του σώματος των μηχανικών. Κάναμε γραπτή 

πρόταση με τον Σταύρο τον Καμαριώτη, στην ίδια κατεύθυνση ήταν 

και η πρόταση του συναδέλφου Γιανναδάκη σήμερα. Διαβούλευση και  

ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Τουλάχιστον διαβούλευση.   

Και επίσης η πρόταση του συναδέλφου του Σταύρου, η σημερινή,  

για την περιφερειακή συνδιάσκεψη.  

Πάντως, ένα τόσο σοβαρό θέμα να έχει  αυτή την τραγική 

κατάληξη συμμετοχής δεν νομίζω ότι  τιμά κανένα όχι  από εμάς,  πέρα 

από τους μηχανικούς οι  οποίοι  βιώνουν τα τραγικά αποτελέσμα τα 

όλων αυτών των ημιτελών προσπαθειών στα πλαίσια της αλλαγής των 

αυτονόητων σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου.   

Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Λοιπόν,  συνάδελφοι,  καλησπέρα και  από εμένα. Καταρχήν  παρατηρώ 

ότι  θα είχε ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο να κάνουμε μία Αντιπροσωπεία 

με θέμα τα εκπαιδευτικά και την εκπαίδευση γενικότερα των 

μηχανικών και του τεχνικού κόσμου και μία Αντιπροσωπεία η οποία 

θα ασχοληθεί σε βάθος όχι  με ένα νομοσχέδιο αλλά με ένα πλαίσιο,  

πώς βλέπουμε  την εκπαίδευση στον τεχνικό κλάδο.  

Γιατί  τι  γίνεται;  Είναι εύκολο να πούμε ότι  ένα νομοσχέδιο που 

κάνει  αυτό ή εκείνο,  μας αρέσει ή δεν μας αρέσει,  αναφέρομαι σε ένα 

πράγμα και ειδικά το δεν μας αρέσει είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί  

εμένα μπορεί να μη μου αρέσε ι το Α, στον άλλον μπορεί να μην το 
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αρέσει το –Α, και  να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα από όλες τις 

απόψεις ότι  είμαστε κατά, λόγου χάρη ή υπέρ ενός πράγματος.   

Όταν όμως  θέλουμε να κάνουμε προτάσεις και πώς βλέπουμε 

μάλλον  εκεί  θα δούμε ότι  υπάρχουν αρκετά διαφορετικά πράγματα και 

μάλλον κάποιοι  πιθανώς να αντιμετωπίσουν και πρόβλημα να 

υποστηρίξουν τις  απόψεις τους.   

Λόγου χάρη, χρειάζονται ΑΤΕΙ,  ΤΕΙ,  δεν ξέρω πώς τα λένε,  τα 

οποία να έχουν χρονική διάρκεια  4 ετών; Εγώ θα σας πω ότι  

χρειάζονται να υπάρχουν σχολές  εργοδηγών. Σχολές τεχνητών 

υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα; Ή δεν υπάρχουν; Τεχνίτες βγαίνουν ή 

δεν βγαίνουν; Βγαίνουν λόγου χάρη από τα ΙΕΚ; Βγαίνουν από τα 

Τεχνικά Λύκεια; Μπορεί να υπάρξει καλύτερο πλαίσιο ;   

Πιθανώς μπορεί  να υπάρξει πολύ καλύτερο  πλαίσιο,  όχι  

καλύτερο πλαίσιο  αλλά ποια είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία 

χρειαζόμαστε; Και  πώς κουμπώνουν σε αυτά τα οποία έχουμε τώρα; 

Πώς μετασχηματίζονται ή δεν μετασχηματίζονται αυτά που έχουμε;  

Πρέπει καθένας όμως να πει  στο τέλος πραγματικά ποια είναι η 

άποψή του.  Γιατί  αλλιώτικα χαϊδεύουμε τα αυτιά ή τείνουμε να 

χαϊδέψουμε τα αυτιά «όλων» ή τέλος πάντων το ακροατηρίου που 

θεωρεί ο καθένας ότι  ε ίναι το δ ικό του  προνομιακό ακροατήριο.   

