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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας παρακαλούμε να περάσετε στην αίθουσα για να ξεκιν ήσ ει η
σημ εριν ή διαδικα σία .
.. της Αντιπρο σωπείας, όπου όπ ως είχαμε δ εσμ ευτεί σε
παλιότερ ες Αν τιπ ροσωπείες, θα τοποθετηθο ύν ο ι φορ είς των
μηχανικών.
Σήμερα έχο υνε π ροσκληθ εί οι επιστημονικοί επαγγελματικοί
Σύλλογοι των Μ ηχανικών, η ΕΜ ΔΥ ΔΑΣ, το Σωμα τείο Μι σθωτών
Μηχανι κών, βεβαίως τα μέλη της Αν τιπροσωπ είας και οι Πρόεδροι των
Περιφερ ειακών Τμ ημάτων.
Τα θέματα της συζήτησης α φορο ύν σε ό λες τις απόψεις που
έχουν κατατεθεί, ε ίτε από παρατάξεις, είτε από Περιφερειακά
Τμήματα, είτε από τη συζ ήτηση πο υ έγινε σ τη Βουλή.
Επομένως , μπορείτε να τοποθετηθείτε συνολικά και ελεύθερα,
διότι ο σκοπός αυτής της συζ ήτησης, είναι να καταγράψουμε τις
κύρι ες προτεραιότητες επί των οποίων υπάρχει μία κοιν ή κατά το
δοκο ύν διαμορφωμένη αντίληψη στο χώρο της Αντιπ ροσωπείας το υ
ΤΕΕ.
Συνεπώς, θα κα λέσω το υς προσκεκλημ ένο υς να τοπο θετηθούν.
Θα έλεγα, επ ειδ ή έχο υμε γ ύρω στο υς 25 προσκεκλημέν ους, να
προσπαθήσο υμε
να
μείνουμ ε
στο
πεντά λεπτο
ο
καθένας,
επικεν τρώνον τας τα θέματα που θέλει να θέσει και βεβ αίως ό ,τι θέσεις
καταθέσετε, θα αν αρτηθο ύν στην ιστοσελίδα της Αν τιπ ροσωπείας του
ΤΕΕ και μετά μπορεί να γίνει μία συζήτηση για να διερευνηθο ύν
διευκρινι στικά κάποιες από τις τοποθ ετήσεις, για τις οπ οίες υπάρχουν
ερωτήματα.
Ποιοι θ έλο υν το λόγο; Εισήγ ηση από το Προεδρ είο δεν υπάρχει.
Όπως λέω και στην πρόσκληση, έχο υν αναρτηθ εί ό λες οι θέσεις που
έχουν κα ταθέσει οι παρατάξεις στο Τεχν ικό Επιμελητήρ ιο, στην
ιστο σελίδα της Αντιπροσωπείας, που ιστορικά κα τετέθ ησαν σε
διαφορετικές περιό δους.
Ήταν ε ήδη κα τατεθειμ ένη τον Ο κτώβριο, αλλ ά και μ ετά ήρθανε
και άλλες απόψεις. Να .. η συζήτηση η οποία έλα βε χώρα στην
εκδ ήλωση της Αν τιπροσωπ είας στη Βουλή των Ελλήνων και έχο υνε
αναρτηθεί και οι θ έσεις των Π εριφερ ειακών Τμ ημάτων, που ήρθαν επ’
αυτο ύ.
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Έχουν αναρτηθεί δηλαδ ή διάφο ρες θέσεις. Ο σκοπός αυτής της
συνάντησης ήτανε να δώσουμε το λόγο στο υς εκπροσώπους των
φορέων των μηχανικών και σας είπα π οιους καλέσαμε.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμ ε, διό τι θέλο υμ ε ελεύθερα να
τοποθετηθο ύν για να δούμε τις δικές το υς προτεραιό τητες. Να μ ου
επιτρέψ ετε να καλέσω τον Πρόεδ ρο του Πανελλην ίου Συλλόγο υ
Χημι κών Μ ηχανικών. Άρ η, έχ εις το λόγο.
Ωραία, ποιοι άλλο ι θέλο υν το λόγο; Ο Πρόεδρος Τοπ ογράφων.
Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ ανικών. Νίκος
Καλογιαννάκης.
Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ:
Νιώθω ότι η καθ ηγήτρια μ ε κάλεσε για μάθημα. Να πω το μάθημα.
Τώρα, στην πράξη. Νομίζω ό τι α υτή η κο υβ έντα έπρεπ ε να ξεκινήσει
πολύ πιο πριν.
Δεν κα ταλαβαίνω, είχα κάνει και συγ κεκριμέν ο αίτημα στη
Βουλή ό ταν έγινε η κο υβέν τα και δεν ήρθανε οι Σύλλο γοι. Είναι μία
κουβέν τα που τ ώρ α μας θυμηθ ήκατε και μάλιστα σε μ ια περίοδο πο υ
δεν μπορέσαμε να συν εδριάσο υμ ε για το συγκεκριμέν ο θέμα και να
ενημ ερωθο ύν ό λα τα μ έλη το υ Δ. Σ. για να πάρουμ ε συγκεκριμέν η
θέση.
Η άποψή μας είναι γενικά, η άποψη τουλάχιστον η προσωπική η
δικιά μο υ, είν αι ό τι κά τι πρέπει να γίνει ριζικό. Κο υβ εντιά ζεται εδ ώ
και μια δεκα ετία, μπορεί να λέω και λίγο. Για τί αλλιώς το ΤΕΕ σιγά –
σιγά θα έχει σημαντικά προβ λήμα τα.
Τώρα, έχο υν αναρτηθ εί 30 – 40 κείμενα. Είναι ένας απίστευτος
όγκος. Από τη στιγμ ή πο υ στις προ ηγο ύμ ενες συν εδριάσεις
Αντιπροσωπείας δεν είχαμε κα λεστεί, δεν έχω ούτε εγώ προσωπική
άποψη εντελώς.
Θα ξανατοποθετηθ ώ όταν ανοίξει η κουβέν τα μ ε αυτο ύς που ήταν
παρόντες, αλλά θεωρο ύμε μ εγάλη «απρέπεια », πο υ τό σο καιρ ό
συζ ητάτε και δεν μας έχετε καλέσει και έρχ εστε μία Δευτέρα, η οποία
έχει πο λύ λίγο κόσμο, μέσα στο καλο καίρι, να πούμ ε τι;
Νομίζω είναι λίγο προσχηματικό.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Τις θέσεις σας. Τις θέσεις σας θέλουμ ε.
Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ:
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Η πρόσκληση ήρ θε πριν μία εβδ ο μάδα. Δεν έχο υμε προλάβει να
συν εδριάσο υμε για το συγκεκριμένο θέμα. Αν θέλετε ν α σας πω την
προσωπική μο υ άποψη, να σας την π ω, αλλά δ εν είναι αυτό το ζ ήτημα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Το θέμα κύριε συνάδελφε, το θέμα ήτανε γνωστό εδώ και πάνω από
ένα χρόνο.
Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ:
Θεσμι κά δεν μας καλέσατε ποτέ και όταν σας έκανα αίτημα όταν μ ε
μεγάλες τυμπανοκρουσίες έγιν ε στη Βουλή.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σήμερα σας καλέσαμε και μας λέτε, δ εν τοποθ ετο ύμεθα.
Κος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝ ΑΚΗΣ:
Η συνάντηση, σας ζήτησα ο ίδιος π ροσωπικά να έρθο υν οι Σύλλογοι
και είπα τε ό χι και έρχεστε και κα λείτε το υς Συλλόγο υς, ενώ εκεί ήταν
οι Πρόεδροι των σχολών, οι Πρυτάνεις, οι Σύλλογοι δεν ήταν, που
μιλάμε τώρα για πέντε ανθρώπο υς παραπάνω εκείν η τη στιγμ ή και
έρχεται καλο καιριάτικα, είναι τουλά χιστον, μ η με δια κόπτετε, γιατί θα
πω ότι είναι προσβ ολή α υτό που κάνετε και μας καλείτε τώρα.
Αυτά από μ ένα, θα τοποθετηθώ στη συνέχ εια.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κάποιος άλλος συν άδελφος που θ έλει να τοποθετηθεί; Κ ανείς;
Κος ΕΥΘΥ ΜΙΑΔ ΗΣ:
Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Εν ημερώθ ηκαν πριν μ ία ώρα απ ό τον
Πρόεδρό μας, πήγαινε Τόλη να μιλήσ εις σαν εκπρόσωπος το υ
Συλλόγο υ. Ξέρ ετε πως γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
Σωστά εν ήργ ησε ο Πρόεδρος βέβαια και πες ότι σε φωτίσει ο
Θεός. Δηλαδή, π ροσπαθούσα να απηχήσω το πν εύμ α των άλλων
συναδέλφων στο Διοικητικό Σ υ μβο ύλιο.
Δεν έχο υμ ε καμιά ψηφισμέν η θέση σε αυτό. Ξέρο υμε ό μως πως
εκφράζονται οι συνάδελφοι, οι παρατάξεις και α υτό το πνεύμα πρέπ ει
να απηχούμε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ως γενικό τερ η στόχ ευση της
αναβάθμισης της α νασυγκρ οτήσεως του ΤΕΕ, πρέπει να είνα ι μία. Να
το πω σιγά – σιγά.
Η προώθηση της αριστείας στο επίπεδο του Τεχνικού
Επιμελητηρίο υ . Η ισοπέδωση, όλο ι κάνουν ό λα. Α υτή η τά ση πο υ
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υπήρξε τα τελευτα ία χρόνια, για εύλογους λόγους, λόγ ω οικονομικής
κρίσης και τα λοιπά, πρέπει να σταμα τήσει.
Δεν λέω ό τι πρ έπει να κάνετε κλειστά γκέτο μ έσα στο Τ ΕΕ. Όχι,
δεν είμαστε υπέρ α υτής της απόψεως, αλλά πρέπει να δ ώσο υμε μεγάλη
σημασία σε α υτό π ου λέει ο κώδικας δεοντο λογίας των μηχανικών.
Δηλαδή, ο καθ ένας δρα, εργάζεται, εν εργεί σύμ φωνα μ ε αυτά που
έχει διδαχθεί και από αυτά πο υ έχ ει α ποκτήσει εμπειρία στην πράξη μ ε
άλλο υς παλιότερο υς συναδέλφους.
Δηλαδή, δεν πρ έπει να παραβιάζουμε τις αρχές της δεο ντολογίας
και να κάνο υμε έν α Τεχνικό Επιμελητήριο , το οποίο να μην έχει στην
ουσία αιχμ ές, να μ ην έχ ει επ ί μέρο υς απόψεις.
Τρέχο υνε χ ιλιάδ ες θέματα. Το ΤΕΕ δεν μπορεί να πάρει θέση.
Τρέχει το θέμα μ ε τις ανεμογ εννήτρ ιες και γίν εται μεγάλη μάχ η, το
ΤΕΕ δεν μιλάει.
Για περιβαλλοντολογικά, για βιομηχα νικά θέματα, δεν μ πορεί να
εκφράσει θέση. Ε ίναι σωστό α υτό ; Άρα, την πρώτη διάσταση πο υ
πρέπει να αποκτήσει το Τ ΕΕ, είναι να αποκτήσει μια δ ομή
αποφασιστικό τητα ς με στήριξη σε δο μές επαϊόντων.
Διό τι λέει ο Πλάτων στον Κρίτωνα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο
πολύ ρε μεγά λε τι λένε οι πολλοί για εμάς. Μας ενδιαφέρ ει 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 μο υ. ….. αυτή η ίδια
η αλήθεια.
Δεν α λλάζει αυτό . Είναι το ίδιο . 2 .500 χρόνια δ εν αλλάζουν
αυτά. Τα ίδια είναι ξέρετε. Πρ έπει να δη μιουργ ήσο υμε θ εσμό
επαϊόντων και να γνωμοδοτεί το ΤΕΕ.
Βεβαίως, θα μου π είτε, υπάρχο υν συγκρουόμενα συμφέροντα τα
οποία εμποδίζο υν τη λήψη αποφά σεων. Ναι συμ φωνώ, αλλά κάποια
στιγμ ή πρέπει να φτιάξο υμε ένα μηχα νισμό που να αποφασίζει.
Δεν πρέπει να απεμπολήσουμ ε την κλαδική μας συγκρό τηση. Ίσα
– ίσα, πρέπει να δυναμώσο υμ ε την κλαδική μας συγκρότηση σε ένα
πλαίσιο θέσεων κα ι αρχών, διότι δεν αλλάζουν τα προβλήματα από την
Αθήνα στη Λαμία. Τα ίδια είναι. Κ ύριε Ζαχαρόπουλε;
Δεν αλλάζουν τεχν ικά τα θέματα , ο ν όμος της βαρ ύτητο ς είναι ο
ίδιος και στη Λαμία. Θέλω να πω, ότι πρέπει να δ ώσο υμε μ εγάλη
έμφαση στην κλαδ ική μας συγ κρό τηση και τέλος, πρέπει να βρούμε
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μηχανισμο ύς ανάδ ειξης στελεχ ών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, μ ε
κριτήριο κυρ ίως την επιστημ οσύν η και όχι τον άκρατο κομματισμό. Ο
κομματι σμός κυριάρχησε τα τελευταία 20 χρόνια, 30 στο Τεχν ικό
Επιμελητήριο.
Βοήθ ησαν οι πα ρατάξεις, δ εν θ έλω να απεμπολήσω τη
συν εισφορά τους , αλλά φτάσανε σε ένα σημείο πια π ου έχο υν γίν ει
τροχοπέδ η.
Πρέπει να δο ύμε τους τρόπο υς να αναδεικν ύουμε ανθρ ώπους και
αξίες πέρα από τα στενά παραταξιακά ψηφοδέλτια. Αυτή η θέση δεν
είναι αυστηρά το υ Συλλόγο υ, είναι περισσό τερο δικιά μ ου, αλλά και ο
Σύλλογος συμ φων εί ό τι πρέπ ει τα ψηφοδ έλτια να συγκροτο ύν ται με
τέτοιο τρόπο, που να ενισχ ύουν ε τις ομάδες εμπειρίας και γνώσης.
Δηλαδή, θα πρέπει να ενισχ ύο υμε το θεσμό, ας πούμ ε, αν πάμε,
συν εχίσο υμ ε τα παραταξιακά ψηφοδέλτια, να ενισχ ύο υμ ε το θεσμό των
εμπειρογνωμ όνων, των αν τεπιστελλό ντων μ ελών , διάφορους τέτοιο υς
θεσμο ύς, θεσμού ς οι οποίοι δίνο υν αξία και κύρος στο ό ργανό μας.
Δεν πρέπει να πάμε δ ηλαδ ή μ ε ωμ ές διαδικασίες, οι οποίες να
αναπαράξουν το αρχέτυπο το παραταξιακό. Συγν ώμ η, δεν είμαι
προετοιμα σμένος γ ια να μπορώ να μιλάω με μία ροή, αλλά σας λέω τις
σκέψ εις όπως βγαί νουν μ έσα από τη γενικό τερ η δ ιαπίστωση και πολλοί
Σύλλογοι Μ ηχανικών απ’ ότι παρακολο υθούμ ε, είναι απογοητευμ ένοι
από το αποτέλεσμα της λήψης αποφάσεων μ έσα στα πλαίσια του
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ.
Οι αρχιτέκτονες, οι τοπογράφοι, πολλοί Σ ύλλο γ οι έχο υν
εκδ ηλώσει δ υσαρ έσκεια. Εμ είς οι μ ηχανολόγοι και εμείς κατά καιρο ύς
έχουμ ε εκφράσει μ εγάλες δ υσκο λίες στο πως παίρνον ται οι αποφάσεις
εδώ μ έσα.
Βγήκαν ε αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα. Τι τα κάνει ο
Υπουργός; Ο πρώην συνάδελφος και νυν συνάδελφο ς. Βγήκαν τα
Προεδρι κά Διατά γματα, κυκλο φορ ούν σχέδ ια ακόμα για τα
επαγγελματικά;
Γιατί το ΤΕΕ δεν μ πόρεσε να πάρει την πρωτοβο υλία.
Προσπάθησε η συνάδελφος Μορ οπούλου. Δηλαδή, να εκδώσουμ ε
Προεδρι κά
Δια τάγματα
σαν
Τεχνικό
Επιμελητήριο
για
τα
επαγγελματικά θέμ ατα.
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Άρα, εάν το ΤΕΕ δεν μπορ εί να λύσει αυτά τα προβ λήμα τα, η
οργανική του δομ ή πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί στο να δίνει
απαντήσεις γρ ήγορ ες και εύκο λες.
Τώρα, κατά πό σον πρέπει τα Περιφερειακά να αναβαθμιστο ύν,
να συγ κροτηθο ύν οι εκπρόσωποι, οι αριθμοί και τα λοιπά, είναι άλλο
θέμα, αλλά εμείς πιστεύο υμε ότι η κλαδική συγ κρό τηση το υ ΤΕΕ
πρέπει να παραμένει ενισχυμέν η.
Σας ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ το συνάδελφο Ευθυμιάδη. Επειδ ή επανειλημ μένα έχω
ερωτηθεί για το Π.Δ. για τα επαγ γελματικά δικα ιώμ ατα, αυτό έχ ει
φύγ ει από τον αρμ όδιο Υπουργό , το Χρήστο τον Σπίρτζ η.
Βρίσκεται αυτή τη στιγμή , διότι χρ ειάζεται η σύμφωνη γνώμη
του στον Υπο υργό Παιδείας εδώ και ένα μ ήνα και απ ό τον Υπουργό
Παιδείας δεν έχει ακόμη υπάρξει συν αίνεση.
Εμείς ανησυχούμ ε πάρα πολύ και το έχουμ ε δια τυπώσει αυτό και
στη Δι οικο ύσα Επιτροπή του ΤΕΕ, α πό το γεγονός ό τι αυτή τη στιγμή
γίνονται κιν ήσεις συγχών ευσης των ΤΕΙ μ ε Παν επιστήμια και
ιδιαίτερ ο προβληματισμό δ ημιο υργ εί και η συγχ ών ευση του Τ ΕΙ
Χαλκίδας μ ε το Ε θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθην ών, μ ε
πάρα πολλές τεχνικές σχ ολές, που π ιθανόν δημιο υργεί την εντύπωση
ότι εδ ώ αραιώνον ται τα Πολυτεχν εία και αποδυναμώνον ται.
Θεωρο ύμ ε επομέν ως και το έχο υμε διατυπώσει α υτό και στον
Υπουργό Παιδείας και στ ον Υπο υργ ό Υποδ ομών και Μετα φορών, ό τι
θα πρέπει να διασφαλίσει τον κλάδο των μ ηχα νικών για να
διασφαλί σει το δ ημόσιο συμφέρον μ ε άμεση κα τάθεση το υ Π. Δ. στον
Πρόεδρο της Δημο κρατίας.
Ποιος άλλος θ έλει το λόγο; Ο συν άδελφος Λυκο τρα φίτης. Ο
Πρόεδρος το υ Περιφερ ειακο ύ Τμ ήμ ατος της Ηπείρο υ και μ έλος της
Αντιπροσωπείας.
Κος ΛΥΚ ΟΤΡΑ ΦΙ ΤΗΣ:
Καλησπέρα και στο υς αγαπητούς συναδέλφο υς και στην κυρία
Πρόεδρο από πλευράς Προεδρ είο υ. Κ αλησπ έρα και εσάς αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι.
Διευκρινίζω κυρία Πρόεδρ ε ό τι ελισσόμενος θ α τοποθ ετηθώ μ ε
βάση την ιδιότητα του μέλους της Αν τιπροσωπ είας.
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Διό τι, επειδ ή τα μέλη της Α ντιπροσωπ είας για μένα
απολογούν ται μόν ο σε α υτο ύς οι ο ποίοι το υς εξέλεξαν. Γιατί το υς
εξέλεξαν δια της επιλογής ενός συγ κεκριμ ένο υ στις π ερισσό τερ ες των
περιπτώσ εων ψηφοδελτίο υ , πλην των ανεξαρτήτων μεμονωμένων . Ο
Αντών ης τα ξέρει πολύ καλύτερα από την προ ηγο ύμεν η φορά.
Μιλών τας τυπικά περισσό τερ ο ως μ έλος της Αν τιπροσωπεία ς και
λαμβάνοντας υπό ψη και το γεγον ός ότι το Περιφερεια κό Τμήμα
Ηπείρου στο οποίο έχω τη ν τύχ η α πό τον προηγο ύμενο Απρίλιο να
είμαι Πρό εδρος μ εταξύ ίσων της Διο ικούσας Επιτροπ ής.
Τόσο η Διοικούσα Επιτροπή το υ Περιφερ ειακο ύ τμ ήμα τος, αλλά
και η Αν τιπροσωπεία , δεν έχουν συζ ητήσει το συγκεκρ ιμένο θέμα. Αν
θέλετε μία αποστρ οφή, τουλάχιστον προσ ωπικά δ εν το μετανιών ω για
το θ έμα της Διο ικούσας. Γιατί το θέμα της Αν τιπροσωπείας είναι
ευθ ύνη και ά λλο υ παππά Ευαγγέλιο, το υ Προ εδρ είου και το υ
Προέδρο υ της Αν τιπροσωπείας το υ Π εριφερ ειακο ύ τμήματος.
Και μπαίνω τώρα προσεκτικά στην ο υσία. Εννιά δεκαετ ίες plu s
από την ίδρ υση και θεσμοθέτηση του φορέα. Ε κτιμώ, τότε περίπο υ
τελεί ωνα το Πολυτεχνείο , στα μέσα της δεκαετίας του ’80, λίγο
νωρίτερα, υπήρξε μια μεταξύ των άλλων σημαντική αναθεώρηση του
θεσμι κού πλαισίο υ.
Έκτο τε πλησιάζο υμε τις 4 δεκαετίες , 3, 5 δεκαετίες. Ε πειδή το
θέμα της, δεν μου αρέσει και ο όρος , της τροποποίησης το υ θεσμικού
πλαισίο υ το υ φορέα μας
Θυμίζω οι εκλογ ές γίνανε το Νο έμβρη το υ 2016 και τα
αποτελέσματα βγαίνουν και πολύ γρήγο ρα πια, ασχέτως αν για λόγους
άλλο υς αργούμε πολλές φορές στη συγκρό τηση των οργάνων και
κεν τρικά και πολλές φορές και περιφερειακά.
Τι συμβαίν ει; Αν ήθελα να το προσδιορίσω, στο χ ώρο το υ
Τεχνικού Επιμελητηρίου υπάρχο υν απόψεις, μάλλον συνάδελφοι μ ε
απόψεις, παρατάξεις, συλλογικότητες με απόψεις, οι οποίε ς φαίνεται
ότι δ εν θέλο υν ν α αλλάξει τίποτα . Αυτή η αίσθ ηση δίν εται και
υπάρχουν και απόψεις που πάνε πρ ος το άλλο άκρο, να αλλάξουν
αρκετά, έως πάρα πολλά.
Και υπάρχουν κάποιοι σαν και εμένα στη μ έση που λέν ε, σε α υτό
που συμφων ούμ ε οι περισσότεροι δ εν επιχειρούμ ε στα πλαίσια ενός
εξορθο λογισμο ύ, εκσυγχρονισμ ού αν είναι και παρεξηγ ήσιμος ο όρος,
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μιας ποιοτικής βελτίωσης της λειτο υρ γίας του ΤΕΕ. Να κοιτά ξουμ ε να
τα αλλάξο υμ ε;
Γιατί υπάρχο υν αυτές ο ι τρεις απόψεις; Για τί υπάρχει και αυτό
το ζ ήτημα της δι αχείρισης της εξουσίας στο Τ εχνικό Επιμελητήριο ,
δευτερ ευόντως ή τριτευόν τως στα περιφερειακά τμήματα και
πρωτίστως στην κεντρική διο ίκηση το υ Τεχν ικο ύ Επιμ ελητηρίο υ .
Αρκετοί που συμ φωνούν σε εκείνα π ου πρέπ ει να αλλά ξουν, τα
αρκετά, κάτω από το φόβο ότι αν επιχειρηθο ύν να αλλάξουν, θα
έρθουν και από το παράθυρο και τροποποιήσεις που θα ανατρέπουν
την παγιωμ ένη δ ιαδικασία για το πώς εκλέγον ται τα όργ ανα.
Καθιστο ύν το υς εαυτο ύς το υς επιφυλα κτικο ύς ακόμα και σε
αυτές τις αλλαγές. Υπάρχουν αυτοί που προσδ ιόρισα εξ’ αρχ ής, δ εν
θέλο υν να αλλάξει κά τι ιδιαίτερα και υπάρχο υν και μερικο ί και
συγ κεκριμέν ες παρατάξεις, οι οποίες βλέπουν καλά να αλλάξει και ο
τρόπος εκλογ ής των οργάνων διοίκησης.
Μέσα σε αυτό το πάζλ, έχουμ ε τώρ α, δεν ξέρω, 14 – 15 μήνες
ακούστηκε μο υ φαίνεται στην 1 η τακτική, δεν ξέρ ω εάν, πιθανά, όχι,
για να είμαι ακριβοδίκαιος και όχι αυστηρός σαν το συνάδελφο τον
Πρόεδρος των Α Τ Μ , γιατί έτσι το υς λέω από αγάπη.
Έχω την εντύπωση ό τι και στις δηλώσεις σας μετά την εκλογή
σας, πριν καν την πρώ τη τακτική μας Συνέλευση.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Η πρώτη δ ήλωση τ ου συναδ έλφο υ, Α΄ Αν τιπρο έδρο υ ήταν αυτή και η
πρώτη απόφα ση της Αντιπροσωπ εία ς τον Ιούν ιο να προχωρήσει στη συ
ζήτηση για την αλλαγή το υ θεσμικού πλαισίο υ.
Κος ΛΥΚ ΟΤΡΑ ΦΙ ΤΗΣ:
Έτσι, μπράβο. Καλά το θυμάμαι. Δηλαδ ή, έχ ει παρέλθει περίπου ένα
διάστημα 15 μην ών και παρόλο π ου υπάρχουν κείμ ενα σε διάφορα
σημ εία της ιστο σελίδας και απόψεις και θέσεις. Δεν μου αρέσει η
λέξη, θα την πω, π ανσπερμία απ όψεων διάχυτων, αντικρ ουόμ ενων.
Πρέπει να ψάξεις κάποιο ς μου είπ ε ότι έχ ουν φτιάξει και ένα
σεντόνι και προσπαθούνε να επιχειρ ήσο υν να τις βάλουν, ποιες είναι
αλληλο συμπ ληρο ύμενες ή συγκλίνο υσες.
Κοντεύω, θα κλείσω σε λίγο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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Συνάδελφε, επειδ ή είπες την κρίσιμη κουβ έντα, να δούμε που
δημιο υργεί ται μία συναίνεση.
Κος ΛΥΚ ΟΤΡΑ ΦΙ ΤΗΣ:
Με αυτό θα έκλειν α.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μπορείς να μας πεις εσύ ποια σημεία προτείν εις για αυτό.
Κος ΛΥΚ ΟΤΡΑ ΦΙ ΤΗΣ:
Όχι, συγ κεκριμένα . Κοιτάξτε, μπορ εί να μ η συμφων ούν, δ εν μ ου
αρέσο υν οι ποσοτικοποιήσεις. Σχ εδό ν όλοι σ ε κάποιες απαραίτητες και
αναγκαίες αλλαγές .
Αλλά, πολύ μεγάλο πλήθος και παρατάξεων και συλλογ ικοτήτων,
το είπα και περ ιφερ ειακών τμ ημά των και μελών της κεν τρικής
διοίκησης και όπως εκφραζόμαστε εν τέλει ο καθένας από τη σκοπιά
του, υπάρχουν πάρ α πολλά θέματα που σχ ετίζον ται με την οργάνωση
της λει τουργίας, με το να κερδ ίσο υμε μ έρος το υ χαμένου προφί λ
δημιο υργικού απέναντι στο υς συνα δέλφους και μάλιστα σε πε ρίο δο
που είναι πο λύ δ ύσκολη από πολλές α πόψεις.
Δεν θ έλω να γίνω συγκεκριμ ένος. Απ λώς έβα λα ένα ν
προβλημα τισμό , ο οποίος με κάνει τελικά να είμαι απαισιόδοξος, διό τι
εάν δεν κερδίσουμ ε το χρ όνο μέχ ρι το τέλος του έτους που διανύο υμ ε
του ημερολογια κο ύ, εκτιμ ώ ότι το π αιχνίδι είναι χαμέν ο και σε το ύτη
τη θ ητεία των οργά νων.
Τουλάχιστον δική μου έτσι σκέψ η, θα ήτανε ότι μπ ορούμ ε να
γίνουμε
πιο
συγκεκριμέν οι,
να
υπάρξει
μια
προσπάθεια
καθησυχασμο ύ των ανησυχούν των, ότι κάποιοι ως ταύροι εν
υαλοπω λείο ντε κα ι καλά θέλο υν να αλλάξο υν το εκλογικό σύστημα.
Αν θέλετε εν πο λλοίς, ας υπάρξει και ένα modus Vi vendi, μία
συμ φωνία ότι άντε δεν θα το αλλάξο υμε, α λλά να επιχ ειρήσο υμε από
τα υπόλοιπα να αλλάξο υμ ε αρκετά ή τα περισσό τερα και κάπου εδώ
σταματώ.
Τουλάχιστον αυτό ς είναι ο δικός μ ου ο προβ ληματισμός. Δεν
είναι ά ποψη του Π εριφερεια κο ύ τμήμ ατος. Δεν εί ναι τυχαίο ότι δεν το
συζ ητήσαμ ε το θ έμ α.
Υπάρχουν διάφορες απόψεις περίπου στο κλίμα και στη διάσταση
που την π εριέγρα ψα. Αυτός ο καμβ άς των σκέψεων, αυτός είναι και
προκειμ ένο υ να υπ άρχουν οριακές αποφάσεις, το αφήσα με όχι για να
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χρονοτριβ ούμ ε, για να αποκτήσουμ ε και εμείς μία καλύτερη άποψη και
σχέση με το θέμα, αλλά ευχής έργων είναι, το κάνω έκκληση και σε
εσάς και στη διοίκηση του Τ εχνικο ύ Επιμελητηρίο υ.
Μπορεί να είναι θέμα της Αντιπροσωπείας αρχικά. Δεν ξέρω. Τη
βλέπω τη δ ιοίκηση, είναι και δ εν είν αι σήμ ερα. Με στενοχωρ εί λίγ ο.
Γιατί εγώ ήμουν την Τ ετάρ τη με κάπ οιους από το υς συναδέλφους στη
συνάντηση με το ν Πρόεδρο το υ Τ ΕΕ, αυτήν την εξαμηνιαία, όχι
εθιμική, εντά ξει, έχει και ουσία πο λλές φορές η συν άντηση μ ε το υς
Προέδρο υς των Π εριφερεια κών και υποχρεώθηκα, παρόλο πο υ το
ήθελα, να έρθω και ένα διήμ ερο τώρ α, από χθες το βρά δυ και να φύγω
αύριο το πρωί, εν τάξει, καταντάει λίγο προσβλητικό ό χι από μέρους
σας προς εμάς, αλλά εντάξει. Το υλάχιστον λίγο το β ηματισμό σας.
Βέβαια έχ ετε εσείς τον πρώτ ο ρόλο το συν τονιστικό και ως
Πρόεδρος και το Προεδρ είο συνο λικά και ο ι υπό λοιποι .. της
Αντιπροσωπεία ς, α λλά παίζει ρό λο, μάλλον έχ ει σημα ντικό ρό λο στο
όλο θέμα και το τι θα πουν και οι υπόλοιποι φορ είς των μηχανικών.
Δεν εξαιρώ κανένα ν.
Και το υς επιστ ημ ονικο ύς Σ υλλόγους και το ΤΜΕ ΔΕ που έχ ετε
καλέσει . Δεν ξέρ ω αν είναι και την ΕΜ ΔΥ ΔΑΣ και πάει λέγοντας.
Συγγνώμη για τη φλυαρία. Α υτά είχα να πω.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε συν άδελφε. Ποιος θέλει το λόγο. Ναι, β εβαίως. Θα μας
πείτε το όν ομά σας .
