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Συζήτηση (απομαγνητο φών ηση) το υ 4 ο υ θ έματος της Ημερήσιας
Διάταξης « Τ ροποπο ί η ση τ ου Ν .4439/ 201 6 (ΦΕΚ 222 Α, άρ θρο 29, παρ.3 –
γι α τ η ν έντ αξ η τ ω ν Δ ι πλω ματ ούχω ν Μη χανι κώ ν τ ης ΣΕΜΦΕ τ ου Ε .Μ.Π. στ ο
Τ .Ε.Ε., ω ς Μη χανι κώ ν Εφαρμοσμ ένω ν Μαθη μ ατ ι κώ ν και Φυσι κή ς (σε
συ μμόρφω ση τ η ς Δι οι κή σεω ς τ ου Τ .Ε.Ε. προς τ η ν υπ’ αρι θ. 4148/ 2015
Απόφαση τ ου Δ ’ Τ μή ματ ος τ ου Στ Ε) όσο κ αι γι α τ η ν έντ αξ η τ ω ν
Δ ι πλω ματ ούχω ν Μη χανι κώ ν Οι κονομί α ς τ η ς Πολυτ εχνι κής
Σχολή ς τ ου
Παν επι στ η μί ου Αι γα ί ου στ ο Τ .Ε.Ε, ω ς Μη χανι κώ ν Οι κονομί ας , σύμφω να μ ε
προη γού μενες ει ση γή σει ς τ ω ν ει ση γη τ ι κώ ν θεσμι κώ ν οργά νω ν τ ου Τ .Ε.Ε.»

(Επε ιδή δεν ελήφθη Απ ό φασ η επί του παρ απάνω θέματ ος, η
συζήτηση θα συνεχισθεί το Σ άββατο 23 Φεβρουαρίο υ 2019)
………… ……… … …
………… ……… … …
………… ……… … …
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Κύρι ε συνάδελφε, εγώ θα κάνω μία παράκληση. Θα μπορούσαμ ε να
μιλάμε πάρα πολλές ώρες σήμερα μ όνο για να σχο λιά σουμ ε τα κα υτά
θέματα. Είναι το ΠΔ είναι το α σφα λιστικό, είναι οι ισοτιμίες, είναι
πάρα πολλά.
Θα κάνω μία παράκληση επειδή έχ ουμε πάρα πολλά θέματα θα
ζητήσω να προχ ωρ ήσο υμε τη διαδικα σία, δεδομ ένο υ ότι και για το Π Δ
και για το ασφαλιστικό και για τις ισοτιμίες και για τη στρατηγική της
διεύρ υνσης εκπαίδ ευσης θα πρέπει να τοποθετηθο ύμ ε κα ι ...
Ναι είναι γ εγονός αυτό και εμ είς θ α το θ έλαμε πάρα πολύ και
όμως είχαμ ε πολύ μεγάλη δ υσχέρ εια για να καλύψο υμ ε τα έξοδα της
μετακίνησής σας και της συν εδρίασης. Το ξέρετε και ξέρ ετε ό τι το
ΤΕΕ βρισκό τανε σε πο λύ δ ύσκο λη θέση. Ε λπίζουμ ε ότι δ εν θα
συν εχίσει αυτή η δ υσκολία.
Εγώ θα ήθελα τη συναίνεση ό λων διό τι πραγματικά , ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... σε αυτά που ακο ύσαμ ε να μην υπάρχει ένας
αντίλογος.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ::
Ναι αλλά δ εν θα συζ ητήσο υμ ε τα θ έματα που τέθηκαν ένα ένα. Ο
αντίλογος μπορεί να είναι μόνο , β εβ αίως, σε σχέση με την διοικο ύσα
με την πρακτική της διοικο ύσας και του προέδρο υ το υ ΤΕΕ. Μόν ο επ’
αυτο ύ. Όποιος θέλει να αν τιλέξει επί των απαντήσεων το υ προ έδρο υ
του ΤΕ Ε έχει το λόγο. Τρία λεπτά σύμ φωνα με τον κανονισμό. Στα
τρία λεπτά σας δια κόπτω.
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Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Στα τρία λεπ τά σας διακόπτω πριν των επικεφαλής των παρατάξεων
που
έχουν πέντε. Θα είναι κλειστός ο κατάλογος. Κύρι ε
Παπαγιαννίδη.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Κρεμαλής, αρχίζω από εδώ παρακα λώ, Κ ρεμαλής, Μ ήτρο υ, από εδώ
άλλος; Σ υγνώμ η ναι, εντάξει ναι. Δεν φτάσαμ ε μέχρι εκεί, μισό λεπτό .
Ανδρεδάκης, συνάδελφε πως σε λέν ε; Σαμδάνης. Εντάξει Πετρόπουλος
ναι. Πετρόπ ο υλος λέω πάντα τον τελευταίο. Ποιο ς άλλος, είναι
κάποιος άλλος από εδώ; Σ ε έβα λα.
Λοιπόν Κ υριακόπ ουλος, συνάδελφε δεν σε βλέπω δ ηλαδή πως
λέγεσαι; Από εδώ μέχρι εκεί αν έβ λεπα, Βα μβο υρέλλης. Φοράς και
μαύρα δεν φαίνετα ι τίποτα. Λοιπόν να αρχίσω από πίσω τώρα για να
μην λέτε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ζαχαρόπουλος
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ζαχαρόπουλος. Άλλος; Ά λλος; Άλλος ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Έχει κλείσει ο κατάλογος, ο συνάδελφος Τσιμπο υκά κης. Φραν τζή.
Έχει κλείσει ο κατάλογος. Παρακαλώ να τηρ ηθεί το τρίλεπτο.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Αρχίζουμ ε με τα ν ούμερα; Ο κος Κρεμαλής,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Παιδιά από κάτω α φού έχο υμε, Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Τι είναι; Τι έχ εις;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
201.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ωραία, εντά ξει, εν τάξει.
..........:
Καλημ έρα σας. Κα λή επιτυχία στις ερ γασί ες. Θα αναφερθώ συνοπτικά
στο θέμα του δια τάγματος και θα πω τα εξής. Θα περίμενα από τον
πρόεδρο να ενημερώσει την αντιπρ οσωπεία ότι από τον Ιούνιο του
τρέχον τος έτο υς εξεδόθ η κάποια ευρωπαϊκή οδ ηγία η οποία λέει το
εξής, προκειμ ένο υ για νομοθετικές ρ υθ μίσεις οι οποίες κατοχυρ ώνουν
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δραστηριότητες υπ έρ επαγγελματικών τίτλων απαιτείτα ι αιτιολόγ ηση,
απαιτείται αιτιολό γηση και τίθεν ται καμιά 20αριά κριτήρια.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και δίνει λύσεις σε
πάρα πολλά προβλήματα που μας ταλαιπωρού ν.
Δεδομ ένο υ ό τι το ΠΔ 9 9 εξεδόθ η μ ετά τον Ιο ύνιο έχω τη γνώμη
ότι υπάρχει πρόβλημα διό τι, δ εν, κα τά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει η
αιτιολόγ ηση για π ολλά περιεχό μενα του διατάγματος. Ως εκπρόσωπος
του κλάδο υ των χ ημικών μ ηχανικών που συμμετείχα στην επιτροπ ή για
τη σύνταξη το υ Π Δ, μπορ ώ να ανακοινώσω αν και είν αι γνωστό ό τι
είμαστε η μόν η ειδ ικότητα η οποία διαφώνησε τόσο με την δ ιαδικασία
όσο και μ ε την περιπτωσιο λογία στην οποία εξαντλείται το προεδρικό
διάταγμα.
Βέβαια θα πω κάτι το οποίο είναι και θετι κό, και πρέπει να το
λάβουμ ε υπόψη μ ας. Μονίμ ως εμ είς επιδιώκαμ ε στην έννοια το υ
project enginee r στην έννοια το υ συν τονιστή όπως το λέμε στην
Ελλάδα, η παράγραφος 6 το υ άρ θρου 1 αν θυμά μαι καλά το υ
διατάγματος, ορίζει ότι σε περίπτωση διεπιστημονικής ο μά δας για την
μελέτη ή την εκτέλεση ενός έργο υ την κεν τρική ευθύν η και ενν οείται
έναντι του χρήστη και έναντι βεβ αίως και του δ ημ οσίο υ, για την
οργάνωση επιμερ ισμό καθ ηκόν των, συν τονισμό και διοίκηση της
ομάδας, αναλαμβάνει ο συν τονιστής μηχανικός.
Στο σχέδ ιο το υ Τ εχνικο ύ Επιμελητηρίου για τί α υτό ήταν στην
ουσία το δ ιάταγμα, που π ήγε στο Συμβού λιο επικρατείας, η έκφραση
ήταν μπορεί να αναλαμβάνεται, υπάρ χει τεράστια διαφορά και αν ως
μηχανικο ί επαγγελματίες το σκεφτούμε αυτό, πραγματικά μπορούμε να
αλλάξο υμε τον τρό πο της άσκησης το υ επαγγέλματος.
Ρώτησα τον πρό εδρο του ΤΕΕ τι σημαίνει επαγγελματικό
δικαίωμα.
Εάν
το
ταυτίζει
με
νομοθετικά
κατοχυρ ωμέν η
δραστηριότητα υπ έρ ορισμ ένων επα γγελματικών κέν τρων για λόγους
δημοσίου συμφέρο ντος, τότε τα επα γγελματικά α υτά δ ικαιώματα δ εν
ρυθμίζονται μ ε το διάταγμα αυτό α λλά με την υπόλοιπη νομοθ εσία η
οποία αφορά τα μητρ ώα η οποία αφορά τις αδειοδ οτήσεις για την
δόμηση για την ίδρυση και λειτουργία της βιομηχανίας και αφορά
βεβαίως και τις διάφορ ες υπο υρ γικές αποφά σεις μ ε τις οποίες
ορίζονται οι ελεγ κτές δόμ ησης, οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές και τα
λοιπά.
Επομένως κάποτε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θ έλαμε να
κάνουμ ε μ ε το διά ταγμα αυτό δεν το αποφασίσαμ ε στο υς κόλπο υς του
ΤΕΕ και τελικά φτιάξαμε ένα διάταγμα που δ εν εφαρμ ό ζεται
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αντίστοιχο πουθ εν ά στον κό σμο αλλά ούτε και στην πράξη. Αλλά ούτε
και στην πράξη. Είναι ποτέ δ υν ατόν να εγκλωβίσουμ ε και να
στεγανοποιήσο υμ ε το χάος της τεχνο λογίας στα πέντε άρ θρα αυτού του
διατάγματος; Το έχ ουμε αν τιληφθεί α υτό;
Εμείς εργαστήκαμ ε ως χημικοί μ ηχα νικοί επί εξάμηνο σύμ φωνα
με το γράμμα και το πν εύμα το υ ά ρθρου 2 9 του νόμ ου 4 439 στον
οποίον ... το Π Δ και παρουσιάσαμε ένα διάταγμα χωρίς να διεκδικο ύμε
ότι
εί μαστε
το
πανίσχυρο
ΒΙ Μ.
Γράψαμε
α κριβώς
αφού
διαφοροποιήσαμε τις κεντρικές μ ελ έτες σ’ ένα έργο α πό τις πλήρ εις
μελέτες ποιο είναι τ ο αντικείμενο μα ς και αυτό ήταν έν α δείγμα να το
κάνουν και οι ά λλο ι.
Όταν το δ ιάταγμα λέει ότι εγώ είμ αι υπεύθ υνος να σχεδιάζω
διυλιστήρια έχω το μυα λό μ ου να ξέρω ό τι κάνω την κεντρική μ ελέτη
και υπάρ χει πλήρ ης μελέτη η οποία θα αναληφθ εί από το συντονιστή
μηχανικό .
Έχουμ ε λοιπόν ζ ήτημα προδιαγραφής μελετών και δεν μπορούν
ας πούμε να γίνουν δεκτά αυτά τα οποία αναφέρονται στην
περιπτωσιολογία του διατάγματος.
Ποιο είναι το παράπονο με τον πρό εδ ρο. Ξεκίνησαν οι επιτροπές
του άρθρο υ 29να λειτο υργήσουν για ένα μήνα. Εμ είς λειτο υργήσαμε
επί 6μηνο για να φέρο υμε ας πούμ ε την πρότασή μας η οποία έχει
δημοσιοποιηθ εί και βεβαίως είναι υπ ό κρίση το υ οποιο υδήποτε.
Δεν δέχ τηκε ο πρόεδρος το υ Τ εχ νικο ύ Επιμ ελη τηρ ίου όταν
παρουσιάζαμε την πρόταση να συζητηθεί η πρόταση και είπε να
παραπεμφθεί στα Υπουργεία δ ιότι εμείς δεν συνεμ ορφώθημεν με τις
υποδεί ξεις από την αρχή να μπούμε στη διαδικασία την αλλοπρόσα λλη
πραγματικά, η οποία οδήγησε σ’αυτό το διάταγμα το οπο ίο δεν τιμά
πρόεδρε το Επιμ ελητήριο. Δεν το τιμ ά το Επιμελητήριο.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ο κος Μ ήτρου.
Κος ΜΗΤΡΟ Υ:
Εγώ θα εκφράσω μία άλλη άποψη π ου την έχω πει και παλιότερα, δεν
θα μπω στη λογική των συλλόγων που ενδ εχ ομένως τώρα
διαπιστώνο υν μ ετά τη δ ημοσιοπο ίηση του τελικο ύ προεδρικο ύ
διατάγματος, το υ προεδρικο ύ διατά γματος όπως μας ανακοινώθηκε
από την αντιπρο σωπεία ενώ υπ ήρχε το σχέδιο το σχ ετικό από
τουλάχιστον κατ’ ομολογία της προέδρου από πέρ σι το ν Φεβρο υάριο
στο Τ εχνικό Επιμ ελητή ρ ιο.
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Εγώ ίσα ίσα είμαι της άποψης ότι ενδεχομέν ως υπάρχει ένας
πληθωρι σμός επαγγελματικών δικαιωμάτων που επειδ ή πλέον έχο υμε
το τετελεσμ ένο του προεδρ ικο ύ διατάγματος ίσως μπορούμε στα
πλαίσια και της τακτικής που ανέπ τυξε ο πρόεδρος να δούμε πως
μπορούμε από εδ ώ και πέρα να χαράξουμ ε κάποιες κατευθ υντήριες
γραμμές μέσα από τη διαδικασία της δημιο υργίας ενό ς μητρώο υ το υ
ΤΕΕ που θα συνδ έεται άμεσα και με μια ν έα διαδικασία απονομής
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Ίσως θα μπορ ούσε η διοικούσα επιτροπή γιατί τώρα δ εν μπορώ
να το θέσω α υτό σαν πρότα ση στην αντιπρο σωπεία το επόμενο
διάστημα να κάν ει στα πλαίσια της επιτροπ ής που είπατε της
αντιπροσωπείας να θέσει και α υτό το ζήτημα.
Εμείς έχο υμε κατα θέσει άποψη και για το μ ητρ ώο για να λυθεί το
θέμα ειδικά των α ποφοίτων των ξένων πανεπιστημίων και των
κολλεγί ων και για τους επόμ ενο υς αποφοίτους που θα ξεκιν ήσο υν μετά
από τη θέσπιση ο ποιουδ ήποτε ν έου τρόπου απονομής άσκησης και
σύστασης των μ ητρώων, έτσι ώστε να μπορούν ε να υπάρχει μία
αντιστοίχιση μ ε τα δεδομένα πο υ υπ άρχουν και για τα δημόσια έργα
τόσο και για τα έρ γα την παραγωγή των ιδιωτικών έργων.
\
Άρα για να καταλήξω σε ό, τι αφορά αυτό το θέμα υπάρχ ουν θέλω
να εκφράσω τη λύπη μου για το γ εγ ονός ότι εμ είς σαν υπερ κείμ ενος
φορέας, σαν εκλεγ μένοι αντιπρόσωπ οι δεν είχαμ ε τη δυνατό τητα να
έχουμ ε το σχ έδιο ενώ το είχ ε η διοίκηση το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρίο υ
και είχε υπο σχεθ εί ότι θα μας το δώσει, από τον Φ εβρουάριο, δεν
μπορέσαμε τουλάχ ιστον και το λέω στο πλαίσιο και των δικών μας
προτάσεων να το α ντιμετωπίσουμ ε σα ν υπερ κλαδικός φο ρέας;
Σαν υπερκείμενος φορέας των συλλόγων και τώρα όσοι δεν
συμμ ερίζονταν τις διαμαρτυρίες μας όλο αυτό το διάστημα ή κάποιο ι
απ’ αυτο ύς για να μην αδικήσω κάπ οιους ά λλο υς, τώρ α μπαίνω στη
διαδικασία των πρ οσφυγών αφο ύ πλέον ανακοινώθ ηκε το διάταγμα.
Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα θ εωρώ σε ό,τι α φορά τη
λει το υργία το υ Τ εχνικο ύ Επιμελητηρ ίου πο υ δεν νομίζ ω όμως ό τι δ εν
λύν εται. Πρό σφατα είδα ό τι έληξε η προθεσμ ία για την δ ήλωση
συμμ ετο χής στις θεματικές επιτροπ ές το υ Τεχνικο ύ Επιμελητηρίο υ .
Καταλαβαίνω ότι και για οικονομικο ύς λόγο υς για τί σίγο υρα θα πρέπ ει
να έχουν κάποια οικον ομική υπο στήριξη αλλά και για άλλους
πρακτικούς λόγο υς , ενδεχ ομένως θα πρέπει να κάνο υμ ε μία ιεράρχ ηση
και να λειτο υργ ήσουμε κάποιες από αυτές.
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Μία απ’ αυτές εν δεχο μέν ως θα μπορούσε νάναι μία μόνιμη
επιτροπή επαγγελματικών αν θ έλετε θεμάτων του Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ και ασφαλι στικών θεμάτων πέρα απ’ αυτή πο υ
λει το υργεί στα πλα ίσια της αντιπρο σωπείας.
Η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζ ει τέτοια ζητήμα τα και να
φέρν ει εισηγήσεις και να έχει και την απαραίτητη στελέχωση και
χρηματοδ ότηση για να το κάν ει αυτό.
Εγώ δεν αμφισβ ητώ τις όποιες προσπάθειες έκαν ε η δ ιοικο ύσα
επιτροπή με προσφυγ ές και άλλες ενέργειες όλο αυτό το δ ιάστημα,
παρόλα αυτά έχο υμε και μεγά λες, έχουμε μεγά λη υστέρηση και στην
αντιμετώπιση θεμά των όπως αυτό της τράπεζας Αττικής ήδη είχα μία
σχετική κουβ έντα στην προηγο ύμενη αντιπροσωπεία του Ιο υνίο υ,
σήμ ερα θα συζητήσουμ ε συν ταξιοδο τικά θέματα χωρίς να έρθουν εδώ
πέρα ο εκπρόσωπος ο πρόεδρος το υ ΤΣΜΕΔΕ π ου είνα ι και πρό εδρος
αν δεν κάνω λάθος του αντίστοιχο υ ο ργάνου επιστημόν ων στον ΕΦΚΑ .
Γενικά υπάρχει κα ι εκεί ένα πρόβ λημ α σ’ ό τι αφορά τον διάλογο
για την ... κάποιων ενστάσεων και μ ία μικρ ή τώρα είναι σαν ερ ώτημα
αυτό αλλά υπάρχει ένα ζ ήτημα έχει κατα ργηθ εί η ειδική προσαύξηση
σ’ ότι αφορά τα αναδρομικά. Θα πρέπει λιγάκι να υπάρξει μία
ενημ έρω ση από κάποιον που ξέρ ει γιατί μας ρωτάει πολύς κόσμος
στην περιφέρεια, τι γίνεται με α υτούς που έχο υν πληρώσει ειδ ική
προσαύξηση και π ως έχει αντιμ ετωπισθεί το θ έμα.
Χρησιμοποιώ 5 λεπ το εγώ. Εντάξει. Τ ώρα ακούστηκε κάτι για το
άρθρο 3 για να κλείσω και να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο. Δεν
νομίζω, εμ είς έχουμε εκφρά σει άποψ η ότι είμαστε υπ έρ του άρθρου 3
διαχρονικά, δ εν ξέρω τώρα αν όλες ο ι παρατάξεις η ΔΚ Μ στο σύν ο λό
της, η ΔΗΣΥ Μ συμφωνο ύν με τις απόψεις των μ ελών της διοικούσας
επιτροπής πο υ πήρ ανε αυτή τη θ έση.
Εγώ δεν θεωρ ώ επιχειρήμα τα πχ αυτό που άκο υσα απ ό κάποιο
συνάδελφο το Μάτι. Δηλαδή συγνώμ η το Μά τι πότε γίνανε εκείνα τα
αυθαίρετα; Έγιναν όσο ίσχυε ο υπ άρχον νόμος και η περίπτωση 3; Δεν
νομίζω. Γίνανε όλα αυτά τα αυθαίρ ετα την εποχή που υπήρχε στιβαρός
κρατι κός έλεγχ ος.
Τώρα να μο υ λέει ο πρό εδρος ό τι εγώ έχω τοποθετηθ εί και
επιμένω γιατί είπα στη β ουλή ότι μπ ορεί την προηγο ύμ ενη ημ έρα που
θα καταθέσει κάποιος άδεια να ψηφιστεί ένας νόμος, υπάρχουν επίσης
ηλεκτρονικά εργαλεία να υπάρχει μία βιβλιοθ ήκη που ν α ενημερ ώνεται
έμμεσα και ο κάθε συνάδ ελφος πριν κάνει την τελική υποβο λή να
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τσεκάρει τη νομοθ εσία, α κόμα και α ν έχ ει ψ ηφιστεί το προηγο ύμενο
βράδυ. Δ εν νομίζ ω ότι αυτά, αυτά είν αι προφάσεις.
Κλείν ω εδ ώ, δεν θ α συνεχ ίσω για να μην φάω άλλο χρό νο.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ο συνάδ ελφος Στοϊμενίδης
Κος ΣΤΟΪΜΕ ΝΙΔ ΗΣ :
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, καλημ έρα σε όλο υς. Η αντιπροσωπεία
είναι ένα Σώμα, ένα μεγάλο Σώμα εκλεγμέν ων μηχανικών απ’ όλη την
Ελλάδα πο υ πρέπει να το αξιοποιήσουμε και δεν πρ έπει να το δο ύμ ε
πως ένα Σ ώμα το οποίο αποφασίζει σε σχέση μό νο με μεγάλες
αποφάσεις για τα θ έματα τα επιμελητηριακά. Ε ίναι και πρέπει να είναι
και αυτό αλλά πρ έπει να το δο ύμ ε και ως ένα Σώμα που μπορεί να
λει το υργεί συμβ ουλευτικά σε επίπεδ ο επιμελητηρ ίου.
Και τα θέμα τα τα οποία τρέχο υν είναι σημαντικά και είναι
λογικό να υπάρχει μία εξέλιξη στα θέματα και η ρ ουτίνα, μόνο στα
ζητήματα ρο υτίνας να προχωρο ύσαμε κάποια θέματα θ α εξελίσσον ταν.
Είναι σημαντικό ότι εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για τα
επαγγελματικά δικαιώματα, για το οποίο όμως ενημερωθ ήκαμ ε από τον
ηλεκτρονικό και γ ραπτό τύπο και έν τυπο τύπο, εδώ έχ ουμε νομίζω να
δώσο υμε ως Επιμελητήριο μία δ εύτερ η μάχη σε σχέση με τις
εφαρμο στικές εγκυκλίο υς που σε κάθ ε Υπουργ είο πρέπει να εκδοθο ύν
προκειμ ένο υ οι α ποφάσεις να μπο ρούν να εφαρμοστούν από την
διοίκηση.