Όταν θέλουμε,  λοιπόν,  να πάρουμε απόφαση για την εκπαίδευ ση, 

να την πάρουμε.  Όχι όταν θέλουμε,  να κάνουμε Αντιπροσωπεία και να 

συζητήσουμε για το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης στο τεχνικό κλάδο.  

Συνολικά, πώς ξεκινάει ,  πώς γίνεται και τα λοιπά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Έχουμε δεσμευτεί .  Είναι στον προγραμματισμό μας.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Γιατί  εκεί  θα τα πούμε,  θα τα δούμε.   

Για αυτό άργησα να αρχίσω λίγο,  μέτρησα νομίζω 19 εδώ πέρα 

αυτή τη στιγμή.  Τελικά θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε  γιατί  

συμβαίνει  αυτό,  εντάξει  είμαστε παραπάνω, εί μαστε καμιά 50αριά 

νομίζω. Γιατί  συμβαίνει  αυτό; Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα; 

Υπάρχει ένας  κυνισμός ο οποίος λέει  σε κάποιους ότι  αφού έχω ένα 

συσχετισμό σε ένα όργανο  όταν θα έρθει  η ώρα της  απόφασης δεν 

χρειάζεται να έρθω να το κουβεντιάσω καθόλου; Θα είμαι εγώ με τους 

δικούς μου, με το  συσχετισμό που θα έχω φτιάξει ,  θα σηκώσουμε τα 
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χεράκια μας,  θα φύγουμε και θα τελειώνει η υπόθεση; Δεν ξέρω τι  

ισχύει  εν τέλει  από αυτά.  

Αυτή τη στιγμή, μην πάμε μακριά,   ο συνάδελφος ο Καμαριώτης 

ας πούμε λέει  γιατί  είμαστε τόσοι λίγοι  και τα λοιπά. Δεν  είναι τα  

μέλη της Αντιπροσωπείας μόνο που δεν είναι εδώ. Από τα μέλη της 

Διοικούσας,  αναρωτιέμαι,  πόσοι  ήταν σήμερα εδώ; Δεν ξέρω.  

Καθόμουν και μπροστά και πιθανώς να έχασα κάποιον.   

Από τα μέλη της Διοικούσας δεν  ξέρω πόσοι  ήταν εδώ πέρα. 4;  

5;  Μην αδικήσω στους ανθρώπους.  4 -5 είδα εγώ σε αυτή την αίθουσα 

να υπάρχουν,  μπορεί να κάνω κάποιο λάθος.   

Μόνο τα μέλη τα οποία είναι από την Αττική είναι παραπάνω, 

είναι,  όπως είπαμε πριν,  εκλεγμένα νομίζω 10 και κατοικούν 

παραπάνω.  

Υπό αυτή την έννοια και υπό το πρίσμα του γεγονότος  ότι ,  και 

θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά αυτό,  ότι  δεν έχει  τοποθετηθεί η 

μεγαλύτερη σε δύναμη παράταξη, παράταξη που έχει  τον Πρόεδρο, 

πραγματικά αναρωτιέται κανείς  τι  τοποθέτηση μπορεί να κάνει .   

Αυτό το έχω ξαναπεί,  θα συνεχίσω να το  λέω,  δεν  είναι  τυχαίο  το 

γεγονός  ότι από την πρώτη παράταξη, από τη ΔΚΜ, πραγματικά δεν  

ξέρω ήταν κάποιος εκλεγμένος  στη Διοικούσα Επιτροπή της ΔΚΜ 

σήμερα παρών;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα, πάντως ήταν από την παράταξη και είναι  

ακόμη.  

Κος   :  

Αντιπρόσωποι;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:  

Εγώ λέω από τους εκλεγμένους στην Διοικούσα. Αντιπρόσωποι μπορεί  

να ήρθαν 3;  4;  Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, ελαφρώς.  

Λοιπόν,  λέει  κάτι  αυτό,  νομίζω δεν αξίζει  σχολιασμός ούτε και  

σε αυτόν.   