Κα ΒΕ ΛΟΓΙ ΑΝΝ Η:
Γεια σας συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Τώρα βρίσκω την ευκαιρία
να πάρω το λόγο, αφού βρέθ ηκα και εγώ εδώ όπως είπε ο Πρόεδρος
πριν αυτό το διήμερο.
Ξεκινών τας, θα ξεκιν ήσω από αυτά που είπ ε ο Πρ όεδρος της
Διοι κο ύσας. Ως μ έλος της Αντιπροσωπεία ς, αλλά ο Γιάννης έχει και
διπλή ιδ ιότητα. Ωρ αία, ως μέλος της Αντιπροσωπείας.
Λέγομαι Βάσω Βελογιάνν η, είμαι μέλος της Αντιπροσωπείας
Ηπείρου – Λευκάδ ας και αφού λοιπό ν βρέθηκα εδ ώ, είπα να έρθω για
να ακούσω τι θα πείτε στη σημεριν ή εκδ ήλωση.
Διό τι, δ υστυχ ώς εδώ και περίπο υ 2 χρόνια, από τότε πο υ
ξεκίνησε η νέα θ ητεία των οργάνων του Τεχνικο ύ Ε πιμελητηρίο υ,
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γίνεται συνεχώς μία συζήτηση για το θεσμικό πλαίσι ο, η οποία όμως
μένει σε ένα αόρατο σύνν εφο .
Το θεσμικό πλαίσιο το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρίο υ είν αι μόνο ο
τρόπος εκλογής των οργάνων του και της διοίκησης ; Ποια είναι η
αναγκαιότητα να συζ ητάμε σήμ ερα σε αυτό το περιβάλλον και μ ε
αυτήν την κατάσταση στον κόσμ ο των μηχανικών και με αυτήν την
κατάσταση στη χ ώρα σε ό τι έχει να κάνει και με την παραγωγικ ή
ανασυγκρό τηση που λέμε ότι θα παίξουμε ρόλο .
Ποια η αναγκαιότητα σήμερα να συζητάμε αυτό το πρ άγμα; Και
γιατί εδώ και 1,5 χρόνο, αφού είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα, δεν
έχει γίν ει μία διαβ ούλευση στο σύνο λο της Περιφέρ ειας;
Σας είπε ο Πρόεδ ρος πριν, ότι εμ είς δεν έχο υμε συζ ητήσει. Ο
Γιάννης ο Λυκοτρ αφίτης, το μέλος της Αντιπρο σωπείας της κεντρικής,
ότι εμ είς στην Ήπειρο δ εν έχουμ ε συζ ητήσε ι, ούτε στην
Αντιπροσωπεία, ο ύτε στη Διοικούσα.
Η τελευταία Διοικούσα που μπήκε αυτό το θέμα προς συζ ήτηση
ήταν την προηγ ούμενη Π έμπτη και απ’ ότι ρώτησα κα ι ενημ ερώθ ηκα,
ούτε καν συζ ητήθ ηκε.
Κεντρικά όμ ως έχ ουνε συγ κληθ εί Α ντιπροσ ωπ είες μ ε βάση α υτό
το θέμα. Κ εν τρικά γίνεται αυτή η εκδ ήλωση σήμερα. Έ τσι θα περάσει ;
Έτσι θα γίνει η αλλαγή το υ θεσμικο ύ πλαισίου τ ου Τ εχνικού
Επιμελητηρίο υ;
Είπατε κυρία Μ οροπούλου πριν, ότι υπάρχει θέμα με τη
συγχών ευση του Τ ΕΙ Χαλκίδας στο Πανεπιστήμιο εδ ώ της Αθήνας με
κάποια τμ ήματα.
Δεν γίν εται μόν ο εκεί αυτό. Κα τ’ αρχήν , πριν ένα χρόνο, το
προηγούμ ενο καλοκαίρι, πέρασε ένας νόμος για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και εμ είς σαν τεχνικός κόσμος, ενώ ο υσια στικά, αυτός ο
νόμος τέλος πάντων «καταργο ύσε» ένα μεγάλο κομμά τι του τεχν ικο ύ
κόσμο υ, δ εν πήραμ ε θέση επίσημη. Δεν πήραμε θέση σαν ΤΕΕ.
Ερχόμαστε λοιπόν τώρα που παντο ύ στ η χ ώρα βγαίνουνε τα
νομοσχέδ ια ή οι νόμοι της συγχών ευσης και της μετατροπής των ΤΕΙ
σε Πανεπιστήμια, και λέμ ε ό τι υπ άρχει ένα θέμα μ ε το Π. Δ. των
επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Υπάρχει και άλλο θέμα με το Π.Δ. της αναγνώρισης το υ master
της π ενταετίας. Υπ άρχει και άλλο θέμα, ότι υπάρχουν ειδικό τητες των
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Πολυτεχνείων κα ι δημιο υργο ύνται τμήμα τα χωρίς να υπάρχει
αντιστοίχηση στην πραγματικότητα.
Υπάρχει και άλλο θέμα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει φύγ ει ένα
πολύ μεγά λο αντικείμενο από εμάς, από τους μηχανικο ύς συν αδέλφο υς
του δ ημο σίο υ και έχει περάσει έξω κα ι έχει ιδιωτικοποιηθεί.
Υπάρχει και άλλο θέμα που αφορά την κοινων ία και το δημόσιο
συμ φέρον. Για όλα αυτά δ εν έχο υμε συζητήσει, ο ύτε καν για το ίδιο το
θεσμι κό πλαίσιο δ εν έχο υμ ε συζητήσει. Τ ι αφορά αυτό το π ράγμα;
Εμείς δ εν ξέρο υμε. Σας λέω, δ εν έχ ουμε κάν ει Αν τιπ ροσωπεία, δεν
έχουμ ε κάνει Διοικούσα, ό τι ξέρο υμε από τις παρατάξεις μας;
Τι περιλαμβάνει α ς πούμε; Γιατί είν αι τόσο αναγκαίο αυτή τη
στιγμ ή
να
συζ ητήσο υμ ε
την
αναδιάρθρωση
του
Τεχνικο ύ
Επιμελητηρί ο υ; Για ποιο λόγο;
Μας έχει καταργήσει στην πράξη ό σους δο υλεύουμε έξω στην
αγορά εργασίας, είτε στο δ ημό σιο, είτε στον ιδ ιωτικό τομέα, μας έχ ει
καταργήσει στην π ράξη, ζωή.
Σε 5 χρόνια από τώρα θα μας καταργήσει και με τη βο ύλα.
Έχουμ ε αυτή τη στιγμή έ να δρόμο μπροστά μας που είναι
προβλημα τικός. Εμ είς τι θα σ υζ ητήσο υμε εδώ; Τον τρ όπο εκλογής της
Διοι κο ύσας, των εκτελεστικών οργάν ων;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφοι, όταν κάλεσα, είπα ότι μ πορούμε συζητήσο υμε τα θέματα
στα οποία θα συγ κλίνο υμ ε και περιμένουμ ε συγκεκριμένες προτά σεις
και προτεραιότητες.
Κα ΒΕ ΛΟΓΙ ΑΝΝ Η:
Από ποιούς;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Από το υς φορ είς τους οποίο υς κα λέσαμε.
Κα ΒΕ ΛΟΓΙ ΑΝΝ Η:
Εγώ σας λέω ότι ολόκληρη Αντιπρο σωπεία Ηπείρ ου – Λευκάδας επί
1,5 χρόνο δ εν έχ ει ανοίξει α υτή τη συζήτηση.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Να την ανοίξετε.
Κα ΒΕ ΛΟΓΙ ΑΝΝ Η:
Εντάξει, εκτός κα ι αν γίνει καμία Κεντρική Αντιπρο σωπεία, παρθεί
απόφαση και ερ ήμ ην των συναδέλφων στην Π εριφέρεια, παρθεί μία
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απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο, α φού υπάρχει και μια συναίνεση
όπως είπε ο Πρ όεδρο ς των περισσό τερων παρατάξεων και της
πλειοψ ηφίας κεν τρ ική και κλείσει το θέμα έτσι.
Ούτως ή ά λλως εγ ώ νομίζω ό τι θα πρέπει αυτή η συζ ήτηση να
γίνει αν θέλουμ ε να συζητήσο υμε τα πραγματικά προβλήματα το υ
τεχνι κο ύ κό σμο υ και της παραγωγικής ανασυγκρό τησης της χώρας σε
ευρ ύτερο επίπεδ ο, θα πρέπει να γίνει χωρίς βιασ ύνες. Θα πρέπει να
γίνει με ό σο γίνεται περισσό τερ η συμμετοχ ή των συνα δέλφων και όχι
μόνο των Συλλόγ ων και των Νομα ρχιακών Επιτροπών του Τεχν ικο ύ
Επιμελητηρίο υ αν ά Νομό και όχι ν α καταργο ύμε και να κλείν ουμ ε
γραφεία γιατί δεν έχουμε να πληρ ώσο υμε τα ενοίκια και να πάμε
λοιπόν σε μία τέτο ια συγ κροτημ ένη συζήτηση.
Αλλιώς, το μ όνο που θέλο υμ ε έν α κερδίσουμ ε από τέτοιες
διαδικασίες που να μου επιτραπεί, ό τι γίνονται «εν κρ υπτώ» από την
πλειοψ ηφία τω ν συναδ έλφων, τότε μάλλον εξυπηρ ετούμε άλλο είδους
σκοπιμό τητες.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εντάξει συνάδελφε, ωραία. Ευχαριστούμ ε. Είναι σαφές ότι αυτός ο
διάλογος έχει ξεκινήσει από πέρσι τον Ιούνιο. Είναι σαφές ότι
περιμένο υμε να κατατεθο ύν οι προ τ άσεις Π εριφέρ εια ς, Συλλόγων,
όλες.
Το να ακούμε σήμ ερα που έχο υμε καλέσει για να ακούσουμ ε τις
προτάσεις, ό τι εμείς θέλο υμε να πάρ ουμε μία απόφαση χωρίς να τις
ακούσουμ ε, είναι λίγο παρ άδοξο και δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί
σέβομαι ιδιαίτερα όλο υς τους συναδέλφο υς πο υ ήρθαν σήμερα εδώ για
να τοποθετηθο ύν.
Ο συνάδ ελφος Αϊβ αλής έχει το λ όγο από την Πά τρα.
Κος ΑΪΒΑ ΛΗΣ:
Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Προφαν ώς και η συγ κεκριμένη εκδ ήλωση
θα έλεγα, είναι θετική, δ ιότι κουβ εν τιάζεται ένα θ έμα που μας αφορά.
Όμως, αντιλαμβά νεσ τε, αν κοιτάξετε γύρω σας, ότι δεν είναι
επιτυχημ έν η, διό τι δεν υπάρχ ει συμ μετοχ ή και αυτό είναι πρόβλημα
του θ εσμο ύ, εμάς των ιδίων.
Είναι απαξίωση το υ δικού μας το υ θ εσμο ύ η μ η συμμ ετοχή. Για
τους άλφα – βήτα λόγους. Δεν είναι δυνατόν ο Πρό εδρ ος του Τ ε χνικού
Επιμελητηρίο υ να καλεί την Τ ετάρ τη ή την Π έμπτη, δ εν θυμάμαι ποια
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μέρα ήτανε, το υς Προέδρο υς των Περιφερ ειακών Τμ ημ άτων και να μ ην
έχουμ ε την επόμεν η μέρα ή την προ ηγούμεν η αυτήν την εκδ ήλωση και
να το έχο υμ ε την επόμενη εβδομάδα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εμείς κα λέσαμε πρ ιν μάθω ότι γίν εται αυτή η συνάντηση.
Κος ΑΪΒΑ ΛΗΣ:
Κυρία Πρ όεδρ ε, δ εν είναι προσωπική μομφή. Είναι ότι οι συνάδελφοι
κάτι δεν πάει καλά . Είναι ντροπή αν μη τι άλλο. Δεν μπορεί εμ είς στην
Πάτρα με 60 άτομ α Αντιπροσωπ εία ν α κάνουμ ε Αντιπροσω πεία και να
είμαστε οι 50 από τους 60 ή κάνουμ ε μία εκδήλωση, οποιαδήποτε και
αν είναι και έχουμε 100 άτομα κα ι για το θεσμικό πλαίσιο στην
Αθήνα, να μη μ ετρ ηθούμ ε. Και δ εν γίνεται και στην Αντιπροσωπεία.
Άρα κάτι δεν πάει καλά και είναι π ροφανές τι δ εν πάει καλά,
διότι το συγ κεκριμένο πλαίσιο και σωστά τα είπε η συνάδελφος από
την Ήπειρο. Έχει τα θέματά το υ.
Δηλαδή, δεν μπορ ούμε να συζητάμε εδώ π έρα με τα άτομα της
Αντιπροσωπεία ς, τους συναδέλφο υς της Αν τιπροσωπείας, ενώ έχο υμε
δημιο υργήσει περιφερ ειακ ά και άλλο υς θ εσμο ύς, δ ηλαδ ή τις
αντίστοιχες τοπικές αν τιπροσωπείες, όπο υ οι Πρόεδροι των
Περιφερ ειακών τμ ημάτων έρχον ται εδώ, γιατί αυτή είν αι η επαφή, εκεί
είναι η μ εγάλη ποσότητα.
Τουλάχιστον
η
Πάτρα
έχει
7
αντιπρόσωπους
στην
Αντιπροσωπεία. Στην Αντιπ ροσωπεία όμως της Δυτικής Ελλάδας όπως
σας είπα είναι 60.
Αυτό δεν …. μ εταξύ το υς. Να τα προβλήμα τα που λέει η
συνάδελφος. Προ φανώς και θ έλει αλλαγή. Άρα, τι θέλει; Θ έλει
θεσμοθέτηση ενός οργάνου κάτω α πό τον Πρό εδρο της Διοικούσα ς,
εάν τα θέλο υμ ε τα περιφερ ειακά τμήματα και θέλουμ ε την ανάπτυξη
της Π ερι φέρ ειας.
Εάν δεν θέλουμ ε να το πούμε, δεν μας πειράζει. Ας μείνει έτσι.
Θεσμοθ έτηση λοιπ όν ενός οργάνου, όπου να δίν εται λόγος όχι μ όνο
στο υς Προέδρο υς των Περιφερ ειακών τμημάτων. Δεν είναι αυτοί που
έχουν ε e x of f icio . Μία συμ μετοχ ή σε όλο υς το υς συναδ έλφο υς
αντιπρόσωπο υς των Περιφερ ειακών τμημάτων , συμβο υλευτικό όργανο.
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Να τους ακούσουμ ε. Να μπολιαστούμ ε και να φύγει και προς τα
έξω α υτή η ενημ έρωση που δ εν έχο υν ό λα τα Π εριφερειακά όργανα.
Σωστά τα έβ αλε η προηγούμ εν η συνάδελφος.
Προφανώς και χρειάζεται εν ίσχ υση, χρ ειάζεται αλλαγ ή,
αναθεώρηση το θεσμικό πλαίσιο. Αν αθεώρηση όχι για να εξυπηρ ετήσει
ο καθένας την πάρτη του. Για να ενισχύσουμ ε και να διευρ ύνο υμε το
ρόλο το υ Τ εχνικού Επιμελητηρίο υ. Γιατί όλοι θα είμα στε κερδισμένοι
από αυτό και σε κάθε περίπτωση να ενισχ ύσο υμ ε και το κύρ ος το υ, αν
θέλετε, μέσα από ένα πρίσμα πλήρο υς διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Δεν μπορώ να κα ταλάβω τι εκλογές είναι αυτές που στοιχίζο υν
πόσο κυρία Πρό εδρε; 1 εκατομ μύριο; Ξέρω εγ ώ; Δεν μπορώ να
καταλάβω τι μ εθοδ ολογία είναι α υτή; Τι είμαστε εδώ π έρ α;
Να κάνουμ ε εκλογ ές 6 – 7 μήν ες, να τσακων όμαστε μεταξύ μας
γιατί οι ζυμώσεις αυτές αναγκαστικά θα φέρουν κάποιο υς τριγμο ύς και
να κοστίζουν και 1 εκατομμύριο στο υς συναδέλφου ς.
Δεν το καταλαβαίν ω. Άμα είμαστε τό σο μάγκες, να βγο ύμε να το
πούμε στο υς συν αδέλφους, ό τι κύριοι πληρ ώνετε γ ια να κάνουμε
εκλογές κάθε τόσο εμείς και να κοστίζουνε τόσο. Άρα, αυτό πρέπ ει να
αλλάξει.
Θα πρέπει συνάδελφοι, για να μπορ έσο υμε να ενισχύσ ουμ ε το
ρόλο του Τ εχνικο ύ Επιμελητηρίο υ , το ρόλο ό λων μας πο υ είμα στε εδώ ,
αλλά και το υ κάθ ε μηχανικού που θέλει να λέγεται μηχανικός και
μπορεί να λέγεται μηχανικός, το Τ εχνικό Επιμ ελητήριο να μη μας
λοιδορο ύν, τύπο υ συν τεχνίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είναι το Επιμελητήριο όλου
του τεχνικο ύ κόσμου. Να μπούνε με τα αντίστοιχα δικαιώματα αν
θέλετε πο υ μπορεί να έχουν και οι συνάδελφοι. Εγώ συν αδέλφους τους
λέω, οι τεχν ολ όγοι και ο τεχνικός κό σμος, τεχνίτες και λοιπά, να είναι
όλοι, με τα δικαιώμ ατά του ο καθένα ς, αλλά το Τεχν ικό Επιμελητήριο
πρέπει να είναι για όλο υς. Για α υτό λέγεται και Τ εχνικό .
Επίσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο π ρέπει να έχει λόγο και να
γνωμοδοτεί στην ο ποιαδήποτε, πείτε αναδιαμόρφωση , ανασχηματισμό,
ίδρυση, πο λυτεχν ικών σχο λών και σχολών τεχνο λογικών ιδρ υμάτων
των συναδέλφων μ ηχανικών.
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Είναι προφανές και το αντιλαμβάνεστε, όχι ο κάθε Υπουργός
Παιδείας να λέει ότι θ έλει για να εξυπ ηρετήσει ψ ηφοθηρικές αν
θέλετε μεθόδο υς ή οτιδ ήποτε.
Και να είμαστε και φορέας πιστοπ οίησης όλων των ανθρώπων
του τεχνικού κ όσμ ου, καθώς επίσης και να δίν ουμ ε και άδεια άσκησης
επαγγέλματος στο υς τεχνολόγο υς, οι οποίοι δεν ξέρω α ν το γνωρίζετε,
δεν χρειάζ εται να έχουν άδεια επαγγέλματος σε κάτι.
Εμείς υποχρ εο ύμαστε για να βγάλο υμε σφραγίδα μας . Προφανώς
εάν θέλουμε να οδ ηγήσουμ ε το Τεχν ικό Επιμ ελητήριο , να βάλουμε στο
Τεχνικό Επιμελητήριο άλλη μία ταχ ύτητα, θα πρέπει να δώσουμ ε τη
δυνατό τητα να μπορεί το ίδ ιο το Τεχν ικό Ε πιμελητήριο να
δημιο υργήσει σχ ήματα εταιρικά, έστω και με μ οναδικό μέτοχο το
Τεχνικό Επιμελητήριο, με σκοπό την ανάπτυξη το υ κλάδ ου.
Αναπτυξια κές δ ηλαδή εταιρ ίες υποσύνο λο, για να μπορεί να
πάρει δράσεις, να μπορεί να συμμ ετάσχει μ ε άλλα τεχνικά
Επιμελητήρια ή Π ανεπιστήμια του εξωτερικού σε δ ρ άσεις και να μην
υπάρχει αυτό το co nf lict όσον αφορά το σκοπό, τη διαδικασία.
Δεν θα καθ υστερ ήσω. Αν θέλετε το σταματάω και εδώ. Το
σημαντικό τερ ο για μένα είναι το εξής, ότι πρ έπει να βάλουμ ε την
ιδιοτέλειά μας και το εγώ μας στην ά κρη όλοι μας.
Να έχουν η θ ητείες των Προ έδρων με πρ ώτο εμένα,
συγ κεκριμέν ο χρό νο, όχι στο διην εκές. Να έχο υν τα μέλη της
Αντιπροσωπείας συγκεκριμένο χ ρόνο που θα μπορο ύν ν α επανεκλεγο ύν
οι συνάδ ελφοι.
Αυτά συνάδελφοι είναι α λήθ ειες και σε κάθε περίπτωση
στέκομαι ιδιαίτερ α στη σύσταση αυτο ύ του εθνικο ύ συμβο υλίου ας
πούμε, των περιφερειακών τμημ ά των , το οποίο θα είναι κάτω από τον
Πρόεδρο και θα μπορούν να συμμ ετά σχουν όλα τα μ έλη.
Δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Συμβουλευτικό. Όλα τα
μέλη των Αν τιπρο σωπειών των κα τά τόπους τμ ημάτων μαζί με τους
προέδρους το υς.
Επίσης και τελειώνω. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την
τεχνο λογία πλέον. Δηλαδή, δ εν μπορεί να μην μπορούμ ε να δεχθούμ ε
ψήφο από απόσταση ή ψ ήφο μέσω Sk yp e .
Σε κάθε περίπτωση και την τηλεπάθεια. Ότι θες βάλε ρε αδερφέ.
Σε κάθε περίπ τωση, αν θέλ ετε σας παρακαλ ώ. Σε κάθε περίπτωση,
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ολοκληρώνω. Θα πρέπει αν θέλο υμε να αυξήσο υμε το ρόλο το υ Τ ΕΕ
και προς την Περιφέρ εια, θα πρέπει να δώσουμε αξία σε όλη τη χώρα.
Προφανώς η μισή Ελλάδα είναι η Αθήνα.
Για να δώσουμ ε αξία αντί να έρχονται όλοι οι συνάδ ελφοι από
την Περι φέρ εια να κάνουν Διοικο ύσα στην Αθ ήνα, μία φορά σε όλη τη
θητεία, στα 13 δ ιαφορετικά ΤΕΕ ν α γίνει Διοικούσα Επιτροπή το υ
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ δεν είναι κακό.
Ξέρ ετε τι σημασία έχει και πόσο θα παίξει αυτό στα τοπ ικά μέσα
μαζικής ενημέ ρωσης; Θα πρέπ ει επίσης και τελειώνω, ν α υπάρξει όσον
αφορά την εκλογ ική αν θέλετε διαδικασία, ποσό στωση αγαπητοί
συνάδελφοι.
Ποσόστωση πω ς έχ ουμε τώρα θα έχουμε αυτοδιοι κητικές σε λίγο
εκλογές μ εταξύ των φ ίλων. Π οσόστωση και ανάλογα με την
Περιφέρ εια κα ι το κέντρ ο. Αυτή τη στιγμ ή απ’ όσο γνωρίζω στη
Διοι κο ύσα, είναι δ ύο μέλη.
Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι δ ύο; Τ έσσερα είναι; Ναι, από την
Περιφέρ εια. Τέλος πάντων.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Πέντε.
Κος ΑΪΒΑ ΛΗΣ:
Ίσως, συγν ώμη. Δεν υπάρχει θέμα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Το 1/3 είναι από την Περιφέρεια.
Κος ΑΪΒΑ ΛΗΣ:
Απλά θα πρέπει μεταξύ των φίλων , μεταξύ Περιφέρ ειας – Κέντρο υ
θέλετε ανάλογα με τον αριθμό των μελ ών; Ό τι κρίν ετε. Αλλά, πρέπει
να υπάρχει μία ποσόστωση.
Σας ευχαριστώ πάρ α πολύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε κύρ ιε συνάδ ελφε. Ο Νίκος ο Μ ήλης ο Α ΄ Αντιπρόεδρος
του ΤΕΕ έχει ζητήσει το λόγο και μετά ο συνάδ ελφος Πρόεδρος το υ
Περιφερ ειακο ύ Τμ ήματος της Κέρ κυρας.
Κος ΜΗΛΗΣ:
Συνάδελφοι, θέλω από τη δική μο υ πλευρά και εγ ώ ν α χαιρετίσω τη
σημ εριν ή προσπάθεια, η οποία α πο τελεί όχ ι το ξεκίνημα, αλλά τη
συν έχεια μ ίας πρωτοβο υλ ίας, η οποία θα έπρεπε προ φανώς στο τέλος
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της σημερ ινής ημ έρας, για να βλέπουμε και το αποτέλεσμα, θα έπρεπε
να προδιαγράφει ένα πλήρες χ ρονοδιάγραμμα, το οποίο θα καταλήγει
σε συγκεκριμένο υς χρονικο ύς προσδιορισμ ούς και ενέργειες που
πρέπει να κάν ει κα ι η Αν τιπροσωπεία και ό λοι ό σοι υπεύθυνα, σοβαρά
και τεκμηρ ιωμένα συμμ ετέχο υν και π ρέπει να συμμετέχ ουν σε αυτό το
διάλογο.
Νομίζω ό τι αυτό πρέπει να είναι το σημ ερινό δ ιακύβευμα. Να
υπάρχει δηλαδή έν ας χρονικός προγραμματισμός εν ερ γειών από εδώ
και στο εξής σε σχ έση με το συγ κεκριμένο θέμα.
Να ξεκιν ήσω λέγο ντας ότι εμείς συμ μετείχαμε από την αρχή στη
διαδικασία αυτή. Οι αντιπρόσωποί μας συμμετείχαν και στην πρώτη
διαδικασία και στη διαδικασία πο υ έγ ινε στο ελληνικό κοινοβο ύλιο και
δεν ήμασταν από αυτο ύς πο υ ενώ ήμα σταν παρόντες, δ εν μετριόμασταν
στο υς παρόντες.
Ήμασταν εκείν η η παράταξη η οποία εδώ και ένα χρόνο έχουμ ε
καταθέσει και είναι γνωστό σε όλους, είτε συμμετείχαν στη
διαδικασία , είτε δ εν σ υμμ ετείχανε, έχουμ ε καταθέσει εδώ και ένα
χρόνο ένα πλήρ ες πλα ίσιο, το οποίο αφορά ακριβώς όποιες αλλαγές
θεωρο ύμε εμείς ό τι πρέπει να μπούνε τουλάχιστον σε διαδικασία κατ’
αρχήν διαλόγο υ μ εταξύ μας και μετά κάποιων πιθανών τροποποιήσεων.
Οι προτάσεις αυ τές αφορ ούσανε τις θητείες των οργάνων.
Αφορο ύσανε τη διάρκεια της θητείας της Αν τιπροσωπείας, την
ηλεκτρονική ψήφο, τη μ είωση της σταυροδο σ ίας.
Ένα νέο ρ όλο και μία άποψη που καταθέσαμ ε για τις
επιστημονικές Επιτροπές. Τα ασυμ βίβαστα, τα οποία θα πρέπει κάποια
στιγμ ή να ενεργοπ οιηθο ύνε , αλλά όχι βέβαια από την άλλη πλευρά να
επινοούμ ε αναδρ ομικά ασυμβίβαστα. Για τί έτσι τορπιλίζομ ε το
διάλογο.
Καταθέσαμε να υπ άρξει συγκεκριμέν ο πλαφόν ό σον αφορά την
εκπροσώπηση των παρατ άξεων. Καταθέσαμε τα ψηφοδέλτια σ την
Κεντρι κή Αντιπρ οσωπεία να έχουν μία συγκεκριμ ένη βαρύτητα,
ακριβώς για να λέγον ται ό τι είναι ψ ηφοδέλτια Κ εντρικής
Αντιπροσωπείας.
Θίξαμε το θέμα της εκλογ ής Προ έδρο υ ΤΕ Ε και του Πρ οεδρείου.
Επειδή ά κουσα το Βασίλη τον Αϊβαλή να μιλάει για θεσμοθέτησ η ενός
Εθνικο ύ Σ υμβο υλίου Πρ οέδρ ων. Α υτό δεν το είχα με βάλει στην
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πρότασή μας. Το α σπάζομαι προσωπικά και θεωρώ ό τι είναι μία πάρα
πολύ καλή πρόταση.
Θέλω όμ ως να θ υμίσω σε ό λο υς τους συναδέλφο υς εδώ, ότι
έχουμ ε προτείν ει τη θ εσμοθ έτηση του Προ εδρείου τη ς Διοικούσας
Επιτροπής το υ ΤΕ Ε μέσα από το θεσμικό πλαίσιο.
Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατε ύθ υνση,
για να μη μιλάμε όλοι για προεδρο κεντρικό ΤΕΕ και να δούμε στην
πράξη πως το εννο ούμε, το μ η προ εδ ροκεν τρικό ΤΕΕ .
Μιλήσαμε για τη θ εσμοθέτηση ηλεκτρονικών δ ημοψ ηφισμάτων,
μιλήσαμε για θεσμοθετημ ένο απο λογισμό δράσης της Διοικο ύσας
Επιτροπής.
Θίξαμε νέα καθεστώτα, τα οποία θα πρέπει να έχουν ε σχέση με
τους ν έο υς μηχανικούς και τους μ ηχ ανικούς ο ι οποίοι είναι ήδ η στο
εξω τερι κό.
Μιλήσαμε για ανα μόρφωση και αλλαγή το υ τρόπο υ χ ορήγησης
και πιστοποίησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και πέρα από τα
εκλογικά, γιατί αυτά τα έχο υμ ε κατα θέσει. Τα καταθ έτω ξανά για την
κουβέν τα.
Πέρα από τα εκλογικά, μιλήσαμε για διεύρ υνση θεσμικής
εκπροσ ώπησης το υ ΤΕΕ σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν ε
αναπτυξιακό προγρ αμματισμό, προπα ρασκευή νομοθ ετημάτων.
Μιλήσαμε για αναμόρφωση των μ όνιμων Επιτροπών. Για τις νέες
ειδικότητες, για την ανάπτυξη ευρ ύτερων διεθνών σχ έσεων, για ένα
συγ κεκριμέν ο τρό πο, υ πάρχει και το έχουμ ε καταθέσει ως παράταξη
για πλήρη διαφάνεια στην τοποθ έτηση των εκπροσώπων του ΤΕΕ στα
όργανα διοίκησης και στην αναμόρφωση του μ ητρ ώου των μελών το υ
ΤΕΕ.
Όλα αυτά βέβαια έχουνε νό ημα εάν εμείς οι ίδιοι υπ ηρετούμ ε το
θεσμό πο υ λέγεται Τεχνικό Επιμελητήριο και τον υπηρ ετούμε πέρα και
έξω από οποιεσδ ήποτε ιδ ιοτελή χαρακτηριστικά.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι και μ ε τη σημ εριν ή προσπ άθεια, αλλά
και με τις προηγ ούμεν ες, είχαν προδιαγραφεί και οι χρόνοι και ο
τρόπος με τον οποίον θα γίνει αυτ ός ο διάλογος και α υτή η κουβ έντα.
Το εάν αυτό συνά δελφοι ξέφυγε χρ ονικά και όχ ι μόν ο, το αν
ξέφυγε και ποιοτικά και σήμ ερα κά νουμε διαπιστώσεις, ότι κάποιοι
δεν έχουν εν ημ ερ ωθεί και κάποιοι άλλοι λένε ότι ναι όντως, υπάρχει
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πρόβλημα στη διαδ ικασία, νομί ζ ω ότι αυτό αποτελεί ευθ ύνη και αυτών
που συμμ ετείχανε, αλλά εγώ το λμώ ν α πω και όσων δεν συμμετείχαν ε
στην έως σήμερα δ ιαδικασία.
Για να μπορούμε να κοιτάμε μπροστά, πρέπει να δούμε τι έγιν ε
λάθος το αμ έσως προηγούμ ενο χρον ικό διάστημα. Το υλάχιστον δική
μας στόχευση, είν αι ότι σε α υτήν την προσπάθεια θέλο υμε να μπούν ε
δύο τρία λιθαράκια παραπάνω.
Το ΤΕΕ βέβαια θα πρέπει να συνδ υάσει δ ύο χαρακτηριστικά
στοιχ εία. Το ένα είναι την αποτελεσματικό τητά το υ στη λειτο υργία
και το δεύτερο είναι, να μετουσιών ε ι σε μία, επιτρέψ τε μο υ να πω,
μορφή γνήσιας αντιπροσώπευσης τη θ έληση των συναδέλφων το υ ΤΕ Ε
και εκεί είναι το κρίσιμο και πραγματικό στοιχείο της κουβέν τας μας.