Ένα άλλο σημαν τικό θέμα το οποίο ακούστηκε είναι το θέμα του
ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττικής, όπου και εδώ νομ ίζω ότι κάποια
στιγμ ή πρέπει να δούμε ως όργαν ο των μηχανικών , ως Τεχνικό
Επιμελητήριο ό τι πρέπει να μπει έν α stop loss επιτέλους σ’α υτή την
ιστορία σ’α υτή την μεγάλη τρ ύπα που έχο υν χαθεί 800 εκατομμ ύρια
από τον κόπο των μηχανικών τα τελευταία πέν τε χρ όνια.
Από τον κόπο των εργαζομένων και των άεργων μηχα νικών και
πραγματικά θα ήθελα να μάθω εάν εκτιμο ύμε ως ΤΕΕ ό τι πήγε καλά η
συμβο λή μας στην τελευταία ανακε φαλαιοποίηση ό ταν η μετοχ ή ήταν
0,3 τέλη Μαΐου και τώρα είναι 0 ,12 και αν υπάρχει κάποια νέα
πρόβλεψ η για νέα ανακεφαλαιοποίηση στο άμεσο μ έλλο ν.
Και ξέρετε το ένα κομμάτι είναι τα χ αμένα λεφτά από τον ιδρώτα
των μ ηχανικών, το άλλο είναι το υ π ώ ς θέλουμ ε να λειτουργ εί α υτή η
τράπεζα γιατί ό ταν υπάρχει μία βεβαιότητα ό τι εμ είς την
ανακεφαλαιοποιούμε, η τρ άπεζα αυτή δεν λειτο υργ εί ως τράπεζα,
τραπεζικός οργανισμός σε επίπεδο τραπεζικού συστήμ ατος ή αγοράς ,
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λει το υργεί ως ένας οικον ομικός οργα νισμός εσωστρ εφής στα ζ ητήμα τα
τα επιμελητηριακά . Το περιγράφω έτσι.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Συνάδελφε ολοκλήρωνε.
Κος ΣΤΟΪΜΕ ΝΙΔ ΗΣ :
Ναι, ένα λεπ τό. Ν α δούμε στο υπόλοιπο μέρος της θητείας τα τρία
τέσσερα ζητήμα τα που μπορούμ ε να συμ φων ήσο υμ ε στο θεσμικό
πλαίσιο.
Για την λειτο υργία της αντιπροσωπείας πρέπει να εξαντλήσο υμ ε
τις πιθανότητες να συν εδριάζουμ ε κάθε δ ίμην ο, παρακαλ ώ να
υπάρχουν συν ημμ ένες οι εισηγήσεις.
Για την ενημέρωση της διοικο ύσας επιτροπής γίν εται μια
ενημ έρω ση από τον πρόεδρο για 4 ζητήμα τα. Θεωρ ώ ότι πρέπει να
υπάρχει εν ημέρ ωση των μελών της αντιπροσωπ είας για το σύνολο των
αποφάσεων της διοικο ύσας επιτρ οπής . Αυτό πως μπορούμ ε αν το
πετύχ ουμ ε; Να κάνουμε να το ζητάμε εγγράφως; Μπ ορούμ ε να το
κάνουμ ε έτσι;
Και 15 δεύτερα, στο θέμα το υ maste r εγώ θέλω να σας βάλω μία
επιφύλαξη ό τι ο υσιαστικά εκεί χρο νικοποιο ύμε την α ναβάθμιση των
σπουδών μας. Ένα. Και ένα δεύ τερ ο κάποια στιγμή ως Επιμελητήριο
πήραμε μία από φαση ότι πρ έπει να π άμε σε εθνική κλα δική συλλογική
σύμβαση εργασίας την οπο ία μάλλον δεν ξέρω πως έχ ει συν εδριάσει η
επιτροπή σε τι πορ ίσματα έχ ει φτά σει αλλά νομίζ ω ότι π ρέπει να πάμε
και σε μία απόφαση ως Επιμελητήριο για την άρση το υ υποκατώτα του
και το υ κατώτατο υ μισθού παράλληλα .
Και είδα έξω ό τι μαζεύονται υπογραφές για την ειδική
συν εδρίαση, από τώρα για τις 8 η ώρα. Δεν ξέρω ποια σκοπιμό τητα
εξυπ ηρετεί αυτό.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ο συνάδ ελφος Ανδ ρεδάκ ης.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ :
Καλησπέρα και από εμένα συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι
σύν τομος γιατί είν αι πολλά τ α θ έματα τα οποία έχ ουμ ε και χρ ή ζο υν
και συζήτησης.
Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μ ία περίοδο που αλλάζο υνε
αρκετά πράγματα στο επάγγελμα από τα ηλεκτρ ονικά συστήμα τα μέχρι
τη συστηματοποίηση των επαγγελμ ατικών δ ικαιωμά των μέσω το υ
προεδρικο ύ διατάγ ματος μέχρι την αν αγνώριση των πτυχ ίων ως master
και άλλα, είναι σημαντικό κάθε φορά να βλέπο υμε α φεν ός ποια είναι η
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περιρρέο υσα και αφετέρο υ και κυρίως ποια είναι τα επίδικα σε όλα
αυτά τα ζ ητήματα.
Παίρνοντας πρώτα το ζήτημα των επ αγγελματικών δικα ιωμάτων.
Κατ’ αρχ ήν η αναγνώριση ως master για μένα δεν είναι ένα πράγμα το
οποίο είναι τόσο απλό, δεν είναι έν α πράγμα το οποίο μπορούμε να
πούμε μ ε ευκο λί α ότι δ εν έχει ιδιαίτερ η σημασία π έρα από μία
μισθολογική απλά και μόνο αναγνώριση.
Είναι αναγνώριση σε ένα βαθμό ενός επιπέδο υ σπο υδών το οπο ίο
σε συναδέλφους κυρίως νεό τερ ης ηλικίας πηγαίνανε για να συνεχ ίσο υν
τις σπο υδές τους στο εξωτερικό αν αγνωριζότ ανε εν γ ένει από άλλες
χώρες, σε άλλες χώρες και πο υ εδώ βρισκό τανε σε μία θο λή
κατάσταση.
Είναι σαφές ότι α δικίες πο υ έχουν να κάνουν ό σον α φορά και
στα μισθο λογικά και των δημο σίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών,
πρέπει να αρθούν.
Όσον α φορά το Π Δ ας δο ύμ ε από π ού ξεκινήσαμε και από που
ξεκίνησε η κο υβέντα. Η κο υβέν τα ξεκίνησε από την επιτροπ ή την
περίφημη πο υ λέγαμε επιτροπή Κιριτσάκη, ξεκίν ησε από μία
διαδικασία η οποία τι έλεγ ε; Η οποία έλεγε ότι μ ηχανικο ί έχουν ε πάρα
πολλά δικαιώμα τα, έχουν ε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να είναι
ρυθμισμ ένα, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτοί που τα κάνουν και
περίπου πάμε να βρούμ ε ποια είναι μόνο αυτά τα οποία εντελώς,
εντελώς μπορ ούμ ε να ορίσουμε ό τι είναι απαραίτητο να υπάρχουν.
Εν τέλει δεν κα τέληξε εκεί η υπ όθεση. Εν τέλει κατέληξε
σίγουρα μ ε προβ λήματα θα μπορο ύσε να υπάρχο υν, πο λλά πράγματα
θα μπορούσαν να υπάρχουν εν τέλει κατέληξε όμ ως κάπου όπου
υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώμα τα. Δεν κατα λήξαμε δ ηλαδ ή να
συζ ητάμε σήμ ερα ότι η Χ, Ψ ειδικό τητα η οποία είχε 10
δραστηριότητες έμ εινε μ ε μία. Έ μειν ε με μία δεν εννο ώ γιατί της την
«π ήραν » οι ά λλες ειδικότητες, την αποκλείσανε αλλά γιατί πλέον τις
υπόλοιπ ες 9 μπορεί να τις κάνει όποιος θέλει. Ε κεί βρισκόμαστε
σήμ ερα.
Αυτή είναι η εικόνα σε επίπεδο επιμελητηρ ίου. Σ ε επίπεδο
συλλόγων είναι σαφές ό τι οι συνά δελφοι πο υ ασχο λούνται μ ε τους
συλλόγο υς έχουν και μεταξύ τους τις διαφορές.
Όσον αφορά να συνεχίσω και συγνώμη μάλλον μο υ φα ίνεται ό τι
ξεπερνάω την ώρ α, όσον αφορά το ασφαλιστικό, στο ασφαλιστικό
υπάρχουν αυτές οι εξαγγελθ είσες ή έχ ουν ψηφιστεί πλέο ν αλλαγές από
το 20 % στο 13,3 % για όσο υς το υς πιάνει αυτή η β ελτίωση και τα 6 4,5
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ευρ ώ για όλο υς το μήνα, για το επικο υρικό και το εφάπαξ αντί για τον
υπολογι σμό στο εισόδημα.
Το οποίο βέβαια πλέον ισχύει και για τους μισθωτο ύς
μηχανικο ύς όπως και για τους δικηγό ρους με έμμισθη εντολή το οποίο
σημαίν ει ότι κανο νικά από 1/1 δεν ξέρω πως θα εφαρ μοστεί εν τέλει
και πότε θα καταφέρ ουν τα διά φορα πληρο φορικά συστήματα
ιδιωτι κών επιχειρ ήσεων, ΔΕΚΟ και του δημ οσίο υ να προσαρμο στούν ,
κανονικά εκεί πέρ α θα πρέπει να υπάρξει και η αν τίστοιχη από 1/1 του
’19 μεταβο λή στην μισθοδοσία των συναδέλφων που είναι και
μισθωτοί.
Όμως, θα το σεβα στώ α υτό δ εν θα προχωρήσω παρακάτω στο
ασφαλι στικό, δεν είναι ολοκληρ ωμέν η η δική μο υ η παρέμ βαση βέβαια
σ’αυτό το θέμα, ίσα ίσα το υναντίον , μπορεί να δ ημιο υργούν ται και
λάθος εν τυπώσεις , και για το Τ ΜΕΔΕ θα ήθ ελα να πω κάποια
πράγματα, θα πω ας πούμ ε για το ΤΜΕ ΔΕ επιγραμματικά, για το
ΤΜΕΔΕ το ξαναλέω για πολλοστή α ντιπροσωπ εία θεωρώ ότι έχο υμ ε
βρισκόμαστε σε μ ία σύγχ υση, η σύγχ υση είναι η εξής, θεωρο ύμε ότι το
ΤΜΕΔΕ είναι το παλιό ΤΣΜΕΔΕ που απλά του έφυγ ε ένα «Σ », δεν
είναι αυτό το πράγμα.
Αυτή τη στιγμ ή το ΤΜΕ ΔΕ αν θέλουμ ε να δούμε ψυχρά τα
πράγματα όπως έχουν στην πραγματικότητα, αφορά μόν ο σ υναδέλφους
που είναι μ έλη του, μέλη το υ είναι οι συνάδελφοι ο ι οποίοι είνα ι
εγγεγραμμένοι
στους
καταλόγους
τους
συγ κεκριμένο υς,
οι
συγ κεκριμέν οι κατάλογοι είναι το υ τμήματος εγγυοδοσίας του πρώην
τμήμα τος εγγ υοδο σίας και πιστοδοσίας είχε ακο υστεί ένα νούμε ρο το
πώς είναι δεν έχει σημασία.
Είναι οι μελετητές και οι εργολήπτες οι οποίοι έχουν πάει και
έχουν κάν ει α υτό το πράγμα, αν σ’αυτό έχει μεταφερθεί μία περιο υσία
μετά από μία μ ελέτη, η οποία μ ελέτη κατά τη γνώ μ η μου ήταν και
συν τηρ ητική, έτσι; Η οποία κ ατέδειξε ότι τα τελευτα ία περίπου 30
χρόνια απ’ όταν υπήρχανε στο ιχεία υπήρχ ε ένα πλεόν ασμα μόνο και
μόνο από τον κλάδ ο τον συγ κεκριμ έν ο της τάξης εν τέλει των περίπο υ
200, 210 αν θ υμάμ αι καλά εκατομμ υρ ίων ευρώ.
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλαχ τεί η ύπαρξή του και η
λει το υργία του διό τι χιλιάδ ες συνάδ ελφοι πραγματικά δεν μπορούν να
ασκήσο υν το επάγγελμα πέραν αν δεν υπάρχει αυτό. Ε ίναι σαφές ό τι η
διαχείριση της περιουσίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβο ύλιο του
ΤΜΕΔΕ πλέον, ως Τεχνικό Επιμελητήριο έχ ουμ ε 2 εκπροσώπους εκεί
άλλο υς 2 έχο υνε ο ι εργο ληπτικές εν ώσεις και ο ι μελετητικές ανάλογα
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πως επιλέγον ται και ένα είναι από τον Υπουργό, νο μίζ ω ότι έχει και
κάποιους κανόν ες διαχείρισης όχι νομίζω, έχ ει κά ποιους κανόνες
διαχείρισης συγκεκριμέν ους των α ποθεματικών και υπόκειται σε
κάποιους περ ιορισμούς, Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ολο κλήρωσε παρακαλώ.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ :
Σας ευχαριστώ, τελειών ω εδ ώ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ο συνάδ ελφος Σαμ δάνης. Καλά δεν το λέω;
Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :
Καλησπέρα και απ ό εμένα. Κα τ’ αρχ άς να μου επιτ ρ έψ ετε ένα σχ όλιο
για τη διαδικασία, ειδικά εμ είς που ερχόμαστε από την επαρχία δεν
ερχόμαστε εδ ώ ούτε να χειροκρο τήσο υμε ο ύτε να σηκώσουμ ε τα χέρια
μας όταν θα μας πουνε.
Ερχόμαστε και για να μιλήσο υμε όταν θεωρο ύμε ότι μπο ρούμε να
συμβά λλο υμε στην κο υβέ ν τα, ερχ όμαστε και για να ακούσουμ ε
συναδέλφους μ ε τους οποίο υς διαφωνούμε είτε συμ φωνούμε και αυτό
νομίζω είναι το ανώτατο όργανο του Τ εχνικού Επιμελητηρίο υ και
πρέπει να το δείχ νουμε στην πράξη και να δίνεται ο λόγος σε κάθ ε
διαδικασία ειδικά για ζητήμα τ α τα οποία είναι τόσο σημαντικά όπως
είναι η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι ηλεκτρονικές άδειες
στα οποία θα σταθ ώ ως αυτοαπασχο λούμεν ος μηχανικός που δο υλεύω
αποκλει στικά στον ιδιωτικό τομ έα.
Με μ εγάλο ενδια φέρον ά κο υσα και τον πρό εδρο και το υς
προηγούμ ενο υς συναδέλφους στα όσα σχόλια γίνανε γ ια το σύστημα
ηλεκτρονικών αδειών το οποίο είνα ι μία μεγάλη τομ ή και αλλάζει
άρδην τον τρόπο με τον οποίον ερ γαζόμαστε και παράγεται και το
δομημ ένο περιβά λλον στη χώρα μας.
Θα σταθώ σε 2, 3 ζητηματάκια. Κ υρίαρχη επιχειρ ημ ατολογία
υποστήρι ξης και εν τέλει έτσι ωραιοποίησης αυτο ύ του συστήματος
θεωρώ ενώ δ εν θα έπρεπε τόσο πολύ είναι ό τι υπήρχ ε έν α διεφθαρμ ένο
δημόσιο υπήρχ ε μία σχέση διαφθοράς , που εγώ τονίζω ότι είναι σχέση
διαφθοράς αυτό, δ εν ήταν μόνο το δ ημόσιο πρέπει να κατονομαστεί ο
άλλος πόλος της δ ιαφθοράς ποιος ήταν, ποιος ήταν, αν ο ένας πόλος
ήταν το δ ημόσιο ο άλλος ποιος ήταν ;
Και πως αντιμετωπίζεται; Γιατί έχω την εν τύπωση ότι δ εν
αντιμετωπίζεται και αν αυτή η σχ έση διαφθοράς εξυπ ηρετο ύσε κάπο ιο
συμ φέρον, ποιο συμφέρον εξυπηρ ετούσε και πόσο φρ ένο μπαίνει σε
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αυτά τα συμ φέρον τα τα οποία εκμεταλλεύον ταν αυτή την υπαρκτή θα
πω και εγώ σχέση διαφθοράς;
Θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα τα ηλεκτρον ικά συστήμα τα
γενικώς, θα μπορο ύσε να είναι πραγματικά ένα σύστημα πραγματικού
και πιο αποδο τικο ύ ελέγχου και αυτό όλο ι θα το θέλα με. Ειδ ικά και
εγώ προσωπικά
που μιλάω
που ασκώ το
επάγγελμα
ως
αυτοαπασχο λούμ εν ος θα με βοηθούσε πάρα πολύ και να υπάρχει ένα
τέτοιο μία τέτοια κατάσταση πιο βατή, πιο εύκο λη, πιο ξεκάθαρη και
να προχωράει.
Έχω την εν τύπωση όμ ως ότι δεν γίνονται με ένα τρόπο
τεκμηρ ιωμέν ο και σωστό ο ύτως ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός
ο έλεγχος, αλλά πραγματοποιείται μ ε ένα τρόπο ούτως ώστε να μην
υπάρχει καθόλο υ έλεγχος.
Συγνώμ η τώρα λίγο πα ραπάνω θέλω χρόνο, γιατί νομίζω λέω
κάποια σημαντικά πράγματα, με την κατηγορία 3 ειδικά, δ εν είνα ι
μόνο αν θα αλλάξει κάτι από την μία μέρα στην άλλη, θα ενημερώσω
εδώ ότι για 2 χρόν ια στην Χαλκιδική βγαίνανε κάποιες άδειες που δεν
είχανε πάρει χαμπάρι κα ν στην πο λεοδομία ότι είχ ε κο πεί το μπονους
στα εκτός σχ εδίο υ.
..........:
Επειδή λέτε συν έχεια κατηγορία 3, δεν λέτε και σε μας που δεν
ξέρο υμε τι είναι αυτή η κατηγορία;
Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :
Η κατηγορία 3 είν αι μία κατηγορ ία οικοδομικών αδειών η οποία είναι
και η πολυπληθέστερη, είναι κάτω από 2000 τετραγωνικά πάντως είναι
οι περισσότερες των περιπτώσεων για το δικό μο υ αντικείμενο είναι το
100% του δικο ύ μο υ αντικειμ ένο υ να σας το πω έτσι.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :
Ναι. Σε αυτές τ ις περιπτώσεις δεν απαιτείται καν ένας απολύτως
έλεγχος. Θεωρο ύμ ε ότι είναι κάτι . .. Επίσης είπε ο πρό εδρος και θ έλω
να το σχο λιάσω ότι θα μπορο ύσε ένας μ ηχανικός από την
Αλεξανδρούπο λη να δουλεύει στην Αθήνα. Δυστυχ ώς η ελεύθερ η
πρόσβαση και ο ελεύθερος α νταγων ισμός θεωρ ούμ ε ό τι θα γίνει το
αντίστρ οφο.
Μεγάλες τεχνικές εταιρίες θα αποκτήσο υν ένα χαμάλη ας πούμ ε
σε κάθε γωνιά της χώρας και χωρίς έλεγχο και χ ωρίς ας πο ύμε
πραγματική άσκηση το υ επιστημονικού καθήκον τος και χωρίς μελέτη
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πραγματική θα βγ αίνουν οικοδομικές άδειες. Αυτή θ α είναι η νέα
πραγματικότητα μ ε τις ευθύν ες να επιμερίζονται.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ.
Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :
Και ένα τελευταίο να μου δώσ ε τε μισό λεπ τό, δεν θα πω κάτι για το
προεδρικό διάταγμ α που θα ήθελα να πω, αλλά νομ ίζ ω ότι σε κάθε
περίπτωση η κο υβ έντα για τα επαγγελματικά δικαιώμα τα θα πρέπει να
ανοίγει μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα και το πώς αμείβονται ο ι
μηχανικο ί, η κουβ έντα ε ίναι ώριμ η π λέον για να δούμε πώ ς μας έφερε
η κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και α υτή η κο υβ έντα θα πρέπ ει
να ανοίγει μαζί αλλιώς δ εν μπορεί να βρεθεί ν ομίζω μία χρυσή τομή.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστο ύμε. Από πού είσαι κιό λας; Από πού είσαι; Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Δεν ξέρω για επιτροπ ές, ο συνάδ ελφος Π ετρόπουλος έχ ει
ξαναζητήσει το λό γο. Γι α πες πο ύ είσαι.
Κος ΠΕΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Σε συν έχεια των ζητημάτων που έβα λα πριν και των απαντήσεων το υ
προέδρου, δεν ξέρω αν είναι μ έσα, θα ήθελα να σημ ειώσει 3
πράγματα.
Το ένα για την κατηγορία 3 έχω και κάποια συγ κεκριμένα
παραδείγματα Πρό εδρε. Το πιο σημ α ντικό είναι μία διοικητική πράξη
η έκδ οση οικοδ ομ ικής άδειας αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που η
πολεοδομ ία δεν την εκδίδ ει, δ εν υπάρχει διαδικασία ανάκλησης. Το
σφάλμα είναι μ η αναστρέψιμο . Δεν ξαναγυρίζει πίσω.
Δεύτερον, έχο υμ ε ήδη παραδείγ ματα, μου τα στέλνο υν
συνάδελφοι πο υ α πασχολούν ται σε πολεοδ ομίες, ότι μ έσα στις άδειες
αντί για στα τικές μελέτες βρ ήκανε πυρασφάλεια, σε τοπογραφικά
εγκεκριμ ένα στην Καισαριανή δ εν έχει τοποθετηθεί σωστά η
ρυμο τομική και οικοδομική γραμμ ή. Υπάρχουν στην Αθήνα και στη ν
Ηλιο ύπολη υπερβ άσεις ύψο υς 1, 2 και 3 μέτρα, ήδ η δηλαδ ή στο
τρέξιμο αυτο ύ το υ συστήματος.
Οπότε Πρόεδρ ε απ ό τη στιγμ ή που συμφωνείς με α υτή την τέτοια
και φαίνεται ότι συμφωνεί και η διο ικο ύσα, έχ ει σημασία να υπάρχει
μία γραπτή παρέμβαση όχι απλά η προ φορική το υ προέδρου της
διοικο ύσας ή το υ προέδρου της στο ΣΤΕ εν όψει του Φλεβάρ η που θα
γίνει η εκδίκαση ή και πιο σύν τομ α που θα συζητηθ εί η αναστολή,
ώστε να το γ λιτώσουμε. Θα προστα τέψουμ ε εκατον τάδ ες και χιλιάδες
συναδέλφους μας από μελλοντικά μ πλεξίμ α τα με α υτή την α λλαγ ή
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πολύ περισσό τερο πρόεδρε αφού πολύ σωστά λες και εσύ ό τι
συμ φωνείς.
Δεύτερο θέμα για το master α φο ύ υπάρχει συμ φωνία δ εν ισχ ύει
ότι έχει στα λεί έγγραφο που εν ισχ ύει το ζ ήτημα της μισθολογικής
αναγνώρισης, έχει στα λεί ένα έγγρα φο ό τι να μ ετρά ει μοριοδοτικά το
ma ster και σωστά στις κρίσεις πο υ γ ίνονται. Το ζήτημ α είναι και το
μισθολογικό που πρέπει να γίνει μια παρέμβαση το υ ΤΕΕ προς τα
αρμόδια υπουργ εία ότι θέλει νομοθετική ρ ύθμιση.