Άρα, τα ελάχιστα που θα πω για να τιμήσω αυτούς που έκατσαν 

και μέχρι αυτή την ώρα είναι το ερώτημα επί της ουσίας το οποίο θα 

υπάρχει όταν θα τίθεται το ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου 
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ή να θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη αναλογικότητα, μεγαλύτερη  ή 

λιγότερη συμμετοχή και των ανθρώπων των μελών του ΤΕΕ και των 

ανθρώπων που τους εκπροσωπούν  στα διάφορα όργανα, αν αρκούμαστε 

σε μία ανάθεση ή δεν μας πηγαίνει  το συγκεκριμένο μοντέλο.  

Τελικά αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη δημοκρατία  στο πώς 

λειτουργεί  το Επιμελητήριο και στο πώς εκπροσωπείται ο κλάδος,  ο 

χώρος.   

Ακούστηκαν και διάφορα άλλα, ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να 

το σχολιάσω. Αλλά όχι ,  εδώ πέρα δεν κάνουμε brain storming,  brain 

storming κάνει  ο καθένας στην παράταξή του,  αν θέλει  να το ονομ άσει 

έτσι κιόλας.   

Λύσεις  τύπου ανατολικών χωρών δεν πρέπει να προτείνονται εδώ 

πέρα. Εκεί που έχουν καταντήσει οι  πρώην ανατολικές χώρες δεν ε ίναι 

παράδειγμα προς μίμηση, είναι παράδειγμα προς αποφυγή.  

Για να μην πούμε ότι  αυτού του τύπου οι  εκσυγχρονιστ ικές,  ας 

πούμε,  απόψεις οδηγούν,  όπως βλέπουμε αν παίρνουν ως παράδειγμα 

τις  ανατολικές χώρες από εκσυγχρονιστική άποψη μάλλον σε ένα 

φιλελεύθερο ακροδεξιό κατήφορο.  

Αυτά ουσιαστικά ήθελα να πω. Πραγματικά είναι λυπηρή η 

εικόνα  η οποία υπάρχει.  Θα πρέπει  κατ’ ελάχιστον η πρώτη παράταξη 

σε ψήφους να τοποθετηθεί.  Δεν νοείται κουβέντα χωρίς αυτό το 

πράγμα. Ο Πρόεδρος να τοποθετηθεί.   

Αλλιώτικα κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε,  δεν έχουμε,  

για το επικοινωνιακό του ζητήματος ασχολούμαστε  και για τίποτα 

παραπάνω.  

Ειλικρινά θα πρέπει,  κατά τη γνώμη μου, στο επόμενο διάστημα 

και αυτό να το δει  το προεδρείο της Αντιπροσω πείας καθότι αυτό είναι  

υπεύθυνο για την ημερήσια διάταξη όπως έρχεται στις  Αντιπροσωπείες  

και θα πρέπει όταν συζητούνται τα ζητήματα να υπάρχο υν και οι  

προϋποθέσεις που θα δίνουν μία,  πώς να το πω για να μην 

παρεξηγηθούμε,  να δίνουν στη συζήτηση ένα επίπεδο.   

Αυτά.  

 

(Διάλογος)  

 

Κος ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗΣ:  
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Θα μιλήσω κανένα τεταρτάκι,  20 λεπτά.  

Θα είμαι πολύ σύντομος,  δεν θα είμαι αναλυτικός,  όπως είπαν 

και άλλοι προηγούμενοι συνάδελφοι και μίλησαν μισή ώρα. Θα είμαι  

σύντομος.   

Εγώ να πω μόνο ότι  ό,τι  και να λέμε και να συζητάμε,  το είπε 

και πριν και ο  Νίκος,  το γεγονός ότι  από τη συζήτηση σήμερα λάμπει 

δια της απουσίας του ο Πρόεδρος αλλά και  η πλειοψηφού σα  παράταξη 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου νομίζω ότι  είναι ενδεικτικό του πώς 

αντιλαμβάνεται τη συζήτηση, την έννοια της διαβούλευσης και την 

έννοια του πώς ανοίγουμε τη συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο.   

Αυτό είναι  κυρίαρχο στη φάση αυτή, θα πρέπει να σας 

προβληματίσει  ιδια ιτέρως .   

Ένα δεύτερο κομμάτι εγώ το μόνο που θέλω να πω ήταν για αυτά 

που ο συνάδελφος ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Χημικών 

Μηχανικών, βγήκε τώρα έξω ο Κου τζής.   