Δηλαδή, δεν μπορο ύμε ας πούμ ε να λ έμε από τη μία, ότι θέλο υμ ε
να εκπροσωπο ύμε τους συναδέλφ ους μας, αλλά την ίδ ια στιγμ ή να μην
είμαστε απο τελεσμ ατικοί στον τρόπο που λειτουργούμ ε και στον τρόπο
που παίρνουμ ε αποφάσεις.
Το
ΤΕΕ
χρειά ζεται
και
τα
δύο.
Χρειάζ εται
και
αποτελεσματικό τητα στον τρ όπο λειτουργίας του, αλλά και επίσης να
μετο υσι ώνει όπ ως είπα σε μία γνήσια μορφή αντιπρ οσώπευσης τη
θέληση των συναδέλφων.
Δεν πρ έπει να προδιαγραφεί ο ρόλος του ΤΕΕ ως μία
προσπάθεια, όπου απλώς αριθμητικά θα ενισχ ύεται μ ε μέλη. Ο ρό λος
του Επιμ ελητηρίο υ είναι ακρ ιβώς να μπορεί να υπερασπίζεται το
καλώς εννοο ύμ εν ο συμφέρον το υ κλάδου, γιατί έτσι πρέπει να
λει το υργεί και θα πρέπει να αφήνει το ίδιο το ΤΕΕ με τη λειτο υργία
του, ένα συγκεκρ ιμένο κοινωνικό α ποτύπωμα, όχι οικονομικό, α λλά
ένα κοιν ωνικό αποτύπωμα.
Τι εννοώ. Ότι θα πρέπει όλες οι πρ οτάσεις που θα κα τατεθο ύν,
που κατατ έθηκαν και όλες οι επόμεν ες οι οποίες θα πάρουμε μία σειρά
στον τρόπο μ ε το ν οποί ο θα συζητηθούν ε, να καταλήγουν ε ακριβώς
στο ποιο θέλο υμε σήμ ερα να είναι το κοινωνικό αποτύπωμα του ΤΕΕ
και στην πολιτεία και με ποιον τρ όπο θα μπορεί να υπηρετεί το υς
συναδέλφους.
Νομίζω ό τι πρ έπει να λάβουμ ε πάρα π ολύ σοβαρά υπόψη μας και
για την οικονομία της κο υβέν τας, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, τα
οποία τα οποία έχ ουμε καταθ έσει κα ι θα πρέπει πραγματικά να δο ύμε
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στο τέλος της μ έρ ας τι θέλουμ ε από αυτήν την ιστορία και αν θέλουμ ε
κάτι.
Εάν φτάσαμε στα μισά της θητείας για να πο ύμε ότι σε μια
προσπάθεια η οποία ξεκίν ησε από την αρχή και την υπηρετήσαμε όλες
οι παρατάξεις νομίζω και με τις προτάσεις το υς που κατάθεσαν και με
αυτά τα οποία είπα νε.
Εάν πούμε ότι φτάσαμε εδώ στα μισά της θητείας για να λέμε ότι
θα πρέπει να ασκήσο υμε κριτική γιατί δεν έγινε τίπο τα. Ξέρ ετε όσο
πλησιάζο υμε προς το τέλος της θ ητε ίας, θα μπορεί να αντιστραφεί
αυτό το επιχ είρημα και να ειπωθεί, γιατί έχει ειπωθεί και σε
προηγούμ ενες θ ητείες, ό τι καμία κο υβέν τα δεν μπορεί να γίνεται για
τροποποίηση το υ θ εσμικο ύ πλαισίο υ του ΤΕΕ, όσο προχ ωράμε προς τις
επόμενες εκλογ ές του ΤΕΕ .
Γιατί ξέρετε πολύ καλά ό τι έχει ειπωθεί αυτό στο παρελθόν και
έχει κατατεθεί. Γιατί τό τε θα κα τηγορηθ εί ή η διο ίκηση α υτή ή
κάποιες παρατάξεις, ότι χρ ησιμοπο ιείται η αλλαγ ή του θ εσμικο ύ
πλαισίο υ μόνο για εκλογικούς σκοπο ύς.
Από το να φτά σο υμε όμ ως σε α υτό το σημείο , νομίζ ω ότι δ εν
πρέπει να παίζουμ ε άλλο μ ε το χρόνο . Η προσπάθεια ξεκίνησε από την
αρχή. Δεν είχε τα αποτελέσματα πο υ έπρεπε να έχ ει.
Εγώ την ευθ ύν η την τοποθετώ και σε όσους συμμ ετείχα με, αλλά
και σε αυτούς που δεν συμμ ετείχανε και έρχονται σήμ ερα ,όχι σήμερα.
Έρχονται μ ετά τις διαδικασίες και ασκο ύνε κριτική. Είναι κα λό να
ασκεί ται η κριτική. Είναι γόνιμη η κριτική, α λλά συνάδελφοι, εγώ
πραγματικά
τοπ οθετώ
την
κουβέν τα
σε
δύο
άξον ες.
Αποτελεσματικότητα σε α υτά στα οποία θα πούμε και θα
αποφασίσο υμε.
Δηλαδή, είναι αυτό που λέμ ε, να δο ύμε το δια ταύτα και αυτής
της κουβ έντας και αυτού της προσπ ά θειας και δεύτερον , πως ακριβώς
θα καταφέρ ουμ ε ν α εκπροσωπήσουμ ε γνήσια τους συναδ έλφους μας.
Αυτό το οποίο χρειάζεται από εδ ώ και στο εξής, είναι να γίνει
μια κωδι κοπο ίηση, μια πιο καλή κωδικοποίηση των προτάσεων που
έχουν κατα τεθεί έως σήμ ερα, είτε από τις παρατάξεις , είτε από τις
συλλογι κό τητες, είτε από μεμονωμένους συναδέλφους, και εάν
πραγματικά εννοο ύμε ό τι θ έλο υμ ε ν α αλλάξο υμε το θ εσμικό πλαίσιο,
νομίζω ότι αυτό περνάει από το χ έρι το δικό μας.
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Δεν περνάει από κάποιων άλλων, ούτ ε από κάποιες αόρατες
δυνάμεις. Εμ είς είμαστε αυτοί οι οπ οίοι θα εγγυηθο ύμ ε αν στο τέλος
της μ έρας θα υπάρ χει αποτέλεσμα σε αυτά στα οποία θα πούμε.
Εμείς ο ι ίδιοι είμ αστε αυτοί οι οπ οίοι θα εγγυηθούμε και τη
λει το υργία της Αντιπροσωπείας, αλλά και τη δ υ νατό τητα να παίρνουμε
αποφάσεις, οι οποίες θα είναι νομιμο ποιημέν ες ισχ υρά και σε επίπεδο
Αντιπροσωπεία ς, δ εν θα είναι οριακές και αυτό το βάζω γιατί είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.
Νομίζω ό τι στα θέματα το υ θεσμικο ύ πλαισίο υ πρέπει ώριμα και
υπεύθ υνα να πο ύμε ό τι όποιες αποφάσεις θα πρέπει ακριβώς να
αντικατοπτρίζο υνε μία όσο το δυν ατόν πιο ευρεία πλειοψ ηφία σε
επίπεδο Αν τιπροσωπείας , με μία υποσημ είωση β έβαια. Να μ η
φτάσο υμ ε στο τέλος της μέρας και στο τέλος πρ οσπαθώντας να
εκφράσο υμε την περιβάλλουσα που λέμ ε, να μην εκφράσο υμε στο
τέλος τίποτα. Να πάμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή που
πραγματικά θα είν αι ελάχιστος.
Εγώ θα σας πω συνάδελφοι μια προ σωπική μο υ εμπειρία, γιατί
πολλές φορ ές το να θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, στην αρχή
βρίσκεις αντιδ ράσεις, βρίσκεις πο λλές αντιδράσεις.
Στην πορεία α υτές τις αντιδρά σεις είτε προ σπαθείς να τις
συγ κεράσεις, είτε προσπαθείς να ομογενοποιήσεις ας πούμε κάποιες
προτάσεις, είτε ν α λειάνεις κάποιες αιχμ ές για να προχωρήσεις
μπροστά.
Εγώ εκλέχθ ηκα στην Α ν τιπροσωπ εία του ΤΕΕ το 20 10. Τότε
ήμο υν 28 ετών. Μαζί μου από την παράταξη τό τε τη δική μας
εκλέχθ ηκαν νομίζ ω 6 ή 7 συνάδ ελφοι, οι οποίοι ήταν ε νομίζω κάτω
των 30 ετών.
Στην επόμεν η Αν τιπροσωπ εία το 2 013 ήμα σταν ακρ ιβώς οι
διπλάσιοι. Στη μεθ επόμεν η ήμασ ταν τριπλάσιο ι. Ο Πρό εδρος το υ ΤΕΕ
ο προηγο ύμενος ήτανε ο ν εότερος Π ρόεδρος πο υ εκλέχ θηκε ποτέ στο
Τεχνικό Επιμ ελητήριο μέχρι τον επόμενο, όπο υ και ο σημ ερινός
Πρόεδρ ε το υ ΤΕ Ε είναι αρκετά νέος ηλικιακά.
Θέλω να πω, ό τι π ολλές φο ρές είναι οι ίδιοι ο ι συν άδελφοι που
μας δίνουν τη δ υν ατότητα και δείχν ουνε το δρόμο το υ τι πρ έπει να
υπηρ ετήσει και α υτός ο θεσμός.
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Και αν κάποιες φο ρές εμ είς οι ίδιοι μ εταξύ μας ομφα λο σκοπο ύμε
και κάνο υμ ε τακτικισμο ύς, είτε σε επίπεδο οργάνων, είτε οπουδ ήποτε,
νομίζω ότι αυτοί ο ι τακτικισμοί στο τέλος της μέρας θα κριθούν ε από
τον κάθε απλό συνάδελφο, ο οποίος συμμ ετείχ ε στις εκλογές,
συμμ ετέχει και ό σο μπορεί θα συμμετέχ ει.
Το ζήτημα είναι να μη φτάσουμ ε στο τέλος της μέρας να
κριθο ύμε, μόνο τότε από τους συναδέλφους μας, αλ λά να
προσπαθήσο υμε και εμείς, ρίχν οντας νερό στο κρασί μας,
παραμερίζοντας εγωισμο ύς, να παράξουμε 5- 6 πράγματα, τα οποία θα
λέμ ε ό τι επί θ ητείας μας, επί θητείας ό λων των μελών της
Αντιπροσωπείας α υτών , επί θητείας των σημεριν ών Πρ ο έδρων το υ ΤΕΕ
άλλαξαν πέντε ζ ητήματα και των Πρ οέδρων β έβαια των Συλλόγων, οι
οποίοι κλήθ ηκαν θα μπορούσαν και από πιο νωρίς να μπούνε στη
διαδικασία.
Να δούμ ε κάποια ζητήματα συνο λικά και να μην φτάσουμε πάλι
στο τέλος και να λέμ ε ό τι τίποτα δ εν έγιν ε. Γιατί ξέρετε όπως σας
είπα, στο τέλος της μ έρας είναι οι ίδιοι ο ι συνάδελφοι πο υ μας
κρίνο υνε και να ξέρετε ότι οι συνάδελφοι α υτο ί έχουν ε πολλές φορ ές
το κα λύτερ ο κριτήριο για να κρίνο υν ε.
Σας ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Με τη σειρά που έχουν ζ ητήσει το λόγο, ο συνάδελφος Τρ ιάν τος,
Γεω ργάκης, Αβρ αμίδης, Γιανναδάκης, Πετρόπουλος, Βρέν τζο υ,
Γκορ όγιας, ο Καμα ριώτης. Κ υριαζίδης. Έχετε το λόγο .
Κος ΤΡΙΑΝ ΤΟΣ:
Συνάδελφοι κα λησπέρα. Θα ξεκιν ήσω από αυτά τα οποία, τα
διαφορετικά από αυτά τα οποία ήδη έχουν λεχθεί, για να μην τρώμε
και πολύ χρόνο , πο υ περιλαμβανό τανε στην πρόταση την οποία έχουμε
υποβάλλει εδ ώ κα ι ένα χρόνο σαν περιφερεια κό τμ ήμ α και αφορούν
την ενίσχ υση της π εριφερεια κής δ ομής.
Αναφέρθ ηκαν τα α συμβίβαστα που θεωρούμ ε ότι είναι πάρα πολύ
σημαντικά. Τ η θεσμοθετημ ένη λογο δοσία και εν ημέρ ωση ό λων ό σων
γίνονται σε κεν τρικό επίπεδο , είτε στη Διοικούσα Επιτροπή, είτε στις
μόνιμες Επιτροπ ές, είτε στις ομάδ ες εργασίας , ούτως ώστε να υπάρχει
πλήρ ης πληρο φόρ ηση προς όλους τους συναδέλφους και στην
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Περιφέρ εια και στο κέντρο , γι ατί προφανώς ούτε στο κέν τρο οι
συνάδελφοι είναι ενημερ ωμένοι.
Αυτό που επίσης έχουμ ε προτείνει, είναι το να περιληφθούν οι
δικαστικές πραγματογνωμοσύνες μ έσα στο σύστημ α παραγωγής
πραγματογνωμοσυνών το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρίο υ.
Αυτό θέλει αρκετή προσπά θεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο και
σημαίν ει πάρα πολλά έσοδα, δ εδομ έν ου μάλιστα ό τι τα οικονομικά του
Επιμελητηρίο υ είν αι σε κακό χάλι, ν ομίζω ότι πρέπει ν α δοθεί μεγάλη
προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθ υν ση.
Μία ακόμα πρόταση την οποία έχουμ ε κάνει, είναι ότι πρέπει να
δημιο υργηθ εί μία δ ομή στο Τεχνικό Ε πιμελητήριο, αν τίστοιχ η μ ε αυτή
των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων , ό που θα λειτουργ εί με σκοπό να
παίρνει Ευρ ωπαϊκά προγράμματα, να τα διαχειρ ίζεται, να τα παράγει
με τα μέλη το υ και να μένει και ένας πόρος γ ια το Τεχνικό
Επιμελητήριο, για τη λειτο υργία αυτής της δομ ής.
Δηλαδή, να μην επιβαρύνει τον πρ οϋπολογισμό το υ Τεχνικού
Επιμελητηρίο υ , αλλά να μπορεί να κάνει την παραγωγή αυτών των
προγραμμάτων εσωτερικά και χ ωρίς κόστος.
Επίσης, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκλογ ής, ν α γίνεται
ηλεκτρονικά. Θεωρούμε ότι δ ύο θητείες για τους Πρ οέδρο υς είναι
αρκετές και ό τι η τετραετής θ ητεία πρέπει να θεσπιστεί για λόγο υς
οικονομίας και για λόγους καλύτερ ης λειτο υργίας.
Βέβαια αυτά όχι α ναδρομικά. Να μ ην ισχύει δ ηλαδ ή η τετραετής
θητεία για την τρέχουσα περίοδο, α λλά από την επόμ ενη. Επίσης, το
να συμ φων ήσο υμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο μό νο σε αυτά τα
οποία ομονοούμ ε, νομίζω ότι θα αλλάξει σε πάρα – πάρα πολύ λίγα
σημ εία και παρά το γεγονός ότι είναι δύσκο λο να συ μφωνήσουμε,
νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθο ύν σο βαρές, γενναίες αποφ άσεις, διό τι
σε κάθε άλλη περ ίπτωση, αυτό το ο ποίο θα παραχθεί, θα είναι πολύ
λίγο, δεν θα αλλά ζει τα πράγματα και η επόμ ενη α λλαγή θεσμικο ύ
πλαισίο υ, εάν γίν ει, θα είναι πάρα – πάρα πολύ μα κριά.
Θα συν εχίζουμε δηλαδ ή μία λειτο υργία η οποία είναι
αναχρονιστική. Μ ία λειτο υργία η οπο ία δεν θα μας οδηγήσει πουθεν ά,
αλλά θα συνεχίσει να φθίνει το Τ εχνικό Επιμελητήριο, όπως κάνει
σήμ ερα.

ΕΚΔΗΛ ΩΣΗ Α ΝΤ ΙΠ Ρ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ ΤΕΕ τ ης 16 η ς ΙΟΥΛ ΙΟΥ 2 018

26
ΤΕΧΝ ΙΚΟ Ε Π ΙΜΕΛ ΗΤΗΡ ΙΟ ΕΛ Λ ΑΔ ΑΣ

Αυτό το οποίο συν έβη σήμ ερα, συμβ αίνει σήμ ερα, είνα ι κάτ ι το
οποίο εμένα μ ε εν οχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βλ έπω. Δεν βλέπω τον
Πρόεδρο κατ’ αρχ ήν.
Θεωρώ ότι είναι λειτο υργ ία εμπάργ κο στην ο υσία α υτής της
εκδ ήλωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι της ΔΚΜ .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Υπάρχουνε. …
Κος ΤΡΙΑΝ ΤΟΣ:
Ωραία. Νομίζ ω ό τι είναι απαράδεκτη αυτή η κατ άσταση. Δεν ξέρ ω αν
έχει προβο λή και στη Διοικο ύσα αυτή η διάσταση συμπεριφορ ών και
στάσεων, αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο προφανώς δ εν λειτο υργεί,
όπως πρέπει να λειτουργ εί.
Προφανώς δεν παίρνει αποφάσεις ό πως πρέπει να π αίρνει τις
αποφάσεις. Υπάρχουν ζητήμα τα όπως οι τακτικισμοί οι οποίοι
αναφέρθηκαν και προηγουμ ένως , οι οποίοι προσβάλο υν το υς
συναδέλφους.
Αναφέρθ ηκε και από τον Βασίλη τον Αϊβαλή προ ηγουμέν ως.
Μετά την πρό σκληση το υ Προεδρ είο υ της Αντιπροσωπ είας, μας ήρ θε
πρόσκληση από το ν Πρόεδρο για την περασμέν η Τετάρτη.
Όταν του έθ εσα το θέμα, γιατί του το έθεσα έτσι όπως σας το
λέω τώρα. Δεν πήρ α απάντηση και μά λιστα του το έθεσα όχι μόνο στη
βάση τη θ εσμική, αλλά και στη βάση την οικον ομική.
Πως γκρινιάζο υμε ότ ι δ εν έχ ει λεφτά το Τεχν ικό Επιμ ελητήριο ,
όταν ζητιέται από τους Προ έδρο υς να έρθουν την Τετάρτη και αμέσως
μετά να έρθο υν πά λι τη Δευτέρα;
Αυτό λοιπόν είνα ι στο όριο της πρόκλησης, στο όριο της
προσβολής των πρ οσώπων. Εμ ένα με θίγει βαθύτατα και θέλω να σας
το αναφέρ ω.
Επίσης, κάτι πρέπ ει να γίνει, ο ύτως ώστε το επιστημο νικό έργο
να επανέλθει στο Τεχνικό Επιμελητήριο , διότι απο υσιάζει παντελώς.
Αυτό το οποίο εμ είς πήραμ ε σαν ενημέρ ωση, ήταν μ ία προσωπική
προβολή το υ Προ έδρου, ο οποίος π αρουσίαζε ως επισ τημονικό έργο
διάφορες εκδ ηλώσεις, οι οπο ίες προφανώς τις άκουσαν όσοι
παραβρέθηκαν.
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Δεν κεφα λαιοποιήθηκε σε επιστημο νική γνώση. Δεν τις έμαθε
κανένας. Δεν έγιν ε κανένα βήμα προς την επιστημονική πλευρά. Α υτό
είναι κά τι απαράδεκτο. Παλιό τερα γιν ότανε.
Πιστέψτε με είμαι αρκετά χρόνια στη χώρο του Επιμ ελητηρ ίου.
Δεν υπάρχ ει σήμ ερ α και πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσο υμε αυτό
θεσμι κά να ενισχ υθεί.
Αυτά ήθελα να πω. Δεν θα συν εχίσω ά λλο. Επίσης, ένα
τελευταίο. Υπάρχο υν οι προτάσεις από πάρα πολλές πλευρέ ς. Δεν έχω
ακούσει την πρότα ση του Προ έδρου του Τ εχνικού Επιμ ελητηρ ίου.
Δεν την έχω δει πο υθενά γραμμέν η. Δεν ξέρ ω αν υπάρχει.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε συν άδελφε. Ο συνάδ ελφος Γεωργάκης έχει το λόγο.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Λοιπόν, αν και μας έχει δοθεί η δ υνατό τητα εμάς που διαφωνο ύμ ε
κάθετα με α υτήν την πρό ταση για αλλαγή το υ θεσμικού πλαισίο υ, για τί
θέλω να υπενθ υμίσω ό τι η πρόταση είναι πολύ συγ κεκριμέν η και όχι
τόσο, πώς να το πω, φλο υ, καθόλο υ φλο υ δ εν είναι και μάλιστα ό ταν
τελικά επιτρ έπετα ι, βγαίνου ν ό λα σιγά – σιγά στη φόρα, απλά
χρειάζεται λίγο χρ όνος και χρ ειάζετα ι ο σωστός κόσμος να τα πει.
Είναι φανερό λοιπ όν ότι χρ ειάζεται κάτι πο λύ π ερισσό τερο από
αυτήν την εκδ ήλωση για να μπορέσει 16 Ιο υλίου, για να μπορέσει να
εκφραστεί ένα δυν αμικό, πο λύ π ερισσότερο από αυτό που είναι εδώ
μέσα, αλλά κυρ ίως επί της ουσίας ένα δυναμικό το οποίο έχ ει μ ία
μικρ ή επαφή ή μεγ αλύτερ η, μ ε τους συναδέλφους και την πλειοψ ηφία
των συναδέλφων έξω από εδώ.
Το απίστευτο επίσης είναι το εξής, ότι εμείς που διαφωνο ύμε
τοποθετηθ ήκαμ ε. Όλο αυτόν τον κα ιρό, όλο αυτό το χρόνο που δεν
προχωράει αυτό το τεράστιο έργο της αλλαγής το υ θεσμ ικο ύ πλαισίο υ,
είναι απίστευτο που όλες οι τοποθετήσεις είναι γύρ ω από και γιατί ρε
παιδιά δεν το αλλά ζουμε; Και τι ακρ ιβώς λέμ ε; Και δ εν το κα ταλάβαμε
τι λέμε τελικά.
Δηλαδή, καμία το ποθέτηση επί της ουσίας. Ε κτός από ένα πολύ
στεν ό επιτελείο γύρω από το Προεδ ρ είο της Αντιπρο σωπείας και από
τη Διοι κο ύσα και βασικά από τις ηγεσίες των παρατάξεων πο υ στα
βασικά ομονοο ύνε. Στη βασική πο λιτική γρα μμή ομ ονοούν ε. Δεν
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υπάρχει καμία μεγ άλη ιδιαίτερ η αντ ίρρηση, ιδιαίτερα α ν τα βρουν και
με τα εκλογικά, το πράγμα πετάει.
Το άλλο χαρα κτηρ ιστικό ήτανε α υτή η περιβό ητη εκδ ήλωση στη
Βουλή, αλλά κα ι στις άλλες συζητήσεις, ό ταν τοποθετήθηκαν
συνάδελφοι από τ ην Αν τιπροσωπεία με ένα πιο ο υσιαστικό τρόπο,
υπήρξε ένα εξής χ αρακτηρ ιστικό .
Συγνώμ η που θα, πώς να το πω, θα το εκχ υδαΐσω λί γο, άλλα
θέλω για να του δώσω μια σημα σία. Παράπονα και κλάματα για τη
σημ εριν ή κα τάστα ση των μ ηχανικών του ΤΕΕ, των Πο λυτεχν είω ν και
πάει λέγ οντας, όμ ως όλο ι συνεχίζο υν να ορ κίζον ται χωρίς να λέει
κανείς γιατί, στην ίδια πολιτικ ή που έφερ ε μέχρι σήμ ερα την
κατάσταση μέχρι εδώ.
Δηλαδή, στην απαξίωση του ΤΕΕ , στη διά λυση των
Πολυτεχνείων και της τρι τοβάθμια ς εκπαίδευσης, στην απόλ υτη
υποβάθμιση των μηχανικών ως εργ αζόμενων στην καθημεριν ή ζω ή
έξω, εί τε πρό κειτα ι για εμάς το υς ίδιους, είτε πρόκειται για τα παιδιά
μας.
Παρόλο λοιπόν που υπάρχει μία συγ κεκριμέν η πολιτική που μας
έφερε μέχρι εδώ, έχουμε μ ε έναν απίστευτο τρόπο συν έχε ια φων ές που
λέει, να γίνο υμε φορέας πιστοποίησης.
Όποιο παράδειγμα μέχρι τώρα έχ ει υλοποιήσει το ίδιο το ΤΕΕ
προς αυτήν την κα τεύθυν ση και οδήγ ησε στην τρ ομακτική υπο τίμ ηση
των μ ηχανικών μ ε κάθε τρόπο, δ εν λαμβάνεται υπό ψη, γιατί για
κάποιο λόγο είναι θ εόσταλτο είδος η πιστοποίηση. Πρ έπει να γίνει.
Όποιος ας πούμ ε κομμάτι λέει ότι το ΤΕΕ πρ έπει να, πώς να το
πω, αναβαθμιστεί, πρέπει να αποκτήσει ρό λο και τα λοιπά και τα
λοιπά. Ποιο ρόλο; Προς τα πού να αναβαθμιστεί; Ε κεί πάλι υπάρχει
μια θεόσταλτη εντ ολή, η οποία λέει συγκεκριμέν η κατεύθ υνση,
συγ κεκριμέν η πο λιτικ ή και αυτή πάλι ενιαία.
Για να πάμε λίγο στην ουσ ία και ό σο πιο γρήγορα γίνε ται, γιατί
είναι φαν ερό ό τι σε αυτήν την εκδ ήλωση δ εν χρ ειάζεται πολύ
αναλυτι κή τοποθέτηση, αλλά χρ ειάζεται το υλάχι στον ν α βάλουμε δ ύο
τρία σημεία.
Θα ξαναπιάσω από εκεί, το προ ηγο ύμενο. Υπάρχ ει το υλάχιστον
σε α υτο ύς πο υ συμ φωνο ύνε, ένα απίστευτο επιχ είρ ημα. Μα μπορεί να
παραμείνει το θεσμικό πλαίσιο ίδιο εσαεί;
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Όχι λέω εγ ώ. Τό τε να εκσυγχρονιστεί, να αλλάξει. Καν ένας δεν
λέει προς ποια κατεύθ υνση. Ξαναλέω, όταν μ ιλάει κανείς για την
κατεύθ υνση, από αυτό το στενό επιτελείο είναι όλα θ εόσταλτα. Δεν
υπάρχει γιατί.
Ας κάνουμ ε όμ ως μία προσπάθεια λίγο να κα ταλάβο υμε για τί
πρέπει να αλλ άξει και προς τα πού. Ο ρό λος του ΤΕΕ μέχρι σήμερα
είναι φανερό ό τι δεν μπορεί να πάει πολύ αναλυτικά. Θα το πω
κωδι κοποιημένα.
Ένας από πολλά χρόνια πριν, σε άλλη βάση συγκρ οτημ ένος
μηχανισμός, δ ηλαδή όταν οι μ ηχανικοί ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι
της ελληνικής κο ινωνίας και των εργαζομ ένων, με άλλο υς όρο υς
εργασίας και άλλο ρόλο στην παραγωγή, φτιάχνεται λοιπόν ένας
ομοιοεπαγγελματικός οργανισμός και προσπαθεί να διεξάγει ένα
είδο υς συνδικα λισμό που υποτίθ εται ενώνει όλο υς τους μηχανικο ύς.
Φυσικά όταν οι μηχανικοί γίν εται ένα τερά στιο Σώμα
εργαζομένων μ ε εν τελώς διαφορετικά συμ φ έρον τα, διαφορετική έν ταξη
στην παραγωγή, ό λο αυτό το ο ικοδ όμ ημα μπάζει νερά.
Αυτός ο ομοιο επαγγελματικός συνδ ικαλισμός γίνεται κάτι πιο
συγ κεκριμέν ο. Γίν εται συν τεχνια κός συνδικαλισμ ός και υπερασπίζ ει
μονάχα εκείνα τα κομμάτια τα οποία μπορούν να κρατήσουν δεμ ένο υς
γύρω από το άρ μα του το προηγ ούμεν ο διάστημα, ένα ευρ ύτερο
κομμάτι εργαζομένων μηχανικών από ένα είδος πολιτικής εξαγοράς,
δηλαδ ή με το δελτίο και το ρ ό λο του, με τις φορολογικές ελαφρ ύνσεις,
με τη συμμ ετοχ ή σε διάφορα προγράμ ματα και έργα και πάει λέγον τας.
Υπήρχε λοιπόν την καλή εποχ ή από Σημίτη και Λιάσκα και τα
λοιπά και τα λοιπά , ένας συντεχνιακό ς συνδικαλισμός, π ου υπεράσπιζε
τα συμ φέρ οντα υποτίθεται της πλειο ψηφίας των μηχαν ικών μ έσα από
αυτόν τον τρόπο.
Ένα είδος συμμαχίας κοινων ικής των κάτω με τους π άνω, που
φυσικά οι επάνω είχανε, τι είχανε; Είχανε το αποτέλεσμα και τη
δυνατό τητα να εκπροσωπούν κατά βάση τα μεγαλύτερα συμ φέρον τα
στον κατασκευαστικό τομ έα και σε αντίστοιχο υς τομε ίς της
παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα.
Και αυτό το ρό λο έπαιζε βασικά το ΤΕΕ. Αυτό το ρό λο βασικά
συγ κροτο ύσε και δεν τον πολυενδιέφερε τι γίνεται παρακάτω. Τι
γίνεται μ ε τους ν έους μ ηχανικο ύς, τι γίνεται μ ε τα πραγματικά το υς
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επαγγελματικά δικαιώματα, τι γίνεται με τους όρο υς εργασίας το υς.
Δεν το ενδιέφερ ε. Είχε να μοιράσει π αιχνίδι.
Υπήρχε όμως, ό λα αυτά είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Οι
πολιτι κές παρατάξεις, που δεν ήταν τόσο ενοποιημέν ες όσο έξω και
διασπαζόνταν, γιατί έπρεπ ε να παίξουν και προσωπ ι κά παιχνίδια,
υπήρχ ε μια τρ ομακτική συμ φωνία στη βασική πολιτική. Τρομακτική.
Όσες δ ιασπάσεις και να γινόν τουσαν, τελικά κατα φέρανε και
βγάζανε ένα ενιαίο πράγμα, μία ενιαία Διοικο ύσα . Πρ οωθούσε εν ιαία
συμ φέρον τα και πά ει λέγοντας.
Είναι παροιμιώδης η βυζαντιν ολογία του ΤΕ Ε , παροιμιώδης για
το πώς συγκρο το ύνται Διο ικο ύσ ες, Αντιπροσωπείες, Π ροεδρεία και τα
λοιπά και τα λοιπά, αλλά α υτό δεν αμ φισβ ητούσε πο τέ την πραγματική
γραμμή, που ερχό τανε κατά βάση από πάνω.
Και σε αυτά τα πλαίσια είναι φυσικά τρομ α κτικά δικαιο λογημ ένη
η απόλυτη αποστασιοποίηση της πλειοψηφίας των μηχα νικών. Δηλαδή
όταν ψηφίζο υν ο ύτε 30.000 πανελλαδικά σε ένα Σ ώμα άνω των
120.000 ανθρώπω ν, είναι φανερό ότι δ εν μπορείς να μιλάς για
νομιμοποίηση α υτού του μ ηχανισμ ο ύ έτσι όπως αυτή η γ ραφειο κρατία
θέλει να κάνει μ ε τα θ εσμικά πλαίσια που θ έλει να αφορούν όλους
τους μ ηχανικούς.
Και παρόλο που ψηφίζ ει μία μειοψηφία, αυτό το στενό επιτελείο
γύρω από το θεσμ ικό πλαίσιο θέλει με κάθ ε τρ όπο ν α επιβάλει την
ατζέντα και τον τρ όπο με τον οποί ο θ α προχωρήσει τις αλλαγές.