Και επειδ ή δεν π ρόκειται να την κάνει εύκολα οπο ιαδήποτε
κυβ έρν ηση γιατί έχει δ ημοσιονομικό κόστος, θέλει ν α υπάρχει μία
συν εργασία και συντονισμός και μ ε το υς ιδιωτικο ύς υπαλλήλους, να
υπάρχει μία πίεση στο να γίνει νο μοθ ετική ρ ύθμιση α υτό το πράγμα να
αλλάξει.
Και τελειώνω μ ε τα α σφαλιστικά, έχει μί α σημασία η
επικοιν ωνιακή καταιγίδα που κάνει η κυβέρν ηση, ότι δήθεν μειώνονται
οι εισφορ ές να απαντηθεί. Και θα το πω με συγκεκρ ιμ ένο παράδειγμα
επειδ ή έκατσα και τα υπολόγισα.
Συνάδελφος με 1 5 χιλιάδες ετήσιο εισόδ ημα, τζίρο, γιατί –
τελει ώνω σε μισό λ επτό – μ ε τζίρ ο 15 χιλιάδες εισόδημα, π έρσι
πλήρων ε εισφορ ές μηνιαίες περ ί τα 280 ευρ ώ, το 2019 με τις
εκπτώσεις
τις
δήθεν
πο υ
νομοθέτησε
η
κυβ έρνηση
συμπερ ιλαμβανομ ένων των αναδρομ ικών που θα πληρωθούν για το
εφάπαξ θα πληρών ει 350 χωρίς τα αν αδρομικά που εχ τές αναρτήθ ηκαν
και ζητιο ύνται.
Λέω ένα μέσο προς τέτοιο εισόδ ημ α, για να απαντηθεί αυτό ό τι
δήθεν μ ειών ονται οι εισφορ ές. Μ ε συγκεκριμένα νο υμ εράκια και για
ένα μέσο εισόδ ημ α οι μην ιαίες εισφορές α υξάνον ται κατά 6 0 ευρ ώ
χωρίς να συνυπο λογιστο ύν τα αν αδρομικά που ήδ η πιστώθηκαν εχ τέ ς
και θα αρχίσο υν να τρέχο υν. Α υτά και τελείωσα.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ πο λύ. Φαντάζομαι ο πρό εδρος δεν έχ ει αντίρρηση σ’αυτό,
λοιπόν στο 60 1 είσαι Γιάννη Κυρια κό πουλε;
Κος ΚΥΡΙΑ ΚΟΠ ΟΥΛΟΣ :
Χαίρετε και από εμένα. Κυρ ίες και κύριοι συνάδελφο ι, σε λιγότερο
από 1 χρόνο σε λιγότερο από 11 μήν ες έχουμ ε εκλογ ές. Δυστυχώς θα
συμ φων ήσετε μαζί μου στην διαπ ίστωση ό τι δ εν μπορούμε να
κινητοποιήσο υμ ε ο ύτε καν τα μ έλη της αντιπρο σωπείας . Η εικόνα της
αίθουσας τα λέει ό λα. Ποιος έχει την ευθ ύνη γ ι’α υτό; Π αρακαλώ; 115
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παρόντες. Π όσοι είμαστε στην αίθ ουσα και πό σοι είναι εκτός και
στο υς 200 είναι 11 5.
Δυστυχώς η πολύ ισχυρ ή πλειοψηφία που διαμορφώθ ηκε στις
εκλογές του Τ εχ νικο ύ Επιμελητηρ ίου αντί να αξιοποιήσει ώστε
πραγματικά χωρί ς φόβο και χ ωρίς πά θος να κιν ητοποιήσει όσο γίνεται
περισσό τερ ους συν αδέλφους να αξιοποιήσει αυτό το απίστευτο έμψυχ ο
υλι κό που έχ ει ο φορέας, αρκέστηκε στο να τρέχει συν οπτικές
διαδικασίες, να λειτουργ εί τα όργανα τόσο της διοικούσας όσο και της
αντιπροσωπείας μ όνο και μόν ο γ ια να επικυρώνει ειλημμ ένες
αποφάσεις, μ ε σωρεία θεμά των π ροειλημμ ένων αποφάσεων, όπου
καλο ύνται οι συνά δελφοι το είπανε προηγούμ ενα και άλλοι ομιλητές,
απλώς να επικυρώνουν δια ανατάσεως χειρός και δια της ψήφου τους
τις ει λημμέν ες απ οφάσεις.
Ο συνάδελφος Μ ήτρου στην ομιλία το υ είπ ε ό τι έκλεισε πριν από
λίγες μέρ ες ο κα τάλογος για τ ις μόνιμες επιτροπές. Δεν ήταν καν στις
σκέψ εις του Προ έδρου της Δ ιο ικο ύσας να λειτο υργήσουν οι μόνιμ ες
επιτροπές. Το βά λανε δύο συνάδελφοι στη Δ ιο ικο ύσα , ο συνάδ ελφος ο
Θανάσης ο Γ ιαν ναδάκης και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο
Αντιβαλί δης πριν α πό 3 βδομάδες και άνοιξαν οι κα τάλο γοι.
Να λειτο υργήσουν πότε οι μόνιμες επ ιτροπές; Π οιος παρ άγει την
πολιτι κή σε α υτό τον φορέα; Μ εμονωμ ένα οι επ ικεφαλείς της
πλειοψ ηφίας; Κάθε πότε συν εδριάζει, μιλάμε για ένα θεσμικό πλαίσιο.
Εγώ αντιλαμβάν ομαι πλήρ ως την οικονομική δυσχ έρεια το υ
Επιμελητηρίο υ, άλλωστε α υτό είναι πασιφανές και από τους καθαρά
διαχειριστικούς πρ οϋπολογισμο ύς που έρχον ται κάθε χ ρόνο. Γι’ αυτό
και δεν έχο υμ ε κα ι πολλά να συζητήσο υμε, γι’αυτό ακόμα μία φορά
μιλάγαμε για μία συνοπτική διαδικα σία στη διοικούσα γιατί για ποιο
πράγμα, για ποιες πολιτικές να συζ ητήσο υμε με ποιο υς πόρους .
Και μια και μιλάμ ε για την οικονομική δ υσπραγία ση μ αία στην
αρχή της θητ είας ήταν η αξιοποίηση το έμψυχο υλικό δεν το λάβαμε
ποτέ υπόψιν μας αρκούσανε οι δ εδομέν ες πλειοψηφίες μας, του
άψυχου υλικο ύ, της περιουσίας το υ Τ ΕΕ. Δεν άκο υσα κουβέν τα.
Να δούμε τι γίνεται πού βρισκόμαστε, πότε θα πάρουμε ανάσα
ώστε επιτέλους ν α κατε υθύνο υμ ε πόρους σε αυτά π ου πραγματικά
πρέπει να κάνει το Επιμελητήριο, και ερχόμα στε εκ των υστέρων
χωρίς να έχο υμε καμία ομάδα καμία μόνιμη ... συνάδ ελφοι για όσο υς
παρακολουθ είτε τα πεπραγμένα στο Τεχνικό Επιμελητήριο, τις θέσεις
του Τεχνικο ύ Επιμ ελητηρ ίο υ τις διαμορφώνο υν οι μόν ιμες επιτρ οπές.
Αυτές εισηγούν ται στη διοικο ύσα και στην αντιπροσωπεία.
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Και έρχον ται με εισηγ ήσεις αναλυτικότα τες από κα τά τεκμήριο
συναδέλφους γνώστες το υ κάθε θ έμ ατος με προφανώς εκπρο σώπηση
από όλους τους χ ώρους και όλο υς του ς φορείς οπότε ξέρο υμε για τί
μιλάμε.
Ερχόμαστε εδώ αποσπασματικά, λέει ο καθένας ό,τι έχ ει
εισπράξει ως προβλημα τισμό από τους φίλους του και τα μέλη το υ και
προσπαθούμε μ έσα σε ένα λεπτό για τί έχο υμε και 50 θέματα και δεν
είχε η πρό εδρος την ευαισθησία ούτε καν να ρωτήσει όταν
ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του ο πρόεδρος της διοικο ύσας, αν
κάποιο μέλος της διοικο ύσας θέλει να μιλήσει. Ο ύτε αυτό έχει
ξαναγίνει.
Ζούμ ε πρωτόγνωρ ες καταστάσεις και το λέω πραγματικά με
αγωνία για το τι φορέα θέλουμ ε. Εάν θέλουμ ε έναν φορέα καθαρά
διαχειριστικό όπου οι έχοντες την πλειοψηφία θα συγ καλούν, εγώ δεν
μιλάω, τα μ έλη το υς τα ίδια, το υς δ ικο ύς τους ανθρ ώπους, μόνο και
μόνο για την επικύρωση προειλημ μέν ων αποφάσεων, είμ αστε άξιοι της
μοίρας μας.
Αυτό όμως δεν είναι το Τ ε χνικό Επιμελητήριο. Τ ο Τεχνικό
Επιμελητήριο το έχουν ε πει οι περ ισσό τερο ι συνάδελφοι πριν από
εμένα και ο καθέν ας από εσάς το έχει καταλάβ ει ότι όταν εγκο λπώνει
τουλάχιστον 150 χ ιλιάδες ανθρώπους με δύο χιλιάδες ειδικό τητες, μ ε
διαφορετικά κοινωνικά και ε παγγελμ ατικά στάτο υς θα πρέπει να βρει
τον τρόπο να το υς κινητοποιεί, να ομογενοποιεί κατά το δυνατόν και
να καταλήγ ει στην καλύτερ η δ υνατή συνισταμέν η μ ε τό σες πολλές και
πολλές φορ ές αντικρουόμεν ες συνιστώσες.
Και όχι να ερ χόμα στε με χα λαρούς μ ονολόγο υς που δεν λέμ ε επί
της ο υσίας τίπο τα, δεν ακο υμπάμε καν τα προβλήματα και να
φεύγουμ ε όλοι ευτυχ ισμ ένοι μετά από έξι μήν ες που έγιν ε
αντιπροσωπεία ό τι κάναμε και π ετύχα με τον σκοπό μας.
Δεν θα επεκταθώ απλώς δεν αρμόζει και δεν ταιριάζει και το λέω
πραγμα τικά έτσι ακόμα και για τους προέδρους που έχο υμε τώρα, και
για τον συνάδελφο τον Στασινό και για την εκλεκτή συνάδελφο την
κυρία Μορ οπούλο υ, δηλαδή πραγματικά δεν αξίζει και σε σας διότι
μπορείτε να κάνετε πολύ περισσό τερα πράγματα, το έχετε αποδείξει
στην πορεία σας και ειλικρινά δ εν καταλαβαίνω έχ οντας και αυτή την
ισχυρ ή π λειοψ ηφία, αντί χωρ ίς άγχος να προσπαθήσετε να
κινητοποιήσετε
όσο
γίνεται
περισσό τερ ους
συναδέλφο υς,
περιχαρακώνετε αποστειρώνετε α υτό τον ζων τανό φο ρέα και έχουμε
καταλήξει σε μία δ ια χείριση μ ε όλα κεφαλαία.
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Ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστο ύμε τον συνάδελφο Κ υριακόπουλο. Βαμβο υρ έλ λης,..........:
Διαμορφώνεις τον κατάλογο ;
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Όχι τον είχα διαβά σει από την αρχ ή.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Καθόλου κάνεις λά θος.
..........:
(εκτός μικρ οφών ο υ)
Μα αν είναι δυνατόν ήδ η έχ εις περάσει 3
ονόματα.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Μα δεν έχ ω περάσει, μ ετά μιλήσα τε. Να σας το διαβά σω. Κρεμαλής,
Μήτρου,
Σ τοϊμ ενί δης,
Ανδρ εδάκης,
Σαμδ άνης,
Πετρόπο υλ ος,
Κυριακόπουλος,
Βαβουρ έλης,
Ζαχαρόπουλος,
Τσιμπο υκά κης,
Φραντζή, Παπαγιαννίδης, Μορ οπούλου.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Τώρα σοβαρά μιλάς;
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Σοβαρά μιλάω.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... γιατί δ εν τους έγραψες; ... Τι κάνεις κάθε
φορά εδώ μέσα;
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Συνάδελφε,
..........:
(εκτός μικρ οφών ο υ) ... τι κάνεις επιτέλους ... υπο τίθ εται; Δεν είπες
ότι πας με τη σειρ ά;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Εντάξει μη φωνάζεις συνάδελφε.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Μα κάθε φορά το ί διο κάν εις.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Σιγά ρε συνάδελφε. Σιγά θα πάθεις τίποτα.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
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Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Σιγά θα πάθεις τίποτα.
ΚΛΕΙΣΙ ΜΟ ΜΙ Κ ΡΟΦΩΝ ΩΝ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ο συνάδελφος Βαμβουρ έλης έχ ει το λόγο. Ο συνάδελφος
Βαμβουρ έλης.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Θεόφραστε. Θ εόφραστε. Ρατσισμός δεν περνάει εδ ώ. Σταματήστε
Θεόφραστε. Θ εόφρ αστε. Έχεις το λόγ ο.
ΚΛΕΙΣΙ ΜΟ ΜΙ Κ ΡΟΦΩΝ ΩΝ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ο συνάδελφος Β αμβουρέλης δίνει τη σειρά του στον συνάδ ελφο
Γεω ργάκη και στη συνάδελφο Βα φειά δου. Και εγώ παρα ιτο ύμαι για να
τους δ ώσω το χρ όν ο μου. Μιλήστε.
ΚΛΕΙΣΙ ΜΟ ΜΙ Κ ΡΟΦΩΝ ΩΝ
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Αυτό που όλο ι οι συνάδελφοι λέν ε παρατηρείται συνέχ εια με το εξής
σκεπ τικό έχο υμε πολλά τεχν ικά ζητήμα τα να επιλύσουμ ε, έχο υμ ε
πολλές εκκρ εμότητες να επιλύσουμε γι’αυτό. Πρ έπει να μιλάμ ε
γρήγορα, να μιλάμ ε σύντομα, να μ ην ασχολείται κανένα ς με την ο υσία
αφ’ υψ ηλού να μιλάνε μονάχα συγκεκριμένοι, εγ ώ δεν θ έλω να
απευθυνθώ ο ύτε στο προεδρείο της αντιπροσωπείας ούτε στο
προεδρείο της διοικούσας, θέλω να α πευθυνθ ώ στους συναδέλφους.
Άρα δεν είναι δυνατόν ακόμα και να μην βλέπεις καν ποιος
μιλάει γιατί δεν μπ ορείς να παρακολουθήσεις τό ση ώρα, είναι εντελώς
λάθος και υποβάθμιση απόλυτη ο τρόπος με τον οποίον γίνεται κάθε
φορά η συζ ή τηση. Δηλαδ ή αφ’ υψηλού μιλάνε μονάχα συγ κεκριμέν οι;
Εγώ νομίζω ότι σε τέτοια Σώματα συνελευσιακά έχο υν όλοι την
ίδια θέση και τεχν ικά και από τεχνική σκοπιά Δεν μπ ορεί να μιλάνε
από έδρας μονάχα κάποιοι.
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Και αυτό με το χρόνο, δεν είναι δυνατόν να τοποθε τείται ο
πρόεδρος και σωστά σε ό λα τα βα σικά πράγματα που γίνεται και στο
όνομα το υ ό τι έχουμε πολλά πράγματα να επιλύσουμε να μην
τοποθετούν ται επί της ουσίας τα μ έλη της αν τιπροσωπ είας. Τα οποία
συνάδελφοι, δεν είναι τόσο τεχνικά τα ζητήματα και πρ αγματ ικά θέλω
να σας ενημερώσω από τον Αύγουστο που παρακολουθ ώ τη διοικο ύσα
βρέθηκα μπροστά σε μία έκπληξη.
Η έκπ ληξη ήταν η εξής, ότι για ένα σωρό σημαντικά ζητήματα
έβλεπα μέλη πολιτικών δ υνάμεων εν τός του ΤΕΕ να συμπεριφέρον ται
στην κυρ ιολεξία π ως να σας το πω μεταφορικά και ας παρεξηγηθο ύν
αλλά πάρτε το μετα φορικά εν τελώς, ως μικρ ές Λαγ κάρντ,
Ντάϊσελμπλουμ και τα λοιπά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν
για χρόνια μία πολιτική συγκεκριμ έν η ξαφνικά βρίσκονται
αντιμέτωποι μ ε τα αποτελέσματα της πολιτική ς το υς, δ ηλαδ ή μ ε α υτό
που μέχρι τώρα υπ οστήριζαν απόλυτη ελευθερία της αγοράς, κανένας
έλεγχος, συγκεκρ ιμένες πολιτικές δ υνάμεις.
Και το δια ταύτα τους στο χ ώρο των μηχανικών και τι λέει και
θα σας πω και ένα παράδειγμα για το ασφαλιστικό μετά, στο τέλος να
βρισκόμαστε, α υτή ήταν η πρ ώτη συν εδρίαση πο υ π αρακολο ύθησα
γύρω από τους ελεγκτές δόμησης και από την πολεοδομία και τι
επιπτώσεις θα έχ ει στον κάθε συνάδελφο μ ηχανικό που για 200 ευρώ
θα βρίσκεται στο μ έλλον, θα βρίσκεται στο μ έλλον διωκόμεν ος από τ η
δικαιοσύν η για διάφορα ζητήμα τα τα οποία έχουν μ είν ει εκκρεμ ή στην
προσπάθεια να πετύχο υμ ε κάτι συγ κεκριμέν ο και βρ έθηκα σε μία
τέτοια κουβ έντα.
Δεν είναι τεχν ικά τα ζητήματα πρέπει σιγά σιγά να
αναμετρηθο ύμ ε με αυτό που διαμορ φώνεται και με αυτό που γίν εται το
οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το τελευταίο 6μην ο
όχι μόνο το τελευταίο 6μ ηνο, βρισκόμαστε μπρο στά σε μία πολύ
μεγάλη
αναδιάρθ ρωση.
Το
ασφαλιστικό
είναι
ένα
πολύ
χαρακτηριστικό μια πολύ χαρακτηριστική περίπ τωση.
Θα δούμε προς τα πού,- Αυτό φοβά μαι και εγώ θα πέσει αλλά
προς τα πού.
Μ ην κοιτά τε μονάχ α τα υπο τιθέμ ενα δωράκια της
κυβ έρν ησης. Σε ένα εντελώς ανορθο λογικό σε σχέση μ ε τις εισφο ρές
κομμάτι των ελεύθερων επαγγελμα τιών που περιλαμβ άνει και το υς
μηχανικο ύς, το υς δικηγό ρου ς και τα λοιπά και τα λοιπά και πο λύ
μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κο ιν ωνίας. Αυτά τα δ ωράκια έχουν ε
όριο λήξης τις εκλογές και προ φανώς έχουν και μία λογική
εξορθο λογισμο ύ μιας απαράδεκτης αδ ιανόητης κατάστασης.
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Όμως πρέπει κανείς να δει το τοπίο που δια μορφών ετα ι για την
επόμεν η μέρα, όπ οιος και να ΄ναι, και κυρίως κάποιες πολιτικές
δυνάμεις το εκφρά ζουν με μεγάλη σα φήν εια, τις πολιτικές το υς θέσεις
γύρω από το ασφα λιστικό. Δηλαδή δ ιαμορφών εται μ ία θέση επίθ εσης
χαρακτηριστική η οποία μάλιστα θα βασίζετα ι στη ... π ου ζο ύμε τώρα.
Δηλαδή ό ταν κανένας δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
στοιχ ειώδ εις απαιτήσεις το υ ασφαλιστικο ύ και για ν α μπορέσει να
πάρει κάποια σύν ταξη ή για να μπορέσει να έχει κάποια κάλυψη
υγειονο μική στη σημ εριν ή κο ινωνία θα έχουμ ε ένα κ ύμα απαίτησης
διάλυσης το υ δ ημό σιου συστήμα τος. Και αυτό φαν ταστείτε ότι ήρθ ε ο
σύλλογος των συνταξιο ύχων μηχαν ικών δεν θυμάμαι πως λέγεται
ΕΔΕΟ ΑΤΑΠ κάπως έτσι, που έκανε πρόταση στην διοικο ύσα να
αποτελέσει τον διαμεσολαβ ητή στο υς μηχανικούς για να διαμο ρφωθεί
ιδιωτι κή ασφά λιση.
Αυτό που βασίζεται; Βασίζεται στο ότι ο νόμος Κατρούγκα λου
ήδη ενσωμα τώνει την ανταποδοτικότητα, το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα και πραγματικά όλες αυτές οι εξελίξεις με την μείωση των
εισφορών και ό λα αυτά, κανείς δεν αναρωτιέται πρ ος τα πού, τι
σημαίν ει για τις συντάξεις μας τα αν ταποδοτικά ο φέλη. Σε α υτή ό μως
τη βα σική λογική ουσια στικά συμφωνεί όλες οι πο λιτικές δυνάμεις και
εμείς χ ειρο κροτούμε και οι βασικές πολιτικές δ υνάμεις το υ ΤΕΕ
επίσης χ ειρο κρο το ύν.
Αυτή τη στιγμ ή μέσα απ ό την κουβέν τα διαμορ φώνεται το
επόμενο βήμα το ο ποίο θα έχ ει 2 πράγματα, επαγγελμα τικό ταμείο που
με βάση το νόμ ο είναι απόλυτα κεφαλαιοποιητικό και εν τελώς
ανταποδοτικό με υποχρέωση επένδυσης σε χρ ηματιστηρ ιακά προϊόντα
και τα λοιπά, το λέει ο νόμος ήδ η κα ι το απαιτούν όλο ι οι ευρωπαϊκοί
νόμοι, γ ύρω από το ασφα λιστικό, έν α επαγγελματικό ταμείο λοιπόν μ ε
αυτά τα χαρακτηρ ιστικά και τι θα σημαίν ει, και δ εύτερον, ιδιωτική
ασφάλι ση η οποία θα είναι ο μοναδικός δρόμος ό ταν θα παίρνεις 300
ευρ ώ την εθνική σύνταξ η.
Το προαιρετικό δ ιαμορφών εται μ έσα από τις αντικειμενικές
συνθ ήκες συνάδ ελφοι. Δεν υπάρχει προαιρετικό να παίρνεις 300 ευρώ
σύν ταξη. Να τελειώσω λιγάκι τα επό μενα.
Το ίδιο παράδειγμ α διαμορφών εται ό χι τό σο χαρακτηριστικά, μ ε
την ηλεκτρον ική πολεοδομ ία και μ ε τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Κοιτάξτε να δείτ ε τι γίν εται. Το θ έμα δεν ήταν ποτέ διαφθορά. Η
ηλεκτρονική πο λεοδομία κατά λέει ο συνάδ ελφος Π ετρόπο υλος σαν
διαδικασία τεχνικά μπορεί να συνεχίστε.
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Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Συνάδελφε ολοκλήρωσε σε παρακα λώ .