Με βρίσκουν σύμφωνο απολύτως αυτά που είπε στην τοποθέτησή 

του για τα πόσο επικίνδυνα είναι.  Δεν μπορεί να μιλάει  εκ μέρους του 

Συλλόγου χωρίς να υπάρχει η βασική νομιμοποίηση.   

Και επίσης την κουβέντα αυτή δεν  μπορούμε να την κάνουμε εδώ 

πέρα, είναι η κουβέντα που αφορά το εκπαιδευτικό ζήτημα των 

μηχανικών και έχει  γίνει  στα πλαίσια της συγκρότησης του ΠΔ, ένα 

ΠΔ που αν όχι  τον επόμενο  μήνα, το μεθεπόμενο μήνα θα είναι νόμος 

του κράτους πλέον και άρα νομίζω είναι μία κουβέντα που έχει  κλείσει  

και μία κουβέντα που οριστικά αφήνει στην άκρη τέτοια συζήτηση ότι  

η εμπειρία ε ίναι  αυτή που έρχεται μπροστά και όχι  το πτυχίο 

θεσπίζοντας  πλέον οριστικά το γεγονός ότι  τα επαγγελματικά 

δικαιώματα απορρέουν από τους τίτλους σπουδών.  

Εν πάση περιπτώσει υπάρχει  ευκαιρία,  αν επικαλεστούμε τη 

ραστώνη του καλοκαιριού,  να επαναληφθεί αυτή η συζήτηση μέ σα στο 

φθινόπωρο πιο συγκροτημένα, να ζητήσουμε ξανά τις  απόψεις των 

φορέων, και να επανέλθουμε αλλά όπως έχουμε θέσει  και εμείς  στη 

συζήτηση που έχει  γίνει  όσες  φορές πήγαινε να ανοιχτεί  το θέμα, είτε  

στη Διοικούσα είτε στην Αντιπροσωπεία,  θεωρούμε ότι  ό, τι  ζήτημα 

μπορεί να τεθεί  για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει  τη 

μέγιστη δυνατή συναίνεση από την Αντιπροσωπεία και από την μεγάλη 

πλειοψηφία των μελών της.   
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ, Θεόφραστε.  Θα ήθελα να πω δύο λόγια,  για να κλείσω, θα 

ήθελα να πω ότι  η αλήθεια  είναι,  αφού βεβαίως ευχαριστήσω όσους 

προσήλθαν και μάλιστα και από την Περιφέρεια,  η αλήθεια ε ίναι ότι  

αυτή η Αντιπροσωπεία καταγγέλλεται ως αντιδημοκρατική επειδή 

προσπαθεί να συζητήσει το θέμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου 

και από κάποιες δυνάμεις εν τοις  πράγμασι,  και μάλιστα,  απειλήθηκε 

και σήμερα ότι  δεν  θα της επιτρέψουν να πάρει καμία απόφαση.  

Εάν αυτό είναι δημοκρατικό,  εγώ θέλω να  μου πείτε αλήθεια και 

με το χέρι στην καρδιά εάν θα το επιτρέπατε όλοι  οι  υπόλοιποι  

παρόντες πλην όσων το εξέφρασαν.  

Το λέω αυτό για να πω μια κουβέντα μόνο επί της ουσίας,  ότι   η 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ με επίκεντρο την ενίσχυση και 

τη δ ιεύρυνση του θεσμικού του ρόλου αλλά και την δ ιεύρυνση και την 

κατοχύρωση του κοινωνικού του α ποτυπώματος στο σώμα των 

μηχανικών και στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας,  εάν αποτραπεί  

από την ίδια την λειτουργία της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

αναρωτηθείτε ποιον εξυπηρετεί .   

Ποιον εξυπηρετεί  το να μην ενισχυθεί το ΤΕΕ και το κοινωνικό 

του αποτύπωμα; Πείτε μου ποιον εξυπηρετεί .   

Εξυπηρετεί  σίγουρα εκείνους οι  οποίοι  διαχειρίζονται μέσα από 

οποιαδήποτε άρχοντα συγκροτήματα τις  τύχες των μηχανικών.  