Εκτός από αυτό, πρέπει να κάνω και μία μικρ ή σημ είωση. Πο υ
βασίζονται όλα αυτά; Ποια είναι η κατάσταση των μηχ ανικών σήμερα
και γιατί γίνον ται κάπως έτσι τα πράγματα;
Να το πούμ ε και εδώ σύν τομα. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμι κό
επιστημόνων που όμως συμπιέζ εται τρομακτικά. Αυτή είναι η
πραγματική κατάσταση.
Συμπιέζεται τρ ομ ακτικά
και το υς οδηγ εί σε τρομακτική
απαξίωση σε ό λες τις πλευρές. Μισθο λογικές, επιστημονικές,
επαγγελματικές , ερ γασιακές, τρομακτικά.
Δεν μπορ εί να βρ ει ρόλο στην ίδια του τη ζ ωή το μ εγαλύ τερ ο
κομμάτι μετά το τέλος των σπουδ ών στα Πο λυτεχν εία. Η ανεργία και η
κατακρ ήμνιση των αμοιβ ών, που κατά βάση επιβ άλο υν σε μ εγάλο
κομμάτι οι ίδιοι ο ι συνάδελφο ι που έχουν εργοδοτικό ρόλο και είναι
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εδώ μέσα στην Αντιπ ροσωπ εία σε μεγάλο βαθμ ό, επιβάλλο υν α υτοί οι
ίδιοι οι συνάδελφο ι , αποτελεί το βασικό πυρ ήνα της κα τάστασης που
ζουν οι μ ηχανικο ί σήμ ερα και ό λα τα υπόλοιπα περί θεσμικο ύ
αντικειμενικο ύ πλαισίου πο υ πρέπει να δημιουργ ήσο υμε για να τους
αναβαθμίσουμε, είναι βλακείες στη κυριολεξία και για τους
περισσό τερ ους συναδέλφους κάνο υν το λάθος, εννοώ που πώς να το
πω, με ποιο ουσιαστικό τρόπο πρ οσπαθούνε να προσεγγίσουν το
πρόβλημα και όχι μέσω το υ μ ηχανισμ ού.
Κάνουν το λάθος να μετατρ έψουν σε αντικειμενικές πρα γμα τικά,
σε επιστημ ονοποίηση ας πούμε, μια κατάσταση αυτο ύ του είδους, η
οποία δεν έχει να κάνει με την επιστημονικότητα των μηχανικών.
Κατά βάση το στρ ώμα που συμπιέζεται περισσό τερ ο από ποτέ αυτή τη
στιγμ ή, είναι το πιο καλά εκπαιδευμένο, από τις καλύτερ ες σχο λές
βγαλμένο. Δεν είν αι εκεί το πρόβλημ α λοιπόν.
Κατά βάση δεν συμπιέζονται τό σο π ολύ οι συνάδ ελφοι που δεν
έχουν τό σο μεγ ά λες ικανότητες α ς πούμε επιστημο νικ ές και από
διάφορες ά λλες σχολές και από τα ΤΕΙ και τα λοιπά, αλλά
συμπιέζ ονται πάρα πολλοί σ υνάδ ελφοι οι οποίοι βγαίνουν από τα
Πολυτεχνεία και έχουν και διδακτο ρικά και μεταπτυχιακά και πάει
λέγον τας.
Και αυτό είναι χ αρακτηρ ιστικό , ότι δεν είναι αντικειμενικό.
Είμαστε στην τρ ο μακτική θέση να μπορούμε να αξιο ποιήσο υμε τις
τρομακτι κές τεχνο λογ ικές δυνα τότητες της εποχ ής μας μονάχα για να
μειώνο υμε μισθο ύς , ιδιαίτερα αν είσαι εργοδό της, μ ονάχα για να
μειών εις το υς εργαζόμενους στην επιχ είρησή σο υ και πά ει λέγοντας.
Να κάνω όμως και μία ιδιαίτερη αναφορά στα Πολυτεχνεία.
Γιατί το άκο υσα και μάλισ τα ακο ύω και την Πρ όεδρο συχνά να το λέει
αυτό. Γιατί υποτίθ εται είναι τρομακτική η κα τάσταση π ου γίνεται αυτή
τη στιγμ ή με τις συγ κεκριμέν ες κινήσεις, ξαναλέω τη λέξη επίτηδες,
νέας ανα … των Τ ΕΙ.
Συνάδελφοι να καταλ άβω, ποιος ήταν ο βασικός μοχλός αλλα γής
του σκηνικο ύ στα Πανεπιστήμια και στα Πολυτεχν εία; Ποιος; Θεός;
Κάτι ουδέτερο; Κ άτι μακρινό ; Δεν ήταν η Ευρ ωπαϊκή Έ νωση πο υ όλοι
εδώ μ έσα κα τά υπερασπίζονται;
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Δεν ήταν οι οδ ηγίες στη σχέση με τα πτυχία; Δεν ήταν η
ισοβάθμηση τριτοετών σπο υδών με π ενταετής; Π οιος είναι ο βασικός
μοχλός μ έσα από τον οποίο γίνεται α υτό πο υ ζο ύμε σήμ ερα;
Τα προηγούμ ενα νομοσχέδ ια τα οποία όλες οι πολιτικές δυνάμεις
συμ φωνο ύσαν, …των ΤΕΙ μ ε μία συγκεκριμ ένη διαδικασία,
διαμορφώνον τας αυτήν την περιβ όητη πυραμίδα σε πρωτ όγν ωρο
στάδιο το υ τεχνικο ύ κό σμο υ.
Σήμερα παίρνει ν έα χαρακτηριστικά. Ποιος τη δια μόρφωσε;
Κάποιος άλλος; Δεν ήτανε βασική πολιτική του ΤΕΕ αυτή; Δεν τη
διεκδι κο ύσαν ε η ΔΚΜ και οι προ ερχ όμενες από τη ΔΑ Π δυνάμεις στα
Πολυτεχνεία; Πο ιο ς τα έκανε αυτά; Ά γνωστος και από τη ΠΑΣΠ; ποιος
τα έκαν ε;
Γιατί έχει αυτό το πράγμα επίσης , ποιος είναι ο βα σικός το υ
στόχος; Γιατί γίν εται; Γίν εται ξέρω εγώ, ξύπνησε κάπ οιος Γιο ύνκερ,
κάπου, κάπο τε, πρ ιν καμιά εικοσαετία, γιατί αυτό έχει πολλά χρόνια
διαδικασία και είπ ε, γιατί δ εν το κάν ουμε α υτό πανελλαδικ ά;
Δεν έχει στό χο βασικά να υποβ αθμίσει ακριβώς αυτό το
εξειδ ικευμ ένο προ σωπικό εργαζομέν ων που είναι πληθ ώρα πλέον και
εντελώς αναγκαίο στη σύγχρον η παραγωγή;
Αυτός δεν ήταν ο βασικός στόχος; Ν α συμπιέσει τις σχ ολές . Μ ε
λάθος τρόπο υς. Ν α μειώσει τα επιστημονικά δεδ ομ ένα, να μειώσει το
χρόνο σπουδ ών. Π ολλο ύς τρόπους β ρ ήκανε.
Ακριβώς δηλαδή α φαιρώντας ουσιαστικά και το λέω, α υτό για ν
το κρατήσετε, για να δείτε προς τα πού προτείνο υνε την αλλαγή το υ
θεσμι κού πλαισίο υ σήμ ερα.
Βασικά ο στόχος και της Ε υρωπαϊκής Ένωσης και της κυρίαρχης
πολιτι κής εν τός Ελλάδας, ήταν ε ν α μειώσουν ε όσο είναι δυνατόν
ακριβώς αυτό που δίνει τη δυνα τότητα στον εργαζόμ ενο μηχανικό
συλλογι κά να διαπραγματευτεί.
Δηλαδή, τις εκπαιδευτικές του και επιστημον ικές το υ
ικανότητες. Η πλάκα είναι ότι γ ύρ ω από αυτό το πράγμα γίνονται
απίστευτες ακροβα σίες.
Δηλαδή, εφευρ ίσκουμε μάστερ τα ο ποία πρέπει να γίνουν στο
πενταετές και φυσικά όλα αυτά υπό τις πραγματικά, τις πραγματικές
συνθ ήκες και Ε υρ ωπαϊ κά, αλλά και στην Ελλάδα, πάνε περίπατο επί
της ο υσίας.
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Σημαντι κό . Τ ι έχουμε κάνει τελικά ; Έχο υμε δ ημιου ργήσει μία
θάλασσα σχο λών. απίστευτη, δ ημό σιων, ιδιωτικών, τριετών, διετών
τώρα, με τον Διαβ όλο υ, επιτρέπει κα ι διετείς, μ ε τα αν ωτατοποιημ ένα
Τ.Ε.Ι.
Διετών, τριετών, τεταρτοετών, πενταετών, ό λα, έχο υμε
δημιο υργήσει μια θάλασσα σχ ολών, που δ εν μπορ εί να ελέγξει κανείς
τι παράγουν, τι ακριβώς γνώσεις δίν ουν. Αυτό, όμ ως, ήταν, ξαναλέω,
επιλογ ή. Δεν έγ ινε τυχαία.
Και ερχόμαστε σήμερα να πούμ ε «π αιδιά, πώς μπορούμε να το
αντιμετωπίσο υμ ε αυτό; ». Και φυσικά, εφευρίσκουμ ε το θ εσμικό
πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.
Ποιες είναι οι β ασικές συν τεταγμένες αυτού το υ θεσμικού
πλαισίο υ, με τέσσερα λόγια; Από λυτη απόσπαση της άσκησης το υ
επαγγέλματος απ ό τις σπουδ ές που πραγματικά κάνει ο κάθ ε
μηχανικός. Δημιο υργία ενός πο λύπλοκο υ μ ηχανισμ ού επιλογ ής,
ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμ α, τι μηχανισμός, εννοώ θα βγει.
Υπάρχει το εξής. Όσοι τελειών ο υν Πο λυτεχνείο δεν είναι
σίγουρο ότι θα μ πορούν να ασκο ύν το επάγγελμα του Μ ηχανικού.
Αυτό είναι ο πρώτος και ο βασικός κανόνας. Θα ακο υστούν πο λλο ί
μηχανισμο ί. Θα μπουν διάφορα πράγματα στο τραπέζι. Αλλά κατά
βάση, α υτός είναι ο στόχ ος.
Δεύτερον, το Τ.Ε .Ε. θα μετατραπεί σε έναν επιχ ειρηματικό,
κρατι κό μηχανισμ ό, όπου πελάτες του θα είναι οι ίδιοι οι μηχανικοί.
Και μάλιστα, μ ε το ζόρι. Ή καλύτερ α, για να το πούμ ε με τα λόγια
σας, ο τεχνικός κό σμος, της οποίας π υραμίδα πρέπει να αποτελέσει το
Τ.Ε.Ε. και τα λοιπά.
Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει το Τ .Ε.Ε. να εντάξει το σύνο λο
του τεχνικο ύ κόσ μ ου, και των ΤΕΙ τζήδων και άλλων τεχ νικών ομάδ ων,
για να μπορεί να παίξει παιχνίδι. Όμως, στα πολλά, διαφορετικά
επίπεδα, την πρό σβαση στα οποία δε θα κρίνο υν οι πραγματικές
επαγγελματικές και επιστημονικές ικανότητες του κάθε ενός από αυτό,
αλλά θα υπάρχε ι μ ια βασική λέξη.
Η λέξη αποκλεισμός. Αποκλεισμ ός, δηλαδή, θα μπαίνουν
διάφοροι κόφτες στην άσκηση το υ επαγγέλματος, σήμ ερ α, με την τό ση
ανεργία, με αυτήν την κα τάσταση π ου υπάρχει στο επάγγελμα. Για
τους νέο υς κυρίως μηχανικούς θα υπάρχει η λέξη αποκλει σμός.
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Κλεί σιμο, δ ηλαδ ή, των δρόμων ανάπτυξης των εργασιακών και των
επαγγελματικών ικανοτήτων. Για την μ εγάλη π λειοψ ηφία των
μηχανικών, κλείσιμο το υ επαγγέλματος από το ίδιο το Τ .Ε.Ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Τις προτάσεις σας, συνάδελφε. Αν μπορείς να ολοκληρ ώσεις.
Κος ΓΕΩΡΓΑ ΚΗΣ:
Όπως και οι υπόλο ιποι;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι, γιατί;
Κος ΓΕΩΡΓΑ ΚΗΣ:
Τελειώνω. Λοιπόν, άλλο βασικό σημ είο σ’ αυτό το πρ άγμα. Να γίνει
το Τ.Ε. Ε. φορέας πιστοποίησης. Ό λα τα προηγο ύμ ενα, καταλαβαίνετε
ότι δεν έχ ουν καν ένα ιδιαίτερο νό ημα αν πρα γματικά το Τ.Ε.Ε. δεν
εξηγ ηθεί σ’ αυτό το επιχ ειρηματικό -κρατικό μ ον τέλο, που θα
πιστοποιεί και μά λιστα μ ε πληρωμ ή.
Και όχι μονάχα αυτό, θα προσφέρει και υπηρεσίες κα τάρτισης.
Για να είμαι πιο σύντο μος, το α φήνω λίγο αυτό, νομίζω γίνεται
κατανοητό. Γί νο νταν προσπάθειες με το IΚΕ Μ-ΤΕΕ, έγιναν
προσπάθειες με το υς ενεργ ειακο ύς μ ηχανικο ύς, με τους ενεργειακούς
επιθεωρ ητές, θα γίνουν κι άλλες, πολλές προσπάθειες, α υτό θα
αποκτήσει χαρακτηριστικό.
Υπάρχει κι ένα επίσης πολύ σημαν τικό, στο θεσμ ικό πλαίσιο το υ
Τ.Ε.Ε. Απόλυτη αυτονόμ ηση αυτο ύ το υ μηχανισμο ύ, που λέγεται
Τ.Ε.Ε.
Να σας πω κάτι, π οιο είναι πιο χαρακτηριστικό; Η συζ ήτηση για
τον προϋπολογισμ ό. Έμεινα έκπ ληκτος, σε δύο Αν τιπρ οσωπείες πριν,
που υπήρξε μια κο ινή θ έση, ό τι έτσι όπως πάει το Τ.Ε . Ε., δεν μπο ρεί
να επιβιώσει. Μπαίνει 2 -3 εκα τομμ ύρια τον χρόνο μ έσα.
Και ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης ποιος είναι, συνάδελφοι; Να
αντλο ύμε λεφτά, το λέω έτσι, πιο λαϊκά, από τους ίδιους το υς
μηχανικο ύς, προσφέροντας υπηρεσίες . Κάτι, δηλαδή, σα ν τις εταιρ είες
κινητής τηλεφωνία ς. Σε παίρνο υν τηλέφωνο και σου λένε «θ έλεις να
κάνω αυτό; Β εβαίως, πλήρ ωνε».
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Θεσμι κό πλαίσιο, συνάδελφε.
Κος ΓΕΩΡΓΑ ΚΗΣ:
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Θέλεις πολεοδομ ία; Πλήρωνε. Θ έλεις υπ ηρεσίες διαδικτυακές,
μηχανικέ; Π λήρ ωνε. Αυτό, από ό, τι φαίν εται, πάει να λύσει τα
πράγματα.
Όλα τα παραπάνω, τελευταίο σημ είο της αλλαγ ής του θεσμικού
πλαισίο υ, για να γίνουν, πρέπει να κλείσουν και οι τελευταίες δίοδοι
που έχ ουν απομείνει, για την επίδρ αση της απούσας, κατά τα άλλα,
πλειοψ ηφίας των μηχανικών στον π λήρ ως αυτο νομ ημ ένο μηχανισμό,
που λέγεται Τ.Ε.Ε.
Έτσι, γι’ αυτό προτείνον ται ακό μα πιο αντιδημο κρατικές
διαδικασίες οργάνωσης και εκλογής των οργάνων. Και η πλά κα είναι
ότι σε αυτό συμ φωνούν ό λοι.
Λοιπόν, νομίζω ό τι σ’ αυτό το πράγμα, όσο και αν αυτή η
αίθουσα είνα ι άδεια, κάθε φορά που θα επιχειρείτε κάτι τέτοιο, προς
αυτήν την κατεύθ υνση, νομίζω θα πλημμ υρίζει από φοιτητές, νέους
μηχανικο ύς και πάει λέγοντας.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδελφος Αβ ραμίδης, εκ μέρο υς του Συλλόγου Ε ργαζομένων στο
Τ.Ε.Ε.
Κος ΑΒΡΑΜ ΙΔΗΣ :
Καλησπέρα σας. Θέλο υμ ε να ευχαριστήσο υμ ε το Π ροεδρείο της
Κεντρι κής Αν τιπρ οσωπείας του Τ.Ε. Ε., που μας έδωσε το β ήμα, ώστε
να τοποθετηθεί ο Σύλλογος Εργαζομ ένων στην εκδήλωσή σας, με θέμα
το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.
Η βαρύτητα της εκδήλωσης είναι προφανής, π ρώτα από όλα για
τους μ ηχανικούς και την κοιν ων ία, αλλά επίσης και για τους
εργαζόμενο υς στο Τ.Ε.Ε, οι οποίοι α γωνιούν για το μ έλλον του φορ έα,
τον χαρακτήρα το υ, αλλά και τις συνέπειες που μπορ εί να έχουν οι
όποιες αλλαγές στις εργασιακές σχ έσεις.
Για το υς εργαζόμενους το υ Τ.Ε.Ε ., εδώ και χρόνια, βιώνουμε και
μια πραγματικότητα, που χρόνο με τον χρόνο και μ ήν α με τον μήνα
μεταβάλλει τον χα ρακτήρα του. Μια πραγματικότητα, που εκφράζεται
με την βαθμιαία ιδιωτικοποίηση βα σικών λειτο υργιών του φορ έα και
αποκαλύπτεται στο οργανόγραμμα που αποφασίστηκε στην Διοικούσα
Επιτροπή το υ Τ.Ε. Ε., στις 17 Απριλίου του 2018.
Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί κυβερν ητική πολιτική κατεύθ υνση
και για το Τ.Ε .Ε., μετά την περικοπ ή του δ ημό σιο υ πόρ ου του 2 %, με
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το Μνημόνιο το υ 4 039/201 2. Α υτή η πολιτική κατεύθ υν ση υλοποιείται
με την ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. διάφο ρων έργων , όπως προγράμματα
ΕΣΠΑ, training voucher, ηλεκτρο νικές πλατφόρμ ες αυθαιρέτων,
οικοδομ ικών αδειών και λο ιπά.
Έτσι, μετατρέπ εται ένα Νομικό Πρ όσωπο Δημοσίου Δικαίου, που
θα έπρεπε να έχει κομβικό ρό λο, όχι μόνο στην ανάπτυξη της χώρας,
αλλά και στο είδ ος της ανάπτυξης, έν αν φορ έα που αγωνίζεται για την
επιβίωσή του.
Μαζί με την ιδιωτικοποίηση το υ Τ.Ε.Ε., προχωρ άει και η
πολιτι κή π εριορισμού δαπανών, κατάργησης του ενημ ερωτικο ύ
δελτίο υ, κα τάργησης των επιστημονικών εκδ όσεών το υ και
υποβάθμιση το υ επιστημονικο ύ ρόλου του.
Η πολιτική αυτή οδήγησε το Τ .Ε.Ε . και στην υιοθέτηση του
οργανογράμματος που υλοποιεί την πιο ακραία νεοφιλελεύθερ η
αντίληψη για τη δ ομή το υ, όπως είν αι το κλ είσιμο, για την ακρίβεια,
εξαφάνιση της Βιβ λιοθήκης το υ Τμήμ ατος Κεντρ ικής Μ ακεδονίας, το υ
μεγαλύτερ ου Περ ιφερ ειακο ύ Τ μήμα τος. Και την εξα φάνιση, επίσης,
των επιστημ ονικών εκδόσεων το υ Τ .Ε.Ε. στο νέο οργανόγραμμα και
λοιπά.
Ακόμ η, όμ ως, οι σοβαρότερες επι πτώσεις είναι η απαξίωση και
υποβάθμιση των Περιφερ ειακών τμ ημάτων του Τ. Ε. Ε. σε γραφεία,
οδηγών τας τα σε σταδια κό κλείσιμο. Ενώ το ν εοφιλελεύθερ ο
οργανόγραμμα
καταργεί,
στο
π λαίσιο
α υτής
της
πολιτικής
κατεύθ υνσης, μια σειρά σημαντικές υπηρ εσίες και τμήματ α του Τ.Ε.Ε. ,
θεσμοθετεί το ο λωσδιό λου περ ιττό Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχο υ και
λοιπά.
Στην ίδια κατεύθ υνση, ανατίθεται από το Τεχν ικό Επιμ ελητήριο,
στη διαβό ητη ιδιωτική εταιρ εία REM ACO η εκπόνηση μελέτης για τη
βελτίω ση της επιχειρημα τικής λειτο υργίας και τ ης κεντρικής
υπηρ εσίας το υ Τ. Ε .Ε. Ενώ στην εταιρεία Κο υτούπ ης Α νδρέας & ΣΙΑ
Ε.Ε., παραδίδονται οι υπηρεσίες εσωτερικο ύ ελέγχο υ.
Είναι προφανές ότι και στις δύο περιπτώσεις, παραδίδονται σε
ιδιωτι κές εταιρείες κεντρικές λειτουρ γίες του Τεχν ικο ύ Επιμελητηρί ο υ
και των υπ ηρεσιών του.
Το Νοέμβριο το υ 2017, στη Συνεδρίαση της Διοικο ύσας
Επιτροπής του Τ. Ε.Ε. αποφασίστηκε κατά πλειοψ ηφία δημιουργία
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Αστι κής Μη Κερδ οσκοπικής Ε ταιρείας, με την επωνυμία Ινστιτο ύτο
Τεχνικού Επιμ ελητηρίο υ Ελλάδας. Πίσω από την αθώα επω νυμία το υ
Ινστι το ύτο υ, βρ ίσκεται η πλήρ ης ιδιωτικοποίηση το υ Τ. Ε.Ε., αλλά και
η αποδέσμευση το υ εκά στο τε Προ έδ ρου από οποιονδήποτε έλεγχο και
περιορισμό από τα υπόλο ιπα μέλη της Διοικο ύσας Ε πιτροπής ή την
υπηρ εσία του Τ.Ε. Ε.
Το Ινστιτο ύτο Τ .Ε.Ε., σύμφωνα μ ε το κα ταστα τικό το υ,
υποκαθιστά πλήρως τις υπηρ εσίες το υ Τ.Ε. Ε. και εμ φα νίζεται ισό τιμο
με το Τ.Ε.Ε. ακόμα και στον δημόσιο ρόλο το υ, σαν τεχνικός
σύμβο υλος της Πο λιτείας – Κ υβέρν ησης.
Συνεπώς, ανεξάρ τητα από τις αποφάσεις που θα ληφθο ύν και θα
αφορούν στο θ εσμ ικό πλαίσιο το υ Τ. Ε.Ε., ήδ η έχ ει θεσμοθετηθεί ένα
παράλληλο, ιδ ιωτικοποιημένο Τ.Ε. Ε., από την π λειοψηφία της
Διοι κο ύσας Επιτρ ο πής, με την θ εσμοθ έτηση του Ιν στιτο ύτου, Τ.Ε.Ε.
Όλα τα παραπάνω, γίνονται μ ε επιχειρήματα τον εκσυγ χρονισμό
των δομών του Τ . Ε.Ε. και την προσαρμογή το υ, για να αντιμετωπιστεί
το οι κονομικό πρό βλημα το υ φορ έα.
Οι περικοπές των τμημά των του Τ.Ε .Ε. και των υπηρεσιών του
προς τους μ ηχανικούς εμφανίζον ται σαν μονόδρομος. Αποδείχθηκε,
όμως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ότι οι μνη μονια κές περικοπές,
είτε αφορο ύν στις αποδοχές των εργα ζομένων είτε στις δομές και στις
υπηρ εσί ες προς τους πολίτες, στο ελάχιστο δεν εξασφαλίζο υν τη
βιωσιμό τητα του φορέα.
Αντίθετα, αυτές οι περικοπές ο δηγο ύν στην απαξίωση και στον
βαθμιαίο περιορισμό τω ν δραστηριο τήτων το υ, σε σημείο πο υ τον
καθιστούν τελικά περιττό.
Για το υς εργαζόμενους το υ Τ. Ε.Ε., η υπεράσπιση του δ ημόσιου
χαρακτήρα το υ Τ. Ε.Ε. είναι αδιαπραγμάτευτη και γι’ αυτό το αίτημά
μας για ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό π ροκρίν εται από
οποιοδήποτε άλλο.
Μαζί με τους εργαζόμενους ό λο υ το υ δημόσιο υ και του ιδιωτικο ύ
τομέα, σας κα λούμ ε να αγωνιστο ύμε, όχι για μια αδιέξοδη προσαρμογή
στην πολιτική πρα γματικό τητα της ο ικονομικής κρίσης, αλλά σε ρήξη
μαζί της και στην ανατροπή της. Σε αυτήν την κα τεύθυνση ευχόμα στε
να είναι και οι απο φάσεις σας για το θεσμικό πλαίσιο το υ Τ.Ε.Ε .
Ευχαριστώ.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε. Ο συνάδελφος Γιανναδάκης έχει τον λόγο .
Κος ΓΙΑΝΝΑΔ Α ΚΗΣ:
Λοιπόν νομίζω ότι ήταν καλή η συζ ήτηση μέχρι τα τώρα, ειπώθηκαν
και πράγμ ατα τα οποία δεν έχο υν συζητηθ εί. Και αυτό που έχ ει μία
ιδιαίτερ η αξία να βγει ως συμπέρα σμα από τη σημ ερινή διαδικασία
είναι ότι αν θέλουμε ως παραδοτέο, τουλάχιστον, αυτής της θητείας να
υπάρχει κάτι που να προωθεί την αλλαγή, όπως
ο καθένας την
αντιλαμ βάνεται, έχ ει δύο δρόμο υς.
Το ένα είναι
η πολιτικές δ υνά μεις που συγκρο τούν την
Αντιπροσωπεία μ ε όποια άποψη έχο υν, να ομονο ήσο υν ότι θέλο υν να
γίνει η Αντιπρο σωπεία στην οποία θ α γίνει η συζ ήτηση πλην της ΔΚΜ
που από ό,τι φαίνεται δεν θ έλει να συζητηθεί το θ έμα.
Παρένθεση, ο Νίκος ο Μ ήλης μίλησε για την διαδικασία το υ
ελάχιστο υ κοινο ύ παρανομαστή. Ν ομίζω ό τι α υτό π ου στο λήμμα
ελάχιστος κο ινός παρανομαστής θα μπορούσε να αντιπροσωπ εύσει
αυτή την περιγρα φή, είναι η συγ κρότηση του Προ εδρείο υ και της
Αντιπ ροσωπείας και της Διοικο ύσας. Γιατί;
Γιατί απλο ύστα τα εάν είχατε κάνει μία πολιτική συμφωνία ο ι
δυνάμεις που το συγκρο τήσατε, για τί δεν ήταν αναλογικό, άρα, για να
πεις ότι με κάποιο τρόπο εν πάση περ ιπτώσει ο καθένας πήρε αυτό που
του άξιζ ε, είχατε μ ία π ολιτική συμφωνία στα πολύ σοβα ρά θέματα που
θέλετε το Τ εχνικό Επιμελητήριο να προχωρήσετε, θα τα είχατε
προχωρήσει για τί τουλάχιστον έτσι γίνεται στην πολιτική.
Και για αυτό κιόλας σήμερα βλέπουμε, επειδή δεν υπάρχει
τίποτα ά λλο πέρα ν το υ ελάχιστο υ κοινο ύ παρανομαστή, αυτή την
εικόνα να μην είν αι ο Πρόεδρος το υ Τεχνικο ύ Επιμελητήριο υ παρών
και η συντριπ τική πλειοψηφία των μελών της Διοικο ύσας και δεν
αναφέρομαι στα μέλη ενδεχ ομέν ως που είναι από την Περιφέρ εια,
γιατί εδώ κάνο υμε και άλλες εξυπνάδ ες.
Βάζουμε Τετάρτη τους Πρό εδρους των περ ιφερεια κών, το υς
ξαναλέμε ελάτε την Δευτέρα, βάζουμ ε τη Δευτέρα τη δ ιαδικασία που
έβαλε η Πρόεδ ρος της Αντιπρο σωπείας και λέμε την Τετάρ τη ελάτε
ξανά για Διοικούσα.
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Γιατί εδώ πέρα, όπ ως καταλαβαίν ετε, δεν έχο υμε ά λλες δουλ ειές
να κάνουμ ε και το Αθήνα -Πάτρα ή το γενικώς στην Αθ ήνα το έχο υμε
γιατί θέλουμ ε να μετράμ ε χιλιόμετρ α.
Λοιπόν, λέω ότι ένας δρόμος είναι να ομονοήσουν τελικά οι
πολιτι κές δυνάμ εις κάνοντας μ ία αυτοκριτική και να πο υν ό τι θέλο υμε
να συζητήσο υμε π έντε π ράγματα συμφωνώντας ή διαφων ώντας.
Ο δεύτερος, πο υ ενδεχομέν ως θα κα λύψει και συναδέλφους πο υ
λέν ε ότι ενδεχο μέν ως δεν υπάρχει η ενημέρ ωση, ο διάλο γος, δεν ξέρ ω
εγώ τι, να βάλετε μία καταληκτική ημ ερομ ηνία ως Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας
ότι
μ έχρι
τότε
ό σ οι
θέλουν
είτε
να
επανατοποθετηθο ύν, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία ενδεχομέν ως και
εμείς καταθέσαμε εγκαίρως απόψεις θα θέλαμε ενδεχομένως να τις
ξανασυζητήσο υμε γιατί δεν υπάρχο υν οι πέτρες το υ Μ ωυσή. Και όταν
κάνεις ειλικριν ή διάλογο αυτό πρέπει να το α ναγνωρίζεις .
Και να πούμε ό τι μ έχρι τότε κατάθ εση προτάσεων και ό πως είναι
μετά σε ηλεκτρονική μορφή, όπως γίνεται στο open.g ov που γίν ετα ι
διαβούλευση στα νομοσχ έδια, να φύγει στα μέλη το υ Τ εχνικού
Επιμελητήριο υ και να αποφανθούν τελικά αυτά για τί εμείς φαίν εται
ότι δεν έχ ουμ ε την ωριμότητα ο ύτε να τους εκπροσωπο ύμε ο ύτε και να
αποφασίζουμ ε στα πλαίσια το υ θεσμικού πλαισίου γ ια αυτούς.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δηλαδή τι εισηγείσαι; Δημοψήφισμα;
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ:
Προφανώς, προφα νέστα τα. Και μάλιστα, για αυτό το είπ α στη μορφή
του o pen.go v επειδή σε ένα δημοψήφισμα αυτό που έχ ει πολύ μεγάλη
αξία είναι η κατά λληλη ενημ έρωση αυτο ύ που ψ ηφίζει, γιατί αλλιώς
μετά γίνεται παρωδία, μπορεί στο κά θε, όπως έχει γίνει το σεν τονά κι,
το οποίο βέβαια δεν διαβάζεται αν δεν έχεις p lotter το υλάχιστον Α0,
να το κάνο υμε ηλεκτρον ικό το σεν το νάκι και να κατεβ άζει drop do wn
ο καθένας ό,τι θέλει να διαβάσει για το κάθε άρθρο και να ψηφίζει
στον καθ ένα αυτό που θεωρ εί ότι είν αι καλύτερο . Δεν π ιστεύω να έχει
δημο κρατικά κανείς καμία αντίρρ ησ η επ’ αυτο ύ.
Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ:
Για αυτό δεν είμαστε ό λοι δ ημο κράτες.
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Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ:
Προφανώς. Εν ώ εσύ το γράφεις στον τηλεφωνικό κατάλογο τι είσαι.
Λοιπόν, το θ έμα είτε μ ε τον ένα τρ ό πο είτε μ ε τον άλλο για να
λυθ εί, αν δεν θέλο υμε να λυθεί μπορ εί να συν εχίσο υμ ε να συζητάμε ως
έχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβ λημα και σε α υτό. Ξέρ ετε, οι μ ηχανικο ί
θα ζήσο υν και χωρ ίς ένα Τ εχνικό Επιμελητήριο με αλλα γμένο θεσμικό
πλαίσιο.