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Μπορεί,- Θα μ ου δ ώσεις λίγο χρόν ο σε παρακαλώ. Δεν θ α μιλήσω για,
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Δεν θα σου δ ώσω.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Δεν θα μιλήσω γ ια τα άλλα θέμα τα. Μου τον παραχώρησε και η
πρόεδρος. Εντά ξει;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Τα τρία λεπτά που θα μιλ ούσα εγώ.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Λοιπόν, η ηλεκτρονική πολεοδομία λοιπόν διαμορφώνει το εξής
βασικό όπως διαπιστών ουμ ε ό λοι εδώ μέσα. Στην πραγματικότητα
αφαιρεί τον έλεγχο το υ πολεοδομ ικο ύ σχεδ ιασμο ύ από το δημό σιο και
από το κρά τος. Κ αι όσο και αν καν είς ορκ ίζεται ή λέει ότι δεν έχω
καμία αντίρρ ηση με αυτό στην πραγματικό τητα είναι τι πραγματικά
επιδιώκεται όχι μ ονάχα από το ΤΕΕ αλλά και από το ... τις βασικές
δυνάμεις, α λλά κυρίως από αυτο ύς π ου διαμορ φώνο υν την πολιτική.
Το βασικό δ ηλαδ ή βήμα έχει γίν ει. Τα επόμενα β ήματα θα είναι
προς το χ ειρό τερο. Στην πραγμ ατικό τητα
διαμ ορφών εται ένα
καινούργιο μοντέλο μηχανικο ύ που αναλαμβάνει τις ευθύν ες με αυτό
τον τρόπο πο υ περιέγραψαν όλοι, δεν θα επεκταθώ γιατί ο χρόνος είναι
μικρό τερος και ταυτόχρονα διαμ ορφών εται και ένα καινούργι ο
μοντέλο ΤΕ Ε. Α υτό είναι το σημαντικότερο.
Ποτέ από επιμελη τηρια κός συνδικαλισμός που ήταν μέχρι τώρα
όλοι οι μηχανικοί μπορούν να μιλάνε από κοινού για τα κοινά τους
συμ φέρον τα πράγμα που δεν ίσχ υσε ποτέ, τεχνικός σύμβο υλος
υποτίθ εται που έπαιρνε ρόλο σε κάποιου είδους σχεδιασμό των
τεχνι κών έργων και πάει λέγοντας, συντεχνία που δ ιαμεσολαβο ύσε για
τα συμφέροντα των ελευθ εροεπαγγελματιών απέναντι στο κρά τος.
Αυτή τη στιγμ ή ό λα αυτά ακόμα και αν ήταν αρνητικά ή θετικά
υποβαθμίζονται απ όλυτα και έχουμε ένα ΤΕΕ το οποίο σε συνεργασία
με το κρά τος πχ τώρα λέγ εται Σπίρτζης, συγκεκρ ιμένα , μετα τρέπ εται
σε ένα κρατικό ιδιωτικό, σε μία κρατική – ιδιωτική εταιρία που
βασικό π ελάτη της θα έχει τα μ έλη της. Οι οποίοι θα πρέπει να
πληρώνο υν για τι ς υπηρ εσίες που θα δίνουνε πο υ θα τους δίνει το ΤΕΕ
μέσα από διά φορ ες ηλεκτρονικές πλατφόρμ ες και μέσα από μία
διαδικασία,
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Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Συνάδελφε ολοκλήρωσε.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Αυτό διαμορφώνει ένα νέο ΤΕΕ είναι τα πρώτα το υ βήματα, λύν ει το
οικονομι κό ζ ήτημ α που υπάρχει το υ ΤΕΕ και το υ μ ηχ ανισμού αυτο ύ
και ουσιαστικά το μετατρ έπει σε ένα απόλυτο σύμμαχο με το κράτος.
Τα επαγγελματικά δικαιώμα τα και η συζ ήτηση πο υ γίνεται υπ’
αυτή την έννοια είναι εντελώς υποκρ ιτική. Εν τελώς, δ ηλαδ ή
συζ ητάγαμε σε προηγ ο ύμεν ες αντιπροσωπείες για τα πενταετή, τις 7
ειδικότητες που υποτίθεται είναι μόνο, τα master πο υ υποτίθεται και
στην πραγματικότητα αν το δει κανείς πως διαμορφώνεται το σκηνικό
αυτή τη στιγμ ή στην πράξη για τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχει
καμία σχέση με α υτό.
Η αγορά και τα θ εσμικά της όργανα καθορίζει το πραγματικό
πλαίσιο, ο Γαβρόγ λου κράτος διαμορ φώνει ένα νέο,
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Θα σε παρακαλώ ν α τελειώσεις.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Τι θα γίνει με σένα .
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Θα τελει ώσεις.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Έχεις πάρει και το δικό μο υ χρόν ο.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Σε λίγο θα αρχίζ εις να παίρνεις αλλον ών.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Δεν θα ξανατοπο θετηθώ για κανέν α από τα άλλα θέματα θέλω να
τελει ώσω γιατί θα ξαναμπούν τοποθετήσεις.
Θ α ξαναμπούν
τοποθετήσεις για τα υπόλοι πα και θ έλω 2 λεπτά ακόμα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Συγνώμ η, υπάρχει ισονομία. Ολο κλήρωσε συνάδελφε, ολο κλήρωσε
τώρα. Τώρα ο λο κλήρωσε.
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Αυτό το πράγμα λοιπόν που δ ιαμορφώνεται είπε ο πρό εδρος πριν ό τι
όλα γίνον ται με βάφτιση.
Όμ ως αυτά τα βαφτίσια τ ης ισό τητας
επαγγελματικών δικαιωμάτων, της εξίσωσης γνωστικών αντικειμέν ων
τριετών, τεταρτο ετών, πεν ταετών και τα λοιπά, έχο υν γίνει πολλά
χρόνια τώρα, έχ ουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομο θεσία απόλυτα,
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έχουν γίνει αποδ εκτά σχεδ όν από την πλειοψ ηφία το υ Τ ΕΕ και η μάχ η
οπισθοφυλα κών αν δεν αλλάξει πο λιτική δ εν αρκεί. Δεν αρκεί.
Και είναι μία μάχη οπισθοφυλα κών σε ένα βάλτο που
διαμορφών εται για την πλειοψηφία των μηχανικών και που ο υσιαστικά
βολεύεσαι με το μικρότερο ρό λο αυτό που εξηγούσα πριν σε σχ έση μ ε
το ΤΕΕ που απλά θα διαχειρίζεσαι σε μία υποτιθ έμεν η τεχν ική
πυραμίδα, αυτό το βάλτο. Α υτό το πράγμα όμως θα είναι εντελώς
ενάντια στο σύνολο και την πλειοψ ηφία των μ ηχανικών ιδιαίτερα των
νέων και πραγματικά πρέπει να αντιστραφεί. Και το οργανόγραμμα
που συζητιέται μ ετά και γι’ α υτό να μην, έχει επίσης αντίστο ιχα
χαρακτηριστικά για την διαμόρ φωση του ΤΕΕ σ’αυτή την κατεύθ υνση.
Κλείν ω λοιπόν γιατί ο χρόνος είν αι αυτός που είν αι και ας
συζ ητήσο υμ ε τα τεχνικά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Συνάδελφος Βαφειάδου . Μ η σηκών εστε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Τι
νούμερ ο έχ ετε;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν κατά λαβα αφο ύ έχ ετε ό λοι μικρό φωνα.
ΚΛΕΙΣΙ ΜΟ ΜΙ Κ ΡΟΦΩΝ ΩΝ
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ξεκινάς συναδέλφισσα.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Εγώ θέλω να μιλήσω κατά βάση για το ηλεκτρονικ ό σύστημα την
ηλεκτρονική πολεοδόμηση η οποία πήρε και αρ κετό κομμάτι και της
τοποθέτηση το υ προέδρου και της συζ ήτησης εδώ μέσα.
Το
ηλεκτρονικό σύστημα πολεο δόμησης αυτή τη στιγμή λειτο υργεί σαν
δούρειος ίππος για την κα τάργηση του δ ημόσιου ελέγχο υ και τ ις
δημόσιες τοποθ ετήσεις το υ προέδρ ου τις ακούμ ε βερ εσέ πάνω σ’ αυτό
το ζήτημα.
Γιατί έχει και τα ό πλα που θα μπορο ύσε αν ήθ ελε, αν ήθελε και
το Σώμα βέβαια μπορεί να επιλέξει μ ία τέτοια κατεύθ υνση, να
λει το υργήσει υπέρ το υ δ ημό σιο υ ελέγχου ή κατά το υ. Αυ τή τη στιγμ ή
λει το υργεί κα τά του γιατί ο δ ημόσιος έλεγχος πλήττεται και
καταργεί ται ο υσια στικά.

25
Μίλησε ο πρόεδρ ος ότι είπε ό τι το σύστημα αυτό έρχεται να
καταπολεμήσει τη γραφειοκρα τία έρχεται να καταπολεμ ήσει τη
διαφθορά, η οποία υπάρχει στις πολεο δομίε ς.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες γρ αφειο κρατία και διαφθορά
υπάρχει σε όλους τους τομ είς της κρατικής και της δ ημόσιας ζωής.
Υπάρχει στα νο σο κομεία, στις εφορίες, υπάρχει στην ίδια την βο υλή
των Ελλήν ων. Να τα καταργήσο υμε και αυτά δηλαδή; Δεν υπάρχουν
μαγικά ραβδιά τα οποία θα σταματήσουν αυτά τα δομικά προβλήμα τα
και τα οποία είναι ίδια χαρακτηριστικά των εκμεταλλευτικών
κοινωνι κών και είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζο υμ ε ό τι υπάρχουν
μαγικά ραβδιά που θα τα σταματήσουν ως δια μαγείας.
Ομοίως δ εν πρόκε ιται να σταματήσουν ε και τα αυθαίρετα.
Επειδή έκανε έβαλε το ΤΕΕ μία ηλεκτρονική υπηρεσία παραπάνω. Τα
αυθαίρετα θα συν εχίσουν να υπάρχο υν θα είναι ακόμα μ εγαλύτερα και
θα είναι 3 λογιών.
Πρώτη κατηγορία αυθαιρέτων θα είναι τα νόμιμα αυθαίρετα,
αυτά που προ κύπ τουν από τις f ast track επενδ ύσεις, από το υς
θεσμι κούς επενδ υτές, όπως θα είναι, όπως είναι το Ε λληνικό, όπως
είναι το Acade m y Gardens όπου οι όροι δόμησης για αυτά τα έργα
είναι με συντελεστές δόμησης 1,6 1,8 και παραπάνω δηλαδή με όρο υς
δόμησης οι οποίο ι υπήρχαν επί χο ύντας. Α υτά είνα ι τα έργα τα
καινούργια πο υ γίν ονται και α υτή είν αι μόνο η μία το υς κατηγορία.
Οι άλλοι 2 λόγοι για τους οποίο υς θ α υπάρχουν αυθαίρετα έργα
και δεν θα ΄ναι το μόνο τα αυθαίρετα της κυρά Μ αρίας από το
Αιγάλεω έτσι; Θ α ε ίναι γιατί δ εν θα υπάρχει δ ημ όσιος έλεγχ ος
επομένως ό λοι οι συνάδελφο ι μελετητές και μελετήτριες θα ΄ναι
υπόλογοι και θα πέφτουν θύμα των πιέσεων των μεγάλων
επιχειρ ηματικών συμφερόν των που υπάρχουν στον κατασκευαστικό
κλάδο και στην πα ραγωγή κα τασκευών, έ τσι;
Θα είμαστε υπ οχείρια α υτών των πιέσεων χ ωρίς τη
διαμεσο λάβηση το υ κρά το υς με την ευελιξία ας πούμε την καινο ύργια
που προβλέπει και ο νόμος για το δο μημένο περιβά λλο ν. Αυτός θάναι
λοιπόν, η διαφθο ρά η οποία δεν θα καταπολεμ ηθεί γιατί ήδη θα
διενεργ εί ται στον άλλον πόλο όπως είπε και ο προηγούμ ενος
συνάδελφος τ ης διαφθοράς, από την απευθείας.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Συναδέλφισσα ο λο κλήρωσε σε παρακαλώ.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
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Ναι. Ωραία, το καταλάβαμε το υπ ονοούμ ενο, ο 3 ο ς πόλος για τον
οποίον θα υπάρχει παραγωγή αυ θαίρ ετης δόμ ηση θα είναι λόγω της
άγνοιας συνάδελφοι και συναδ έλφισσες. Οι υπ άλληλοι των
πολεοδομ ιών οι ο ποίοι είναι έμπειρα στελέχ η και γνωρίζουν την
πολεοδομ ία σε πολύ μεγα λύτερο βάθο ς απ’ όσο μπορεί ν α την γν ωρίζει
ένας νέος συνάδελφος ή ένας συνάδελφος που δ εν έχει α σχοληθεί
επισταμ ένα με το αντικείμενο, θ α έχουν άγνοια, έχουν άγνοια
κινδύν ου και άγνο ια της νομοθεσίας η οποία είναι μεγάλη. Μίλησε ο
πρόεδρος και είπε ότι, Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ολο κλήρωσε σε πα ρακαλώ συνάδελφε, μιλάς 4,5 λεπτά.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Ολο κληρώνω.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ολο κλήρωσε.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Οι υπάλληλοι τους οποίους συλλήβ δην το υς ονόμασε διεφθαρμέν ους
είναι έμπειρα στελέχη τα οποία έχο υν μετατραπεί σε πρωτο κολλάδες
και σε αρχειοθέτες στις πολεοδομίες, αντί να κάνουν πραγματική
δουλ ειά. Και με τους ελεγ κτές δόμ ησης στου κασίδ η το κεφάλι θα
μαθαίνει ο κόσμ ος πώς να εφαρμόσει νομοθ εσία η οποία είναι
δύσκολη, είναι πολυπλό καμ η και δεν γίνεται κανένα, καμία
προσπάθεια για να μειωθεί ο όγκος της, αντίθ ετα η κυβέρν ηση
προσέθεσε όχ ι μόν ο το λιθαράκι της αλλά ένα τούβ λο 4 00 σελίδων
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Συναδέλφισσα ο λο κλήρωσε σε παρακαλώ.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Και γι’αυτό το λό γο επειδ ή γνωρίζ ει το ΤΕ Ε ότι θα υπάρξει αυτή η
καινούρ ια κατάσταση καινο ύρ ια τελείως για το υς συναδέλφο υς οι
οποίοι θα βρίσκο ν ται με τη δαμόκλεια σπάθη πολλών ποινικών και
πειθαρχικών ευθυν ών αναβαθμίζει και τη συζ ήτηση για το πειθαρχικό
η οποία δ εν θα λύσει το ζήτημα απλά θα κ άνει μ ία διαχείριση της
καινούρ ιας κατάστασης.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστο ύμε.
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Με αυτό τον τρόπο – μισή κο υβ έντα α κόμα θέλω να πω.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ε όχι δεν γίν εται α υτό.

27
Κα ΒΑ ΦΕ ΙΑΔ ΟΥ:
Μισή κο υβέν τα πραγματικά, γιατί δεν έχει ακο υστεί μέχρι τώρα. Η
καινούρ ια κατάστα ση θα σημαίνει το πέταγμα των συνα δέλφων από το
επάγγελμα γιατί θα μπουν οι εταιρίες μέσα που θα ασφαλίζο υν τις
μελέτες και τις κατασκευές γιατί τα αποτελέσμα τα αυτής της πολιτικής
και αυτής της εφαρμογής της θα είναι πολύ δ υσθεώρητα για την
μεγάλη π λειοψηφία των συναδέλφων.
Γι’ αυτή την κατάσταση δεν θέλο υμε μόνο τοποθετήσει ς το υ
προέδρου, αλλά θέλο υμε, υπάρχουν όπλα μπορούν να κλείσουν τα
συστήματα αν θέλει το Σ ώμα και το επιλέξει, προ κειμένου να υπάρξει
πίεση προς την κυβέρνηση για να επ ανέλθει ο δ ημό σιο ς έλεγχος στην
μεγάλη π λειοψηφία των έργων. Ε υχαρ ιστώ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔ ΗΣ:
Ευχαριστώ τη συναδέλφισσα. Ο συνάδελφος Βαμβο υρέλ λης. Είσαι
στο;
Κος ΒΑΜΒ ΟΥΡΕ Λ ΛΗΣ:
510. Λοιπόν θέλω και από μικρ οφώνο υ να αναφερθώ και στην
προηγούμ εν η στιχομυθία, κα τ’ αρχάς ζητάω συγ νώμη για τον
τελευταίο μ ου χαρ ακτηρισμό ήταν πάνω στη στιγμ ή.
Θεωρώ όμ ως ότι ο συνάδελφος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να
ζητήσει μια συγγν ώμη γιατί ήταν πάνω στην εκφορά το υ λόγο υ και ότι
δεν πρέπει. Έχο υμε πονέσει και πονάμε από τις διακρίσεις, το
τελευταίο διάστημ α έχουμ ε δει πολλά θύματα διακρίσεων στην Ελλάδα
να χάνουν ακόμα και τη ζωή το υς.
Προχωράω σε αυτά που θέλω να πω.
Ένα σχόλιο για τον
συνάδελφο τον πρ όεδρο της ΕΜ ΔΥ ΔΑΣ τον Πετρόπο υλο. Ως πρόεδρος
της Ε ΜΔΥ ΔΑΣ κα ι μηχανικός νομίζ ω ότι πρέπει να ξέρει να κάν ει
καλύτερα τα μαθηματικά για αυτές τις υποτιθ έμεν ες εκπτ ώσεις γιατί
εγώ σε έναν πρόχ ειρο υπολογισμό π ου έκανα, στα 15 χιλιάρικα δεν
βγαίνουν 35 0 οι εισφορές φέτος β γαίνουν 250 οι εισφορ ές φέτος.
Ακόμα και αν είνα ι τα ίδια για φέτος και πως αλλάζουν και αφαιρο ύμ ε
τα έξοδα, είναι πο λύ διαφορετικό από τα 3,5 και από τις αυξήσεις που
υποτίθ εται ό τι έρχ ονται. Ένα αυτό.
Άρα να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός έτσι; Αυτά τα είπες
στην τοποθέτηση σου πριν συνάδελφε; Τα είπες; Τα είπες; Τα είπες
συνάδελφε αυτά πρ ιν; Και άσε τώρα τις .... αυτές έτσι;
Ένα δεύτερο σχό λιο γ ια τον πρόεδρο του ΤΕΕ σε σχέση με το αν
υπάρχει άλλη διοίκηση πο υ να έχ ει ασχοληθεί περισσότερο με το
ασφαλι στικό. Το αφήνω ασχο λίαστο δεδομένο υ ότι αυτή η διοίκηση
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μπορεί να έχει κάν ει πολλαπλάσια πρ άγματα και δ εν έχ ει κάνει ο ύτε τα
μισά.
Ένα τρίτο πλέ ον που θέλω να ασχοληθώ περισσό τερο στην
τοποθέτηση μου, αφορά στο προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά
δικαιώματα. Έχο υμε πλέον προεδρικό διάταγμα που καθορίζει όλα τα
επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων μηχα νι κών. Ξαφνικά
είδαμε σαν να ήταν κενό η πρό ταση που κα τατέθ ηκε κα ι τελικά πέρασε
ως προεδρικό διάταγμα να εμφανίζονται από διάφορες πλευρές κάποιες
διαμαρτυρίες και α ντιδράσεις έν τονες για το τι κάνει κά θε ειδικό τητα.
Νομίζω εδώ π έρα ως Τεχν ικό Επιμελητήρ ιο θα πρέπει
συν τονισμ ένα ψύχραιμ α και αφαιρώντας όσο μπορούμε τον
συν τεχνιασμό που διακατέχ ει κάθε έν αν από εμάς όταν προσεγγίζουμ ε
τα ζητήμα τα επαγγελματικών δ ικαιωμάτων να διαπιστώσο υμε κάποια
συγ κεκριμένα πράγ ματα.
Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην 10 0ετή ιστορία το υ
Τεχνικού Επιμ ελ ητηρίο υ και άρα της οργανωμένης θ εσμικά έκφρασης
του επαγγέλματός μας έχουμε ένα προεδρικό διά ταγμα το οποίο
μάλιστα αν θυμάστε ό λοι στην αρχική το υ την αφετηρία του ξεκίνησε
το 201 4 με το ν όμ ο 4254 πο υ ζητο ύσε να δια λυθ εί το επάγγελμα το υ
μηχανικο ύ να ισο πεδωθεί, να απελευθερωθ εί να ανοίξει και να
αποκτηθ εί πρό σβα ση σε αυτό από δ ιαφόρων ειδών κα τόχους π τυχίων
και το 5 ετές δίπλωμα να μην έχ ει την πλήρ η πρόσβ αση σε ό λα τα
επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικό τητας.
Ξεκιν ήσαμε απ’αυτό και καταφέραμε να καθίσου με 13
ειδικότητες τις 9 π αλιές συν τις 4 καινούρ ιες οι οποίες γ ια πρώτη φορά
κατοχ υρώνο υν επα γγελματικά δικαιώματα και αποκτο ύν πρόσωπο και
αυτονομ ία και α υτές τις 13 ειδικότητες καταφέραμε να τις καθίσο υμε
κάτω να συμφωνήσο υμε στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης το υ
επαγγέλματος και με τη μ εγαλύτερ η δυνατή συναίνεση να βγει ένα
αποτέλεσμα.
Θέλω να μου πείτε εσείς πόσο εύκο λο είναι 13 ειδ ικό τητες με
αντικρο υόμ ενα πολλές φορ ές μ εταξύ τους συμφέρον τα ν α κάτσουν στο
ίδιο τραπέζι να βγει αποτέλεσμα και να μην διαλυθεί το επάγγελμα.
Και να βγούμε με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο κατ’ ελάχιστον
κατοχ υρών ει τα 5 ετή ενιαία και αδιά σπαστα διπλώμα τα .
Εμένα με στεναχωρεί κυρ ίως γιατί συγ κεκριμ ένοι θεσμικοί
φορείς οι οποίοι μ άλιστα έχουν και έντονα ριζοσπαστικό και πολιτικ ό
παρελθόν όπως είν αι ο ΣΑΔΑΣ ξεπερ νάνε το κεφάλαιο ένα, το άρθρο
ένα μάλλον συγν ώμη, το οποίο α φορά το θεσμικό πλαίσιο το υ

29
επαγγέλματος και πηγαίνουν και στέκον ται στο άρθρο 4 των
επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδ ικότητάς το υς.
Κανείς δεν συζητά ει τελι κά τι κα τοχ υρών ει το άρθρο1 γιατί εδώ
πέρα αν θέλετε να τα βάλο υμε κά τω στο τραπέζι θα δ ούμε το εξής,
μπορεί να κατοχ υρώνεται το 5ετές ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα
αλλά αν καθίσετε και δείτε την πρόταση που είχαμ ε ψηφίσει ως
Τεχνικό Επιμελητήριο και τελικ ά τι πέρασε στο προ εδ ρικό διά ταγμα,
δεν κα τοχ υρώνεται αν τα μεταπτυχια κά δίνο υν επαγγελματικά
δικαιώματα, δ εν κατοχ υρών εται τι επαγγελματικά δικαιώμα τα
παίρνουν τα 3 τή και 4ετή και όλα τα παραπτυχία.
Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα τα οποία είναι εξαιρε τικά
σημαντικά και αφορούν στο σύν ολο του επαγγέλμα το ς και εμένα με
στεναχ ωρεί ιδιαίτερα να βλέπω ειδικότητες να ασχολούνται στενά με
το δι κό τους αντικείμενο. Να βάλω και στο τραπέζι επίσης το εξής, ό τι
βεβαίως υπάρχουν στρ εβλώσεις που παραμένουν μεταξύ τ ων
ειδικοτήτων.