Και εγώ δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα λένε κάποιοι  ότι  το Τεχνικό 

Επιμελητήριο δεν πρέπει να επέμβει  στο σημείο  αυτό. Πραγματικά δεν  

ξέρω γιατί  μας απαγορεύουν να πάρουμε απόφαση και μας το είπαν.   

Λοιπόν,  αναρωτηθείτε.  Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα.  

Το τι  κάνει  η μεγαλύτερη παράταξη της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ θα το δούμε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου,  εγώ δέχομ αι την 

πρόταση του συναδέλφου Καμαριώτη, εξάλλου το είπαν και πολλοί 

άλλοι,  και ο Γιανναδάκης και ο  Μήλης και ο Ανδρεδάκης,  θα υπάρχει 

ένας χρονικός ορίζοντας τέλος Οκτωβρίου να καταθέσουν.   

Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν είπα  ότι είπες τέλος Οκτωβρίου,  είπες ότι  θέλεις  με κάποιο τρόπο 

να διασφαλίσουμε να κατατεθούν όλες οι  προτάσεις.   
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Λοιπόν,  επειδή το προεδρείο της Αντιπροσωπείας δεν μπορεί.   

Κος   :  

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι ζήτησες ότι  το προεδρείο της Αντιπροσωπείας  να διασφαλίσει  ότι  

θα κατατεθούν.   

Λοιπόν,  εγώ το αποδέχομαι αυτό,  το αποδέχομαι.   

Βεβαίως δεν μπορώ να πείσω καμία παράταξη να καταθέσει 

προτάσεις.  Όμως μπορούμε να πούμε και αυτό θα το εισηγηθούμε με 

το συνάδελφο Δούκα στο προεδρείο της Αντιπροσωπείας,  να ορίσει  

ένα ορίζοντα να κατατεθούν προτάσεις μέχρι το τέλος  Οκτωβρίου και  

από εκεί  και πέρα θα αποφασίσει  η Αντιπροσωπεία,  με βάση τις 

προτάσεις αυτές και την ανάλυση που θα κάνουμε,  ποια  θέματα θεωρεί 

ότι  μπορούν να συζητηθούν σε ένα  πλαίσιο συναίνεσης και να ληφθεί  

απόφαση από την Αντιπροσωπεία πριν μπούμε στο εκλογικό έτος 2019.  

Διότι  αν μπούμε στο εκλογικό έτος 2019 και συζητάμε για 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πράγματι αυτό είναι ύποπτο,  δεν έχει  

κανένα νόημα.  

 

(Διάλογος)  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν μπορώ να διασφαλίσω εγώ κανένα περιφερειακό συνέδριο διότι  

δεν έχω καμία εκτελεστική εξουσία στο ΤΕΕ και αν η Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ μετά δυσκολίας ψηφίζει  να καλυφθούν τα έξοδα της 

Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, δεν μπορώ να ζητήσω περιφερε ιακό 

συνέδριο.   

Είναι όμως ευθύνη των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ να 

ενημερώσουν τα μέλη τους,  και  για αυτό χαίρομαι που πολλοί  

Πρόεδροι  των περιφερειακών τμημάτων ήταν εδώ, να τους ενημερώσω 

να ζητήσουν τις  απόψεις τους  και εν πάση περιπτώσει να μας 

καταθέσουν πέντε πράγματα που είναι μείζονα.  

Διότι  η πρόκληση  την οποία έθεσαν  οι Πρόεδροι των 

περιφερειακών τμημάτων στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία ποιος θα 

είναι ο Οργανισμός του ΤΕΕ,  αν αλλάξει  δραματικά είναι πράγματι 

πέρα από την εντολή του νόμου που ε ίναι να επικυρωθεί από την 
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Αντιπροσωπεία,  είναι πράγματι μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του 

ΤΕΕ. Συνεπώς πρέπει να αποφασιστεί  εδώ έτσι και αλλιώς.   

Λοιπόν,  όχι  αλλού να λέμε θέλουμε και αλλού να λέμε δεν  

θέλουμε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.  Ας αποφασίσ ουμε πέντε 

πράγματα. Ποια θα είναι αυτά;  

Η ενίσχυση του ρόλου  του ΤΕΕ; Η ενίσχυση του κοινωνικού του 

αποτυπώματος και  της κοινωνικής του συμβολής; Η ενίσχυση της 

περιφερειακής του οργάνωσης; Θα αποφασίσουμε πέντε πράγματα. Και 

να πούμε ότι  αυτά θα συζητήσουμε και επ’ αυτών θα ψηφίσουμε.   