Όμως υπάρχο υν θέματα που δ εν χρ ειάζονται αλλαγή θεσμικού
πλαισίο υ για να γίνουν. Και αυτά ενδεχ ομένως να είναι και πιο
σοβαρά.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο νομο σχ έδιο πο υ
συζ ητείτο για την αυτοδιο ίκηση από τις, δ εν ξέρω και εγώ 328 σελίδ ες
πόσες ήταν το νομ οσχέδιο, ό λος ο κα υγάς γινόταν για δ ύο σελίδες, για
την απλή αναλογική σε επίπεδο αυτοδιοικητικών και περιφερεια κών,
έτσι για να μιλάμε σοβαρά, παρότι είχε μ έσα πάρα πολύ σο βαρά
θέματα για την Το πική Α υτοδιοίκηση.
Και εδώ πάνω κάτω ίδια συζ ήτηση , δηλαδ ή το α κανθώδες πάνω
κάτω α υτό είναι για να μιλάμε ειλικρινά.
Και αν θέλο υμ ε ν α δούμε σοβαρά το Τεχνικό Επιμ ελητήριο ως
προς το ρό λο το υ θα ήθ ελα να π ω το εξής, τουλά χιστον με ό ση
εμπειρία μπορώ να έχω από αυτή την διαδικασία.
Το Τεχνικό Επιμελητή ριο μπορο ύμε ν α το δούμε με δ ύο τρόπους.
Συνήθ ως υπάρχουν και οι δύο. Ο ένας είναι ο συνδικαλιστικός και πώς
αυτό τοποθ ετείται στην πολιτική συγ κυρία την οποία συνήθως δεν την
προκαλεί το ίδ ιο, για να μιλάμ ε ξεκάθαρα, τοποθετείται συν ήθως. Το
καλό θα ήταν να δ ημιο υργεί εξελίξεις.
Και η δεύτερ η ο πτική, να το πο ύμε έτσι, είναι ότι είναι
πραγματικά ένα τεχνικό, επιστημονικό όργανο το οποίο προφανώς με
πολιτι κή, γιατί δεν είναι όλα αυτά άνευρα, δεν είναι μέσα στο κενό,
μπορεί να χαράσσει πολιτική έτσι ώστε να απαντηθο ύν και ζ ητήματα
τα οποία αυτή τη στιγμ ή δυστυχ ώς στο σύνολο των πολιτικών
δυνάμεων το υ πολιτικο ύ κόσμ ου στη χώρα μας δεν τα α κουμπάει.
Πρώτο και κύριο το δημογραφικό. Το ότι φτάν εις, δηλαδ ή, το
2050 να έχ εις φτά σει περ ίπου τα 8,5 εκατομμύρ ια πληθυσμό, το 75 %
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του εργατικού δ υν αμικού να είναι στην ηλικία 55 -64 και εμείς εδώ ως
Τεχνικό Επιμελητήριο, που μπορούμ ε να παίξουμε ένα κυρίαρχ ο ρόλο
στα εργαλεί α για να απαντηθούν τέτο ια ζητήματα, να λέμε ότι εντάξει
είναι ένας δρόμο ς που θα τον αντέξο υμ ε και προ φανώς με ένα
ασφαλι στικό πο υ δ εν θα υπάρχει, για τί ό ταν το 75 % είν αι σε αυτή την
ηλι κία προ φανώς δεν υπάρχει ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει καν ένα
ασφαλι στικό, γιατί τα συζητούσαμε α υτά και στο παρελθόν.
Θα ανοίξουμ ε αυτή την προοπτική του Τ εχνικού Επιμ ελητήρ ιου
που παλιότερα είχ ε; Δηλαδή να ανοίγουμε δρόμο υς αναπτυξιακούς με
τον τεχνι κό κόσμο, στον βαθμό πο υ τον αφορά γιατί δ εν είμαστε μόνο
εμείς συν τελεστές α ναπτυξιακο ί, αλλά έχουμ ε ένα σημα ντικό ρ όλο, να
ανοίξουμ ε τέτο ιους δρόμους ώστε πραγματικά να απαντήσουμ ε σε
σοβαρά ζητήματα όπως έχουν να κάνουν και με την ανεργία των
μηχανικών αλλά να απαντήσο υμε και σε ένα βασικό ερ ώτημα το οποίο
το αναδεικνύαμ ε και το συζ ητάγαμε πολλά χρόνια αλλά δεν το
πηγαίναμε λίγο πα ρακάτω.
Πάντοτε και οι γιατροί και οι μηχ ανικοί είχαν πολλαπλάσια
αναλογία ανά μονάδα πληθυσμο ύ α πό ό,τι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες.
Αυτό είναι δ εδομ ένο. Η Ελλάδα έχ ει περίπου 4π λάσια αναλογία
μηχανικών από ό, τι η Γερμανία. Κ αι κατα λαβαίνετε ότι δ εν έχο υμ ε
καν την ίδια παραγωγική βάση.
Άρα σε α υτό απαντάς με δ ύο τρόπους. Τρεις για την α κρίβεια. Ο
ένας τρόπος είναι να πεις ότι κλείνω το υς εισακτέο υς. Ο δ εύτερ ος
είναι να πεις ότι θ α κάνω κάτι ώστε π ραγματικά να μετασχηματίσω το
εκπαιδευτικό μο υ κομμάτι και το παραγωγικό ώστε αυτή η αναλογία
να μειωθεί, αλλά ν α μειωθεί παραγωγικά, όχι κατα σταλτικά όπως είναι
ο πρώτος.
Και ο τρίτος είναι απλά εμείς να πληρώνο υμε ως εκπαιδευτικό
φορολογικό σύστημα το υς μ ηχανικο ύς που θα πηγαίν ουν έτο ιμοι σε
άλλες χ ώρες πο υ έχουν μικρό τερ η αν αλογία γιατί αυτό κάνουμ ε τώρα.
Κατά βάση κάνο υμε ουσιαστικά έν α κράμα από αυτά τα τρία
αλλά το εν κατακλείδι, αυτό το bra in drain η εκρο ή επιστημονικο ύ
δυναμικο ύ σε αυτό καταλήγει, να πληρ ώνει δ ηλαδ ή το ελληνικό
σύστημα την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ειδ ίκευση και την
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εξειδ ίκευση αυτών που θα πάνε να γίνουν μ ετά δ ιευθυν τικά στελέχ η ή
παραγωγικά στελέχ η στο εξωτερικό.
Αν θέλουμε να συνεχίσο υμε να το κάνο υμε αυτό και αν το
Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρ εί ότι δ εν πρέπει να έχει λόγ ο σε αυτό τό τε
πραγματικά καλά κάνουμ ε, ας συνεχ ίσουμ ε με αυτό το ν τρόπο και ας
μην αναβαθμίσο υμ ε το Τ εχνικό Επιμ ελητήριο και το θεσμικό πλαίσιό
του πο υ λέει ενδ εχ ομένως ό τι δ εν μπορείτε να ιδρ ύετε τμήμα τα α ν δεν
έχετε σύμ φων η γν ώμη του Τεχνικο ύ Επιμελητήριο υ.
Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και κάτι ά λλο και εδ ώ έρχ εται η κό τα
με το αυγό μ ε το εκλογικό σύστημα. Μ ία διο ίκηση Τεχνικο ύ
Επιμελητήριο υ πο υ είναι σε μία λογική συνδιαλλαγής πο λιτικής με την
εκάστο τε πολιτ ική ηγεσία της Κυβ έρ νησης, προφανώς δεν έχει τα ίδια
αντανακλαστικά με μία διο ίκηση η οποία λέει ότι το Τ εχνικό
Επιμελητήριο επ ειδή είναι επιστημον ικός φορέα ς πρέπει να
επιβεβαιών εται.
Αυτή είναι μία και απαράλλακτη α ρχή πο υ πρέπ ει ν α έχει το
θεσμι κό πλαί σιο του ΤΕ Ε γιατί αλλιώς δεν είναι επιστημονικός
φορέας.
Είναι
απλά
μία
καρικατο ύρα
συν δικαλισμο ύ
που
συνδια λέγεται κατά περιόδους με το Χ, Ψ, Ζ υπουργό, κυβ έρνηση,
γενικό γραμματέα και οτιδήπο τε ά λλο, σίγο υρα πάντως δεν είναι
επιστημονικός φορ έας. Γιατί α ν δεν επιβεβαιών εσαι τι επιστημο σύν η
έχεις;
Αυτό σε επίπεδ ο Περιφέρειας είν αι πιο αντιληπτό γιατί τα
προβλήμα τα είναι πιο άμεσα και ο κόσμος έρχεται στο Τεχνικό
Επιμελητήριο κα ι ζητάει την άποψή το υ. Πο λίτες, φορείς,
συλλογι κό τητες, ή ίδια η αυτοδιο ίκηση.
Εδώ σε επίπεδο κεντρικό, λόγω του δ ιφυο ύς χαρακτήρα που έχει
το Επιμελητήριο στην Αθήνα, είναι πολύ πιο δ ύσκο λο. Θα κάνουμε
κάτι για αυτό; Ε μείς προτείναμ ε, για παράδειγμα, να φτιαχτο ύν
νομαρχιακές επιτρ οπές χωρίς να α λλάζουμε, δ ηλαδή, ό τι δεν θα έχο υμ ε
ένα σύστημα μητρ οπολιτικό αλλά να έχουμ ε νομαρχια κές επιτροπές σε
περιφερεια κές εν ότητες πο υ αντιστοιχ ούν ται με την Π εριφέρεια
Αττι κής για να μπορούν και οι μηχανικο ί αλλά και το Τεχν ικό
Επιμελητήριο να έχ ει άποψη για θέματα που έχο υν γεωγραφικό
προσδιορισμ ό μέσα στην Αττική.
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Αυτό είναι κάτι το οποίο στα περιφερεια κά είναι μεγάλο
εργαλεί ο. Γιατί δεν γίνεται από την Πάτρα, για παράδειγμα, να ξέρεις
τι γίνεται στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα
και οπουδ ήποτε α λλο ύ, για παράδειγμα, να πω έχεις πολεοδομικό
γραφείο, να το πω έτσι πο λύ απλά γ ια να το κατα λάβο υμε. Εδώ στην
Αττι κή δεν το θ έλο υμε α υτό .
Από την άλλη επειδή έβαλε και η ΔΗΣΥ Μ, είναι πρόβλημα
επιστημονικό, λειτουργικό για το Τεχνικό Επιμ ελητήριο το ό τι έχει
παραπάνω περιφερειακά απ ό την α ντιστοίχισή το υς με τις αιρ ετές
Περιφέρ ειες; Και δεν είναι πρόβλημα ότι το ένα Τεχν ικό
Επιμελητήριο, πο υ είναι και σε άλλη Περιφέρ εια, έχ ει άλλη άποψη για
την εκτροπ ή το υ Αχελώου και στο άλλο Π εριφερ εια κό Τμ ήμα, που
επίσης δεν ανήκει στην ίδια Π ερι φέρεια, έχει άλλη άποψη για την
εκτροπή το υ Αχ ελώου;
Ποιο είναι το πρό βλημα εδώ; Η διοικητική διαίρ εση ή ότι ένας
επιστημονικός φορ έας εκφράζει άποψ η ανάλογα με το π ού εκλέγεται;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ:
Προφανώς, γιατί αυτό είναι το εν κατακλείδι.
Τελικά, δ ηλαδ ή, ή θα αποφασίσουμ ε ότι θέλο υμε να α λλάξο υμ ε
πέντε πράγματα έτσι ώστε το Τ εχν ικό Επιμ ελητήριο να παίξει ένα
ρόλο όχι μόνο στο επίπεδο του συνδικαλισμο ύ αλλά να ανοίξει
δρόμους για να μπορέσο υν ο ι μ ηχανικοί να απασχο λο ύνται σε αυτή τη
χώρα και η Ε λλάδ α να παίξει ένα ρόλο στην ευρ ύτερ η περιοχή μ ε όλα
αυτά τα πλέον χα ρακτηριστικά που έχο υν να κάνο υν με τον κόμ βο
ενεργειακής ασφά λειας, πο υ έχ ουν να κάνουν με το ρό λο στις
συνδ υασμέν ες μεταφορές, αλλά τα ν α μελετ ήσει γιατί οι συνδ υασμέν ες
μεταφορές από μόνες τους δεν λένε κάτι γιατί μπορεί να μεταφέρ ει το
…και εδ ώ να μην μ ένει τίποτα.
Άρα, πρέπει να δεις τι ρόλο παίζει στη συν τήρηση, στα logistics,
πώς μπαίνει ο τεχνικός κόσμ ος σε αυτή τη διαδ ικασία για να
απασχοληθεί; Π ώς θα βάλεις μετά τις προδιαγραφές της άσκησης το υ
τεχνι κο ύ επαγγέλμ ατος για να μην μ παίνεις στην διαδικασία που λέει
ότι δ εν χρειάζεται να ειδικευτώ στο πο λυτεχνείο γιατί θα με
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εξειδ ικεύσει η αγο ρά. Γιατί και αυτή είναι άποψη που έχει κατατεθεί
διαχρονικά.
Και αφού τα λήξουμε ό λα αυτά να δούμε πώς πραγματικά θα
εκφράζεται η βο ύληση των μ ηχανικών σε αυτό και στις επόμ ενες
εκλογές.
Γιατί αν και ο ι επ όμενες εκλογ ές δεν έχο υν βασικά ερ ωτήματα
που να απευθυνθο ύν και εδώ ενδεχο μένως η Αντιπρο σωπεία μπο ρεί να
παίξει ένα τέτοιο ρ όλο, αν δεν θέλει ν α τον παίξει η Διοικούσα, εννοώ
το Πρ οεδρ είο, να οργανώσει τον δ ημ όσιο δ ιάλογο, γιατί σε ένα χρόνο
θα έχουμε εκλογές και η οργάνωση θ έλει το χρόνο της, να οργανώσει
το δημ όσιο διά λογ ο σε θέμα τα που ενδεχομέν ως έ χο υν αναδειχθεί και
κατ’ αυτή τη θητεία, απευθύνον τας συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τις
παρατάξεις οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθ ούν εν όψει των εκλογών
του 201 9. Δεν είναι κακό αυτό, είναι και ο ρόλος της Αντιπροσωπ είας
σε ένα μ εγάλο β αθμό που δ εν μπ ορεί να τον παίξει η Διοικο ύσα
προφανώς.
Άρα, για να μην κουράζω, ή θα αποφασίσουμ ε ότι θα κάνουμε
πέντε πράγματα για να κάνουμε καλύτερ η την ζωή μας, όχι αυτών που
είναι εδώ μέσα α λλά αυτής της χώρα ς, και πώς ο τεχνικός κό σμος θα
μπορέσει να είναι συν τελεστ ής εξέλιξης και εξόδου απ ό αυτό το τέλμα
που έχο υμ ε βιώσει τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά μ ε υγ ιείς όρο υς.
Ή θα κάνουμε εκλογές, ό σοι μπορο ύμε, όσοι συν εννο ούμαστε,
όσοι μπορ εί και να τα βρο ύμε, βρε αδ ερφέ, και δεν πειρ άζει τώρα εδώ
να μαζευτούμ ε ν α εκλεγ ο ύμ ε μεταξύ μας και μ ετά εντάξει αν
διαφωνο ύμε και σε πέντε πράγματα κάπως θα γίνει μπορεί και να μην
πάρουμε και ποτέ απόφαση, γιατί π αίζει και αυτό το ζήτημα, το αν
δηλαδ ή είτε μ ε τη βία είτε μ ε πρ όσχημα λες ό τι δ εν θα πάρετε
απόφαση, γιατί και αυτό έχει ακο υστεί εδ ώ μέσα, σε αυτή την
αίθουσα, και αν ακούγ εται α υτό εδώ μέσα, στο τέλος της ημ έρας,
ξέρετε, πο λλές φο ρές μπορεί να πιστεύουμε ό λοι μετα ξύ μας και θα
βάλω και το εα υτό μου σε αυτό , ότι εκφράζουμ ε μεγάλες μάζες,
μεγάλες πλειοψ ηφίες. Είναι αυτό που λέμε η περίφημη πρωτοπορ ία
των ριζο σπαστικών μειοψ ηφιών ή ενδεχομέν ως η ο κν ηρία κάποιων
απολίτι κων πλειοψ ηφιών.
Ε, ας πούμε ό τι εν πάση περιπτώσει θ α οργανώσουμ ε έν α σοβαρό
διάλογο εν όψει των εκλογών και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύν ες
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του ή θα βάλο υμ ε πέντε θ έματα στους μηχανικο ύς να μ ας πουν αυτοί
την άποψή το υς γιατί αν, ξαναλέω, δ ιασφαλίσο υμε μία ροή πολιτικού
διαλόγου και εν ημέρωση των μηχανικών οι οποίοι στο τέλος της
ημέρας ο ύτε λιγό τερο μορφωμένο ι είναι από εμάς, ο ύτε αδιάφορ οι
είναι, ενδ εχομ έν ως δυσαρεστημ ένοι είναι και α υτό εξηγ εί και τα
θέματα αποχής.
Και να απευθύνουμε και στο τέλος της ημ έρας, το είπαμε και
όταν συζ ητούσαμε για το παρατηρ ητήριο εργασίας, αυτό ελπίζω ό τι θα
ολοκληρωθεί σύν τομα, να απευθύνουμε εμ είς ερωτήμα τα στους
μηχανικο ύς και να μας πουν την άπο ψή τους. Δεν είναι κακό αρκεί να
μην γίν εται λαϊκίστικα, να γίν εται με ένα συγκρ οτημένο διάλογο όπο υ
θα ξέρετε ό τι για το τάδε άρθρο ισχ ύουν αυτές ο ι πέντε απόψεις.
Ποια σε εκφράζει περισσό τερο, αδερφέ; Α υτή. Μάλιστα, πάμε
παρακάτω. Δεν μπορούν να γίνο υν ηλεκτρον ικές ψηφο φορίες σε α υτό;
Προφανώς και μ πορούν να γίνουν. Μπορεί να διασφαλιστεί το
αδιάβλητο, προφαν ώς και μπορεί.
Και δεν νομίζω ότι ζητήμα τα που μπήκαν, και ορθώς μπαίνουν
γιατί και εμείς τα στηρίξαμε αυτά στις εκλογές, ό τι το να μπει
ηλεκτρονική ψηφο φορία χ ωρίς να έρ χεται στο παραβάν ο άλλος και ας
ψηφίζ ει από υπο λο γιστή, βάζει και άλλα ζητήματα.
Εδώ σε ένα δημ οψήφισμα τέτοιο δεν νομίζω να βρεθούν
εργοδότες πο υ θα λέν ε, παιδιά, ψηφίζουμε αυτό. Δηλα δή κάπως λίγο
απαγκιστρών ει και από αυτό το φόβο.
Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμ ε έν α πρώτο βήμα και να δούμε
και πώς λειτο υργ εί και ένα τέτοιο σύστημα.
Αυτά και σας ευχα ριστώ πάρα πολύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε, Θανάση. Ο συνάδ ελφος Πετρόπουλος.
Θα παρακαλέσω, επειδ ή η ώ ρα περ νάει και αραιώνει η ομάδα
εδώ που συζητάει, να είμαστε πιο σύν τομοι.
Κος ΠΕΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Θα προσπαθήσω ν α είμαι πολύ, πολύ πιο σύν τομος.
Τις προσωπικές μου απόψεις τις ξέρ ετε ως μέλος της
Αντιπροσωπείας, τις έχω πει και στις συνεδριά σεις τις σχετικές, και
της παράταξης την οποία πολλές φορ ές εκπροσωπώ.
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Εδώ είμαι όμως μ ε την θ εσμική μο υ ιδιότητα ως Πρόεδρος της
Π.Ο. Ε ΜΔΥ ΔΑΣ και πω τρ εις κο υβέντες κυρίως γ ύρω από αυτή την
ιδιότητα.
Η Ομοσπονδία μας δεν έχει συζ ητήσει το θέμα και αυτό δεν είναι
τυχαίο, είναι και αυτό μια πολιτική θέση. Έχει συζητήσει, βέβαια, το
μεγαλύτερ ο πρωτοβάθμιο σωμα τείο μας με περ ίπου 3.000 μ έλη,
ΕΜΔΥ ΔΑΣ Αττικής , και έχ ει σε συνέλευσή της, μάλιστα, καταλήξει
σε απόφαση η οποία είναι απορριπτική για τις προτάσεις θεσμικών
αλλαγών όπως έχ ουν αυτές κα τατεθεί στο διά λογο που διεξάγει η
Αντιπροσωπεία το υ Τεχνικού Επιμ ελητήριο υ. Και συν τάχθηκε και με
άλλο υς φορ είς που διοργάνωσαν κινητοποιήσεις κα τά τη διάρκεια
αυτών των συν εδριάσεων.
Η κεν τρική ιδέα, θ α την πω κωδικά γ ιατί την έχω ξαν απεί, είναι
ότι σε ένα τοπίο το οποίο αλλάζει, αλλάζει ραγδαία σε βάρος των
μηχανικών που ζ ουν από τη δουλειά το υς, είτε είναι δ ημόσιοι
υπάλληλοι είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε αυτοαπασχολο ύμενο ι.
Οι αλλαγές οι οποίες προωθο ύνται έχ ουν στο κέντρ ο το υς αυτο ύς
που επιβ ιώνο υν της κρίσης συν ήθ ως σε βάρος των υπολοίπων, οι
οποίοι εξωθούν ται εκτός επαγγέλματος ανεξάρτητα της ιδιότητας πο υ
περιέγραψα πιο πριν και αυτό αποτυπών εται κυρίως μέσα από τη
διάσπαση και τον κατακερματισμό. Αυτό που και εμείς σαν δημό σιοι
υπάλληλοι το ζο ύμ ε πάρα πολύ έν τον α αυτό πο υ λέμ ε τα μητρ ώα, τις
πιστοποι ήσεις.
Ποιο ΤΕΕ όταν έχ εις το μ ητρώο των ενεργειακών επιθ εωρ ητών
και ο άλλος βλέπει, επειδή εκεί βγάζει το ψωμί το υ, αυτό σαν κύριο
πεδίο άσκησης επ αγγελματικής δρα στηριό τητας. Ή το μητρ ώο των
ελεγκτών δόμησης. Ή το μητρ ώο των επιθεωρ ητών περιβ άλλον τος ή το
μητρ ώο των επιμ ετρ ητών δημ όσιων και ιδιωτικών έργων; Εκεί θα
ορίζονται πλέον οι συγκρο τήσεις τύπ ου επαγγελματικών συμφερόντων,
μόλις μπουν βέβαια και οι διαβαθμίσεις οι εσωτερικές και μέσα σε
αυτά τα μ ητρώα.
Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσο υν οι αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο, το υλάχιστον αυτές οι οποίες έρχονται προς συζ ήτηση, και
αυτό καν είς σαν εργαζόμενος και πολύ περισσό τερ ο ερ γαζόμενος στη
δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να είνα ι σύμ φων ος.
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Και νομίζω ότι αυτό αποτύπων ε και η απόφαση της μεγ αλύτερ ης
πρωτοβάθμιας έν ωσής μας της Ε ΜΔΥΔΑΣ Αττικής πο υ ξαναλέω ήταν
από συνέλευση.
Τώρα, σαν Ομοσπ ονδία δεν έχο υμ ε ασχοληθεί και το ότι δ εν
έχουμ ε ασχο ληθεί είναι και αυτό μία πολιτική θέση. Αν και έχ ει έρθ ει
λίγο το θ έμα στα π ηγαδάκια της συζήτησης, ο ορ υμαγδό ς των θεμάτων
που έχο υμε να αντιμετωπίσουμε ως ερ γαζόμενοι στη δ ημ όσια διοίκηση
οι μ ηχανικοί είναι τό σο συν τριπτικός που οι α λλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο του ΤΕΕ φαίνονται σαν κάτι πολύ μα κρινό, π ολύ ξένο προς
αυτό, αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν το υς συναδέλφο υς μας
που είναι η υποστελέχωση των υπ ηρ εσιών, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων
στο υς ιδιώτες συνεχώς και με κάθε τρόπο, ειπώθηκε πριν, το
νομοσχέδ ιο για τον Κλεισθ ένη, μία κουβέν τα που θα έπρ επε να αφορά
τον κλάδο των μ ηχανικών είναι ότι δίνει σε ανών υμες εταιρ είες για
πρώτη φορά την δυνατό τητα σύν ταξης, ανάθεσης και επίβ λεψ ης
μελετών και έργ ων, όχι μόνο μελετών, και έργ ων. Και αυτά
επεκτείν ονται και τα λοιπά.
Να πω για τα ασφαλιστικά που χθ ες βγήκε υπο υργική απόφαση,
όχι χθες, σήμ ερα βγήκε υπουργική απόφαση πο υ για πρώτη φορά θα
δώσει υπο τίθεται επίδομα ανεργίας και σε μηχ ανικούς μ ε 8
προϋποθέσεις οι ο ποίες είναι ένα αδιάβατο πλαίσιο που κανείς δ εν
μπορεί να το προ σεγγίσει.
Για τις συντάξει ς που έχουν να βγουν δύο χρόνια; Για τους
οργανισμούς πο υ πέτυχαν για πρώτη φορά αυτά τα …, μετά μία πολύ
θετι κή απόφαση κυρίως με την δ ουλειά της Ανατο λικής Κρήτης ότι
πρέπει να υπάρχει για πρώτη φορά, αποτυπώνεται με απόφαση το υ
Συμβο υλίου της Ε πικρατεία ς προβάδ ισμα στο υς Οργανισμούς των ΠΕ
έναντι των υπολοίπων κατηγοριών και κανένας φορέας δεν τον σέβεται
και δεν τον ακολο υθεί και πρέπ ει να ξανατρέχο υμε, να τα κυν ηγάμε.
Θέλω να πω ό τι τα θέματα είναι τό σα πολλά, τόσο πολύ σε βάρος
των εργαζόμεν ων μηχανι κών που οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο,
Θανάση, μ ε όλο το θάρρος αν βγεις να κάνεις δημ ο ψηφίσματα και
διάλογο με το υς συναδέλφο υς θα γελάει ο κόσμος με τις αλλαγές στο
θεσμι κό πλαίσιο όταν βιών ει αυτή την πραγματικό τητα σε ό λο το
πλαίσιο της ζωής του.
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Δηλαδή αν δεν π ας να μιλήσεις πολλά β ήματα πιο πίσω, ότι
πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο για να υπάρχει απασχόληση,
να μην υπάρχει b rain drain και τα λοιπά, όλα τα άλλα θα είναι εν
κενώ.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΠΕΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟ Σ:
Εντάξει, εκεί όμ ως είναι που πρέπει ν α γίνει ο διάλογος. Το άλλο είναι
εν κενώ, είναι μία διαδικασία που θέλει να πάει σε συγκεκριμέν ες
κατευθ ύνσεις.
Προαποφασισμ ένες από κάποιους, φαίνεται και από την
εγρήγορ ση πο υ είχ ε πριν ο συνάδελφος ο Μήλης, να τ ελειώνο υμε.
Τελειώνω μ ε το εξής. Μεταφέρον τας μία πείρα συνδικαλιστική,
αυτή έχω κυρίως, αυτή μπορώ να μεταφέρω, ότι σε όλο υς το υς
μαζικούς φορ είς, κοινωνικο ύς, συνδ ικαλιστικο ύς, πολιτικούς, πολύ
περισσό τερ ο θα έπρεπε να είναι κα ι για επιστημονικούς, οι α λλαγές
στον κα ταστα τικό χάρτη ήδ η από τα ίδια τα καταστα τικά, ήδη δηλαδή
από το ίδιο το θ εσμικό πλαίσιο α υτών των φορέων, προϋποθέτουν
ευρ ύτα τες συναιν έσεις.
Κανένα σωμα τείο , το τελευταίο από το Σύλλογο Γονέων μέχρι το
πρωτοβάθμιο σωμ ατείο, μέχρι μία Ομοσ πονδία εργαζομένων, μέχρ ι
οποιοδήποτε σύλλογο έχουν αυστηρό τατες δικλείδες διαλόγο υ,
προϋποθέσεων και αυξημένων πλειοψηφιών για να αποφασιστούν
αυτές οι αλλαγές στο θεσμ ικό πλα ίσιο και στο κα ταστατικό χάρτη
λει το υργίας οποιασδήπο τε ένωσης τέτοιο υ τύπου.
Δεν υπάρχουν στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Τεχνικού
Επιμελητήριο υ α λλά σαν αντίληψη στοιχ ειώδο υς δημο κρατικής
λει το υργίας μίας ένωσης τέτοιου τύπου χαρακτήρα, και δεν είναι
τυχαίο ότι υπάρχουν σε ό λο υς τους τέτοιο υ τύπο υ φορ είς, 2/3 , 3/4 με
παρουσία υποχρ εωτική α υξημέν η το υ σώματος το οποίο αποφασίζει,
δεν μπορεί να α λλάζουν με ένα τέτοιο τρόπο.
Πολύ περισσό τερ ο όταν έχ ουν μέσα προτάσεις αλλαγών οι οποίες
είναι, κατά τη γν ώμη μο υ, σε τελείως αντιδημο κρατική κατεύθ υνση.
Τέσσερα χρόνια εκλογ ές. Απευθ είας εκ λογή Προ έδρο υ, μείωση το υ
σώματος το οποίο εκλέγεται και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Να σε ρωτήσω κάτι, για να μιλάμε κιόλας. Δηλαδή επειδή εγ ώ από
την αρχή έθεσα το θ έμα ό τι π ού υπάρχει ένα consensus, μία
συναντί ληψη για ν α αλλάξει το θ εσμικό πλαίσιο.
Λέτε ό τι αν δ εν τεθούν τα θ έματα των εκλογών, πο υ τα βρίσκετε
αντιδημο κρατικά, συζ ητάτε αλλαγή θεσμικού πλαισίου ή θ εωρ είτε
ότι…
Κος ΠΕΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Πάμε για να ολο κληρώσουμ ε. Α υτή τη στιγμή η συζ ήτηση, η συζήτηση
για το θεσμικό πλαίσιο είναι άκαιρ η, δεν λέω ότι δεν έχει τη σημασία
της, την έχ ει, και αυτοτελώς, είναι άκαιρη, φορεμέν η από τα πάνω
χωρίς σοβαρή τεκμηρίωση, έχει προκύψ ει μόνο μέσα από κάποιες
επιτροπές και μο υ κάνει εν τύπωση, ο ι περισσό τεροι φο ρείς, πλη ν των
μελών, το υς εκπρο σώπους παρατάξεων και τέτοιο υς, ο ι περισσότεροι
φορείς κλήθ ηκαν 18, δεν είδα να φέρνουν μία άποψη για τις αλλαγές
στο θ εσμικό πλαίσιο.
Και αναφέρομαι στους φορ είς, τις επιστημονικές, πώς να το πω,
τους συλλόγους, μ ηχανολόγο ι, ηλεκτρ ολόγοι, τοπογράφοι, όσοι ήρθαν
τέλος πάντων, δεν είχαν να πουν κάτι γιατί προφανώς γιατί είναι άλλες
οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμ ή κυρίως.
Και τα περ ιφερεια κά, τα περιφερειακά αυτά κα τέθ εσα ν κάποιες
απόψεις οι οποίες όμως ξεφεύγο υν από αυτές που έχο υν συζ ητηθεί.
Να ολοκληρ ώσω μ ε το εξής ότι αυτό που θα ήταν μία διαδικασία,
για να μην τρώμε τα λυσσα κά μας σε αυτή τη θ ητεία, θα ήταν, Θανάση
και σε αυτό θα μπο ρούσαμ ε να συμφωνήσο υμε, να πούμ ε ότι ορίζ οντας
είναι οι επόμεν ες εκλογ ές το υ ΤΕΕ, ό τι οι παρατάξ εις που θα κληθούν
να εκπροσωπήσουν την επόμ ενη Αντιπροσωπεία πρέπει να κατέβ ουν με
θέσεις και με προ τάσεις και για αυτά τα ζητήματα. Και αυτές θα έχουν
μία σχετική νομιμ οποίηση μ ετά γιατί θα έχουν τεθ εί στην κρίση όχι
μετά και εκ των υστέρων. Ένα πράγμα τ ο οποίο μπορούμε να
συμ φων ήσο υμε.
Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως και οι φορείς και ο ι ίδιοι οι
συνάδελφοι μπορο ύν να φέρ ουν απόψεις και πιο συγ κεκριμ ένες σαν
αυτές πο υ υποτίθ εται, και να προχωρ ήσουμ ε έτσι.
Τελειώνω μ ε το ότι προσυπογράφω το πλαίσιο πο υ είπε ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων του Τ ΕΕ με την ένν οια ότι έχει όντως
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απόλυτη σχέση το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ μ ε τις α λλαγές πο υ θα
γίνει στον Οργανισμό το υ. Είναι απολύτως σωστό.
Και η υποβάθμιση των περιφερ ειακών τμ ημάτων , και τα είπαμε
και στην προ η γούμ ενη Αν τιπροσωπεία, από τμήματα σε γραφεία αυτό
συγ κροτεί μία συγκεκριμέν η κατεύθ υνση πο υ προϊδεά ζει και για το
ίδιο το θεσμ ικό πλαίσιο και την ίδια την λειτο υργία του
Επιμελητηρίο υ πο υ πάει να παίρνει λεφτά από το υς συναδέλφο υς, να
αναλαμβάνει αυτό να φτιάχνει τα μ ητρώα.
Και τελειώνω με αυτό. Οπότε η π ρόταση είναι πάμε για τις
επόμενες εκλογές
του ΤΕΕ όπο υ οι παρατάξεις θα κατέβο υν με
προτάσεις και για αυτό το ζήτημα και η επόμεν η Αν τιπροσωπεία και
όχι αυτή να προχωρήσει αυτή τη συζ ήτηση.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ Υ ΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Η συν άδελφος Βρ έντζο υ, η Πρό εδρος το υ Περιφερ ειακο ύ
Τμήματος Ανατο λικής Κ ρήτης.
Κα ΒΡ ΕΝΤ ΖΟ Υ:
Καλησπέρα. Εμείς στην Ανα τολική Κρήτη θέλω καταρ χήν να σας πω
ότι κάναμε μία κο υβέν τα σε επίπεδο Διοικο ύσας πριν τη συνάντηση
στη Βο υλή που έγινε, πριν εκείν η την Αντιπρο σωπεία, και σε επίπεδο
Αντιπροσωπείας.
Σε επίπεδο Διοικο ύσας αποφασίσαμ ε τις κατευθ ύνσεις τις οποίες
θέλο υμε να αλλάξει το θεσμ ικό πλαίσιο. Ενώ σε επίπεδο
Αντιπροσωπείας δ εν πήραμε κάποια α πόφαση όμως παρουσιάσαμ ε ό λες
αυτές τις πρ οτάσεις που έχο υν κατατεθ εί κατά καιρ ούς και μέχρι
εκείνο το σημείο στους συναδέλφο υς για να ενημερωθούν περίπου για
το πού πάει η κο υβ έντα σε σχ έση μ ε το θεσμικό πλαίσιο.
Επίσης θέλω να πω ότι στην Κρήτη πολλά χρόνια τώρα συζ ητάμε
για το θέμα το υ θ εσμικο ύ π λαισίο υ, δ ηλαδ ή έχει έρθει α νεξάρτητα και
δίνοντας τις δικές μας τις κατευθύνσεις και λέγο ντας διάφορες
απόψεις, χωρίς α παραίτητα να συγ κλίνο υμ ε πάντα, αλλά είναι ένα
θέμα που μας έχ ει απασχολήσει.
Το γιατί τώρα όμ ως φτάνουμ ε σήμερα εδώ και έχο υμ ε αυτή την
κακή, πραγματικά, και εικόνα και αποτέλεσμα και οι σύλλογοι να μην
είναι εδώ και όλα αυτά, νομίζω ό τι δεν είναι άμοιρο και της όλης
προετοιμα σίας που έχει γίν ει επί της ουσίας.
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Και αυτό έχει γίνει, θα το πω γιατί παράλληλα έχει γίν ει και με
τον Οργαν ισμό το υ ΤΕΕ πο υ επίσης μπλέκονται και θ α πω πάνω σε
αυτό, ό τι έχο υμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σεν τόνια και πάρα
πολλές συν εδριάσεις τις οποίες θα έπρεπε σήμ ερα να έχει γίν ει μία
προετοιμα σία, να έχουν έρθει περίπ ου το ποιες είναι οι κυρίαρχες, ή
τέλος πά ντων αν συγκλίνο υν κάποιες.
Και επίσης από την αρχή αυτό πο υ δ εν γίνεται γενικά δ εν γίνεται
στο Τ ΕΕ και α υτό πραγματικά είναι πολύ αρν ητικό γιατί υπο τίθεται
ότι έχο υμ ε ένα ορ θολογισμό σαν μηχανικοί και σκεφτόμαστε θ ετικά,
είναι ότι ό ταν θέλουμε να αλλάξο υ μ ε κάτι δ εν έχ ουμ ε μία έκθεση, μία
σύνοψ η, τι είναι α υτό που μας ενοχ λεί, τι είναι αυτό που δ εν δο υλεύει,
σε ποια κατεύθ υν ση θέλο υμε να το αλλάξουμε, πού θέλο υμε να τα
πάμε.
Και απλά ανοίγουμε εύκο λα, γιατί είναι εύκολο γενικά να
ανοίγει κανείς και ο καθέ νας μπορεί να το κάνει και να πει: πείτε μο υ
τι λέτε για τον Ορ γανισμό το υ ΤΕΕ, πείτε μο υ τι λέτε για το θεσμικό
πλαίσιο.
Αυτό είναι αχανές και δεν δημιο υργεί τις συνθήκες για μία
ουσια στι κή συζήτηση.
Και επίσης α υτό που δεν ξέρει ο απέναντι, ο συνάδ ελφο ς, το
μέλλος το υ περ ιφερειακο ύ, είναι ποια είναι η κατεύθ υνση; Α υτή τη
στιγμ ή η Αντιπρο σωπεία, τα μέλη το υ Πρ οεδρ είο υ ή ο Πρόεδρος, που
δεν είναι και εδ ώ σήμερα , πο ύ θέλο υν να το πάνε;
Γιατί στην ουσία σε αυτό πρ έπει να αντιπαρατεθ είς. Το να
βάζουμε ο κα θένας από 150 πράγματα δεν βοηθάει αν δεν πούμ ε ποια
είναι η κατεύθ υνση που θ έλο υμ ε να πάμε.
Σε αυτό , λοιπόν, εμείς, επ ειδ ή θα επανέλθω, κάναμε κουβέν τα
στη Διοι κο ύσα, πήραμε απόφαση και λέμ ε ότι η κα τεύθυνση που εμ είς
θέλο υμε να αλλάξει το θ εσμικό πλα ίσι ο είναι πρώτο και βασικό να
ενισχ υθεί ο ρό λος το υ ΤΕΕ . Θ εωρο ύμε ότι έχ ει θ έμα σε α υτό, έχει
χάσει από το κύρ ος το υ το Τεχνικό Επιμελητήρ ιο και πραγματικά
πρέπει όλες οι κιν ήσεις να βο ηθάνε σε αυτό.
Δεύτερον, θέλο υμε να εξελιχθεί σε σύμβο υλο της κοιν ωνίας και
όχι της Κ υβέρν ησης όπως είναι τώρα.
Και τρίτον θ έλο υμε να ενισχ υθεί ο ρόλος των περιφερεια κών
τμημά των με όποιο ν τρόπο. Με πάρα πολλο ύς τρόπο υς μπορεί να γίνει
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αυτό, αναφέρθ ηκε και ο συνάδελφος από την Πάτρα για ένα
γνωμοδοτικό όργα νο. Όχι εμείς θ έλου με να είναι και αποφασιστικό
αυτό το όργανο.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σύνθεση μεταξύ των
περιφερεια κών τμ ημάτων και της κεντρικής Αντιπ ροσωπείας και
διοίκησης.
Ο Πρόεδρος αν δεν είναι εκλεγμέν ος στην κεν τρική
Αντιπροσωπεία ούτε συμμ ετέχει, δεν υπ άρχει καμία εν ημέρ ωση για το
τι γίνεται, πώς γίν εται, πολλές φορές τα μαθαίνουμε έτσι. Δεν υπάρχει
αυτή η σύν δεση δ ηλαδή.
Και επίσης οι εκπρόσωποι της Α ντιπροσωπ είας στην ο υσία
εκπροσωπούν τις παρατάξεις το υς και όχι τα περιφερ ειακά τμ ήματα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ό τι έχ ει αποδειχθεί μ ε
ελάχιστες εξαιρ έσεις.
Άρα εμείς θέλο υμε λο ιπόν να ενισχυθ εί ο ρόλος των
περιφερεια κών τμ ημάτων και με εν διάμεσες δομ ές κα ι με ενδιάμεσα
όργανα αποφασιστικά, όχι γνωμο δοτικά.
Στην ο υσία η κεν τρική Αντιπροσω π εία είναι ένα όργανο που
εκφράζει κυρίως την Αθήνα, οι επιστημονικές επιτρο πές είναι μέλη
που εκπροσωπο ύν την Αθήνα, δ εν νο μίζω ότι εκλέγεται κανείς από την
Περιφέρ εια σε ό λο υς το υς 50, 60 πόσοι είναι που εκλέγονται από τις
επιστημονικές επιτροπές.
Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα και θεωρούμ ε ό τι το κύρος το υ
Τεχνικού Επιμελητήριου έχει τεράστια σημασία το αν αναβαθμιστεί
και από τα περιφερειακά τα οποία παίζουν ένα πο λύ σημαντικό ρό λο
αν μπορούν και αν προσπαθήσουν β έβαια σε επίπεδο Π εριφέρειας και
πραγματικά μ πορο ύν να παίξο υν ένα μεγάλο ρό λο στο ν α αναβαθμιστεί
το κύρος το υ ΤΕΕ συνο λικά.
Επίσης θέλω να πω εδώ σε σχ έση με το ότι συζητά με για το
θεσμι κό πλαίσιο σε σχ έση με τον Ορ γανισμό.
Η τροποποίηση το υ Οργανισμού που γίνεται αυτή τη στιγμ ή, η
προσπάθεια, μά λλον, τροποποίησης στην ο υσία είν αι μία έμμεση
αλλαγή θ εσμικο ύ πλαισίο υ.
Ειπώθηκε και στην προηγούμεν η Αν τιπροσωπεία και δεσμεύτηκε
το Προ εδρείο της Αντιπροσωπείας ότι θα γίνει μία κο υβ έντα για αυτό,
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μία συζ ήτηση σε σχέση μ όνο μ ε το θέμα αυτό το υ Ο ργανισμο ύ, που
άμεσα, εάν αυτό α λλάξει, δίν ει άλλο πλαίσιο στο θ εσμικό πλαίσιο.
Αυτή τη στιγμ ή το θεσμ ικό πλαίσιο έχ ει τμήμα τα. Αυτόματα,
λοιπόν, αυτά τα πρ άγματα συνδέονται.
Ένα άλλο πο λύ σημαντικό θέμα που ειπώθ ηκε απ ό κάποιο
συνάδελφο εδ ώ πο υ είπε για τη βαρύ τητα των ψηφοδ ελτίων πο υ πρέπ ει
να είναι ψ ηφοδ έλτια και δ εν ξέρω π ώς ακριβ ώς το είπ ε, είμαστε, σε
επίπεδο Διοικο ύσα ς που π ήραμε την απόφαση, είμαστε κάθετα ενάντια
στο να μπ ει πλα φό ν στη συμμ ετο χή των παρατάξεων στα πανελλαδικά
ψηφοδ έλτια.
Κάτι ποσο στά πο υ υπάρχουν σε προ τάσεις 3% να υπά ρχουν σε
όλη την Ε λλάδα, και όλοι αυτοί οι περιορισμο ί οι οποίοι στην ο υσία
μειώνο υν την δημοκρατία και μ ειώνουν και τη δ υνατότητα των
συναδέλφων να συμμετέχο υν και από την Περιφέρεια αλλά και από την
Αθήνα διό τι δ εν είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να συμμετέχ εις και
να εκφραστείς να πρέπει να φτιάξεις όλα αυτά τα ψηφοδέλτια σε ό λη
την Ε λλάδα.
Εγώ προέρχομαι από μία παράταξη που κατεβαίνο υμε στην
κεν τρική Αντιπρο σωπεία χρ όνια τώρα, το υς Α υτόνομ ους Μ ηχανικο ύς
Ανατολι κής Κρ ήτης, έχο υμε από το 2000 εκπροσώπ ους μας στην
κεν τρική Αν τιπρο σωπεία και κατεβ αίνουμε μ όνο στην Κρήτη, μόνο
στην Ανατο λική Κ ρήτη.
Και αυτό μας έχει βοηθ ήσει πάρα πο λύ και στο να δ ούμε και να
αφουγ κραστούμ ε και να είμαστε σε επαφή, ειδικά παλιότερα πο υ
υπήρχ ε, βέβαια, όλη αυτή, υπήρχ ε το newslet ter,
υπήρχαν οι
παρατάξεις που εξέφραζαν απόψεις.
Άλλο ένα μείον πίσω που δ εν βο ηθ άει διότι φαντα στείτε όταν
είχαμε ό λα αυτά, τις σελίδες α υτές που στέλναμε, προτάσεις και
διαβάζαμε εμείς της άλλης Ε λλάδας και τα λ οιπά, αυτό λο ιπόν εμάς
μας βοήθ ησε στο να αφο υγκραστο ύμε πράγματα, στο να έχο υμε
παραστάσεις, στο να ανταλλάσσουμ ε απόψεις που αυτή τη στιγμ ή δ εν
το έχ ουμ ε. Δεν υπάρχει δ ηλαδ ή αυτή η επικοινωνία πανελλαδικά.
Ένα
πολύ
μ εγ άλο
θετικό
πο υ
θα
μπορούσαμε
να
εκμ ετα λλευτο ύμε ως φορέας και ν α ανταλλάσσουμ ε απόψεις ήταν
αυτό. Και η συμμ ετοχή μας είναι μόν ο εκεί.
Αυτή τη στιγμή μ ε τις προτάσεις που έχω εγ ώ...
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κα ΒΡ ΕΝΤ ΖΟ Υ:
Εντάξει, θα ο λοκληρώσω, αλλά μιλο ύσαν συνάδελφ οι 20 λεπτά, μισή
ώρα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δυστυχώς ναι.
Κα ΒΡ ΕΝΤ ΖΟ Υ:
Δύο λεπ τά μόνο. Κλείν ω. Το υς αφήσατε αλλά καλό είναι να είμαστε
πιο δίκαιοι μ ε ό λο υς το υς συναδέλφο υς.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κα ΒΡ ΕΝΤ ΖΟ Υ:
Εγώ ναι, για τί ήρθα από την Κρ ήτη, ήρθα την Τ ετάρτη εδώ και
ξανάρθα σήμερα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εγώ να μείνω α λλά όλοι ο ι άλλοι….
Κα ΒΡ ΕΝΤ ΖΟ Υ:
Και εγώ μπορώ να μείνω αλλά δεν θα καταχραστώ το χρόνο, απλά
ζητώ να είμα στε π ιο δίκαιοι μ ε ό λους γιατί άκουγα πο λύ προ σεχ τικά
όλο υς το υς συναδέλφο υς.
Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω λοιπόν σε σχέση με αυτό
για τις κατευθ ύνσεις και μπορο ύμ ε και να τις καταθέσο υμε, θα ήθ ελα
όμως για να μπορέσει να προχωρ ήσει η συζ ήτηση και προτείν ουμ ε να
γίνει ένα μάζ εμα αυτή τη στιγμ ή για το πού βρισκόμ α στε, να γίνουν
κάποιες εισηγήσεις από τη μ εριά και της Διοικο ύσας εν δεχομέν ως και
ίσως και της Αν τιπροσωπείας για το τι είναι αυτό πο υ ζητάμε και τι
θέλο υμε.
Και από εκεί και πέρα να υπάρξει μία καλύτερ η συμμετοχ ή.
Προφανώς η συμμ ετοχ ή έχ ει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται ο ι
συνάδελφοι το Τ Ε Ε. Και α υτή τη στιγμ ή είναι απομ ακρυσμένοι οι
συνάδελφοι από το ΤΕΕ, γιατί; Για όλα αυτά που ειπ ώθηκαν και δεν
θα τα πω, και α υτό επίσης υποβιβάζει αυτή την κουβέντα που είναι
κρίμα γιατί πράγματι μπορούν να αλλάξο υν κάποια πράγματα και να
βοηθ ήσο υν στην κατεύθ υνση πο υ είπ α προηγουμ ένως.
Εντάξει, με κόψατε, δεν πειράζει. Ε υχαριστώ.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ. Έχ ει το λόγο ο συνάδελφος Γκορό γιας, Πρόεδρος
του Πανελληνίο υ Σ υλλόγο υ Χ ημικών Μηχανικών.
(Διάλογος)
Κος ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ :
Καλησπέρα, επειδ ή ήρθα στις 5:30 κα ι μου δόθ ηκε ο λόγ ος, σεβόμεν ος
τον κόσμο που είν αι εδώ είπα θα μιλήσω αργότερα για να μην πάρω τη
σειρά ανθρώπων π ου ήρθαν πολύ ν ωρ ίτερα. Ένα.
Δεύτερον, το ότι ο Σύλλογος δεν έχ ει κάνει εκλογ ές είναι θ έμα
Συλλόγο υ που δεν αφορά τους υπ όλοιπο υς εδώ μέσα φαντάζομαι,
ευχαρί στως να σου απαντήσω οποιαδήποτε στιγ μή έξω και
λογοδο τούμ ε για α υτό και στα μέλη μ ας.
Επί του θέματος τώρα.
Ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών δεν έχει πάρει απόφαση επί του
θέματος συγκεκρ ιμ ένα όμως επί σειρ ά ετών σε διάφορ α θέματα όπως
είναι τα επαγγελμ ατικά δικαιώμα τα είχ ε τοποθετηθ εί γενικά για το
θεσμι κό πλαίσιο του Τ εχνικού Επ ιμελ ητήριου και είχε εκφράσει
προτάσεις ο ι οποίες βρίσκον ται σε ό λα τα κείμενα και π ρο 7 ετών και
προ 10 ετών κ αι π ριν δικής μου προεδρίας και ά λλης πρ οεδρίας. Είναι
καταγεγραμμέν ες α υτές οι προ τάσεις και δεν θα πω τίπο τα παραπάνω.
Από αυτές τις προ τάσεις, λοιπόν, πά ντοτε ξεκινάμ ε από το εξής:
η αλλαγή ενός κα ταστα τικο ύ, όπως το συζητάμε και στο δικό μας
Σύλλογο π ρέπει να απαντά σε ένα ερ ώτημα: γιατί πρέπει να αλλάξουμε
το κα ταστα τικό; Γιατί πρ έπει να αλλάξο υμε το θεσμικό τρ όπο
λει το υργίας; Υπάρχουν προβ λήμα τα στα οποία αυτή η αλλαγή θα
προσφέρ ει κάτι;
Η απάντηση ό σον αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: ναι,
υπάρχουν πάρα πολλά προβ λήμα τα, πολλά εκ των ο ποίων δεν θα
επηρεα στο ύν καθό λου από την αλλαγ ή του θ εσμικο ύ πλαισίου, κάποια
όμως θα επηρεαστούν. Και απαντώ γ ρήγορα σε α υτό: ν αι, κρίνουμε ό τι
πρέπει να υπάρξει αλλαγή θεσμικο ύ πλαισίου για να λυθο ύν αυτά τα
προβλήμα τα.
Η διερεύν ηση αυτών των προβλημάτων, κάποια είναι αυτον όητα.
Η παρέμβαση του Τεχνικού Επιμ ελητήριο υ στα θέματα της κοινωνίας
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και της οικονομία ς όπως αυτά άμεσα και έμμεσα βρίσκο υν προβο λή
στα θέμα τα ανεργίας των μ ηχανικών , στα θ έματα του επιστημο νικο ύ
κόσμο υ, το υ brain drain, όλων αυτών των θεμά των τα ο ποία είναι λίγο
πολύ γνωστά. Δεν χρειάζεται να τα πω.
Ναι, το θ εσμικό πλαίσιο μπορ εί με κάποιες παρεμβάσεις
θεσμι κές και ριζο σπαστικές να δ ώσει λύση σε ορισμ ένα από αυτά ή
τέλος πάντων ένα μικρό πο σοστό λύσης.
Ξεκινάμε όμ ως έν α διάλογο για αλλαγή θεσμικο ύ πλαισίου ό ταν
δεν υπάρχει εισήγ ηση το υ Προέδρ ο υ το οποίο πραγματικά δεν έχω
συν ηθίσει σε τέτοιες διαδικασίες, συνήθως ο Πρόεδρος , το Προεδρ είο
έχουν ένα κείμεν ο εισήγησης και από κάτω ακο ύγο νται π ροτάσεις,
εκτός και αν αυτό θεωρ είται ένα brain stor ming από τη βάση
προκειμ ένο υ να γεννηθούν με τέτοιες εισηγήσεις, τό τε το δέχομαι.
Υπό αυτή την έννο ια θα συμ φων ήσω με το συνάδελφο τον κύριο
Γιανναδάκη, εφό σον αυτή η συζήτηση είναι brain sto r ming
προκειμ ένο υ όλοι να καταθέσο υν προτάσεις, ας καταθέσο υν τό τε και
τα μέλη το υ Τεχ νικο ύ Επιμελητήριου, ό λοι οι μ ηχα νικοί πάνω σε
συγ κεκριμένα θ έμα τα να πουν τις απόψεις το υς γιατί μάλλον είναι ένα
brain stor ming.
Αν δεν είναι και πάμε άμεσα για αλλαγή θ έλο υμ ε εισ ήγηση για
να τοποθετηθο ύμε επί εισήγ ησης.
Σίγουρα χρ ειάζονται τροποποιήσεις όσον αφορά το πό σα χρόνια
εκλέγεται ο καθέν ας, πώς μπορεί να εκλεγ εί, θέμα τα ασυμβιβάστων,
θέματα τρόπο υ εκλογής, αν πρέπει να ψηφίζο υμε σε παραβάν στον 21 ο
αιώνα, ακόμα και ανατο λικές χώρ ες αυτά τα έχο υν λύσει ήδ η.
Θέματα άμεσης δ ημοκρατίας, δ εν μπορούν πάντο τε 5 , 10, 20 ή
500 σοφο ί να αποφασίζο υν για θέματα τα οποία ενδεχομέν ως να
αφορούν το υς χιλιάδες μηχανικο ύς μ έλη του Επιμελητηρίου και τελικά
δεν το υς ακουμπά νε καθόλο υ βλέπο ντας τα αποτελέσματα από όπου
βλέπο υμε πόσο ι συνάδελφοι φεύγουν στο εξωτερικό και πόση είναι η
συμμ ετο χή σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Άρα εδώ δ εν υπάρχει αριστεία, προφανέστατα, δ εν υπάρχει η
λογική του Π λάτωνα, υπάρχουν κάποιοι άριστοι ο ι οποίοι είναι
δημοφιλείς και είν αι και παντογνώστες και αποφασίζουν. Πρέπει να τα
δούμε αυτά τα θέμ ατα.
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Να αποφασίζουν ο ι συνάδελφοι και να τους δίνο υμε το λόγο με
άμεση δ ημοκρατία σε μία φάση όμως όπου συλλέγο υμ ε απόψεις, όπως
λέμ ε εδ ώ κάνο υμε ένα brain sto r ming .
Όταν θέλουμ ε να πάρουμε κομβικές α ποφάσεις, όπως είν αι για το
καταστατικό, έχο υμε μία αν τιπροσωπευτική δομ ή μ έσα στο ΤΕΕ,
υπάρχουν εκπρό σωπο το υς οποίο υς καλώς ή κα κώς κάποιοι το υς
ψήφι σαν στη βάση των παρατάξεων, στης βά ση αριστείας, στη βά ση
αναγνώρισης, και φέρνουν την ευθύν η των προτά σεων και της
υλοποί ησης των πρ οτάσεων αυτών.
Άρα έχο υν ευθύν η να φέρνο υν συγ κεκριμέν η εισήγηση για τον
τρόπο λειτουργίας το υ ΤΕΕ , εφόσο ν ζητήθ ηκε και από το Σ ύλλογο
Χημι κών Μηχανικών να συμμετέχ ει σε α υτό το διάλογ ο δεσμ ευόμασ τε
ότι θα κάνο υμε την ανάλογη διαβ ούλευση στα μ έλη μας και θα
στείλο υμ ε στο χρ ονικό πλαίσιο που θα μας πείτε, συγ κεκριμέν ες
απόψεις πέρα από αυτές πο υ ήδ η έχο υμε εκφράσει, θα τις συνοψίσουμ ε
και αυτές.
Πρέπει να μπει ένα συγ κεκριμέν ο χρο νοδιάγραμμα για όλ α αυτά.
Και αν δο ύμε ό τι τελικά δ εν υπάρχει ένα μίνιμ ουμ ή τέλος
πάντων κοιν ής συνισταμέν ης ιδ εών και προτάσεων το βρίσκω πολύ
σωστή ιδ έα να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα για τις επόμενες
εκλογές το υ Τ εχ νικο ύ Επιμελητήρ ιου όπου κάθε παράταξη να
τοποθετηθ εί,
ο κάθε υποψήφιος να τοποθετηθ εί προκειμένο υ να
υπάρξουν συγ κεκρ ιμένες απαντήσεις και να δοθεί από τον ίδιο τον
κόσμο , πλέον άμ εσα, γιατί και α υτό πέρα από τη δ ημοσκόπ ηση την
ηλεκτρονική, και η ψηφο φορία είναι μορ φή έκφρασης, να
τοποθετηθο ύν λο ιπόν οι παρατάξεις και οι συνάδελφοι μηχανικο ί να
ψηφί σουν ποια παράταξη έχ ει, τέλο ς πάντων ποιες είναι οι απόψεις
αυτές οι οποίες το υς εκφράζο υν και θα πρέπει να υλοποιηθο ύν.
Αν δούμε ό τι δεν υπάρχει κοιν ή συνισταμέν η επί της ταμ πακέρας
κάποιων ειδικών θεμάτων ναι το θεωρώ προβ ληματικό το ό τι το
Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ε λλάδος
εκπροσωπεί
μόνο
το υς
διπλωματο ύχο υς μ ηχανικο ύς και το θεωρεί και ο Σ ύλλογος Χ ημικών
Μηχανι κών αυτό σε επί σειρά 20 ετίας τοποθετήσεις το υ.
Μιλάμε
για
Τεχνικό
Επιμ ελητήριο
όχι
διπλωματούχ ων
μηχανικών, του τεχνικο ύ κόσμο υ. Κ αι θα πρέπει να δ οθεί απάντηση
σε αυτό.
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Δεν συμ φωνώ με τα θέματα του Παν επιστημίο υ Δυτικής Αττικής
και όλα αυτά, είνα ι προφανές ότι αυτά μας βρίσκουν αντίθετους και ο
Σύλλογος Χ ημικών Μηχανικών και εμ ένα προσωπικά.
Παρόλα αυτά ό μως υπάρχει έν α χρόνιο πρόβ λημα της
εκπροσώπησης α υτού το υ τεχν ικο ύ κόσμου στο
ο ποίο Τεχνικό
Επιμελητήριο εδ ώ και χρόνια κρ υβό ταν πίσω από το δά κτυλό του και
καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς, θα πρέπει επιτέλο υς να πάρει μία
απόφαση η οποία ν α είναι ξεκά θαρη. Πολύ ξεκάθαρη.
Ειδάλλως κινδυν εύουμε, όπως συν ήθως γίνεται σε όλα τα
νομοθετήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκές
οδηγίες είτε από ευρ ωπαϊκο ύς ή παγκόσμιο υς ορ γανισμούς, τα
προβλήμα τα λύν ουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς και στο τέλος πάντα
υπάρχουν λύσεις.
Άλλο Επιμ ελητήριο; Άλλο ιν στιτο ύτο ; Κανένα ινστιτούτο; Πάντα
υπάρχουν λύσεις. Η ζωή, η κοιν ωνία και η οικονομία β ρίσκει πάντοτε
λύσεις.
Εάν, λοιπόν, το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν απαντήσει μ ε το χέρ ι
στην καρδιά ξεκάθαρα και αν δώσε ι μία απάντηση στον υπό λοιπο
τεχνι κό κόσμ ο π οιος είναι ο ρό λος του, τι ρ όλο μπορεί να
διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια και για αυτούς, τό τε 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
Διπλωμα το ύχων Μ ηχανικών 5ετο υς φοίτησης, ενιαίες και αδιάσπαστες
σπουδές. Ας τα β άλουμ ε όλα α υτά και τό τε θα είμαστε ακριβώς η
ταυτότητα το υ φορ έα τον οποίο εκπρο σωπούμ ε.
Αν θέλο υμ ε να λεγόμαστε Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να
απαντήσο υμ ε σε α υτά.
Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ πο υ κάπο ιες προτάσεις του Συλλόγο υ
μας που μίλαγαν για τη δ ιαβαθμισμ ένη τεχν ική ευθ ύν η με βάση τα
χρόνια εμπειρίας, όχι τις πιστοποιήσεις, ούτε τα σεμιν άρια, πρέπει να
παίζει ρόλο στο επάγγελμα το υ μηχανικο ύ γιατί οι ε ξελίξεις
προχωρούν, οι σπουδές προχωρο ύν, είναι οξύμ ωρο να λέμε ότι
θέλο υμε πολυτεχν εία να δίνο υν γεν ική γνώση στο υς μηχανικο ύς και
την ειδι κή γνώση θα την πάρουν από την αγορά, από το δ ημό σιο
δηλαδ ή τομέα ο ο ποίος δεν αναθέτει πλέον, όπως α κο ύσαμε από τον
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εκπρόσωπο, τις κατ’ εξο χήν δ ουλειές των δημο σίων λειτο υργών, τις
αναθέτει στον ιδιωτικό τομ έα, άρα δεν εκπαιδεύον ται.
Στον ιδιωτικό τομ έα που δίν εται αυτή η ειδική γνώση πάνω σε
συγ κεκριμένα αν τικείμ ενα που δεν πρέπει, λέει, να τα κάνουν στα
πανεπιστήμ ια γιατί είναι η απόλυτη εξειδίκευση, βγαίνουμε έξω και
τελικά τι β λέπο υμ ε; Β λέπο υμε μ ία β ιομηχανία συρρικν ωμέν η, τεχνικό
κόσμο συρρικνωμ ένο και κόσμο ο οποίος με τα εφόδια τα οποία καλώς
πήρε από το πολυτεχνείο, πο υ αξιο λο γείται και φαίνεται ότι είναι καλά
τα εφόδια που το υ δίνει, πάει και βρίσκει δο υλειά έξω.
Άρα και αυτό είν αι ένα ερώτημα π ου πρέπει να απαντήσουμ ε.
Πού μπορεί όν τως το θεσμικό πλα ίσιο το υ ΤΕΕ να δώσει τέτοιες
λύσεις με τη διαβ αθμισμέν η δ ηλαδ ή κατο χύρ ωση του επαγγέλματος
του μ ηχανικού μ ε β άση τα χρόνια εμπειρίας και το πραγματικό
βιογραφικό, τι έχ ει κάνει ο καθένας σε αυτά τα χρόνια ζ ωής.
Γνωρίζ ετε όλοι ό τι και ο Σ ύλλογος Χημικών Μηχανικών έχει
εκφραστεί αντίθ ετα με το ένα πτυχίο, ένας τίτλος σπουδών με
κατοχ υρωμ ένα επαγγελματικά δικαιώματ α εφ’ όρο υ ζωής, δηλαδή ό λα
τα δικαιώμα τα πάνω στην ταμπέλα.
Αν ισχ ύει α υτό τό τε δ εν είμα στε Τεχνικό Επιμ ελητήριο, το λέω
κατ’ αντιστο ιχία, είμαστε διπλωματούχων μ ηχανικών. Ο τίτλος λέει
πολλά και το κατα στατικό λέει πολλά άρα θα πρέπει να τα δούμ ε και
αυτά τα θ έματα.