Όμως τώρα, έχο υμε ένα χαρτί πάνω στο οποίο
είναι
αποτυπωμένα
ό λα
τα
επαγγελματικά
δικαιώματα
όλων των
ειδικοτήτων. Πάνω σε αυτό με μία ωριμότητα μ ε μία διαδικασία που
μπορεί το Τ εχνικό Επιμ ελητήριο να την εγγυηθεί, μπορούν να
κάτσο υν ε ει δικό τητες και να δουν τα πραγματικά προβλήματα που
υπάρχουν.
Και
κάτι
ακόμ α,
για
πρώτη
φορά
έχ ουμ ε
ρύθμιση
επαγγελματικών δ ικαιωμάτων στο κομμάτι της πληρ οφορικής. Για
πρώτη φορά οι συνάδελφοι ηλεκτρ ονικοί έχο υνε κατοχυρωμ ένα και
αυτοί αριθμ ημ ένα επαγγελμα τικά δικαιώματα. Βεβα ίως υπάρχουν
ακόμα ανοιχτά ζ ητήματα και κάτι ακόμα, παλιές ειδικό τητες όπως οι
μεταλλειολόγ οι μ έχρι σήμερα δεν είχανε κάποιο προεδρικό δ ιάταγμα
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σήμ ερ α έχουν.
Και έχο υν μάλιστα επιπλέον την πρόσβαση στις γεω τεχν ικές
μελέτες κα τόπιν συνεννό ησης μ ε το υς πολιτικούς μ ηχ ανικούς. Αυτά
όλα είναι μεγά λα προχωρήμα τα τα οποία προέκυψαν από
διαβουλεύσεις χρό νων και πάλι και θα κλείσω εδ ώ πέρα, να σας
θυμίσω ότι το βασικό πρόβλημα που είχ αμε να αντιμ ετωπίσο υμε δεν
ήταν το τι γίν εται μεταξύ των γ ειτο νικών ειδικοτήτων ποιοι κάνο υν
τοπογραφικά, ποιοι κάνο υν αρχιτεκτονικά
ποιοι δεν κάνουν
αρχιτεκτον ικά, ποιοι κάνο υν έργα πρ ασίνου και πάει λέγοντας.
Είναι να αντιμετωπίσουμ ε τη διάλυση το υ επαγγέλματος. Και
προκαλώ εδώ πέρ α, οποιονδήποτε θ έλει να λάβει το λόγο και να πει
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και να τεκμ ηριώσει εάν αυτό το προεδρικό διάτα γμα διαλύει το
επάγγελμά μας ή έχουμ ε πάει ένα βήμα μπροστά στην νομοθετική
κατοχ ύρωση το υ και στην προ στασία των διπλωμά των και της αρχ ής
ότι τα επαγγελμα τικά δι καιώματα α πορρέουν από τα διπλώματά μας
και τις σπουδ ές μα ς. Αυτά.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ πο λύ, ο συνάδελφος Ζαχαρόπουλος.
Κος ΖΑ ΧΑΡ ΟΠΟ ΥΛΟΣ :
Κατ’ αρχάς μία μ ικρή αναφορά σε σχέση μ ε τη διαδικασία και την
αποδοτικό τητα των εργασιών. Δεν έχω καμία δ ιάθεση να εξακον τίσω
αντίθετες απόψεις και μάλιστα σε επίπεδο διοίκησης Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ το δηλώνω από την αρχή λες και είμ αι σε μπαλκόνι
προεκλογικών υπο σχέσεων ενώπιον του Σώμα τος και των συναδέλφων.
Αυτό είναι μία άλλη διαδικα σία εδ ώ πιστεύω ό τι ερχό μαστε για
να συμβάλλουμ ε και με τις αντίθετες απόψεις αλλά με συγχωρ είτε και
ίσως σε επίπεδο τεκμηρ ίωσης ο λίγ ον υποδ εέστερες από αυτές που
διαμορφώνον ται στα όργανα της διο ίκησης το υ ΤΕΕ γ ιατί δεν έχο υμε
ούτε την πληροφό ρηση ο ύτε τις δ υν ατότητες να κρί νο υμε καλύτερα σε
πολλά θέμα τα, να συμβά λλο υμε και με τις αντίθετες απόψεις μέσα από
μία διάθεση β ελτιστοποίησης των συνθ ηκών πο υ αφορούν το υς
συναδέλφους και οι οποίες συνθήκες σε επίπεδ ο επ αγγελματισμού
έχουν γίν ει κυκεών ας.
Πρώτο θέμα, σε σχ έση με το π ροεδρ ικό διάταγμα 99. Ν ομίζω ότι
η ανάγκη βελτιστο ποίησης το υ διατά γματος ακόμα και από την εποχή
γένεσής το υ είναι εμφαν ής. Όχι μόνο σε σχέση μ ε τις διαθέσεις της
πολιτείας να κάν ει ... δικαιώματα και κυρίως σε σχέση μ ε τα
επαγγελματικά δικαιώματα που ευ ελπιστούν οι τεχνολόγο ι να
αποκτήσο υν.
Και επειδή έχ ω την άποψη ό τι δ εν πρέπει για οπ οιαδήποτε
αντίθεση να μπαίνει στους κό λπους του Τεχνικο ύ επιμ ελητηρίο υ. Το
οτιδ ήποτε αντίθ ετο μεταξύ μας θα έπρεπε να αμβλυν θεί ό σο γίν εται
περισσό τερ ο.
Είμαι γνώστης τ ων τεχνικών επαγγελματικών δικαιωμ άτων που
το 200 8 προσπάθησαν να αποκριθούν από τους απο φο ίτο υς των ΤΕΙ
και ξέρ ω τι λέω. Σε σχ έση με το Τ ΣΜΕΔΕ προ φανώς δεν μπορεί να
υπάρχει φορέας με 2 ή 3 ταχύτητες συν τα ξιοδότησης των
ασφαλι σμένων το υς ή και παροχής υπ ηρ εσιών, π ροφανώς εάν
θεωρήσο υμε ό τι το σύστημα ασφάλισης των κατοίκων α υτής της χώρας
πρέπει να είναι ενιαίο δεν μπορούμε να μπαίνο υμε με δικαιώματα
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υποδεέστερα όσων δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρ ώ για την ασφάλισή
τους.
Πιστεύω ό τι οι π αροχές πρέπει να είν αι ίδιες για όλο υς και
κυρί ως αναλογικές των χρόν ων εξόφλησης των υποχρ εώσεών το υς.
Για τα φορο τεχνικά, κατέθεσα και μία γραπτή ερώτηση. Σε
σχέση με τη διά θεση ή με τη δυνατό τητα ύπαρξης ακατάσχετου
λογαριασμο ύ εν ό ψει της ηλεκτρον ικής τιμο λόγησης που δηλ ώνεται
από τους κυβ ερνών τες ό τι το 2019 έρχ εται.
Για μένα το βασικό τερ ο πλεον έκτημα που σε επίπεδο όχι
κατοχ ύρωσης των συμφερόν των μηχανικών αλλά κα τοχύρωσης το υ
δημοσίου συμ φέρο ντος έχ ει χαθεί
είναι ο κώδικας των ελάχιστων
αμοιβών. Οι μηχα νικοί έχ ουν ταχθ εί να παρουσιάζουν τις βέλτιστες
τεχνοο ικον ομικές προτάσεις το υς. Σ ε επίπεδο μελετών και σε επίπεδ ο
κατασκευών.
Το βέλτιστο για μένα θα μπορούσε να έχει σχ έση χρόνο
απόδοσης 2 ημ ερ ών για κάποιο ά λλο συνάδελφο 1 0 ημ ερών, για
κάποιον άλλον μία ς ώρας. Αυτό δεν μπορεί να αποτιμάται με ως να
γίνεται κάποια εμπ ορική πράξη από πολιτεία και θα έπρ επε σίγο υρα θα
επανακαθοριστεί θ εωρώ ο κώδ ικας των ελάχιστων αμο ιβ ών.
Δεν νο μίζω ό τι γίν εται, αλλά σε επίπ εδο αναγκών και κυρίως σε
σχέση με το πολύ μικρό αντικεί μεν ο των ελευθ έρων επαγγελματιών
μας και που νο μίζω ότι εάν θεωρήσουμ ε ότι οι φορολογικές
υποχρεώ σεις αρχίζουν από το ένα ευρώ, πιστεύω ό τι η θέσπιση των
ακατάσχετων λογα ριασμών θα είναι α ναγκαία.
Και επίσης ένα τελευταίο, πρέπει, ήρθε καιρός να μπούμε στ η
διαδικασία πιστοπ οίησης των τεχν ικών επαγγελμά των, των τεχν ικών
επαγγελμάτων όμ ως σε όλο το φά σμα των δραστηριοτήτων από τις
δικές μας μέχρι και το υς υπεργολά βους ή τους α σκο ύντες τεχνικές
εργασίες δ ημόσια έργα που οι περισσό τερο ι αυτή την εποχ ή είναι
αλλοεθν είς χωρίς να έχουν καμία πιστοποιημέν η δ υνατότητα άσκησης
δραστηριοτήτων π αρά μόνο ένα στοιχείο φοροτεχνικής πιστοποίησης.
Ευχαριστώ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ. Ο συν άδελφος Τσιμπο υκάκης. Θ ες να ανέβ εις;
Κος ΤΣΙΜΠΟ ΥΚ ΑΚΗΣ :
Λοιπόν συνάδ ελφοι, θα π ροσπαθήσω και εγώ συν οπτικά στα τρία
λεπτά τέσσερα χρ όνο που δίν ει το πολυχρον εμέν ο προεδρείο μας να
πιάσω όλα αυτά τα ζητήμα τα. Εγώ το πολυχρον εμένο εγκρίνεται, δεν
είναι υβρ ιστικός.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ο κανονισμ ός είνα ι συνάδ ελφε, ο καν ονισμός.
Κος ΤΣΙΜΠΟ ΥΚ ΑΚΗΣ :
Εντάξει. Ο κανονισμός για την εξάμ ηνη λειτο υργία πά ντως του ΤΕΕ θα
έπρεπε να προβ λέπ ει ό τι μπορο ύμε ν α εκφραστούμ ε παραπάνω χρόνο.
Μην φάω το ένα λεπτό. Μ ε την εμφά νιση; Τα κιλά δ είχ νουν κα λοσύν η
συνάδελφε.
Τώρα στην ο υσία μιλάμε για ένα κα ι το αυτό ζ ήτημα, δεν είναι
κάτι διαφο ρετικό ούτε το θέμα της ασφάλισης ο ύτε το θέμα των ΠΔ,
του Π Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα ο ύτε το θέμα των
ηλεκτρονικών αδειών. Για να μην κοροϊδευόμαστε μ εταξύ μας στην
ουσία μ ιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα τ ο οποί ο
ακολο υθείται από την έναρ ξη της 1 0ετίας του ’90, τη συνθήκη του
Μάαστριχ τ και το οποίο έχ ει μία συγ κεκριμέν η κατεύθ υνση.
Από τη μέση πρέπ ει να βγει ο α υτο απασχολούμ ενος. Το ότι θα
βγει από την μέση ο αυτοαπασχολο ύμενος σημαίνει ότι θα παρθούν
μία σειρά ρυθμίσεις κρατικές για κάθε πτυχή της δ ραστηρ ιότητας.
Ξεκινάμε λο ιπόν από ένα ΠΔ το οποίο τι κάνει; Πρακτικά έρχεται και
βάζει τις ειδικότητες των μ ηχανικών να πλακωθούν μεταξύ το υς και
την ίδ ια ώρα ετοιμ άζεται η επόμεν η φάση που είναι η πιστοποίηση .
Συνάδελφοι, για ν α μην ξεγελιόμαστε δ εν β λέπω εδώ και τον
συνάδελφο Κρ εμαλή, ο Κρ εμαλής είπε ένα πολύ σωστό. Η παράγραφος
6 λέει του Π Δ κα θορίζει τον υπεύθ υνο της ομάδας έργου ο οποίος
τελικά έχει την ευθ ύνη και υπογράφει τα πάντα.
Ακριβώς απ’ αυτή τ ην παράγραφο 6 λοιπόν μπορο ύμε να δούμε
και ποια είναι η προοπτική. Σ την ουσία λοιπόν επαγγελματικά
δικαιώματα θα υπ άρχουν στο βαθμό που η κάθ ε τεχνική εταιρ ία ή ο
μεγάλος όμιλος θα έχει τη δυνα τότητα να υπογράφει το σύνο λο των
μελετών , το σύνο λο των εγκρ ί σεων , το σύνολο της κατασκευής, το
σύνο λο κάθε τεχν ικής έκθεσης, τεχ νικής δ ραστηριό τητας. Διό τι θα
έχει το υς αδειο ύχο υς από την πιστοπ οίηση μ ηχανικούς στη στελέχωσή
του.
Επομένως για να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να κά νουμε και
μία κριτική σε παρατάξεις ο ι οπ οίες την ίδια ώρ α που μιλο ύν
υποτίθ εται αν τισυντεχνια κά προσαν ατολίζον ται στο να πάνε στο
Συμβο ύλιο της Επικρατείας ή ακό μα ακούστε και α υτό, στο ευρ ωπαϊκό
δικαστήριο για να κριθεί το Π Δ αυτό ως αντισυνταγματικό, πρέπει να
μείνο υμε στην ο υσία.
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Δεν μπ ορο ύμ ε να βάλουμ ε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, την
ευρ ωπαϊκή έν ωση που μέσα από την διαβαθμισμέν η πρόσβαση στο
επάγγελμα και μία σειρά πιστοποιήσεων έρχεται να ο ρίσει το τοπίο
άσκησης το υ επαγγέλματος και να το υς πούμε να κρίνο υν ποια θα είναι
τα επαγγελμ ατικά δικαιώματα της κά θε ειδικότητας, διό τι απλά ακόμα
και αν με ένα χ άρακα και ένα διαβήτη μπορο ύσαμ ε να βάλο υμε
οριοθέτηση στο τι κάνει η κάθε ειδ ικότητα, αυτό θα ήταν απλά ένα
προσωρινό πεδίο ό που η διαβαθμισμένη πρόσβαση και η πιστοποίηση
θα έρχονταν να το λύσει μ ε εξετά σεις , με σεμ ινάρια, με τεκμηρ ιωμέν η
προϋπηρεσία από τον εργοδό τη το υ κάθε μηχανικού π ου θα χρειαστεί
να πιστοποιηθ εί.
Επομένως ας πάψει αυτή η κο υβέντα περί επαγγελματικών
δικαιωμάτων και να πάμε στο βήμα παρακάτω στο ποιες
κινητοποι ήσεις συγκεκριμένα με ποια αιτήμα τα πρέπει να οργανωθούν
αν όχι από την διο ίκηση το υ ΤΕΕ η οποία προφανώς όσον αφορά και
την δι οικούσα και την αν τιπροσωπ εία είναι σύμφωνη με αυτή την
πολιτι κή, το υλάχιστον από τις γενικές συν ελεύσεις των συλλόγων οι
οποίες πρέπει να συγ κληθούν άμ εσα και να πάρουν απόφαση για την
κατάργηση της κοινοτικής νομοθ εσίας των οδηγιών συνολικά της
πολιτι κής της Μπο λόνια.
Πάμε στο 2 ο . Είνα ι προκλητικό μ ε τη λογική το υ γαϊδ άρου του
Χότζα, ο Χ ότζας ό χι ο Χό τζα, να λέμε ότι φορτώσαμε τι ς πλάτες του
αυτοαπασχο λούμ εν ου μ ηχανικο ύ γ ύρ ω στα 300 κιλά βά ρος, το υ είπαμε
ότι θα το υ βάλο υμ ε και άλλα πεν ήντα και όταν ήταν να επιβληθούν και
τα άλλα πενήν τα κιλά βάρος, ήταν η ώρα να γίνει και να λυγίσει κάτω
απ’ αυτό, το υ είπαμε ότι εν τάξει, μένεις σ τα 300 έτσι για να μην πω
στα 310 και αυτός να αισθάνεται ευχα ριστημέν ος.
Είναι προκλητικό πάλι από κυβερνητικο ύς εκπρο σώπο υς εν τός
της αίθουσας, να μιλο ύν για ελά φρυνση των εισφο ρών όταν ξέρο υμ ε
ότι τα 2.8 00 το κεφάλι είναι δ εδομ έν α από το μ ηδ έν εισόδημα μ έχρι τα
7.000 και ό ταν βλέπουμ ε ότι στην ο υσία για τα μέσα εισοδ ήματα δεν
μιλάμε για αυτά που εκτο ξεύονται 40 και 50 χιλιάδες καθαρό
εισόδ ημα, α λλά για ένα μ έσο εισόδ ημα των 1 5.000 παραμένουν οι
ίδιες ει σφορές πο υ πληρώναμ ε μέχ ρι και φέτος.
Αυτό απλά δε ίχν ει την προοπ τική για το πώς θα πεταχ τεί εκτός
επαγγέλματος α υτός που μ ένει προ σωρινά χωρ ίς επα γγελματική ύλη
αλλά και ένα δ εύτερο στοιχ είο, οι συντάξεις αυτές πο υ περιγρά φηκαν
από την αρχή μέσω ερωτήσεων που δίνονται σήμερ α είναι μόνο η
αρχή. Διό τι πρέ πει να δούμε ό τι η προοπτική για την κάθε σύν ταξη
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είναι 480 ευρ ώ της εθνικής κα τώτατης σύνταξης της εγγυημ ένης από
το κρά τος.
Και μπορεί να ακο ύγεται αστείο ή γραφικό αλλά όταν έρχονται η
ΕΣΤΑΜΕ ΔΕ, οι συν ταξιο ύχοι δήθ εν το υ ταμείου και προτείν ουν
ιδιωτι κό πρόγραμμ α υγείας προς ό λα τα μέλη το υ ΤΕΕ, αυτό δ εν είναι
ένα γραφικό απλά στοιχ είο αλλά είναι ακριβώς το επόμ ενο βήμα που
θα περάσει και θεσμικά μέσα από τις ρυθμίσεις είτε της κυβ έρν ησης
Σύριζα είτε της επ όμενης κυβέρν ησης.
Και αν κάποιος έχ ει πρόβλη μα εδ ώ μ έσα δεν θα έπρεπε να είναι
τόσο ή η παράταξη της φιλελεύθερ ης Νέας Δημοκρα τίας ή το κομμά τι
εκείνο το υ ΠΑΣΟ Κ που πάντα ήταν εκσυγχρονιστικό και ήταν σ’αυτή
την κα τεύθυν ση, αλλά αυτοί πο υ κόπτονται δήθ εν για τα κοινωνικά
δικαιώματα, ο ι παρατάξεις πο υ δ ήθεν ορκίζον ται στο όνομα της
αριστεράς και φτάνουν τη σύνταξη στο επίδομα πτωχοκομείο υ και την
ίδια ώρα ζητο ύν και ψήφο και στήριξη για όλο το θ εά ρεστο έργο πο υ
επιτέλεσαν, δηλαδ ή να μεταμορ φώσουν το σύν ολο το υ ασφα λιστικού
να το διαλύσο υν και να φτάσο υν στις συν τάξεις π είνας.
Αυτοί είναι που πρέπει να απολογούνται εδώ μέσα περ ισσό τερο
απ’ όλους. Ο ι άλλο ι ήταν δ εδομ ένοι , αυτό έταζαν, αυτό θα έκαναν.
Και ένα τελευταίο στοιχ είο, επειδή πιάστηκε η κο υβέν τα για τις
ηλεκτρονικές άδ ειες, για να μην αυτα π ατόμαστε πάλι, η ποινικοποίηση
του επαγγέλμα τος την οποία την περιγράφαμε εδ ώ και τουλάχιστον 10
15 χρόνια με τις διαδοχικές α λλαγές, είναι προ των πυλών.
Αλλά και για να μ ην πάλι μ περδ εύο υμε τον συνάδ ελφο ο οποίο ς
θα πάει στην κατηγορία 3 για να εκδώσει άδεια και θα κληθεί στη
συν έχεια να παραδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλμα τός το υ όταν θα
διαπιστωθεί η από κλιση, θα δο ύμε ό τι και η δια φθορά συνάδελφοι την
οποία τάζει είτε ο Υπουργός Σπίρτζ ης είτε ο Σταθάκης είτε η δ ιοίκηση
του Τ εχνικού Επιμελητηρίο υ ότι την καταπολεμάει η ηλεκτρονική
έκδο ση αδ ειών είν αι παρούσα.
Διό τι ήδ η οι μεγάλες τεχνικές εταιρ ίες, μεγάλα αρχιτεκτονικά
γραφεία με πολλούς εργαζόμενο υς για κάθε άδεια που πάνε να
εκδώ σο υν, ζ ητο ύν προέγκριση από το υς υπαλλήλο υς και έχουν
δεδομέν ο ότι αυτ ό το οποίο καταθέτο υν στην άδειά το υς είναι και αυτό
που θα εφαρμο στεί και θα εγκρ ιθεί.
Επομένως πάλι έχ ουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Α υτή είναι η
πορεία του πετάγμ ατος εκτός του επ αγγέλματος και αν θέλουμ ε κάτι
ουσια στι κά να συζ ητήσο υμ ε είν αι όχι μέσα α πό τρίλεπτες
τοποθετήσεις α λλά να ανοίξει ολο κληρωμ ένα η κο υβέν τα ακόμα και
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σήμ ερα θα έλεγα εγώ διό τι υπάρχει το ζήτημα με το ΠΔ σε επόμ ενο
θέμα και θα πρ έπει και εκεί να τοπο θετηθούμ ε, α λλά τουλάχιστον σε
συν εδριάσεις ανά θέμα, διότι είμα στε α κόμα στην αρχή αυτής της
πορείας.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστώ π ολύ. Όχι τρίλεπτες πάντως, ήταν , εν τάξει. Ε ίναι η
συναδέλφισσα Φρα ντζή.
..........:
Διευκρίνιση προς τον συνάδελφο εδώ πέρα της Πα ν επιστημονικής .
Είχα αμελήσει να υπολογίσω με βά ση το προηγο ύμεν ο μον τέλο τις
εισφορές , προέκυπ τε για το ’1 8 ό τι ήταν 300 ευρ ώ τον μήνα, με το νέο
μοντέλο πάει 2 50 το μ ήνα αυτό . Διευκρινιστικά. Απ λά να λέμ ε ό τι
έχουμ ε προβ λήμα τα με το α σφαλιστικό, αλλά να λέμε στο πραγματικό
τους σημείο και α υτό πάε ι και στον συνάδ ελφο Π ετρ ό πουλο μας είπε
... ενώ είναι 3 π έρ υσι και 2 ,5 για φέτος. Να αντιμ ετωπίζο υμε με
σοβαρούς όρους και να μην λαϊκίζο υμε.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Δεν το είπε προσωπικά , άλλος θίχτηκε προσωπικά σήμερα αλλά τέλος
πάντων, θεωρο ύμ ε, Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν υπάρχει ένα λε πτό, εδώ έδ ωσα εγώ το χρόνο μο υ για να μιλήσει
παραπάνω ένας συνάδελφος πο υ ήθελε να μιλήσει.
Και δεν θα
μιλήσω. Σ εβαστείτε ο ένας τον άλλον .
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Όχι τρία σημ εία ρε χριστιαν έ μο υ το νούμερ ο πες.
..........:
Την ίδ ια λαθροχ ειρία έκανε κα ι το Υπουργείο που εξέδωσε πίνακες οι
οποίοι δεν περιλα μβάνουν τον κλάδ ο της υγείας. Πρώτη λαθροχ ειρία.