Μέχρι,  λοιπόν,  τέλος Οκτωβρίου ας  κινηθούν τα περιφερειακά 

τμήματα, ας λάβουν υπόψη τους ότι  όταν έρχονται εδώ πρέπει να 

έχουν κάποιες απόψεις.  Δεν μπορούν δηλαδή να μας κατηγορούν για 

το γεγονός ότι  δεν το συζητήσαμε.   

Εγώ πραγματικά χάρηκα διότι  οι  παρόντες εκπρόσωποι των 

περιφερειακών τμημάτων μπορούν να οργανώσουν μία τέτοια 

συζήτηση, ε ίναι σαφές ότι  μπορούν.   

Από εκεί  και πέρα τα ερωτήματα τα οποία θα φτάσουν στις  

επόμενες εκλογές θα είναι αυτά στα οποία δεν υπάρχει σύ γκλιση.  

Βεβαίως και θα φτάσουν κάποια στις  επόμενες εκλογές και ε ίναι το 

πιθανότερο ότι  θα αφορούν στον τρόπο εκλογής.   

Όμως δεν μπορεί τα μείζονα θέματα να μην τα αποφασίσουμε.  

Γιατί;  Γιατί  κάποιοι  θέλουν  να καταγγέλλουν το ΤΕΕ συλλήβδην.  

Θεωρώ επομένως  ότι είναι στην ευθύνη όλων να το 

αποφασίσουμε.   

Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, θα ζητήσω από το συνάδελφο 

Δούκα, επειδή ετέθη το θέμα των εργαλείων της επικοινωνίας με το 

ευρύτερο σώμα, να μας πει  επ’ αυτού.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ωραία,  ήδη από την αρχή της διαδικασ ίας έχετε δει  το θέμα να υπάρχει 

ένας χώρος που η Αντιπροσωπεία να διαβουλεύεται,  έχει  φτιαχτεί  ένας 

χώρος antiprosope ia . tee.gr .  Εκεί  σηκώνονται αποκλειστικά και  μόνο 

τα θέματα που αφορούν την Αντιπροσωπεία.   

Έχει μία σελίδα ήδη που έχουμε όλο το  υλικό με  το θεσμικό 

πλαίσιο,  με τους άξονες,  με όλη την προηγούμενη δουλειά,  με όλες  τις  

θέσεις των παρατάξεων, όλες τ ις  θέσεις  όποιων περιφερειακών έδωσαν 

ήδη προτάσεις.   
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Και υπάρχει η διάθεση από εμάς να προχωρήσουμε,  αν θέλετε,  

και σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ,  σε βαρόμετρα για  θέματα από το 

θεσμικό πλαίσιο που κρίνετε ότι  θέλουμε να ρωτήσουμε όλο το σώμα 

των μηχανικών. Δηλαδή από την δική μας την πλευρά υπάρχει όλη  η 

διάθεση, ό,τ ι  αποφασίσουμε να το σχεδιάσουμε και να το 

υλοποιήσουμε και να το φέρουμε στο σώμ α της Αντιπροσωπείας,  να το 

αποφασίσουμε και  να κάνουμε και βαρόμετρα και δημοψηφίσματα ή 

ότι  άλλο εν πάση περιπτώσει κρίνετε σκόπιμο.  

Άρα τις  ακούμε τις  προτάσεις  και είμαστε εδώ να τις  

υλοποιήσουμε.   

Τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ καλά , αρκεί  

να βρίσκονται άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν.  Δηλαδή εμείς  θα τα 

κάνουμε αρκεί να διασφαλιστεί  έτσι ότι  αυτά που θα κάνουμε θα …να 

λέει  ότι  δεν κάνατε.   

Άρα να αποφασιστεί  και  εμείς  όπως υλοποιήσαμε το 

προηγούμενα  θα υλοποιήσουμε και αυτά.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ωραία.  Σας ευχαριστούμε πολύ.  

 

 

 

*********  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