Η παρέμβαση το υ Τεχνικο ύ Επιμελητήριο υ στα προγ ράμματα
σπουδών έπρεπε ν α έχει γίνει εδώ κα ι πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον
να υπάρχει μία άποψη εκπρο σώπων του Τ εχνικού Επιμ ελητήριο υ που
επίσης σχ ετίζον ται με την επιστημον ική ειδικό τητα και όχι να είναι
ένα άτυπο όργανο, σε κάποιες σχο λές είναι τελείως άτυπη αυτή η
διαβούλευση για αυτό και έχο υμ ε προγράμματα σπουδών που δεν
έχουν κανένα αντίκρισμα με τις πραγματικές ανάγκες του τεχνικο ύ
κόσμο υ. Καμία απ ολύτως επαφή.
Βεβαίως εδ ώ δικαιολογώ ότι υπά ρχουν υπο υργοί οι οποίοι
νομίζουν ό τι θα β ρουν στο σο ύπερ σύστημα να εκπαιδεύσουν όλη την
Ελλάδα. Σ το τέλος δημιο υργο ύν σχολές χωρίς αντίκρισμ α απλά για να
εξυπ ηρετήσο υν το πικά συμφέρον τα ή επαγγελματικά συμφέρον τα ή δεν
ξέρω τι άλλα, μπο ρεί να είνα ι και οικογεν ειακά συμφέροντα από ό,τι
φαίνεται το υλάχιστον την τελευταία δ εκαετία.
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Βλέπο υμε να ανο ίγουν πανεπιστήμ ια εν μία νυκτί, χωρίς να
ερωτά ται το Τεχνικό Επιμελητήριο, πολυτεχν εία εννοώ, πολυτεχνικές
σχολές και τεχνικές σχο λές, για τί αν θέλο υμε, εί πα με, να είμα στε
Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπ ει να έχουμε άποψη και για το τεχνικό
επάγγελμα.
Αν είναι δ υνατόν, έχουμε α υτή τη στιγμ ή ένα νομ οσχέδιο στο
οποίο ξέρω, γνωρ ίζω ότι η Αντιπρο σωπεία έχ ει αν τιδρά σει σε αυτό και
καλώς έχει αντιδ ράσει, έχο υμε τα ΑΤΕΙ , γιατί εκεί τα αφήσαμε,
έχουμ ε τα ΑΤΕΙ τα οποία πια γ ίνονται πανεπιστήμια, η πλήρ ης
ισοτίμ ηση.
Και αναρωτιέμαι τελικά στη βιομ ηχα νία στην οποία χρ ειάζονται
εργοδηγο ί, στην β ιομηχανία στην ο ποία χρειάζονται εξειδ ικευμ ένοι
τεχνί τες, όχι πο υ έμαθαν το επάγγ ελμ α δουλεύοντας κάλφας πίσω από
ένα παλιό, αλλά που χρειάζονται και μία τεχνική γνώση στο να
εφαρμόζο υν πέντε πράγματα, στο να φτιάξο υν ένα ηλεκτρολογικό
πίνακα μέσης τάσης, να το φτιάξο υν ό χι να το σχ εδιάσο υν.
Ποιοι θα τα κάνουν αυτά; Πο ιοι θα τα κάνουν ;
Ό,τι έγινε στην οικοδομή έρχεται….
Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ :
Αλήθ εια; Ε ίναι μία απάντηση, ευχαρ ιστώ. Είναι μία απάντηση, δεν θα
το κάν ει η εταιρεία , θα το κάν ει κάποια άλλη, να το δο ύμ ε αυτό.
Άρα, εφόσον δεν θα το κάνο υν τ α ΤΕΙ, άρα τα Τ ΕΙ πλέον
αναβαθμίζονται και γίνονται και α υτο ί, η απάντηση είναι εμφαν ής.
Διπλωμα το ύχοι μ ηχανικοί, ευχαριστο ύμε πάρα πολύ.
Πάντως σε α υτά τα προβλήματα που δημιο υργήθ ηκαν και έχο υν
δημιο υργηθ εί πρέπ ει να απαντήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο σί γουρα.
Και κλείνον τας ν α πω το εξής. Κ υρία καθηγήτρια, έχω ένα
πρόβλημα πάντοτε με το χρόνο, α λλά θα μου επιτρ έψετε α υτό να σας
το πω και προ σωπικά. Ενώ διευθ ύνετε πάρα πολύ έξοχα τις συζητήσεις
όλες και δίνετε τους λόγους σε ό λους, είστε ευγ ενέστατη, θέλ ο υμε
εισηγήσεις και χρο νοδιαγράμματα, πάντοτε, ακό μα και α πό την πρώτη
συνάντηση. Δηλα δή πρέπ ει να υπ άρχει συγ κεκριμένο πλαίσιο στο
ποιος τοποθετείται, τι τοποθετείται και τι πρέπει να πει.
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Πάντοτε ό ταν κάνουμε διαβούλευση το θ υμάμαι 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 π ερ ιβάλλο υσα και
φτιάχνο υν μία περιβάλλο υσα η οπο ία συν ήθως στο τέλος δ εν είναι
περιβάλλουσα .
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο
στεν ό όπως κάνατε κάποτε με ένα Excel, να βγει ένα τέτοιο και να
λέει ο συγ κεκριμέν ος τι έχει να πει επ ί συγ κεκριμ ένων θ εμάτων.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αγαπητέ συνάδελφε, εισήγηση από το προεδρ είο υπήρ χ ε για τέσσερις
άξονες συζήτησης , υπήρχ ε. Ε ίναι αναρτημέν η. Και επειδ ή υπ ήρξε
μεγάλη αντίδ ραση ως προς το να προσανατολιστεί η συζ ήτηση σε
αυτο ύς το υς τέσσερις άξονες, ζητήσα με να γίνει ελεύθερη η συζ ήτηση
για να μπορούμε ν α δούμε ποια είναι τα κύρια ενδια φέροντα επί των
οποίων θα μπορεί να δημιο υργηθ εί μία συναντίληψη.
Λοιπόν, συνεχ ίζουμε με τον Πρό εδρο του Τ μήμα τος Αν ατολικής
Μακεδον ίας, το συνάδελφο Κυριαζίδη.
Κος ΚΥΡΙΑ ΖΙΔΗ Σ:
Καλησπέρα σας. Πρόεδρ ε, ευχαριστούμε για την πρό σκληση και για
την πρωτο βουλ ία α υτή της εκδ ήλωσης. Συμβαίν ει μαζί μ ε τους άλλους
Προέδρο υς να είμαστε τις 6 τελευτα ίες μέρες δύο φορ ές στα γραφεία
του ΤΕΕ. Δεν θ εωρώ, παρόλη τη δ υσκο λία την προσωπική ήταν μία
ενδιαφέρουσα εμ πειρία και η σημερινή εκδήλωση ήταν εξίσο υ
ενδιαφέρουσα, απλ ώς δεν βλέπο υμ ε τους ίδιους συμμ ετέχοντες στις
ΔΥ εκδ ηλώσεις παρόλο πο υ ήταν προ σκεκλημ ένοι και στη σημ εριν ή.
Θα ήθελα να μην επαναλάβω πράγματα που ειπώθ ηκαν.
Η αξία της σημερινής συζ ήτησης φαίνεται από την αξία και την
ποιότητα των εισηγ ήσεων που κατατ έθ ηκαν. Ήτα ν πάρα πολύ
σημαντικές.
Να θεωρήσουμε ό τι η σημ ερινή εκδ ήλωση είναι ένα σημαντικό
βήμα στην προσπ άθεια εκσυγχρονισμού το υ θεσμ ικο ύ πλαισίου του
ΤΕΕ.
Βασικοί κανόνες π ρέπει να είναι η δ ημο κρατία, η δ ημ οκρατική
λει το υργία, η εμβ άθυνση της δ ημο κρ ατίας και στη διαδικασία το
διαλόγου α λλά κα ι στη διαδικασία του απο τελέσματο ς του θ εσμ ικο ύ
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πλαισίο υ η αναβάθμιση του ρό λο υ του ΤΕ Ε και η α ναβάθμιση της
περιφερεια κής το υ διάρθρωσης για την υπο στήριξη το υ επαγγέλματος
στη σύγχρον η κα τάσταση και στη σύγ χρον η συγ κυρία.
Επιτρέψτε μο υ να αναφερθώ μόνο στο πλαίσιο της υπο στήριξης
των περι φερ ειακών τμημά των.
Πάρα πολλά τμ ήματα βρίσκον τα ι σε ο ριακή κατάσταση
λει το υργίας, χρειά ζεται εν ίσχ υση γιατί ο ρό λος που διαδραματίζουν
στις Π εριφέρ ειες όπου έχ ουν αρμοδ ιότητα, είναι πολύ σημαν τικό και
για τους μ ηχανικούς και για την τοπική κοινωνία.
Με το θ εσμικό πλαίσιο συνδ έεται ά μεσα το οργανόγρ αμμα του
ΤΕΕ. Επειδή είν αι σε διαδικασία μία πρόταση αλλαγής το υ
Οργανισμού, αν έχουμ ε τη διαδικασία της τρο ποποίησης το υ
Οργανισμού πο υ υποβαθμίζει τα περιφερ ειακά τμ ήμα τα να προηγηθεί ,
ήδη έχ ουμ ε μία αλλαγή το υ θεσμ ικού πλαισίο υ η οπο ία δεν θα είναι
μετά αναστρ έψιμ η.
Για αυτό θα παρακαλο ύσα, ήδ η και από την προηγούμ εν η
συν εδρίαση της Α ντιπροσωπ είας προέκυψε ό τι το οργανόγραμμα του
ΤΕΕ πρέπει να συνοδεύει το θεσμικό πλαίσιο. Άρα πρέπει πρώτα να
προηγηθο ύν οι κατευθ ύνσεις του θεσμικού π λαισίο υ και μ ετά να
προκύψει η αλλαγ ή το υ οργανογράμ ματος το υλάχιστον έτσι όπως έχ ει
προδιαγραφεί.
Αυτό ως ουσιαστική διαδικασία αλλά έχω την γνώμ η κα ι μπορώ
να το στηρίξω, το υλάχιστον από όσα πράγματα ξέρω, ότι και τυπικά η
διαδικασία αλλαγής το υ οργανογρ άμματος είναι α ντικείμεν ο της
Αντιπροσωπείας. Οι διατάξεις που ισχύο υν αναθέτο υν την αλλαγή το υ
οργανογράμματος στην Αντιπροσωπεία.
Κλείν οντας θα σας καταθέσω, το υς έχετε β έβαια, είνα ι γνωστό
και στην υπ ηρεσία του ΤΕΕ και σε εσάς, αλλά θα κα ταθέσω το π λαίσιο
των νομοθ ετικών δ ιαταγμάτων τα οποία προβλέπο υν ό τι η αλλαγή το υ
Οργανισμού του ΤΕΕ γ ίνεται μ ε αποφάσεις ή προτάσεις της
Αντιπροσωπείας.
Το Περιφερ ειακό Τμήμα έχει καταθέσει πολύ συνοπτικά
προτάσεις για την αλλαγ ή το υ θεσμικού π λαισίο υ, έχο υμ ε σε
διαδικασία τη συν εδρίαση και απόφα ση της Αντιπροσωπείας όπου πιο
λεπτο μερώς θα καταθ έσο υμε τις προ τάσεις μας μέσα στο
χρονοδιάγραμμα που θα θέσετε.
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Ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Τα βασιλικά διατάγμα τα, ξεκινών τας
από εκεί, τα είχατε καταθέσει και στην προ ηγούμ ενη Αντιπροσωπεία
και αποτελούν και στοιχείο τεκμηρ ίωσης της δέσμ ευσης του
προεδρείο υ της Αντιπρο σωπείας ότι θα επικυρ ωθ εί από την
Αντιπροσωπεία οπ οιαδήποτε αλλαγή του θ εσμικο ύ πλαισίου το υ ΤΕΕ .
Ο
συνάδελφος
Καμαριώτης
έχει
το
λόγο,
από
την
Αντιπροσωπεία.
Κος ΚΑΜΑΡ ΙΩΤ ΗΣ:
Λοιπόν, κυρία Πρ όεδρε και κυρίες και κύριοι συνά δελφοι, βέβαια
είναι λίγο άσχημο να βλέπεις σε μία τέ τοια σημαντική διαδικασία,
μάλλον σε ένα τέτοιο σημαντικό ζ ήτημα, άσχ ετα μ ε π οια διαδικασία
έχει επιλεγεί και αν θέλο υμε να πο ύμε όχι ή ναι, να βλέπεις α υτό
ακριβώς το θέαμα, να είμαστε δ ηλαδή 15 ά τομα μ έσα σε μία αίθο υσα
και να προσπαθήσο υμε να λύσο υμε έν α από τα χρονίζοντα
προβλήμα τα, έτσι το έχο υμε καταλά βει όλο ι μας, που υπάρχει στον
τρόπο λειτουργίας του Τεχνικο ύ Επιμ ελητήριο υ.
Απλώς να σας πω και να θ υμίσω στους παλιό τερ ους και στο υς
νέους να πω ότι
υπήρξα και εγώ πέντε χρ όνια Πρόεδρος στο
περιφερεια κό της Εύβοιας και έτσι τα έχουμ ε ζήσει όλα αυτά στο
παρελθόν, προσπα θήσαμε κάτι να αλλάξουμ ε.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορο ύμε να λέμε ό τι δεν ξέραμε.
Ξέραμ ε πάρα πολύ κα λά ότι πιέζει, πιέζει, π ήγαινε π ίσω, διά φορες
διαδικασίες έμπαιν αν τρικλοποδ ιές να μην αλλάξει τίπο τα.
Βέβαια δεν έχω καταλάβ ει ποιο θ α είναι το κέρ δο ς αν δεν
προσπαθήσο υμε ν α εκσυγχρονίσο υμ ε αυτό το μεγάλο, για εμένα
προσωπικά, Τ εχνικό Επιμελητήριο και αυτό που ακούγ εται στην
Περιφέρ εια.
Ο ρόλος του ΤΕΕ . Έζησα και πραγματικά στ ο 2002- 2007 σε
εκείνη την εποχή τι ήταν ακριβώς το Τεχνικό Επιμ ελητήριο. Ό ταν
έλεγε ο κόσμος, ο Δήμαρχος, ο Π ερ ιφερ ειάρχης το είπε το Τεχν ικό
Επιμελητήριο, το είπε και τέλος. Ήταν υπο χρεωμ ένοι να
ακολο υθήσο υν αυτά τα οποία μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές
μέσα από τους ανθρώπους που είχα ν εκλέξει οι μ ηχανικοί, ήταν οι
συνάδελφοι που συμμετείχαν σε επιτρ οπές, που συμμετείχαν σε ομάδες
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εργασίας, που συμ μετείχαν στη Διοικούσα και στην Α ντιπροσωπ εία,
εκεί, λοιπόν, ερχό ντουσαν και πραγμ ατικά μας έβγαζαν το καπέ λο και
μας έλεγαν ναι, οι θέσεις είναι σωστές,.
Γιατί δ εν είναι σωστές μόνο γιατί θέλαμε να ανοίξουμε ένα
δρόμο σε διαδικασίες ή να κλείσο υμε ένα δρόμο που πήγαινε στραβά,
αλλά θέλαμ ε πραγματικά να βοηθ ήσουμ ε την κοινων ία γιατί όλος
αυτός ο σκοπός εδώ πέρ α, πέρα από τους συναδέλφο υς μηχανικούς,
έχει και ένα κοιν ωνικό σκοπό και αυτός ο κοινωνικό ς σκοπός ήταν
αυτός ο οποίος μας ωθούσε, μας έδ ινε δύναμ η για να μπορέσο υμε να
διαθέτο υμε ό σο το δυνατόν περισσότερο χρ όνο και όσο το δ υνατόν
περισσό τερ ες από τις γν ώσεις μας για να ανταποκριθούμ ε και εμείς.
Γιατί στο κάτω, κάτω ποιος μας σπ ούδασε; Πώς σπο υδάσαμε;
Με τα λεφτά του μπαμπά μας; Όλο αυτό το οικοδόμ ημα που λέγ εται
παιδεία, άσχετα αν συμφων ούμ ε ή όχι με αυτό το ν τρόπο, είναι
αποδεκτό , είναι πα ραδεκτό ότι παράγει μηχανικο ύς, παράγει γιατρο ύς,
παράγει επιστήμον ες οι οποίοι πραγ ματικά ζητο ύνται στο εξωτερ ικό,
έχουν μ ία πολύ μ εγάλη φυγ ή αυτή τη στιγμή τα κεφά λια τα καλά και
συν εχίζουν .
Τώρα, αν η Κυβέρ νηση θέλει αλατοπ οιώντας, φίλε Νίκο , να τους
βγάλουμ ε όλο υς προς τα έξω για να μειώσο υμ ε την ανεργία, εγώ δεν
μπορώ να το κατα λάβω αλλά δεν μπ ορεί και ένας μαθ ητής των 5. 000
ξαφνικά να πάει μ ε ένα ο οποίος ήτα ν των 18.00 0. Κάπ ως θα μπορέσει
να υπάρξει.
Έτσι λοιπόν για εμένα πολύ σημα ντικό είναι ότι πρέπει τα
περιφερεια κά τμήματα και, αγαπητή Πρόεδ ρε, δ εν μπορώ να
καταλάβω, είναι περιφερεια κά τμήμα τα τα οποία δεν έχ ουν εμφανιστεί
οι Πρόεδρο ί το υς εδώ σήμ ερα; Και τα οποία να είναι πάρα πολύ κον τά
στην Αθ ήνα; Εγώ δεν λέω για αυτο ύς που είναι πάρα π ολύ μακριά και
θα χρειαστεί, όπως είπαν οι συνάδελφοι, να πάνε να έρθουν, να πάνε
να έρθουν.
Είναι δυνατόν ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Και προσκλήθ ηκαν και εν ημερ ώθηκαν και τηλεφωνικά. Όλα.
Κος ΚΑΜΑΡ ΙΩΤ ΗΣ:
Λοιπόν, δείχν ει ό τι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουμ ε να αλλάξουμ ε το
ΤΕΕ; Μπορ εί το καινούρ ιο θεσμικό πλαίσιο, αν υπά ρξει, να είναι
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εργαλεί ο το οποίο να πάει μπροστά αυτό το θ εσμ ό, να πάει μπροστά
τους μηχανικο ύς, ν α υπερασπιστεί τα δικαιώματά το υς, να δώσει στην
κοινωνία α υτό το ο ποίο έχει πάρει;
Όλοι έχο υμ ε πάρει 100.000 -200 .000 ευρώ για να σπουδάσο υμε
από την κοιν ωνία από τη δωρεάν εκπ αίδευση την οποία πήραμε. Τόσο
στοιχίζ ουν οι σπουδές στο εξωτερικό και είναι πο λύ χειρό τερ ες από
αυτές οι οποίες δίν ονται εδ ώ μέσα.
Για αυτό, λοιπόν, έχω να πω το εξής, κυρία Πρό εδρ ε. Ε δώ τώρα,
θυμάμαι παλιά είχαμε τα περιφερ ειακά συνέδρια. Θα μπορούσε
κάλλιστα με αυτή τη θεμα τολογία να υπάρξει έν α περιφερεια κό
συν έδριο το οποίο θα συμμ ετέχο υν όλες οι διοικούσες και τα
προεδρεία της Αντιπροσωπείας από όλη την Ε λλάδα όπο υ εκεί πέρα να
γίνει μία ζύμ ωση, να γίνει μ ία διαβο ύλευση, και έτσι ν α υπάρξει ένα
καινούρ ιο ξεκίνημ α σεβόμ ενοι όλες αυτές τις αν τιρρ ήσεις οι οποίες
υπάρχουν από διάφορες παρατάξεις, από μεμον ωμένο υς, από
ανεξάρτητο υς, από όλα αυτά τα οποία λέμ ε, και να μπο ρέσει να δοθεί
στην Π εριφέρ εια, γι ατί είμαστε λίγο πιο οργανωμ ένοι, εκεί μπορο ύμε
να φέρο υμε καλύτερα αποτελέσμ ατα από ό,τι είναι η αχανής
Περιφέρ εια της Αθ ήνας εδώ π έρα.
Και για αυτό λέμ ε ότι πραγματικά τα χρήμα τα τα οποία θα
δινόντο υσαν για αυτό το π εριφερεια κό συνέδριο με σκοπό τη
δημιο υργία ζύμωσης και μ εταφορά στην κεν τρική Αν τιπροσωπεία μίας
πρότασης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου θα ήταν ένα πάρα πολύ
σημαντικό β ήμα γιατί όλοι οι συνά δελφοι πια δεν θα μπορούσαν να
πουν δεν ξέρο υμε.
Μία τρίμ ην η, λοιπόν, διαβούλευση, ενημέρ ωση, συμ μ ετοχή ό λων
αυτών των συναδ έλφων όπο υ μπορούν να κινητοποιήσο υν τις δυνάμεις
και να έχο υμε α υτό το αποτέλεσμα.
Έτσι, λοιπόν, τα χρήματα πο υ δίνονταν για αυτό το σκοπό
πιστεύω ότι θα έπιαναν τόπο. Και τώρα λέμ ε ό τι α υτή η εν εργοποίηση
των μ ηχανικών θα φέρ ει το αποτέλεσμα σε αυτό.
Δεν θέλω να μπω σε λεπ τομέρ ειες α ν πρέπει να είναι ο αριθμός
της εκπροσώπ ησης και τα λοιπ ά. Έχουμ ε 2 00 συναδ έλφο υς.
Χρειάζονται τό σοι; Έχετε δει ποτέ ν α γεμίζει η αίθουσα πέρα από τις
εκλογές μ ε 200 συναδέλφους και δεν τους είδαμ ε και εμ είς;
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Εδώ τα πρόσωπα τα οποία είμαστε και είμαστε συν έχεια.
Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το πα ραδεχθούμ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΚΑΜΑΡ ΙΩΤ ΗΣ:
Ναι, όμως εγώ λέω το εξής, κυρία Πρόεδρε, και 1 40 και 130 να
ήμαστε και να
υπάρξει μία διαδικασία μείωσης του κό στο υς
λει το υργίας της Α ντιπροσωπ εία δεν νομίζω ό τι θα ήτα ν μείωση του
παραγωγικού αποτελέσματος της Αντιπροσωπείας. Με αυτή την
έννοια.
Κύριοι συνάδελφο ι, κυρία Πρό εδρ ε, η πρό ταση είναι τρίμ ηνη
διαβούλευση με πρ αγματικ ά συμμετο χή μέσα από την π λατφόρμα, από
ηλεκτρονικά μ έσα να δούμ ε και την ψ ηφο φορία, ν α ανοίξει ένας
κατάλογος εκεί πέρα που θα τοποθετούνται, να μπορέσει να γίνει μία
ψηφο φορία ηλεκτρονικά έτσι ώστε να δώσει το δικαίωμα και να
προχωρήσει αφο ύ θα υπάρχει α υτή η τρίμ ηνη, να πούμε ότι προς το
τέλος του χρόνο υ να γίνει κάπου να επιλεχθεί έν α περιφερεια κό
συν έδριο, όπως γίνονταν παλιά, το ξαναλέω, και ήταν πάρα πολύ
επιτυχημ ένα, με μ όνο θέμα αυτό πο υ μπορεί να μας δώσει μία ώθ ηση
και να μας βγάλει από το τέλμα στο οποίο έχουμε πέσει και δεν
ξέρο υμε τελικά γιατί τσακων όμαστε. Κανείς.
Όλοι θα βάλο υμ ε πλάτη για να μπορέσει να έρθει ένα
αποτέλεσμα όπως εμείς το επιθυμ ούμ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ το συνάδελφο. Ο συνά δελφος Κου τζ ής. Ακολο υθεί ο
Ζαχαρόπουλος, ο Ανδ ρεδάκης, ο Β αμβουρέλης και ο λοκληρώνει το
προεδρείο.
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
Καταρχήν έχο υμ ε μείνει ελάχιστοι α λλά θέλω να πω γιατί υπήρξε αυτή
η αντίδρασή μο υ, που ήταν συνειδ ητή, την ώρα πο υ βγ ήκε να μιλήσει
ο εκπρό σωπος…
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν συζ ητάμ ε όμως αυτό τώρα .
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
Ένα λεπτό , σε παρακαλώ, Πρ όεδρ ε.
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Ήταν συν ειδ ητή γ ιατί συνδ έεται αποκλειστικά με το ρόλο πο υ
έρχεται να παίξει. Θα το πω ακριβώς. Τέτο ιους αν θρώπους, όσοι
επιχειρο ύν αλλαγ ή θεσμικο ύ πλαισίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο,
αντιδραστική αλλαγή, χρ ησιμοποιο ύν ως λαγούς με ιδέες για
διαβαθμισμένα δικαιώματα και τα λοιπά.
Και ο συνάδελφος που δεν έχει σεβ αστεί τίπο τα, δεν έχουμ ε να
πούμε τίποτα έξω με το συνάδελφο το χημ ικό μ ηχ ανικό. Όταν οι
χημι κοί μ ηχανικο ί 7 χρόνια δεν έχο υν κάν ει εκλογές και έρχ ετ αι και
λέει οι προ τάσεις και οι θ έσεις των χημικών μ ηχανικών και κα τεβάζει
όλο αυτό το αν τιδραστικό πακέτο, ε, αυτό πρέπ ει να αποκαλυφθεί ,
συνάδελφοι.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συγνώμ η, πριν 4 χ ρόνια έγιναν οι εκλογές στον Παν ελλήνιο Σ ύλλογο.
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
4. είναι λίγα τα 4, εντάξει 4. Εγώ άλλη πληρο φορία έχω, δεν ξέρ ω, δ εν
θα μπούμε σε αυτή τη δ ιαδικασία, πά ντως ό ταν το είπα…
Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
Παραπάνω είναι α λλά δ εν είναι εκεί το θ έμα, είναι τουλάχιστον 6 και
έχουν μπει στα 7.
Και να σας πω κά τι, συνάδελφοι; Ό ταν οι χ ημικοί μηχανικοί, ο
Σύλλογος, ήταν μι κρογραφία το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρ ί ου με τα
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, το Τ εχνικό Επιμ ελητήρ ιο που καταλήξανε, το αντίστο ιχο
Σύλλογος Χ ημικών Μηχανικών και πού κα τέληξε, έρχ ονται εδ ώ και
μιλάνε για στοιχ ειώδη, δεν έχουν στεγαστεί τα μέλη και το Σύλλογο
και μιλάν ε με ένα τέτοιο τρόπο.
Και είπα, δεν θα ασχολούμ ουν αν δεν ήταν λαγός σε μία
συγ κεκριμέν η κατεύθυν ση.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σε παρακαλώ.
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
Τη θέση μας και συγκεκριμένα τη δια φωνία μ ας….
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
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Βλέπω μία ανησυχ ία για το τι θα πούμε εμ είς. Τ ην έχ ουμε εκφράσει
και το ξέρετε ότι οι προωθο ύμεν ες α λλαγές πο υ έγινε π ροσπάθεια και
από προηγούμ ενες διαδικασίες ν α περάσουν μας έχουν βρει
αντίθετους, απέναν τι .
Και μάλιστα να σημειώσω ότι η Αν τιπροσωπ εία ασχο λείται το
τελευταίο μ εγάλο χρονικό διάστημα με το σοβαρό ζ ήτημα, δεν είπα
εγώ ότι δ εν είναι σοβαρό γενικά του θ εσμικο ύ πλαισίο υ, όμως
αντίστοιχα το ζήτημα του ασφαλιστικού και το γεγονός ότι περίπου το
70%-80% των μελών του Τεχν ικο ύ Επιμελητήριο υ, των μηχανικών ,
των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμεν ων δ εν έχ ουν ασφαλιστική
ενημ ερότητα για ν α δουλέψο υν και γίνονται διά φορες εκκλήσεις και
από τον Πρόεδρ ο που έγιν ε την προηγούμ ενη φορά προς τις
πολεοδομ ίες να μην παίρνουν το χαρτί της ασφαλιστικής
ενημ ερότητας, που δεν έχο υν ασφαλιστική κά λυψ η υγείας και πρέπει
να τρέχουν στα νοσοκομεία σαν να είναι ανασφάλιστοι , αυτά δεν
έχουν απασχο λήσει ούτε απασχόλησαν εδώ πέρα.
Και επειδ ή το θεσμ ικό πλα ίσιο….
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΚΟΥΤ ΖΗΣ:
Και επειδή το θεσμικό πλαίσιο συνδέεται άρρηκτα με το τι
προωθούμ ενες α λλαγές, αντιδραστικές θ έλουν να γίνουν απέναντι
στο υς μηχανικο ύς για αυτό μας βρίσκει αντίθ ετο υς.
Και μάλιστα οι πρ οσπάθειες α υτές έγιναν και στο κοινοβούλιο,
που και εκεί δεν τηρήθ ηκαν και πρέπει να το ξαναπούμ ε, στο ιχειώδεις
δημο κρατικές δια δικασίες σε σχ έση με το πώς προβλέπον ται να
γίνονται οι διαδικα σίες.
Εμείς είμαστε και μέσα και είπαμε τις θέσεις μας και έξω ό μως.
Δεν
θα
επαναλάβουμε
α υτά
π ερί
πιστοποιήσεων
που
υποβαθμίζουν τα π τυχία μας και τα εργασιακά μας δικαιώμα τα. Ούτε
για την ηλεκτρον ική ψηφο φορία, για τον έλεγχο του εκλογικο ύ
σώματος. Γιατί τέτοιες είναι οι αλλαγές, ηλεκτρονική ψηφοφορία, να
γίνονται εκλογ ές μ ε ηλεκτρ ονική ψ ηφοφορία.
Ούτε το γ εγονός απόσπασης το υ Προ έδρου στις εκλογές , λες και
είμαστε κανένα άλλο ο Πρ όεδρος , θα εκλέγουμε ξεχωριστά τον
Πρόεδρο, να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για τον Πρ όεδρο. Και θα
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εκλέγο υμε μ ετά και οι παρατάξεις με τ α ψηφοδ έλτια τα μέλη της
Αντιπροσωπείας.
Αυτές είναι αντιδρ αστικές αλλαγές και το έχ ουμ ε πει.
Εδώ όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμ ε κάτι, ό τι δεν μπορεί να
νομιμοποιηθο ύν η διαδικασία σαν τη σημ εριν ή που γίν εται προσπάθεια
με τέτοιο τρόπο α λλαγής το υ θεσμικού πλαισίο υ. Δεν μπορεί να λάβ ει
δημο κρατική ν ομιμ οποίηση μια τέτοια κουβέν τα.
Ούτε μπορ εί να λά βει δ ημο κρατική ν ομιμοποίηση η προ σπάθεια,
που τελικά εκεί είν αι το συμπέρασμα, από τη σημ εριν ή δ ιαδικασία, για
ηλεκτρονικό δημ ο ψήφισμα. Επειδή δεν μπορούν να μα ζευτο ύν όλοι
αυτοί που τα βρίσκουν αλλά δια φωνο ύν στον τρόπο πώς θα εκλεγ εί και
πώς θα γίνει κάτι αλλά τις θεσμικές αλλαγές τις περ νούν όλες, δεν
μπορεί με ηλεκτρ ονικό δ ημοψ ήφισμ α να τα προχωρ ήσουν και να τα
περάσουν.
Αντικατάσταση των συλλογικών δ ιαδικασ ιών με ηλεκτρονικά
δημοψηφίσματα , δ εν θα επιτρ έψο υμ ε οι εργαζόμενοι μηχανικοί να
περάσουν.
Οι συλλογικές διαδικασίες και οι σύλλογοι υπάρχουν για να
δίνουν μάχες για τους εργαζόμενο υς μηχανικο ύς και όχ ι εδώ πέρα να
έρχονται να υπηρ ετούν και να λένε για ηλεκτρονικά τέτοια.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο; Μιλάμε για όλο τον τεχνικό
κόσμο και δεν είδα τελικά καν ένα, να τον πιστοποιήσουμ ε, να το ν
διαβαθμίσουμ ε ο υσιαστικά να τον υποβαθμίσουμ ε για να μπορούν τα
μονοπώλια και ο ι επιχειρ ηματικοί όμ ιλοι να κερδο φορο ύ ν στην πλά τη
του, όμως τα έργα γίνονται από τους μηχανικούς και από τον κόσμ ο
που εργάζεται εκεί, το υς οικοδόμο υς.