7% επί του συνό λου των αποδοχ ών. Δεύτερ η λαθρο χειρία με το υς
πίνακες που κυκλοφορεί το Υπο υρ γείο και διακινεί ξέρετε και ο
Θεόφραστος.
..........:
Ρε παιδιά είναι δ υν ατόν να μιλάμε...
..........:
Δεύτερ η λαθροχ ειρία είναι ό τι πέρ υσι οι εισφορ ές υπο λογιζόντο υσαν
αφαιρουμ ένου το υ 15% και πρόπερσι αφαιρουμ ένων των ασφαλιστικών
εισφορών. Του χρό νου οι ασφα λιστικές εισφο ρές θα υπ ολογιστο ύν επί
των μι κτών απο δοχών συμπεριλαμβα νομένων και των εισφορών πο υ
πληρώθ ηκαν φέτος .
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Τρίτη λαθροχειρία είναι ότι πρέπ ει να συν υπολογιστο ύν και τα
αναδρομικά των δύο ετών για το εφάπαξ και το επικο υρικό που το είπε
και ο πρό εδρος θα είναι 105 ευρ ώ όλα μαζί το μήνα μόνο το
επικο υρι κό και το εφάπαξ για το υς επόμενο υς τριάν τα έξι ή σαράντα
οκτώ δεν θυμάμαι μήνες για να καλυφθεί η χασούρα των δύο ετών. Μ ε
απλά νουμερά κια. Θα τα στεί λουμ ε και με XL για να γίνουν....
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Εντάξει συνάδ ελφε, πρόεδρε ικανοποιηθ ήκαμε α πό τα νούμερα, εγώ
παραιτούμαι από την ομιλία. Συν άδελφε πρόεδρ ε μία ολιγόλεπτη
παρακαλώ γιατί δεν θα προλάβουμε τα θέματα. Καλά δεν υπάρχει για
δυο αλλά λέω,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Να λάβετε υπόψη σας συνάδελφε πρόεδρε ό τι από το κλίμα της
αντιπροσωπείας είναι φανερό ό τι θα πρέπει να μ είνει α νοιχτό και τον
Ιανουάριο το θέμ α της δήλωσης στις μόνιμες επιτρο πές. Συμμετοχ ή
στις μόνιμες επιτρ οπές.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Να παραμείνει εγώ δεν έχω κα μία αντίρρηση, απλά να μην
κατηγορούμε ό τι δ εν κατα λήγο υμε. Κ οιτάξτε τι πρόβλ ημ α υπάρχει εδώ
πέρα και σ’αυτό θα αναφερθώ. Όταν είπα ότι στην κατηγορία 3
τοποθετήθ ηκα δ ημ όσια ότι είμαστε κατά για συγκεκριμένους λόγο υς,
κατηγορήθ ηκα από τον συνάδ ελφο Μήτρο υ ό τι είν αι υπέρ της, Συγνώμ η το λέω σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό άλλο θα πω.
Κατηγορ ήθ ηκα ό τι κακώς παίρνω α υτή τη θέση.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Μην τον διακόπτετε.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Ταυτόχρ ονα όμως για το ίδιο θέμα και η Βαφειάδου είπε ότι είναι από
την άλλη π λευρά , δεν ξέρ ω από ποιον είναι, εγώ τοποθετο ύμ αι
δημόσια, δηλαδή η κα Βαφειάδου μ ε κατηγορεί από την μία μεριά και
ο κος Μ ήτρου από την ά λλη.
Δηλαδή εγώ τελικά μάλλον δεν έχ ω άποψη. Δηλαδ ή τι να σας
πω; Τώρα, δεύτερ ον, για τους τώρα που το είπατε, γ ια τις μόνιμες
επιτροπές από την μία κατηγορο ύμα ι γ ιατί δεν προχωράνε, από την
άλλη θέλο υμε παράταση. Ας αποφασίσουμ ε τι θέλουμε και πείτε μου
τελικά αν φταίω και για τα δύο.
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Τρίτον, μα εγώ θ έλω να λειτο υργήσουν, τώρα μο υ λέν ε θέλουμε
παράταση.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Δημ ήτρη ν α σου πω τα εξής, Δημήτρ η να σο υ πω το εξής, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Και ξέρ εις ποιο είν αι το πρόβλημα, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Μισό λεπτά κι να απαντήσω.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Σε αυτό συμ φωνο ύμε. Δ εν υπάρχει, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Εσύ λες μόνιμ ες επιτροπές .. .
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Ακριβώς επ ειδ ή συμφωνώ σ’αυτό, ν α το πω λίγο αλλιώς, η εισήγηση
ήταν όντως κάποιων συναδέλφων στη διοικο ύσα να ανοίξουμ ε τον
κατάλογο να ολο κληρ ωθεί η διαδικα σία. Τώρα ζητείτα ι μία παράταση
μέχρι τον Γενάρ η. Αν θέλετε να δοθεί παράταση, αν δεν θέλετε να μην
δοθεί. Ό, τι αποφασίσ ετε.
Εγώ ξέρω όμως ότι κάθ ε εβδομ άδα περίπου πο υ έχω να
τοποθετηθώ στη β ουλή και θα ήθελα την βο ήθεια αυτών των μόνιμων
επιτροπών, δ υσκο λεύ ομαι πάρα πολύ γιατί δ εν δο υλεύουν α υτές οι
επιτροπές και θα ήθελα και εγώ να δουλεύο υν αλλά όταν υπ ήρχαν,
τσακωνόμασταν στην διοικούσα, τσα κωνόμασταν στην κυριολεξία στη
διοικο ύσα για το ποιος θα μπει στην επιτροπ ή και η επιτροπή ξέρετε
γιατί λειτο υργο ύσε ; Μόνο για να το βάλουν στο βιογραφικό το υς. Δεν
συν εδρίαζε ποτέ η επιτροπ ή. Οι επιτροπές ποτέ δ εν συνεδριάζουν αν
εξαιρέσεις 4 ,5. Μ ε συγχωρ είτε α υτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα να ξέρο υμε όταν βάζουμ ε τα ζητήματα γιατί υπ άρχει και
ατομική ευθ ύν η το υ κα θενός από εμ άς εδώ πέρα και των μελών πο υ
θέλο υν δ ηλώνουν τη συμμετοχ ή πο υ το θέλο υν στο τέλος μόνο για το
βιογραφικό το υς. Το 90% των ανθρώπων που δηλώθηκαν, δεν
συμμ ετείχαν στις επιτροπές. Α υτή είναι η πραγματικό τητα.
..........:
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(εκτός μικροφώνο υ) .. δεν εννοείς εμ ένα.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Εννοεί ται ότι δεν εννοώ εσένα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Σε παρακαλώ μ ην διακόπτεις δεν έχεις το λόγ ο.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Υπάρχει ένα 10% μέσα είσαι και εσύ πο υ συμμ ετέχο υν και είναι και
συν επείς. Λοιπόν , άρα να ξεκα θαρίσουμ ε κάπο ια πράγματα,
καταλαβαίνω την διάθεση το υ φίλου και συναδέλφου το υ Γιάνν η
Κυριακόπουλου στη διοικο ύσα να έχ ει έναν αντιπολιτευτικό τόνο.
Εγώ προσπαθώ να μιλάω μ ε στοιχεία. Στο κάτω κά τω σας είπα
του χρόνο υ έχο υμε εκλογ ές. Το Ν οέμβριο του ’19. Οι συνάδελ φοι θα
κρίνο υν. Αν είμαστε τόσο κακή διο ίκηση, εγώ σας λέω, μπορεί νάμαι
πολύ κακός πρόεδρος, ο χ ειρό τερ ος πρόεδρος στα τελευταία 10 0
χρόνια αλλά οι συνάδελφοι ψ ηφίζο υν. Μά λλον δεν θα μας ψηφίσο υν
επομένως αν είμαστε η χειρότερ η διοίκηση πο υ υπάρχει.
Απλά εγώ δεν το εισπράττω, σα ς το λέω λίγο με το υς
συναδέλφους, εγώ εισπράττω ότι κάνουμ ε κατά το δυνατόν ό,τι
μπορούμε για να β οηθήσο υμε τους συναδέλφο υς. Μπορ εί εγώ να κάνω
λάθος. Αλλά στο τέλος μόλις κάνο υμε ταμείο και μετρ ήσο υμ ε στο
τέλος τι π ήρε ο κα θέ νας και ποιοι αν εβαίνουν και ποιοι κατεβαίν ουν,
να αποδεχόμαστε την βο ύληση των συναδέλφων. Για τί κάτι δείχνει
και αυτή. Για τί για να βγω πρόεδρος κάποιοι με ψήφισαν.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Συνάδελφε ολοκλήρωσες.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Δεν ψηφίζουν έτσι Κ ώστα μάλλο ν γιατί στο παρελθόν από την
παράταξή μο υ ξέρ εις δεν έχο υν εκλεγεί πολλοί πρό εδ ροι, μια και το
λες έτσι. Αλλά λο ιπόν να κατα λήξω λίγο και σ’α υτά πο υ είπε να κάνω
και μία πρόταση λίγο χιουμ οριστική και τελειώνω, έτσι κι αλλιώς θα
ξαναμιλήσω
Προκειμένο υ να λ ύσο υμε το θέμα των υπο λογισμ ών επειδή αυτή
τη στιγμή δεν έχ ουμε power point και αυτά που είπ ε ο Η λίας ο
Τσιμπουκάκης και ο Δημ ήτρης ο Πετρ όπουλος ή ο Θεόφρα στος,
προτείνω εφό σον υπάρχει διαφορ ές γιατί άλλος λέει 250 άλλος 300
ευρ ώ, εφόσον ο Θ εόφραστος είναι τόσο βέβαιος για τις εισφορές τη
διαφορά όποια έχετε να πάρουμε απόφαση να την πληρών ει ο
Θεόφραστος άμα σας έρθει παραπάνω. Οπότε να λυθ εί το πρόβλημα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
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Συνάδελφοι ο λο κληρώθ ηκε αυτό το θέμα. Θα ήθελα σε σχέση μ ε το
θέμα των επιτροπ ών μόν ο να πω ότι οι επιτροπές αντιπροσωπείας και
υπάρχουν για όλα τα θέματα που έθιξαν πολλοί συν άδελφοι, έχ ου ν
εκλέξει πρόεδρο και γραμματέα. Και μπορούν να λειτο υργο ύν
αυτόνομα.
Δεν ορίζονται από το προ εδρείο της αν τιπροσωπ είας, είναι
αυτόνομ ες. Μπορ ούν να συγ καλο ύνται και να λειτουργο ύν.
Και
παρακαλώ πολύ να το κάνουν δ ιότι είναι ευχ ής έργον στην
αντιπροσωπεία να έρχονται εισηγ ήσεις το υς. Για παράδειγμα, στο 9 ο
θέμα για το ασφαλιστικό δεν υπά ρχει καμία εισήγ ηση από την
επιτροπή, σε παρακαλώ συνάδ ελφε,
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν κάνουμε διά λογο επί του θ έματος αυτο ύ. Ε ίστε α υτόν ομοι. Σας
παρακαλώ.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... να σας απαντήσω σε όλα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Επίσης,- Επίσης, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Επίσης για το θέμ α, σας παρακαλώ. Επίσης για το θέμ α των μονίμων
επιτροπών η επό μενη αντιπρο σωπεία θα γίνει τον Φεβρο υάριο το
αργότερο δ εδομέν ου ό τι είμα στε υποχρεωμέν οι να κατατάξουμε τις
2000 ειδικότητες στις 14 βασικές χ ωρίς τις οποίες δεν μπορούμε τον
Φεβρο υάριο να δώσουμ ε άδειες άσκησης επαγγέλματος.
Συνεπώς
είναι
φανερό
ό τι
είμαστε
υποχρεωμένοι
να
αξιοποιήσουμ ε το χρόνο μέχρι τό τε για μία επιπλέον παράταση όπως
ζητήθηκε για τις δηλώσεις τις μό νιμες επιτρ οπές, έτσι ώστε τον
Φεβρο υάρ ιο να εγ κρίνει τις μόνιμ ες επιτροπές και να λειτο υργήσουν , η
διοικο ύσα επιτροπ ή το υ Τ ΕΕ.
Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τ ο επόμενο θέμα είναι η
τροποποίηση το υ νόμου 443 9 για την έν ταξη των διπλωματο ύχων
μηχανικών της ΣΕΜΦΕ το υ Ε ΜΠ στο ΤΕΕ ως μηχανικών
εφαρμο σμένων μα θηματικών και φυσικών επιστημ ών σε συμμόρ φωση
της διοι κήσεως το υ ΤΕΕ προς την υπ’ αριθμόν 4148 το υ 2015 απόφαση
του 4 ο υ τμήμα τος του Σ υμβο υλίο υ της Επικρατείας όσο και για την
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ένταξη των δ ιπλωματούχ ων μ ηχανικών οικονομίας της πολυτεχνικής
σχολής το υ πανεπιστημίου το υ Αιγαίου στο ΤΕΕ, ως μηχανικών
οικονομίας, σύμφωνα με προ ηγο ύμενες εισηγ ήσεις, εισηγ ητικών
θεσμι κών οργάνων του ΤΕΕ.
Η εισήγ ηση την οποία υπογρ άφει το προ εδ ρείο της
αντιπροσωπείας κα ι επί της οποίας έχ ουν προσκληθ εί να τοποθετηθο ύν
τόσο οι εκπρόσωποι της ΣΕΜ ΦΕ είναι εδώ ο κοσμ ήτορας οι πρώην
κοσμ ήτορες, εκπρ όσωποι των διπλωματούχ ων μηχανικών της ΣΕΜΦ Ε
όσο το ίδ ιο ισχύει και για τμήμα μηχανικών της ο ικονομίας, το
παν/μιο του Αιγαίο υ και την πολυτεχν ική σχο λή το υ, είν αι όλοι εδώ.
Η εισήγ ηση λοιπό ν την οποία δ εν θ α σας διαβάσω, υπ ογράφεται
από το προεδρ είο αλλά θα σας πω μερικά βασικά σημεία της.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα αγ απητοί συνάδ ελφο ι που αν
μιλάτε ότι ερχόμα στε με προειλημμένες αποφάσεις είν αι ένα θέμα που
το ΤΕΕ το δουλε ύει δια της μόν ιμης επιτροπ ής παιδείας του και της
οποίας οι εισηγήσεις από πολλά χ ρόνια έχο υν κατα τεθεί εδώ, τις
έχουμ ε αναρτήσει και τις έχετε δει.
Είναι ένα θ έμα πο υ ξεκίνησε από το 2003, οι πρώτες εισηγ ήσεις
διαμορφώθ ηκαν το 2005, το 2008 είχ α φέρει ε ισήγ ηση εκ μ έρο υς της
μόνιμης επιτρ οπής στην αν τιπροσωπ εία του ΤΕΕ, δεν ψηφίστηκε, το
2008 όμ ως, το 2 008 όμως πάρθηκε μία απόφα ση από τη σύνοδ ο
πολυτεχν είων, πολυτεχν κών σχο λών και το Τ ΕΕ σχετικά μ ε τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπο ρούσε ένα τμήμα ή μ ία σχο λή να
γίνει αποδεκτή η αίτησή της για την έντα ξη των απο φοίτων της στο
ΤΕΕ.
Οι προϋποθέσεις α υτές ήταν 3:
Πρώτον, η α λλα γή το υ προγράμ ματος σπο υδών ώστε να
αντιστοιχεί σε προφίλ μ ηχανικών.
Δεύτερον, η ανάπτυξη των υποδομ ών κυρίως των εργαστηρίων ,
των co mputer lab κλπ και σχεδιαστηρίων και άλλων τινών, έτσι ώστε
να είναι πλήρ η σε όλα τα επίπεδα απ ασχόλησης εκπαιδ ευτικών μ έσων
η εκπαίδευση των μηχανικών σε ό λα τα πεδία του γ νωστικο ύ το υς
αντικειμένο υ.
Και τρίτον, προϋπ όθεση ήταν η πλειοψηφία των μ ελών ΔΕ Π της
σχολής ή του τμ ήματος να είναι μηχανικο ί έτσι ώστε να έχο υν
πράγματι εκπαίδευση μ ηχανικών.
Τόσα χρόνια μετά και με βάση ό λα τα συν ημμ ένα τα ο ποία έχω
κοινοποι ήσει, έχο υν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας
και είναι συν ημ μένα όσον α φορ ά
στην απόφαση αυτή των
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πολυτεχν είων πολυτεχνικών σχο λών σε όλες τις, σε ό λα τα αιτήμα τα
των κο σμητόρων μ ιλάω για τη ΣΕ ΜΦ Ε αυτή τη στιγμή από την εποχ ή
του Μά κη το υ Σπαθή, το υ Σεραφετινίδη, της Κυριάκη, του Φαράκου,
του Ψαράκο υ, του Κουρ κο υλή πο υ είναι σήμ ερα ό λοι εδώ, το αίτημα
των διπλωματο ύχ ων της ΣΕΜ ΦΕ την απόφαση του Συμβο υλίου της
Επικρατείας και ό λες τις εισηγήσεις της μόνιμ ης επιτροπ ής.
Σχετικά μ ε τη ΣΕ ΜΦΕ το πρόγραμμα σπουδ ών έχει αλλάξει
πλήρως, και εφαρ μόζεται πο λλά χρ όνια τώρα, από το 20 09 μ ε την
πλήρ η ανάπτυξή του ως πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών, τα
εργαστήρια ως προ ς το πρόγραμμα σπουδών α υτό έχο υν ολοκληρωθεί.
Επιπλέον δ ε, έχουν δημιο υργ ηθεί κα ι καινο ύργια εργα στήρια τα οποία
φέρνο υν τη ΣΕΜΦ Ε στο σύγχρονο π εδίο της ανάπτυξη της μηχα νικής
στην εφαρμοσμ ένη φυσική και τις μαθηματικές επιστήμ ες.
Και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ο οποίος ήτα ν π άντα ένα
αδύνατο σημ είο της διό τι υπήρχε πλειοψ ηφία φυσικών και
μαθηματικών έχει με τα χ ρόνια αναπτυχθ εί μ ε τέτοιο τρόπο ώστε αν
εξαιρέσουμε το υς φυ σικο ύς και μαθ ηματικο ύς οι οποίοι εξυπ ηρετο ύν
οριζόντια ό λες τις σχολές του π ολυτεχν είο υ και την πρό σφατη
δέσμ ευση της σχ ολής ότι μ ε τον ίδιο ζ ήλο θα α ναπτυχθούν οι
οικονομι κές επιστήμες και οι επιστήμες του δικαίο υ γ ια τις οποίες το
ΤΕΕ σε προηγο ύμ ενες συ ζ ητήσεις με τη ΣΕ ΜΦΕ είχε θέσει θ έμα,
έχουν σήμερα πλειοψηφία μ ηχανικών και την προ τεραιότητα να
αναπτυχθούν στην κατεύθ υνση μελών ΔΕΠ στον τομ έα της μηχανικής.
Με αυτά τα δεδο μένα, η ΣΕΜΦΕ έχει όλες τις προ ϋποθέσεις
σήμ ερα να εν ταχ θούν οι διπλωμα τούχ οι της στο ΤΕΕ. Θ έλω να
διευκρινί σω κάτι. Και το λέει η εισήγηση του πρ οεδρείου πολύ
καθαρά. Λέει ότι η διαδικασία για την πρόσβαση σε επαγγελματικές
δραστηριότητες των διπλωματο ύχων της ΣΕΜΦΕ με βάση το
πρόγραμμα των σπουδών και τα γνωστικά το υς αντικείμενα, θα
προσδιοριστεί στη συν έχεια. Δεν είνα ι σήμ ερα αντικείμενο συζ ήτησης.
Και το λέω α υτό γ ιατί υπεισήλθαν στη διαδικασία εκ μέρους το υ
συλλόγο υ διπλωμα τούχ ων με αιτήματα προσδιορισμο ύ επαγγελματικών
δικαιωμάτων. Σύμ φωνα με το Π Δ που έχ ει ψηφιστεί η διαδικα σία θα
ακολο υθήσει. Θα ακολο υθήσ ει με τον ίδιο τρόπο δηλαδή το Τ εχνικό
Επιμελητήριο θα καλέσει τους εκπροσώπους της σχο λής, το υς
εκπροσώπους των διπλωματο ύχων και με τη συνεργασία μαζί του θα
διατυπωθ εί ένα σχέδιο κειμ ένου το οποίο θα πάει στον αρμόδιο
Υπουργό τον Υπουργό Υποδομών και Μετα φορών και με τη σύμφων η
γνώμη της κυβέρ νηση και όλων των υπο υργείων τα οποία είναι
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συναρμόδια γιατί έχουν επαγγελμ ατική ύλη για την άσκηση του
επαγγέλματος θα πάει στο Συμβο ύλιο της επικρατεία ς και μετά θα
υπογραφεί γ ια να προωθηθεί σε Π Δ.
Επομένως, αυτή τη στιγμ ή δ εν συζητάμε εκ των προτέρ ων για το
ποια τα επαγγελμα τικά δικαιώμα τα.
Εγώ χαίρομαι πο υ είναι εδώ και φοιτητές της ΣΕ Μ ΦΕ διό τι
προσκαλώντας την ηγεσία της ΣΕΜ ΦΕ είμαι σίγουρ η ότι θα έχο υμ ε
και τη δ ική τους συμβο λή στις προ τάσεις για τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα εφό σο ν βέβαια σήμερα εγκρίνουμε την εγγ ραφή τους στο
ΤΕΕ διότι αυτό είν αι το ζητούμ ενο. Με τρ οποποίηση του ίδιο υ νόμο υ
του 4439.
Όσον αφορά στους μηχανικο ύς οικονομίας και διοίκησης, οι
μηχανικο ί οικονο μίας και διοίκησης είχαν προ σέλθ ει στο Τ εχνικό
Επιμελητ ήριο το 2 002. Το θυμάμαι ήμο υν τό τε γενική γραμματέας της
διοικο ύσας.
Την εισήγηση λέω. Παιδιά η εισήγηση είναι ενιαία και θα
συζ ητηθεί σε μ ία ενιαία διαδικασία. Δεν έχο υμε δ ύο θ έματα.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Σας παρακαλώ έχ ουμε δ ύο θέματα σε ένα. Θα γίνει από κοινού η
τοποθέτηση, η ψ ηφοφορία θα είναι χ ωριστή.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... σε τρία λεπτά να συζητήσο υμε δ ύο θέμα τα ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Είναι ένα θέμα και δεν μπορεί να α λλάξει τώρα.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν τα υποβαθμίζ ω είναι ένα θέμα θα γίνουν 2 ψηφο φορίες. Δεν έχ ω
καμία άλλη διαδικασία.
..........:
Ας πάρει παραπάνω, ..........:
(εκτός μικρ οφών ου) ... να ρ ωτήσο υμ ε το υς ανθρώπους από τις σχολές
να τοποθετηθο ύν.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
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Μα θα τοποθετηθ ούν αμέσως μ ετά και ερωτήσεις θ α γίνουν και
χωρισμ ένος, αυτό ναι αλλά δεν έχο υμε δύο θέματα. Δεν έχο υμ ε δύο
θέματα παιδιά, δύο ψηφο φορίες έχο υμ ε.
..........:
Αν δεν σας φτάνει ο χρόνος θα πάρετε παραπάνω.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ο διάλογος μ ε τους εκπρο σώπους των σχολών θα γίνει και χωρισμένος.
Αυτό μπορο ύμε να το κάνο υμ ε.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Είναι δύο ψηφο φο ρίες αλλά δεν είνα ι δύο θέμα τα, ε ίνα ι ένα θ έμα και
δεν έχ ω καμία δια δικασία α υτή τη στιγμή να τα κάνω δ ύο θ έματα. Δεν
έχω καμία διαδικα σία για να σας απαντήσω, δ εν έχ ω. Δεν έχω παιδιά.
Θέλετε να κα ταργηθεί το θ έμα; Κατα ψηφίστε το. Εντάξει.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ::
Δεν έχ ω ολο κληρ ώσει την εισήγησή μου, μ ε διακό ψατε πριν την
ολοκλήρωση. Θα παρακαλέσω πολύ να μου επιτρ έψετε να σεβαστο ύμε
τον κανονισμό και να μην είμαι η μ όνη που θα υποχ ωρεί στο να μην
μιλάει εδώ μ έσα, θ α παρακαλέσω να με σεβαστείτε ό λοι.
Λοιπόν,
όσον αφορά στους μηχανικούς οικονομ ίας και
διοίκησης της π ολυτεχν ικής σχ ολής το υ παν/μίο υ του Αιγαίο υ,
συνάδελφε αντιπρόεδρε, δεν μπορώ να μιλήσω, λοιπόν, όσον αφορά
στη σχο λή αυτή έχ ουμε αφενός την επιταγή του νό μου 1225 του ’ 81,
και σήμερα υπάρχ ει πολυτεχνική σχ ολή στο πανεπιστήμιο Α ιγαίου ο
νόμος αυτός ο οποίος δίνει στο Τ Ε Ε το δικαίωμα να δίνει την άδεια
άσκησης επαγγέλμ ατος κα τόπιν εξετάσεων στους μηχα νικο ύς, αυτός ο
νόμος επιβάλλει ν α εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμ ελητήριο όλοι οι
διπλωματο ύχοι το υ πολυτεχν είο υ και των πολυτεχνικών σχολών της
χώρας.
Στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου δεν
υπήρχ ε μέχρι πρόσφατα
πολυτεχνική σχο λή παρόλο πο υ και το Τεχν ικό Επιμελητήρ ιο και τα
πολυτεχν εία της χ ώρας εισηγούν το θετικά περί το υ θ έματος από το
2010. Όμ ως δ ημι ο υργήθ ηκε αυτή η πολυτεχν ική σχολή και επομ ένως,
αποτελεί, σας παρακαλώ μην καπνίζετε εδώ πέρα, αποτελεί επιταγή η
εγγραφή των διπ λωματούχ ων στο Τ εχ νικό Επιμ ελητήριο.
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Το ερώτημα ουσία ς επί το υ οποίου θ α ήθελα να σας πω δυο λόγια
πριν τοποθετηθο ύν οι αρμόδ ιοι της σχολής, είναι το εξής. Π ως τους
εγγράφουμε. Γιατί η εισήγ ηση λέει ότι το υς εγγράφουμε σαν βασική
ειδικότητα όπως το ίδιο λέει και για τη ΣΕΜ ΦΕ.
Η εισήγηση λέει ό τι το υς εγγράφο υμ ε ως βασική ειδικότητα για
τον εξής λόγ ο, ό ταν ήρθανε το 200 2 στο ΤΕ Ε το ερώτημα ήταν εάν
μπορούν να εγγραφούν σε μία κατηγ ορία ως μηχανικο ί παραγωγής και
διοίκησης πο υ τότε α κόμα δεν είχαν καν ισο τιμ ηθεί με το υς
μηχανολόγ ους.
Το Τεχνικό Επιμελητήρ ιο έχοντας την άποψη ό τι, συνάδελφε
Ξιφαρά άκουσε α υτό το σκεπτικό γιατί θα τοποθετηθείς σε λίγο.
Λοιπόν, έχον τας την άποψη ότι οι μ ηχανικο ί παραγωγής και διοίκησης
έχουν ένα πολύ συγ κεκριμέν ο προ φίλ για το οποίο μάλιστα τό τε
συζ ητο ύσαμ ε την ισοτιμία το υ προς τους μ ηχανολόγο υς.
Για αυτό το λόγο και επειδή θ εωρο ύσε παράλληλα το Τ εχνικό
Επιμελητήριο ότι η διο ίκηση των έργων, των διεργασιών ό λων των
συστημάτων αποτελεί κοινό αντικείμ ενο όλων των μηχ ανικών πράγμα
που σήμερα έχει κατοχυρ ωθεί μ ε το ΠΔ 99 το άρθρο 2 που στις κο ινές
δραστηριότητες της μηχανικής τα συμπεριλαμβάνει α υτά.
Τότε ως αρχή το είχαμε και το υς είπ αμε ότι εμ είς μπο ρούμε να
συζ ητήσο υμ ε μαζί σας μόνο εάν αλλάξετε πλήρως το πρόγραμμά σας
και το άλλαξαν το 2005 και μετά το ξαναλλάξανε το 2 007, έτσι ώστε
να παράγετε μηχ ανικούς ο ικον ομίας, τους οποίους χρειάζεται η
ανάπ τυξη, δ ηλαδ ή να σχεδιάζου ν τις διαδικασίες της ανάπτυξης από
την π λευρά της οικονομίας.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Συνάδελφε δεν μ ιλάμε για το υς μ ηχανικο ύς παραγωγής και διοίκησης
και μην μ ε δια κόπτεις σε παρακαλώ.
Μιλάμε για το υς μηχανικο ύς οικον ομίας αυτή τη στιγμή, δεν
μιλάμε για τους μ ηχανικούς παραγωγ ής.
Το πρόγραμμά τους έχ ει αλλάξει. Είναι αναρτημέν ο εδώ και
πολλά χρόνια, το ξέρετε όλοι και το ξανανάρτησα τώρα. Σ υνεπώς
μόνο ως χωριστή ειδικό τητα μηχανικών οικονομίας θα μπ ορούσε αυτή
τη στιγμ ή να εγκρ ιθεί, διότι δεν ταυτίζονται κατά κανέν α τρόπο με το
πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε επαγγελματικές
δραστηριότητες των μηχανικών παραγωγής και δ ιοίκησης.
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Συνεπώς και για τις δυο ειδικό τητες το ερώτημα τίθεται για τ η
δημιο υργία δύο νέων βασικών ειδικοτήτων. Η λογική δεν είναι και
αυτό το λέω γιατί υπάρχουν απόψεις α! να πάρουμε αυτά από τις ήδη
ασκο ύμεν ες δραστηριό τητες των βασικών ειδικο τήτων των μηχανικών.
Η λογική δεν είν αι να γίνει αναδιανομή των δραστηριο τήτων.
Η
λογική είναι να υπάρξουν νέα αντικείμ ενα, μία ν έα επαγγελματική
ύλη.
Και στις δ ύο περιπτώσεις υπάρχο υν αυτές οι προ ϋποθέσεις,
δηλαδ ή να διευρυν θεί ο ρόλος των μ ηχανικών. Με α υτό το σκεπτικό η
εισήγηση κατα λήγ ει στην πρόταση να εγκρίν ει η αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ φυσικά με δ ύο διακεκριμ ένες ψηφοφο ρίες και μετά από δύο
διακεκριμέν ες το ποθετήσεις των αντιπροσώπων και μετά από
ερωτήσεις πο υ θα γίνουν σε αυτο ύς και μετά από συζ ήτηση και
τοποθέτηση όλων, να εγκριθεί η τρ οπολογία του νόμ ου 4439 με την
αναγνώριση α υτών των δ ύο ν έων βασικών ειδ ικο τήτων που θα
επιτρέψο υν την ένταξη των διπλωματο ύχων τους στο ΤΕΕ .
Θέλω να κάνω μία διευκρίνιση για ν α μην θεωρ ηθεί εκβιασμός η
απόφαση το υ ΣΤ Ε για την οποία ανα φέραμε ό τι σε συμ μόρφωση προς
την απόφα ση α υτή καλο ύμ εθα σήμ ερα να συζ ητήσουμ ε και να
αποφασίσο υμε. Η συμμόρφωση στην απόφαση του Σ ΤΕ απαιτεί να
συζ ητήσο υμ ε δεν α παιτεί να αποφασίσουμ ε.
Η επιταγή για να αποφασίσο υμε σή μ ερα είναι ιστορική και είναι
μία επιταγ ή ευθ ύν ης διό τι συζ ητάμ ε από το 20 02 και π ληρο ύν ται ό λε ς
οι προϋποθέσεις για αυτό.
Από την πλευρά μου έχω ολο κληρώσει την εισήγηση. Ο
συνάδελφος Πρωτο νοτάριος.
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ: :
Συνάδελφοι ό ταν ετοιμάστηκε αυτή η εισήγηση τελικά και
αναρτήθηκε, εγώ είχα ένα πολύ σοβα ρό οικογ ενεια κό π ρόβλημα υγ είας
και δεν προ συπ έγραψα την εισήγ ηση. Σας δ ηλών ω με ρ ητό και
κατηγορημα τικό τρ όπο ότι την είδα και φυσικά την προσυπογράφω και
εγώ απόλυτα. Άρα είναι ομόφωνα και τα π έντε μ έλη το υ προ εδρείο υ.
Επειδή δ εν υπάρχει υπογραφή μο υ σε αυτό.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ο συνάδελφος Π ρω τονο τάριος λο ιπόν ως πρώτος αντιπρόεδρος,
γενικός γραμμα τέας ο Δημ ήτρης Παπαγιαννίδης, ο δεύτερος
αντιπρόεδρος ο Χάρης ο Δο ύκας και ο αναπληρ ωτής γενικός
γραμματέας ο Γιώρ γος ο Γάγαλης υπο γράφουν την εισήγ ηση.
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Να δώσουμ ε το λόγο - Θέλετε να γίνει ξεχωρ ιστ ά η διαδικασία
των ερ ωτήσεων, - Να ακούσουμε και τους καλεσμ ένο υς
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) .. θα σε β οηθ ήσω, μία ερώτηση,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Είναι διαδικαστικο ύ χαρακτήρα ή ο υσιαστική; Εντάξει.
..........:
Ανέφερες ό τι υπάρχει ο νόμ ος και το γνωρίζο υμε ότι οι απόφοιτοι
πολυτεχνικών σχο λών εγγράφον ται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ και το 2 ο
είναι ότι η σύν οδ ος των πρ υτάνεων έβαλε ορισμένα κριτήρια ποιος
γίνεται μηχανικός, που κατά τη γνώμ η μου, - Μαζί με το ΤΕΕ που κατά
τη γνώμ η μο υ όμως οι εισηγήσεις αυτών των γνω μοδο τικών οργάνων
πρέπει να περνάνε από το Υπο υργείο Παιδείας το οποίο στη συν έχεια
να ορίζει αυτή τη σχολή ως μ ηχανικών ή μ η.
Με αυτή την έν νοια είναι δεδομ ένο ότι εφό σον ορίζονται
μηχανικο ί ή ο ν όμος λέει ότι ό ταν λέει απόφοιτο ι πολυτεχνικών
σχολών γρά φω ΣΕ ΤΕ να λέμ ε εμ είς π αραπάνω θέματα. Ένα είναι α υτό.
Το δεύτερο είναι πραγματικά αποτελούν βασική ειδ ικότητα εκ των
πραγμάτων όπως είπες αποτελούν. Έτσι. Μ ε την έννοια αυτή να μην το
ανοίξουμ ε παραπάνω τις κο υβ έντες απ’ ότι ας πο ύμε χρ ειάζεται.
Βέβαια θα τοποθετηθούμ ε σε ορισμέν α άλλα ζητήμα τα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ευχαριστώ συνάδ ελφε, διαδικαστικά νομίζω διευκρινίσατε α υτό που
έλεγα και εγώ, δ εν έχω να προσθέσω τίποτα. Να καλέσο υμ ε το υς
προσκεκλημ ένο υς μας, τον καθηγ ητή του πο λυτεχν είο υ τον Σταύρο τον
Κουρ κο υλή, κοσμ ήτορα της ΣΕΜ ΦΕ.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Έχω το λόγ ο κυρ ία Πρόεδρε; Κα λημέρα, θα προσπαθήσω να είμαι
σύν τομος, αν τιλα μβάνομαι την κό πωση όλων . Λέγ ομαι Στα ύρος
Κουρ κο υλής, είμαι μηχανο λόγος μ ηχ ανικός, δεν γνωρίζ ω ακριβ ώς τις
διαδικασίες αλλά α ντιλαμβάνομαι την κόπωση.
Είμαι ο 6 ο ς κατά σειρά κοσμ ήτορας της σχο λής πο υ α σχολείται
με το θέμα και θα ήθελα να πω ότι ασπαζόμενος την άπ οψη της κυρ ίας
Μοροπούλο υ εδ ώ δεν τίθ εται κάποιο εκβ ιαστικό ζ ήτημ α σε σχ έση μ ε
το συμβο ύλιο επικρατείας, θα ήθελα να γίνει η συζ ήτ ηση επί της
ουσίας, θεωρ ώ ότι η εισήγηση απο δίδει πολύ τεκμηρ ιωμένα το πώς
φτάσαμ ε μέχρ ι εδ ώ και ποια είναι σήμ ερα η κα τάσταση και για τί
επιτέλο υς μπορεί να δοθεί ένα τέλο ς σ’αυτό το ζήτημ α που ταλανίζει
πολλο ύς αποφο ίτους Εθνικο ύ Μ ετσοβίο υ Πο λυτεχνείο υ,
τους
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αποφοίτο υς της σχ ολής μ ου για πάν ω από 15 χρόνια αφότο υ έχουμ ε
τους πρώτο υς αποφοίτο υς.
Επίσης θα ήθελα δ ραττόμ ενος από την τοποθέτηση το υ προέδρου
του κυρίο υ Στασιν ού σε σχ έση με τις βαφτίσεις και το π αν/μιο Δυτικής
Αττι κής και λοιπά , ήθελα να τονίσω ότι το υλάχιστο ν η σχολή την
οποία εκπροσωπώ δεν έχ ει καμία σχέση μ ε βάφτιση ή μ ε υφαρπαγή.
Έχει μ εγάλη ιστορ ία από το 197 4 κα ι πιο πριν, οι γ ενικές έδρες
του Πο λυτεχν είο υ οι οποίες παρείχ αν τα βασικά μαθ ήματα φυσικής
μηχανικής μαθημα τικών και ανθρωπιστικ ών επιστημ ών σε όλο το
ίδρυμα. Υπ ήρξε μία προσπάθεια από τον αείμν ηστο Θεοχάρ η να
ιδρυθεί η σχ ολή γενικών μ ηχανικών το 1974, δ εν ευοδώθ ηκε διό τι
ιδρύθηκε το γενικό τμήμα το οποίο τελικώς π ήρε τη σημερινή του
μορφή που είναι η σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών
επιστημών.
Μιλάω ό τι δ εν πρόκειται για κάποια βάπτιση για τί πληρο ύν ται
όλες ανεξαιρ έτως οι προϋποθέσεις που έθεσε η σύνοδος η
συγ κεκριμέν η και πιο αναλυτικά, υπ άρχει ένα πο λύ βαρύ πρόγραμμα
πολυτεχνικής σχο λής μ ε 5 9 μαθήμ ατα με 1 0 εξάμην α τα 9 εκ τω ν
οποίων είναι αφιερ ωμένα σε μαθήματα, υπάρχει διπλωμ ατική εργασία,
υπάρχει ο αριθμός των εργαστηρίων εκείνων ο οποίος θεμελιώνει τον
εφαρμο σμένο χαρ ακτήρα της σχο λής και η λέξη εφαρμο σμένων
μαθηματικών και φυσικών επιστημ ών η λέξη εφαρμοσμένων δεν είναι
διακοσμ ητική.
Η σχολή δεν έχει καμία σχέση με έν α μαθηματικό ή φυσικό με
όλο το σεβασμό π ου έχω σε όλες τις μαθηματικές και φυσικές σχολές
των παν/μιών, η λέξη εφαρμο σμέν ων και τα αντικείμενα τα οποία
θεραπεύει είναι ακριβώς στην, - συγνώμ η για τη λέξ η προφίλ
μηχανικο ύ.
Θεραπεύονται κατευθ ύνσεις όπως είναι ηλεκτρονική και τα
λέιζ ερ,
τα
βιο μηχανικά
μαθημ ατικά,
τα
χρηματοοικονομικά
μαθηματικά που αν αποδώσουμ ε το υς αντίστοιχους όρ ο υς στα αγγλικά
έχουν όλες τις λέξεις engi neering , το medical engine eri ng and ph ysic s ,
τα Industrial Mat he matics , το Fi na ncial Engineerin g, δεν κάνουμε
μαθηματικά και φυσική προφανώς η σχο λή δεσμευμένη και από το
ιδρυτικό της διάταγμα παρέχει όλα τα βασικά μαθήματα φυσικής,
μαθηματικών, μηχ ανικής σ’ ό λες τις σχολές το υ ιδρύμ ατο ς, όμως έχ ει
και ένα σαφώς χαρ ακτήρα μ ηχανικο ύ στις επιμέρ ους κα τευθ ύνσεις και
ροές τις οποίες θερ απεύει. Και τις οπ οίες προσφέρει στους αποφοίτο υς
της.
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Με αυτό λοιπόν θ α ήθελα να πω ό τι αν ανατρέξο υμ ε τόσο στο
πρόγραμμα σπουδ ών και στις τροπο ποιήσεις οι οποίες έγιναν σ’αυτό
καθ’ υπόδ ειξη της μόνιμ ης επιτροπής παιδείας του Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ, μπορείτε να δ είτε κάλλιστα ό τι έχο υν προστεθεί τα
μαθήματα εκείνα που έλειπαν πιθανώς από τα πρώτα προγράμματα
σπουδών της σχο λής, όταν γίν εται έν α ξεκίν ημα πάντα υπάρχουν λάθη
ας το αναγνωρίσο υμε, έχο υν εισαχ θεί μαθήματα προ γραμματισμο ύ,
αντικειμενο στρα φο ύς προγραμματισμ ού, τεχν ικών σχ εδίασης, α λλά δ εν
είναι μόνο τα μαθήματα.
Όλο το προφίλ των επιμ έρο υς ρο ών τα οποία οδηγούν σε
κατεύθ υνση οπτο ηλεκτρον ικής πχ είνα ι προφίλ μ ηχανικού δ εν είναι
φυσική. Εμβ ιομ ηχ ανικής και μάλιστα θέλω να τον ίσω ότι αυτό που
είπα, δεν υπάρχει καμία διάθ εση υφαρπαγής. Είναι αντικείμενα τα
οποία δεν θεραπεύονται από τις κλασικές πο λυτεχνικές σχολές και
αυτό ήταν και το ιδρυτικό σκεπτικό τ ης σχο λής. Μία ν έα κατεύθυν ση
μηχανικο ύ η οποία θα γεφυρώσει την βασική έρ ευνα τη θεμελιώδη
έρευνα με την αγ ορά εργασίας και με την οικονομία. Αυτό ήταν το
σκεπ τικό της ίδρ υσης και καμία διάθεση intr usion , διήθησης σε άλλες
κατευθ ύνσεις.
Πιστεύω λοιπόν αυ τή τη στιγμή ότι πληρο ύνται όλες ο ι
προϋποθέσεις και θα ήθελα να αρπάξουμε την ευκαιρία της
ομοφωνίας, ό λες ο ι σχολές το υ ιδρ ύματος μετά το αρ χικό σο κ εν τός
εισαγωγι κών της ίδρυσης μ ίας σχολής μη μηχανικών τότε στο
Μετσόβιο έχουν π λέον ομό φων η θέση ότι η Σ ΕΜ ΦΕ όντως ανήκει στο
πολυτεχν είο, αν ήκε πάντα αλλά με το προ φίλ το υ μηχανικο ύ, δ εν
υπάρχει πλέον καμία αντίδραση από εκεί.
Οι σύλλογοι των α ποφοίτων της σχο λής α λλά και των φοιτητών
της σχο λής έχ ουν θετική σκέψ η και φυσικά η ηγ εσία η νυν της σχολής
και όλες οι προηγο ύμεν ες που έφεραν το θέμα μέχ ρι εδ ώ με πολύ κόπο
νομίζω ό τι και με βάση την εισήγ ηση μπορ ούμε πλέον να
προχωρήσουμ ε και να λύσο υμ ε το πρ όβλημα και είμαι στη διάθεσή σας
να απαντήσω σε οτιδήποτε θα μπορο ύσε να β οηθ ήσει στο να τελειώσει
σήμ ερα ένα πρόβλημα που ταλανίζει πολλά χρόνια.
Να μην αναφερθ ώ σε μαθήματα συγκεκριμένα σε ερ γαστήρια,
υπάρχουν 18 θ εσμ οθετημένα εργαστήρια τα οποία είν αι εργαστήρια
μηχανικο ύ, υπάρχ ουν σκέψεις για ίδρυση καινο ύργιων εργαστηρ ίων,
έχει ήδ η γίν ει εισήγηση γ ια ίδρυ ση εργαστηρίο υ εμβιο μηχανικής και
φυσικής ιατρικής, είναι κατευθ ύνσεις καθαρά μηχανικού και οι οποίες
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τώρα για πρώτη φορά θεραπεύον ται και είμαστε και περ ήφανοι
γι’αυτό.
Άρα κάνω έκκληση να δώσουμ ε μία λύση και να μην
ταλαιπωρο ύνται π λέον να φύγο υμ ε και απ ό δικαστικές διεκδικήσεις,
να μην υπάρχει περαιτέρω τριβ ή στο θέμα αυτό και να τελειώσει η
ταλαιπωρία των αποφοίτων της σχολής αυτής.
Δεν έχω κάτι άλλο μπορώ να απαντήσω σε οποιαδ ήποτε ερώτηση
θεωρεί τε ότι είναι σκόπιμο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Να ακούσο υμε και τον εκπρόσωπο του συλλόγο υ των διπλωματο ύχων
και των φοιτητών αμέσως μ ετά. Θ έλετε να γίνουν πρώτα ερωτήσεις;
Επομένως δ εν ρωτάμε το υς ά λλο υς, ρ ωτάμε μόνο τον κο σμήτορα και οι
άλλοι τοποθετούνται επικο υρικά. Εντάξει, εντά ξει. Σ υνολικά
ερωτήσεις προς τον κο σμ ήτορ α της Σ ΕΜΦΕ. Τσιμπο υκά κης,
Ζαχαρόπουλος, όχι ο Τσιμπουκάκης; Ο Γιαν ναδάκης, ο Μαρνέλ λος, α
συγνώμ η. Με συγχωρείς. Αθανασό πουλος, ο Κ ρεμα λής, κλείσανε.
Κλεί σανε οι ερωτήσεις.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Είναι άλλος πίσω τίποτα;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ποιο νο ύμερο εί σαι; 318.
..........:
Ακο ύγομαι;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ναι
..........:
Κύρι ε Κοσμ ήτορα ευχαριστο ύμ ε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ειδικά
που προέρχομαι από μία ειδικότητα όπως είναι οι μηχανικοί
παραγωγής και διοίκησης έχο υμ ε ν ιώσει στο πετσί μας με άλλες
αφετ ηρί ες βέβαια σαν σχολή και σα ν πρόγραμμα σπουδών αλλά το
έχουμ ε νιώσει να μην έχο υμε πρόσβ αση σε επαγγελματικά δικαιώματα
ή να ταλαιπωρο ύμ αστε κατ’ αρχήν από την δημό σια διοίκηση, αυτό
που θα τοποθ ετηθ ώ έτσι ευρέως αλλά αργότερα μία γρ ήγορη έτσι, στα
μητρ ώα μελετών σε ποιες κα τηγο ρίες προβλέπ εται ότι θα θέλατε να
εγγραφεί τε στο μέλλον εφόσον ο λο κληρ ωθεί;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Διαδικα στικά δεν υπάρχει τέτοιο θ έμα συζ ήτησης.