Δεν είδα, όμως, εδώ πέρα καμία ανησυχία, αφο ύ θέλουμ ε να
πάρουν όλη την πιστοποίηση το υ τεχνικο ύ κόσμο υ, του τεχνικού
επαγγέλματος πώς θα γί νει ένας διά λογος με τα συνδικάτα και το υς
εργαζόμενο υς στις κατασκευές για παράδειγμα. Γιατί ακριβώς δεν
είδαμε και δ εν θα δούμε και πο τέ γιατί θέλο υν ό λη αυτή η διαδικασία
να είναι σε αν τιδρ αστική κατεύθ υνση.
Είτε μ ε πραξικοπ ηματικές Αντιπρο σωπείες, για να κλείνω, είτε
με εκδ ηλώσεις, είτε με μουγ κά ηλεκτρον ικά δ ημοψ ηφίσματα, στην
επιχείρ ηση αλλαγής του θ εσμ ικο ύ πλαισίου, θα υπάρξο υν παρατάξεις
και η πλειοψηφία των εργαζόμενων μ ηχανικών που θα την αντιπαλέψ ει
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και θα την εμποδίσει γιατί ξέρο υν ό τι στόχος ε ίναι οι ίδιοι και η ίδια
τους η ζωή.
Και κλείνον τας, έβ αλε ένα ερ ώτημα π ροηγο υμένως ο συνάδελφος
που ήταν στο β ήμα: θέλο υμ ε να αλλά ξουμ ε το ΤΕΕ;
Συνάδελφοι, πρέπ ει να βάλο υμ ε ένα ερώτημα. Θ έλουμε να
αλλάξο υμε τις ζωές μας προς το καλύτερο; Εάν θέλουμ ε να αλλάξουμε
τις ζωές μας προς το καλύτερ ο αυτοί που εδώ πέρα εκπροσωπούμ ε
εργαζόμενο υς μηχ ανικούς, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμεν ους, αυτό
να το έχο υμε καθαρό: δεν περνάει μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήρ ιο
και από τον εκσυγχ ρονισμό ενός αντιδ ραστικού θεσμικο ύ πλαισίο υ πο υ
θα υπηρετήσει ακό μα καλύτερα αυτο ύς που θέλουν να μας βάλουν την
θηλιά στο λαιμό.
Περνάει μ έσα από τα σωμα τεία μας, τα συνδικάτα, από το ταξικό
κίνημα και τον ταξικό αγώνα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Ζαχ αρόπουλος.
Κος ΖΑ ΧΑΡ ΟΠΟ ΥΛΟΣ:
Συνάδελφοι, δεν θ α σας απασχολήσω ιδιαίτερα απλά επ έλεξα να πω ό τι
επέλεξα να κάνω μ ία τοποθέτηση από τους τελευταίο υς, επειδ ή σήμ ερα
πιστεύω ό τι άλλοι θα έπρεπε να έχο υν το λόγο, α υτοί που μέχ ρι τώρα,
τουλάχιστον σε αυτή την θ ητεία των οργάνων διοίκησης δεν
συμμ ετείχαν, τα περιφερ ειακά τμήματα και οι φορείς των μηχανικών.
Τέλος πάντων. Ο ύτως ή άλλως η δια δικασία είναι υπο τονική. Ας
δοθεί έστω και μέσα από αυτό τον τρόπο το ένα υσμ α στα όργανα
διοίκησης του Τ εχνικο ύ Επιμελητηρί ο υ που δεν είναι μόνο το
προεδρείο της Αντιπροσωπείας, να δρομολογ ηθούν οι διαδικασίες για
να υπάρξει αυτή η περιβό ητη αλλα γή το υ θεσμικο ύ πλαισίο υ που
συζ ητείται εξ όσων τουλάχιστον εγ ώ γνωρίζω και μ ε τη συμμ ετοχ ή
μου για 15 ετία και βάλε.
Επίσης ο ι διαδικασίες μ ε το συν άδελφο Θ εοδωρά κη, π ολύ
μεγάλες και ιδιαίτερες με πο λύ συμ μετοχ ή, ό λων των περιφερ ειακών
τμημά των. Δημιο υργείται τεύχος προ τάσεων. Αποτέλεσμα κανένα.
Και δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι ό λο αυτό το χρονικό
διάστημα αυτοί π ου δεν κα τέθ εσα ν ποτέ καμία πρόταση για τις
απαιτούμεν ες αλλα γές αυτοί και έχουν επιβραβευτεί και είναι η ισχνή
μειοψηφία, δ υστυχ ώς, των μ ηχανικών .
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Σε αυτή την προ σπάθεια, συναδ έλφισσα Πρ όεδρ ε, κάνω μία
παρατήρηση. Το Τ εχνικό Επιμελητήρ ιο δεν συμμ ετέχ ει ομόθυμα στην
διαδικασία και για αυτό έχο υμε τα μέχρι τ ώρα ισχνά αποτελέσματα.
Το πρώτο πο υ θ α πρέπει να διασφαλιστεί συν επώς είναι η
ομόθυμ η στάση των διοικήσεων της Διοικο ύσας Επιτροπής, το υ
Επιμελητηρίο υ και της Αντιπρο σωπείας. Θα πρέπει να δ ιασφαλιστεί.
Το δεύτερο που θ α πρέπει να διασφαλιστεί επίσης σε επίπ εδο
αλλαγών το υ θ εσμ ικο ύ πλαισίο υ είν αι και η στάση της πολιτείας. Η
πολιτεία, την οποία υπηρ ετο ύμ ε ως θεσμός έχει τον πρ ώτο λόγο. Αυτή
θα αλλάξει ή δ εν θ α αλλάξει το θ εσμικό πλαίσιο.
Και το τρ ίτο που πρέπει να διασφαλιστεί και δ εν το κά ναμε είναι
η εν εργός συμμ ετοχή του σώμα τος των μ ηχανικών. Κάναμε γραπτή
πρόταση με τον Σ ταύρο τον Καμαριώτη, στην ίδια κα τεύθυν ση ήταν
και η πρό ταση το υ συναδέλφου Γιαν ναδάκη σήμ ερα. Διαβούλευση και
ηλεκτρονικό δ ημο ψήφισμα. Το υλάχιστον διαβο ύλευση.
Και επίσης η πρό τασ η το υ συναδέλφου το υ Σ ταύρο υ, η σημ εριν ή,
για την περ ιφερεια κή συνδ ιάσκεψη.
Πάντως, ένα τόσο σοβαρό θέμα να έχει αυτή την τραγική
κατάληξη συμμετο χής δεν νομίζω ό τι τιμά κανένα όχι α πό εμάς, πέρα
από τους μηχανικούς οι οποίοι βιώνουν τα τραγικά αποτελέσμα τα
όλων αυτών των ημιτελών προσπαθειών στα πλαίσια της αλλαγής των
αυτονό ητων σε επίπεδο θεσμ ικο ύ πλα ισίο υ.
Ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Ανδ ρεδάκης.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμένα. Καταρχήν παρατηρώ
ότι θα είχε έν α εν διαφέρον ιδιαίτερ ο να κάνουμε μία Αντιπροσωπεία
με θέμα τα εκπ αιδευτικά και την εκπαίδ ευση γενικότερα των
μηχανικών και το υ τεχνικού κό σμο υ και μία Αντιπρο σωπεία η οποία
θα ασχοληθεί σε βάθος όχι με ένα νομοσχέδ ιο αλλά με ένα πλαίσιο,
πώς βλέπο υμε την εκπαίδευση στον τεχνικό κλάδο.
Γιατί τι γίν εται; Ε ίναι εύκο λο να πούμε ότι ένα νομοσχέδιο που
κάνει αυτό ή εκείν ο, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αναφέρομαι σε ένα
πράγμα και ειδικά το δεν μας αρέσει είναι πάρα πολύ εύκο λο γιατί
εμένα μπορ εί να μ η μο υ αρέσε ι το Α, στον άλλον μπ ορεί να μ ην το
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αρέσει το –Α, και να καταλήγουμε σε ένα συμπ έρασμ α από όλες τις
απόψεις ότι είμαστε κατά, λόγο υ χάρη ή υπ έρ ενός πράγμ ατος.
Όταν όμως θέλο υμε να κάνουμ ε προτάσεις και πώς βλέπο υμε
μάλλον εκεί θα δο ύμε ότι υπάρχουν αρκε τά διαφορ ετικά πράγματα και
μάλλον κάποιοι πιθανώς να αντιμετωπίσουν και πρόβλημα να
υποστηρί ξουν τις α πόψεις το υς.
Λόγου χάρη, χρ ειάζονται ΑΤΕ Ι, ΤΕ Ι, δεν ξέρ ω πώς τα λέν ε, τα
οποία να έχο υν χρονική διάρ κεια 4 ετών; Εγώ θ α σας πω ότι
χρειάζονται να υπάρχο υν σχο λές εργοδ ηγών. Σχ ολές τεχν ητών
υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα; Ή δεν υπάρχουν; Τ εχν ίτες βγαίνο υν ή
δεν βγαίνουν; Βγαίνουν λόγο υ χάρη από τα ΙΕ Κ; Β γαίνουν από τα
Τεχνικά Λύκεια; Μ πορεί να υπάρξει καλύτερο π λαίσιο ;
Πιθανώς μπορεί να υπάρξει πολύ καλύτερο πλαίσιο, όχι
καλύτερο πλαίσιο αλλά ποια είναι α κριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία
χρειαζόμαστε; Και πώς κο υμπώνο υν σε αυτά τα οποία έχουμ ε τώρα;
Πώς μετασχ ηματίζ ονται ή δ εν μ ετασχ ηματίζον ται αυτά που έχ ουμ ε;
Πρέπει καθένας ό μως να πει στο τέλος πραγματικά ποια είναι η
άποψή το υ. Για τί αλλιώτικα χαϊδεύουμε τα αυτιά ή τείνο υμε να
χαϊδέψουμ ε τα αυτιά «όλων » ή τέλος πάντων το ακροατηρίου που
θεωρεί ο καθ ένας ότι είναι το δ ικό του προνομια κό ακροατήριο.
Όταν θέλο υμε, λοιπόν, να πάρουμε απόφαση για την εκπαίδευ ση,
να την πάρουμε. Ό χι όταν θέλο υμε, ν α κάνουμ ε Αντιπροσωπεία και να
συζ ητήσο υμ ε για το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης στο τεχνικό κλάδο.
Συνολικά, πώς ξεκινάει, πώς γίνεται και τα λοιπά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Έχουμ ε δεσμευτεί. Είναι στον προγραμματισμό μας.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ:
Γιατί εκεί θα τα πο ύμε, θα τα δούμ ε.
Για αυτό άργησα να αρχίσω λίγο , μ έτρ ησα νομίζ ω 19 εδώ πέρα
αυτή τη στιγμή. Τελικά θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμ ε για τί
συμβαίν ει αυτό, εντάξει είμαστε παραπάνω, εί μαστε καμιά 50αριά
νομίζω. Γιατί συμ βαίν ει αυτό; Δεν υπάρχει ενδιαφέρο ν για το θ έμα;
Υπάρχει ένας κυνισμός ο οποίος λέει σε κάποιο υς ότι αφού έχω ένα
συσχετισμό σε έν α όργανο όταν θα έρθει η ώρα της απόφασης δεν
χρειάζεται να έρθ ω να το κο υβεν τιά σω καθόλου; Θα είμαι εγώ με το υς
δικο ύς μο υ, μ ε το συσχετισμό πο υ θ α έχω φτιάξει, θα σηκώσουμ ε τα
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χεράκια μας, θα φύγουμ ε και θα τελειών ει η υπόθεση; Δεν ξέρω τι
ισχύει εν τέλει από αυτά.
Αυτή τη στιγμ ή, μ ην πάμε μακριά, ο συνάδελφος ο Κ αμαριώτης
ας πούμε λέει γιατί είμαστε τόσοι λίγοι και τα λο ιπά. Δεν είναι τα
μέλη της Αν τιπρο σωπείας μόνο που δεν είναι εδώ. Από τα μέλη της
Διοι κο ύσας, αναρωτιέμαι, πόσοι ήταν σήμ ερα εδ ώ; Δεν ξέρω.
Καθόμουν και μπροστά και πιθανώς να έχασα κάποιον.
Από τα μ έλη της Διοικο ύσας δεν ξέρω πόσοι ήταν εδ ώ πέρα. 4;
5; Μην αδικήσω στους ανθρώπους. 4 -5 είδα εγώ σε αυτή την αίθο υσα
να υπάρχουν, μπορ εί να κάνω κάποιο λάθος.
Μόνο τα μέλη τα οποία είναι από την Α ττική είναι παραπάνω,
είναι, όπως είπα με πριν, εκλεγμένα νομίζω 10 και κατοικο ύν
παραπάνω.
Υπό αυτή την ένν οια και υπό το πρίσμα το υ γεγονό τος ότι, και
θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά αυτό, ό τι δεν έχ ει τοποθετηθ εί η
μεγαλύτερ η σε δ ύναμη παράταξη, π αράταξη που έχ ει τον Πρό εδρο,
πραγματικά αναρωτιέται καν είς τι το ποθέτηση μπορεί ν α κάνει.
Αυτό το έχω ξαναπεί, θα συν εχίσω να το λέω, δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι από την πρώτη παράταξη, από τη ΔΚ Μ, πραγματικά δεν
ξέρω ήταν κάποιο ς εκλεγμέν ος στη Διοικούσα Επιτρ οπή της ΔΚ Μ
σήμ ερα παρών;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν ξέρω, δ εν πρόσεξα, πάντως ήταν από την παράταξη και είναι
ακόμη.
Κος
:
Αντιπρόσωποι;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ:
Εγώ λέω από τους εκλεγμ ένους στην Διοικο ύσα. Αντιπρόσωποι μπορεί
να ήρθαν 3; 4; Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, ελαφρ ώς.
Λοιπόν, λέει κά τι αυτό, νομίζω δ εν αξίζει σχο λιασμός ούτε και
σε αυτόν.
Άρα, τα ελάχιστα που θα πω για να τιμήσω α υτο ύς πο υ έκατσαν
και μέχρι αυτή την ώρα είναι το ερώτημα επί της ουσίας το οποίο θα
υπάρχει όταν θα τίθεται το ζ ήτημα της αλλαγής το υ θεσμικο ύ πλαισίο υ
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ή να θέλο υμε π ερισσό τερ η ή λιγότερ η αναλογικότητα, μεγαλύτερ η ή
λιγότερη συμμετοχ ή και των ανθρώπ ων των μελών το υ ΤΕΕ και των
ανθρώπων που τους εκπροσωπο ύν στα διάφορα όργανα , αν αρκούμαστε
σε μία ανάθεση ή δ εν μας πηγαίνει το συγ κεκριμέν ο μοντέλο.
Τελικά αν θ έλο υμ ε περισσότερ η ή λιγότερ η δ ημο κρατία στο πώς
λει το υργεί το Επιμελητήριο και στο πώς εκπροσωπ είται ο κλάδος, ο
χώρος.
Ακο ύστηκαν και διάφορα άλλα, ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να
το σχολιά σω. Αλλά όχι, εδώ πέρα δ εν κάνο υμ ε brai n stor ming, brain
stor ming κάν ει ο καθένας στην παράταξή το υ, αν θέλει να το ονομ άσει
έτσι κι όλας.
Λύσεις τύπου ανατολικών χ ωρών δ εν πρέπει να προ τείν ο νται εδ ώ
πέρα. Εκεί πο υ έχο υν καταν τήσει οι π ρώην ανατο λικές χ ώρες δεν είναι
παράδειγμα προς μίμηση, είναι παράδειγμα προς αποφυγ ή.
Για να μην πούμε ότι αυτού του τύπ ου οι εκσυγχρονιστ ικές, ας
πούμε, απόψεις οδ ηγούν, όπως β λέπ ουμε αν παίρνουν ως παράδειγμα
τις ανατο λικές χ ώρες από εκσυγχ ρονιστική άποψη μάλλον σε ένα
φιλελεύθ ερο ακροδ εξιό κατήφο ρο.
Αυτά ο υσιαστικά ήθελα να πω. Πραγματικά είναι λυπ ηρή η
εικόνα η οποία υπάρχει. Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον η πρώτη παράταξη
σε ψήφο υς να το ποθετηθ εί. Δεν ν οείται κο υβέν τα χωρίς αυτό το
πράγμα. Ο Πρόεδρ ος να τοποθετηθ εί.
Αλλιώτικα κουβ εν τιάζουμ ε για να κουβεν τιάζο υμε, δ εν έχουμ ε,
για το επικοινωνιακό του ζητήματο ς ασχολούμαστε και για τίποτα
παραπάνω.
Ειλικρινά θα πρέπει, κα τά τη γνώμ η μου, στο επόμενο διάστημα
και αυτό να το δει το προεδρ είο της Αντιπροσω πείας καθότι αυτό είνα ι
υπεύθ υνο για την ημερήσια διάταξη ό πως έρχεται στις Α ντιπροσωπ είες
και θα πρέπει όταν συζητο ύνται τα ζητήμα τα να υπάρχο υν και οι
προϋποθέσεις που θα δίνουν μία, πώς να το πω για να μην
παρεξηγ ηθούμ ε, να δίνουν στη συζήτηση ένα επίπεδο.
Αυτά.
(Διάλογος)
Κος ΒΑΜΒ ΟΥΡΕ ΛΗΣ:
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Θα μιλήσω κανένα τεταρτάκι, 20 λεπ τά.
Θα είμαι πολύ σύντομος, δεν θα είμαι αναλυτικός, ό πως είπαν
και άλλοι προ ηγο ύμενοι συνάδ ελφοι και μίλησαν μισή ώρα. Θα είμαι
σύν τομος.
Εγώ να πω μόνο ότι ό,τι και να λέμ ε και να συζητάμε, το είπε
και πριν και ο Νίκος, το γεγονός ότι από τη συζήτηση σήμ ερα λάμπει
δια της απουσίας του ο Πρό εδρος α λλά και η πλειοψηφού σα παράταξη
του Τ εχνικού Επιμελητηρί ο υ νομίζ ω ότι είναι ενδεικτικό του πώς
αντιλαμβάνεται τη συζήτηση, την έννοια της διαβούλευσης και την
έννοια το υ πώς αν οίγουμ ε τη συζ ήτηση για το θεσμικό πλαίσιο.
Αυτό είναι κυρίαρχο στη φάση αυτή, θα πρέπ ει να σας
προβλημα τίσει ιδια ιτέρ ως .
Ένα δεύτερο κομμ άτι εγ ώ το μόνο πο υ θέλω να πω ήταν για αυτά
που ο συνάδελφος ο Πρόεδρος του Συλλόγο υ των Χημικών
Μηχανι κών, βγ ήκε τώρα έξω ο Κ ου τζ ής.
Με βρίσκο υν σύμφωνο απολύτως αυτά που είπε στην το ποθέτησή
του για τα πόσο επ ικί νδ υνα είναι. Δεν μπορεί να μιλάει εκ μέρο υς το υ
Συλλόγο υ χωρίς να υπάρχει η βασική νομιμοποίηση.
Και επίσης την κο υβέν τα αυτή δεν μ πορούμε να την κά νουμε εδ ώ
πέρα, είναι η κο υβέν τα που αφορ ά το εκπαιδευτικό ζήτημα των
μηχανικών και έχει γίνει στα πλαίσια της συγκρ ότησης του Π Δ, ένα
ΠΔ που αν όχι τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο μ ήνα θα είναι νόμος
του κράτο υς πλέον και άρα νομίζω είναι μία κουβ έντα που έχ ει κλείσει
και μία κουβέν τα που οριστικά αφήν ει στην άκρ η τέτοια συζ ήτηση ό τι
η εμπ ειρία είναι αυτή πο υ έρχ εται μπροστά και όχι το πτυχ ίο
θεσπίζοντας π λέο ν οριστικά το γεγονός ό τι τα επαγγελμα τικά
δικαιώματα απορρ έουν από τους τίτλους σπο υδών.
Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ευκαιρία, αν επικα λεστούμε τη
ραστών η το υ καλο καιριο ύ, να επαναληφθ εί αυτή η συζήτηση μέ σα στο
φθινόπωρο πιο συγκροτημένα, να ζ ητήσο υμ ε ξανά τις απόψεις των
φορέων, και να επ ανέλθουμε αλλά ό πως έχο υμε θέσει και εμείς στη
συζ ήτηση πο υ έχει γίνει ό σες φορ ές πήγαινε να ανοιχ τεί το θέμα, είτε
στη Διο ικο ύσα είτε στην Αντιπροσωπεία, θεωρο ύμε ό τι ό, τι ζήτημα
μπορεί να τεθεί για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει τη
μέγιστη δυνα τή συναίνεση από την Α ντιπροσωπ εία και από την μεγάλη
πλειοψ ηφία των μ ελών της.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ, Θ εό φρ αστε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, για να κλείσω, θα
ήθελα να πω ό τι η αλήθεια είναι, α φού βεβαίως ευχα ριστήσω όσους
προσήλθαν και μά λιστα και από την Περιφέρ εια, η α λήθεια είναι ότι
αυτή η Αντιπρο σωπεία καταγγέλλεται ως αντιδ ημο κρατική επειδή
προσπαθεί να συζ ητήσει το θ έμα της αλλαγής το υ θ εσμικο ύ πλαισίο υ
και από κάποιες δυνάμεις εν τοις πρ άγμασι, και μάλιστα, απειλήθ ηκε
και σήμερα ό τι δ εν θα της επιτρέψο υν να πάρει καμία απόφαση.
Εάν αυτό είναι δ ημ οκρατικό, εγώ θ έλω να μο υ πείτε α λήθεια και
με το χ έρι στην καρδιά εάν θα το επιτρ έπατε όλοι οι υπόλοιποι
παρόντες πλην όσων το εξέφρασαν.
Το λέω αυτό για να πω μια κουβέν τα μόνο επί της ουσίας, ότι η
αλλαγή του θ εσμικού πλαισίου του Τ ΕΕ με επίκεν τρο την ενίσχυση και
τη δ ιεύρυν ση το υ θεσμικού το υ ρό λο υ αλλά και την δ ιεύρυν ση και την
κατοχ ύρωση το υ κοιν ωνικού το υ α ποτυπώμα τος στο σώμα των
μηχανικών και στην ανάπτυξη της ελληνικής κο ινωνίας, εάν αποτραπεί
από την ίδια την λειτουργία της Αντιπροσωπείας του ΤΕ Ε
αναρωτηθείτε ποιο ν εξυπηρετεί.
Ποιον εξυπ ηρετεί το να μην ενισχυθ εί το ΤΕΕ και το κοινωνικό
του απο τύπωμα; Π είτε μο υ ποιον εξυπηρετεί.
Εξυπηρετεί σίγουρ α εκείνους ο ι οποίοι διαχειρίζον ται μέσα από
οποιαδήποτε άρχον τα συγ κρο τήμα τα τις τύχ ες των μ ηχανικών.
Και εγώ δ εν ξέρω με ποιο δικαίωμα λέν ε κάποιοι ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο δ εν πρέπει να επέμβει στο σημείο αυτό. Πραγματικά δεν
ξέρω για τί μας απαγορεύο υν να πάρουμε απόφαση και μα ς το είπαν.
Λοιπόν, αναρωτηθ είτε. Α υτό είναι το πραγματικό ερ ώτημα.
Το τι κάνει η μεγαλύτερ η παράταξη της Αν τιπροσωπείας του
ΤΕΕ θα το δούμ ε μέχρι το τέλος του Οκτωβρ ίου, εγ ώ δέχομ αι την
πρόταση του συνα δέλφου Καμαριώτη, εξάλλο υ το είπ αν και πολλοί
άλλοι, και ο Γιανν αδάκης και ο Μ ήλης και ο Ανδρεδά κης, θα υπάρχει
ένας χρονικός ορίζ οντας τέλος Ο κτωβ ρίου να καταθέσουν.
Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν είπα ότι είπ ες τέλος Ο κτωβρίο υ, είπες ό τι θέλεις με κάποιο τρόπο
να διασφαλίσουμ ε να κατατεθούν ό λες οι προτάσεις.
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Λοιπόν, επ ειδή το προεδρείο της Αντιπροσωπείας δεν μπ ορεί.
Κος
:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όχι ζήτησες ότι το προεδρεί ο της Αν τιπροσωπ εία ς να διασφαλίσει ό τι
θα κατατεθ ούν.
Λοιπόν, εγ ώ το απ οδέχομαι αυτό, το αποδέχομαι.
Βεβαίως δεν μπο ρώ να πείσω καμ ία παράταξη να καταθέσει
προτάσεις. Όμως μπορούμε να πούμ ε και α υτό θα το εισηγηθο ύμ ε με
το συνάδελφο Δο ύκα στο προεδρ είο της Αν τιπροσωπείας, να ορίσει
ένα ορίζοντα να κατατεθο ύν προτάσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίο υ και
από εκεί και π έρ α θα αποφασίσει η Αντιπροσωπεία, με βάση τις
προτάσεις α υτές και την ανάλυση πο υ θα κάνουμ ε, ποια θέματα θεωρ εί
ότι μπορο ύν να συζητηθούν σε ένα π λαίσιο συναίν εσης και να ληφθεί
απόφαση από την Αντιπροσωπεία πριν μπούμε στο εκλο γικό έτος 20 19.
Διό τι αν μπούμ ε στο εκλογικό έτος 2019 και συζητάμ ε για
αλλαγή του θ εσμικού π λαισίο υ πράγματι αυτό είναι ύποπτο, δεν έχει
κανένα νόημα.
(Διάλογος)
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν μπορώ να δια σφαλίσω εγ ώ κανένα περιφερ ειακό συνέδριο διότι
δεν έχ ω καμία εκτελεστική εξο υσία στο Τ ΕΕ και αν η Διοικούσα
Επιτροπή το υ ΤΕΕ μετά δ υσκολίας ψ ηφίζει να καλυφθο ύν τα έξοδα της
Αντιπροσωπείας στην Αθ ήνα, δεν μπορώ να ζητήσω περιφερ ε ιακό
συν έδριο.
Είναι όμως ευθ ύν η των περιφερεια κών τμ ημάτων το υ ΤΕΕ να
ενημ ερώ σουν τα μέλη τους, και για αυτό χαίρομ αι που πο λλοί
Πρόεδροι των περιφερ ειακών τμ ημάτων ήταν εδ ώ, να τους εν ημ ερώσω
να ζητήσουν τις απόψεις τους και εν πάση π εριπτώσει να μας
καταθέσουν π έντε πράγματα που είνα ι μείζονα.
Διό τι η πρόκληση την οποία έθεσαν οι Πρόεδροι των
περιφερεια κών τμ ημάτων στην προηγ ούμεν η Αντιπροσωπεία ποιος θα
είναι ο Οργανισμό ς το υ ΤΕΕ, αν αλλάξει δραματικά είναι πράγματι
πέρα από την εντολή το υ νόμο υ π ου ε ίναι να επικυρωθεί από την
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Αντιπροσωπεία, είναι πράγματι μία αλλαγή το υ θεσμ ικο ύ πλαισίο υ το υ
ΤΕΕ. Συν επώς πρέπει να αποφασιστεί εδώ έτσι και α λλιώς.
Λοιπόν, όχι αλλο ύ να λέμ ε θέλο υμε και αλλο ύ να λέμ ε δεν
θέλο υμε αλλαγή του θ εσμι κο ύ πλαισίου. Ας αποφασίσ ο υμε πέν τε
πράγματα. Ποια θα είναι αυτά;
Η ενίσχυση του ρό λου το υ ΤΕΕ; Η εν ίσχυση το υ κοιν ων ικο ύ του
αποτυπώματος και της κοινωνικής του συμ βολής; Η ενίσχ υση της
περιφερεια κής το υ οργάνωσης; Θα αποφασίσουμ ε πέντε πράγματα. Και
να πούμε ό τι αυτά θα συζητήσ ο υμε και επ’ αυτών θα ψηφίσο υμε.
Μέχρι, λοιπόν, τέλος Ο κτωβρίο υ ας κιν ηθούν τα περιφερ ειακά
τμήμα τα, ας λάβο υν υπόψ η το υς ότι όταν έρχον ται εδώ πρέπει να
έχουν κάποιες από ψεις. Δεν μπορ ούν δηλαδ ή να μας κατηγορο ύν για
το γεγονός ότι δ εν το συζητήσαμε.
Εγώ πραγματικά χάρηκα διότι οι παρόντες εκπρό σωποι των
περιφερεια κών τμημάτων μπορο ύν να οργανώσο υν μία τέτοια
συζ ήτηση, είναι σα φές ό τι μπορο ύν.
Από εκεί και πέρ α τα ερωτήματα τα οποία θα φτά σουν στις
επόμενες εκλογ ές θα είναι αυτά στα οποία δεν υπάρχει σύ γκλιση.
Βεβαίως και θα φτάσο υν κάποια στις επόμεν ες εκλογές και είναι το
πιθανότερο ό τι θα αφορούν στον τρόπ ο εκλογ ής.
Όμως δεν μπορεί τα μείζονα θέματα να μην τα αποφασίσο υμε.
Γιατί; Για τί κάποιο ι θέλο υν να καταγ γέλλουν το ΤΕ Ε συλλήβδ ην.
Θεωρώ επομέν ως ότι είναι στην ευθ ύνη ό λων να το
αποφασίσο υμε.
Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, θα ζητήσω από το συνάδελφο
Δούκα, επειδ ή ετέθη το θέμα των εργαλείων της επικοινωνίας με το
ευρ ύτερο σώμα, να μας πει επ’ αυτού.
Κος ΔΟΥΚΑΣ:
Ωραία, ήδη από την αρχή της διαδικα σ ίας έχετε δει το θ έμα να υπάρχει
ένας χώρος που η Αντιπροσωπεία να διαβουλεύεται, έχει φτιαχτεί ένας
χώρος antip rosop e ia.tee.gr. Ε κεί σηκώνον ται αποκλει στι κά και μόνο
τα θέματα πο υ αφο ρούν την Αν τιπροσωπεία.
Έχει μία σελίδα ήδη που έχο υμε όλο το υλικό μ ε το θεσμικό
πλαίσιο, μ ε το υς ά ξονες, μ ε όλη την προηγούμ εν η δουλειά, με ό λες τις
θέσεις των παρατάξεων, ό λες τις θέσεις όποιων περιφερ ειακών έδωσαν
ήδη προ τάσεις.
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Και υπάρχει η διά θεση από εμάς να προχωρήσουμ ε, α ν θέλετε,
και σε ηλεκτρονικά ερωτημα τολόγ ια , σε βαρόμετρα για θέματα από το
θεσμι κό πλαίσιο π ου κρίν ετε ότι θέλουμε να ρωτήσουμ ε όλο το σώμα
των μηχανικών. Δηλαδ ή από την δική μας την πλευρά υπάρχει όλη η
διάθεση, ό,τι αποφασίσο υμ ε να το σχ εδιάσο υμ ε και να το
υλοποι ήσουμ ε και να το φέρο υμε στο σώμ α της Αν τιπρο σωπείας, να το
αποφασίσο υμε και να κάνουμε και βαρόμετρα και δημοψηφίσματα ή
ότι άλλο εν πάση π εριπτώσει κρίν ετε σκόπιμο.
Άρα τις α κούμε τις προ τάσεις και είμαστε εδώ να τις
υλοποι ήσουμ ε.
Τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ καλά , αρκεί
να βρίσκον ται άνθρωποι που τα χρ ησιμοποιο ύν . Δηλα δή εμ είς θα τα
κάνουμ ε αρκεί να διασφαλιστεί έτσι ότι αυτά που θα κάνουμε θα …να
λέει ότι δεν κάνατε.
Άρα να αποφα σιστεί και εμ είς όπως υλοποιήσαμε το
προηγούμ ενα θα υλοποιήσο υμε και α υτά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ωραία. Σας ευχαριστο ύμε πο λύ.

******** *
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