..........:
Το ξέρ ω ότι δεν υπ άρχει αλλά,

50
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν υπάρχει.
..........:
Να σας πω, ενν οείται ότι δεν υπάρχει αλλά στην ο υσία όταν λέμ ε ό τι
θα σας εντάξο υμ ε σαν μηχανικο ύς το οποίο το κα ταλαβ αίνω και σαν
αίτημα και όσον αφορά το δίκαιο του ανθρωπιστικο ύ κατ’αρχήν και
του επι στημονικο ύ αλλά φαντάζομ αι ότι υπάρχει κάτι που θα το
έχουμ ε στοχεύσει. Δηλαδ ή δεν μπο ρεί κάποιος να πει ..στοχ εύω σε
κάτι.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Όχι δεν κάνουμ ε αυτή τη συζ ήτηση, δεν αποτελεί θέμα στην
αντιπροσωπεία και το διευκρίνισα και είναι γραμμένο στην εισήγησή
μας θα μου επιτρέψετε αγαπητέ συνά δελφε,
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ:
Θα μπορούσα να απαντήσω αλλά θεωρώ ότι είναι εκτός θέματος δεν
θέλω να δ ημιο υργ ήσω περαιτέρω. ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Όχι σας παρακαλο ύμε να μην απαντήσετε. Δεν υπάρχ ει τέτοιο θ έμα
συζ ήτησης σήμερα . Όταν ανοίξει αυτό το θ έ μα θα το συζ ητήσει και
χωριστά η αντιπρο σωπεία.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
Ευχαριστο ύμε πρα γματικά για την τεκμηρ ιωμέν η και εμ περιστα τωμ ένη
τοποθέτηση. Υπάρ χουν όμως απορίες . Πρώτον, να διαβεβαιώσω με την
άποψή μου ότι το επάγγελμα το υ μ ηχανικο ύ πρ έπει ν α εμπλο υτιστεί
και με νέ ες κατευθύνσεις γνωστικο ύ αντικειμένο υ και κυρίως με τη
διεπιστημον ική πρ οσέγγιση των θεμά των πο υ πραγματεύεται συνο λικά
ένας μηχανικός.
Όμως εκείνο που έλειψε από την σημ ερινή τοποθέτησή σας είναι
ο παραλληλισμός σε σχ έση με το τι θα μπορούσε να ισχύει σ ε επίπεδο
παγκοσμίο υ και ευρωπαϊκο ύ ερ ευν ητικο ύ γίγνεσθαι. Τι θα μπορούσε
να προσφερθ εί από την ειδικό τητα που προτείνεται. Ε υχ αριστώ.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Ευχαριστώ, νομίζ ω ότι έκανα νύξεις η σχ ολή δεν ιδρύθηκε μ ε
παρθενογένεση. Υ πήρχε η εμπ ειρία σχολών το υ εξωτερ ικο ύ στο
applied s ciences σε πο λλά παν/μια διακεκριμ ένα και υπήρχε και η
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εμπειρία από τις προσπάθειες των προηγουμ ένων ετών επί Θεοχάρ η.
Και σας ανέφερα μ ερικά χαρακτηριστικά.
Ο σκοπός ιδρ ύσεως της ΣΕ ΜΦΕ ήταν μια ν έα κατηγορία
μηχανικών η οποία θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της βασικής
έρευνας και της εφαρμοσμέν ης και κυρίως να μεταφέρ ουν τεχνογνωσία
από τη βασική έρ ευνα στην αγορά κα ι στην οικονομία.
Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω από την δική μου, για τί η σχο λή
έχει
σαφώς
διακριτο ύς
το μείς,
μαθημα τικών,
εφαρμοσμένων
μαθηματικών, εφαρμοσμέν ης φυσικής, το medical engineerin g,
θεραπεύεται κάπου αυτή τη στιγμ ή; Γίνεται επανάστα ση στον κόσμο
από έρευνα στην περιοχή της ια τρικής μ ηχανικής. Δεν έχ ο υμε στην
Ελλάδα, στα ΤΕΙ έχουν , τεχνο λογίας ιατρικών οργά νων το οποίο
μετεξελίσσεται σταδιακά σε medical engineering. Θα ήταν κρίμα για
το Μ ετσόβιο να μ ην είναι στην πρωτο πορία αυτής της προσπάθειας.
Χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Η σχο λή θεραπ εύει μ ε
ιδιαίτερ η ροή τα χρημα τοοικονομικά μαθημα τικά που είναι το
f inancial engineering όπου επίσης βα σικές γνώσεις προγραμματισμο ύ
στις οποίες έχ ει δώσει νέα έμφαση η σχο λή έχ ει και καινο ύργια
μαθήματα και έχ ει προσλάβ ει και καινούργιο προσωπικό θα μπορέσει
να δώσει μ ηχανικο ύς της οικον ομίας, όχι του παν/μίου της Χίου, κ αμία
σχέση, την πολυτεχνική σχο λή το υ παν/μίου της Χίου, τα indu strial
mat he matic s τα f inancial engin eering .
Από το electronics, έχω εδώ τον τέως κο σμήτορα τον κύριο
Σαραφετινίδη ο οπ οίος εισήγαγε και υπηρ έτησε για χρό νια τη ρο ή της
οπτοηλεκτρ ονικής, των λέϊζ ερς. Δεν θεραπεύεται απ ό κάποια άλλη
περιοχή και όμως γίνεται επανάσταση αυτή τη στιγμή διεθνώς σε όλα
τα παν/μια σε βα σική έρευνα σε θέματα εφαρμογ ής της τεχνο λογίας
των λέιζερ σε δεκάδες επιστημονικές περιοχές.
Θα έπρεπε το Μετσόβιο να είναι στην πρω τοπορία και είναι
κρίμα πο υ δεν είν αι τόσο καιρό. Ε λπίζουμε ότι μέσω της σχο λής της
δικής μας και με την έν ταξη στο Ε πιμελητήριο θα βο ηθήσουμε στην
κατεύθ υνση αυτή. Είναι σαφής η φιλοδο ξία μας. Δεν ξέρω αν
απάντησα στην ερώτηση, αλλά αν αφέρω μερικές χ αρακτ ηρ ιστικές
περιοχές πο υ είναι σαφώς περιοχές μ ηχανικού.
Ευχαριστώ.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Λοιπόν α κούγο μαι; Κύριε Κοσμήτο ρα θα ήθελα να σας κάνω μία
ερώτηση και μια π αρατήρ ηση. Μ ε όλο το θάρρος.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
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Παρακαλώ.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Αντιλαμβάνομαι στ η συζ ήτηση και στον διάλογο πο υ αναπτύσσετε ό τι
έχετε μ ία στόχο προσήλωση στο Ε ΜΠ. Και λογικό είναι γιατί οι
προσλαμβάνουσες είναι αυτές. Β έβαια το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν
είναι το Ε ΜΠ και θα ήθελα να ξεκιν ήσω με την παρατήρηση ό τι στην
Πάτρα και στο Α ρισ το τέλειο υπάρχο υν τομείς εμβιομηχα νικής.
Το να λέμε σ’αυτή την αίθο υσα εδώ μέσα ότι το bioe ng ineering ,
το me dical e ngine ering δ εν θεραπεύεται πο υθενά α λλο ύ δ εν ξέρω αν
αυτό ι σχύει για το Μετσόβιο για τί π ραγματικά στους μ ηχανολόγο υς ή
σε άλλες σχο λές ή στο υς ηλεκτρολόγους που είμαι σίγουρος γιατί
βλέπω συγγραφείς γιατί και εγώ ο ίδιος δημοσιεύω σ’ αυτή την
περιοχή ότι θ εραπεύεται, έχ ω την εκτίμ ηση ότι είν αι τουλάχιστον
εσφα λμένο για να μην πω κάτι άλλο.
Γιατί υπάρχει και κάποιο όριο στη συζήτηση που κάνο υμ ε.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Βεβαίως.
..........:
Εντάξει.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Θα μου επιτρ έψετε να πω διαδικα στικά συνάδελφε, ό τι ο κοσμ ήτορας
της ΣΕΜ ΦΕ τοπο θετείται ως προς τη ΣΕΜ ΦΕ και μιλάει για την
άσκηση επαγγελμα τικών δικαιωμάτων στην εμβ ιομ ηχανική, ..........:
Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρ ε,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εδώ δεν έχει κα τατεθεί
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Δεν θα ξεχάσουμ ε τα ελληνικά εδ ώ μέσα θα ξεκιν ήσο υμε μ ε τα
βασικά. Εγώ άκο υσα κάποια συγκεκριμ ένα πράγματα και οφείλω
συναδελφικά να σα ς πω ότι τουλάχιστον αυτό πο υ λέτ ε δ εν ισχ ύει.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Θα απαντήσω.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Και αν ισχύει αλλιώς να το συζ ητήσο υμε. Για τί είν αι άλλο το λέω
αυτό γιατί έχ ει, μισό λεπτό κυρία Πρόεδρ ε, γιατί εντάξει,
καταλαβαινόμαστε.
Λέω το εξής, είνα ι ένα πράγμα να λέμ ε ό τι εμ είς θ έλ ουμ ε να
θεραπεύσουμ ε α υτό και καλά κάνετε, προφαν ώς, είναι ένα θ έμα ό τι
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θέλετε να το συν δέσετε μ ε την έρ ευνα και καλά κάνετε προφανώς,
είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι δεν γίνεται πουθενά αλλο ύ,
τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο για τί ο χ ώρος έρευνας είναι ενιαί ος
και δεν υπάρχο υν στεγανά και είναι άλλο πράγμα αυτό με μαθημα τική
ακρίβεια να οδ ηγεί στην ίδρ υση αυτοτελο ύς ειδικό τητας.
Γιατί μ ε α υτο ύ του τύπο υ τις δια συνδ έσεις τις γ εφυρ ώσεις
στοιχ ειοθ ετείται και η ίδρ υση της α υτο τελο ύς ειδ ικό τητας. Άρα α υτό
που λέτε δεν ξέρ ω πως το εννοείτε φαντάζομαι γι’αυτό το βάζω ως
παρατήρηση και όχ ι ως διόρθωση,
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Πριν κάνει την ερώτηση να απαντήσω. Θ έλω να ξεχωρίσω το
biotechnol og y, το bioengineer ing και το bi o mechan ics και την ια τρική
φυσική. Τ ο bioe ng ineerin g είναι το ευρύτερ ο το οποίο θ εραπεύεται και
στη σχο λή ηλεκτρο λόγων και στη σχο λή μηχ ανολόγων, το
biotechnol og y είναι ακόμα ευρύτερ ο θεραπεύεται σε πάρα πολλές
περιοχές της χώρ ας, biome chanics δεν θεραπεύεται. Αν θέλετε να
δώσο υμε το ...
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Θέλετε να κάν ετε μία βόλτα στην Πά τρα να δούμ ε αν θεραπεύεται;
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Ξέρ ω ότι είναι η σχολή της Πάτρας έχουμε συν εργαστεί από τα χρόνια
του κυρ ίου Μυσιρλή. Δεν είναι η εμβιομ ηχανική είναι κάτι πολύ
ευρ ύτερο α υτό που θεραπεύει ο κος Μυσιρλής κ αι η τεχνολογία στην
Πάτρα. Είμαι σα φής γνώστης. Μιλάω για το bio mec hanics του
μυοσκελετικο ύ και λοιπά, μιλάω γ ια την ... φυσική.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Θα μου επιτρ έψετε να σας διακόψω δ ιότι α υτό που θ έτει ο συνάδελφος
Γιανναδάκης θα μπορούσα να θέσω εγ ώ για σχ ε δόν ό λες τις σχ ολές του
Πολυτεχνείου, εκπ αιδευτικά θ εραπεύεται. Επαγγελματικά με αφορ μή
τη ΣΕΜ ΦΕ θα ανοίξουμ ε το πεδίο αυτό, θα γίνει ένα πεδίο πρόσβασης
επαγγελματικό
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Και γι’αυτό τόνισα κα Πρό εδρε ό τι υπάρχει εισήγ ηση ...
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ Η Σ:
(ταυτόχρονα) Πρό σφατα ... διδακτο ρικό για τα μυο σκελετικά γι’αυτό,
θα τρελαθο ύμε στο τέλος. Τ έλος πάντων.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
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Να κάνω και την ερώτηση;
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Βεβαίως.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Ωραία, θα ήθελ α να μο υ πείτε π ως προσδιορ ίζεται η διεπαφή το
σύνορο μεταξύ το υ μ ηχανικο ύ πο υ μελετά σχεδιάζ ει γιατί γνωρίζ ει
επιστήμ η υλικών, μετάδο ση θερμό τητας οτιδήπο τε άλλο έχει να κάνει
με μηχανική για να μην το εξειδικεύσω, όχι με μ ηχανική με την έννοια
του γνωρίζ ω τις φυσικές αρχές και έχω εμβαθύνει σε αυτές. Με αυτόν
ο οποίος θα μοντελοποιήσει ουσιαστικά την φυσική το υ πράγματος για
να το κάνει κώδικα, CFD ή ο τιδ ήποτε άλλο έχει ν α κάνει με την
επίλυση την αναλυτική επίλυση εν πά ση περ ιπτώσει το υ προβλήμα τος.
Στην πραγματικότητα αυτό πο υ ρωτάω είναι ότι εάν θεωρείτε ό τι
σε σχ έση με το παρελθόν που υπήρχ ε μία πολύ μεγάλη γ ενιά
μηχανικών όπου η σύνδ εση να το πω έτσι το υ φυσικο ύ αντικειμέν ου μ ε
την αναλυτική επίλυση μ έσω υπο λογ ιστικών μοντέλων ήταν δ ύσκο λη
και για λό γους τεχ νολογικούς και για άλλους λόγους πο υ δεν είναι της
ώρας να αναλύσουμε, όταν σήμερα σε όλα τα προγράμματα σπουδώ ν
των μηχανικών το κομμάτι της υπολογιστικής προ σομοίωσης των
αριθμητι κών μεθ ό δων, της αριθμητικής ανάλυσης είναι άρρηκτα
συνδ εδεμ ένο με το κομμάτι της ο λοκλήρωσης ενός προγράμματος
σπουδών και όχ ι με μαθήματα επιλογ ής α λλά με μαθ ήματα
υποχρεω τικά.
Θα ήθελα να μου προσδιορίσετε πάνω κάτω να το π ω έτσι τι
πιστεύετε ότι στο τέλος της ημ έρ ας θα δώσει ως επαγγελματικό
πλαίσιο γιατί για να μπει κάποιος στο Τεχνικό Επιμελητήριο και μην
με διορθ ώσετε κε Πρόεδρ ε, δ εν θα μ πουν στο Τ εχνικό Επιμελητήριο
φορέας απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών και
επειδ ή δεν θα κάνουμε σαλαμοποιημ ένη συζ ήτηση το υλάχιστον έχο υμ ε
την ελευθ ερία να β άζουμ ε τα ερωτήματα που θέλο υμε.
Θα ήθελα σε αυτή τη λογική να μου πείτε ακρ ιβώς είτε η
αυτο τελής ειδικότητα τι θα θεραπεύσει και σας το λέω πάρα πολύ
καλοπροαίρετα ή ποια είναι η προέκταση που θα δώσει.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσω ό τι ο υδ εμία διάθεση αν τιπαράθεσης με
άλλες σχο λές ή άλλα πανεπιστήμια υπάρχει. Α υτό που ήθ ελα να
τονίσω είναι ότι είναι μία προσπάθεια να οδηγηθούμ ε σε ένα κλάδο
μηχανικο ύ καινούργιο ο οποίος κακώς πιθανώς έδωσε έμφα ση στην
εμβιομ ηχανική,
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Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Όχι όχι αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ :
Όμως, ξεφεύγ ω για να μην υπάρχει αντιπαράθεση με την σχο λή της
Πάτρας με την οπ οία έχω άριστη συνεργασία είτε μ ε το Αριστοτέλειο
είτε μ ε το Δημο κρίτειο. Τώρα τι θ α κάνει ένας μηχ ανικός από την
σχολή μο υ. Θ εωρώ ότι σήμ ερα όπως είπατε εξέλιξη των ηλεκτρονικών
υπολογι στών βο ηθάει να επιλύο υμε τα προβλήματα το υ μ ηχανικο ύ μ ε
ένα τελείως διαφο ρετικό τρόπο απ’ ότι τον επιλύο υμ ε ακόμα και στην
δική μου περίοδο.
Για να επιλύσει ο μηχανικός το πρό βλημα θ έλει τρία πράγματα
κατά την άποψή μ ου. Πο λύ στερεή γνώση των βασικών επιστημών .
Πρέπει να ξέρει καλά μαθηματικά, κα λή φυσική και μπορώ να πω καλή
μηχανική.
Στη συνέχ εια, πρ έπ ει να ξέρ ει πο λύ καλά το συγκεκρι μ ένο
αντικείμενο το οπ οίο θα επιλύσει μ ε τη βο ήθεια αυτών των γνώσε ων
και τρίτον, να έχει στα χέρ ια το υ όλα εκείνα τα εργαλεία τα
υπολογι στικά και τα εργαλεία προσομοίωσης που θα του επιτρ έψουν
να δώσει τη λύση στο φυσικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργ ήσει με
βάση τα προηγο ύμ ενα βήματα. Σε κάθε ένα λοιπόν από τα επιμέρο υς
αντικείμενα πο υ σας ανέφερα και τα οποία θεραπεύει η σχολή, ας
φύγω από την εμβιομηχανική εφό σον είναι θέμα τριβής και ας πάω σε
ένα άλλο αν τικείμ ενο που είναι η οπ τοηλεκτρονική.
Να πάμε σε κάτι πολύ συγκεκριμέν ο, συντήρ ηση μνημείων και
αντικειμέν ων πολιτι στικής κληρον ομιάς
με τη βοήθεια της
οπτοηλεκτρ ονικής και των λέιζερς. Τι πρέπει να ξέρ ει ο μ ηχανικός
που θα ασχοληθ εί με αυτό, δεν θα ασχοληθεί ο αρχαιολόγος
φαντάζομαι. Θα πρέπει να ξέρει πολύ καλή φυσική. Η σχολή μου την
προσφέρ ει.
Δεν νομ ίζω ότι υπ άρ χει αμφιβο λία ό τι το υπόβαθρο φυσικής που
έχει ο απόφοιτος της Σ ΕΜΦΕ είναι υποδεέστερο οποιασδήποτε άλλη
σχολή σε σχέση με τη φυσική.
Του προσφέρ ει επίσης τις
εξειδ ικευμ ένες γνώσεις των λέιζ ερς και σ’αυτό δεν υπάρχει αμφιβο λία,
υπάρχει ο λό κληρ η ροή, παρακ αλώ δ είτε το πρόγραμμα σπουδ ών, άρα
θα πάρει και τις γν ώσεις για το ειδικό αντικείμεν ο.
Και τέλος, τα μαθήματα υπολογ ιστικής μηχανικής πο υ έχ ουμε, αν
δεν κάνω λάθος είναι ή 7 ή 8. Από την απλή ανάλυση πεπερασμ ένων
στοιχ είων μέχρι υπολογιστι κή ρευστομ ηχανι κή μ έχρ ι υπολογιστική
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μηχανική και ειδικά κεφά λαια υπο λογιστικής μηχανικής είναι 8 τα
μαθήματα.
Νομίζω λοιπόν θ α εφοδιαστεί και με τα τρία εργ αλείο πο υ
χρειάζεται για ν α αντιμετωπίσει το πρόβλημα κα θαρισμού μιας
επιφάνειας μαρμάρου με τη χρ ήση το υ λέιζερ . Ένα απλό παράδειγμα.
Είναι εδώ συνάδ ελφοι από τα μαθηματικά να σας πουν τι μπορεί να
κάνει κάποιος ο οποίος θα ασχο ληθ εί μ ε τα χρ ηματοοικονομικά
μαθηματικά. Το f inancial engi neerin g .
Μπορώ να σας πω εγώ τι κάνω από την πλευρ ά μου ως
μηχανολόγ ος στα θέ ματα της συντήρησης μν ημείων και τι κάνο υν ο ι
υποψήφιοι διδά κτορες οι δικοί μ ου οι οποίοι δεν είναι ακόμα
μηχανικο ί, ξέρουν πολύ καλή μηχαν ική, αντίστοιχ η και ανάλογη με
την μ ηχανική πο υ μαθαίνουν οι πο λιτικοί μ ηχανικοί του Μετσο βίου
γιατί εμ είς διδά σκουμε τη μ ηχανική, έχουν πάρει τις γν ώσεις με ειδικά
μαθήματα και μεταπτυχιακό για το τι πρέπει να ξέρει επιπλέον ένας
μηχανικός που θα ασχοληθεί με την συν τήρ ηση και έχουν όλα τα
εργαλεία, εργα στηριακά και υπολογιστικά να επιλύσουν τα
προβλήμα τα αυτά.
Και μπορ ώ να σας πω ότι τα επιλύο υν με ικανοποιητικό τρ όπο
πολλοί απόφοιτοι της σχο λής μο υ του τομ έα μο υ απασχολο ύν ται ήδη
στη συντήρ ηση μν ημείων, στο εργοτάξιο το μ εγάλο στον Παρθενώνα.
Δυο απλά παραδείγματα, φαντάζομαι κάπως έτσι απαντά ω, δεν ξέρω.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛ ΟΥ::
Επί της διαδικασία ς ο συνάδ ελφος Μ ήτρο υ.
Κος ΜΗΤΡΟ Υ: :
(εκτός μικροφώνο υ) ... χωρίς να παίρ νω θέση,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Δεν έχεις το λόγο.
Κος ΜΗΤΡΟ Υ: :
Στις παρατηρ ήσεις που κάνει ο συνάδελφος, εγ ώ προσωπικά
αισθάνομαι άβολα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Και εγώ το ίδιο κύριε συνάδελφε.
Κος ΜΗΤΡΟ Υ: :
(εκτός μ ικρο φώνο υ)
... μία επιτρ οπή πο υ θα συζ ητηθο ύν κάποια
πράγματα, στην ο λομέλεια της αντιπροσωπείας, εγώ θεωρώ άβολο
αυτή τη στιγμ ή χωρίς να παίρνω θέση επί το υ συγκεκριμένου θ έματος,
να κάνουμ ε τώρα να εξετάζουμ ε ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
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Με εκφράζετε π λήρ ως, δεν ήθ ελα να διακόψω το Θανάση τον
Γιανναδάκη, αλλά διέκοψα πριν το ν Κώστα τον Ξιφαρά, το θεωρώ
πολύ άκομψο ό ταν είναι ξεκάθαρο, Κος ΜΗΤΡΟ Υ: :
(εκτός μικρο φώνο υ) Δεν μίλησα για άκομψο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Όχι για μ ένα το θεωρώ πολύ ά κομψο όταν είναι ξεκάθαρο και από την
εισήγηση και από τη διαδικασία ότι αυτό το θέμα της συζ ήτησης δεν
τίθεται, και ενώ ξεκαθαρίσαμ ε σε προηγούμ ενο συνάδελφο ότι δεν
μπορεί να κάνει α υτή την ερώτηση, να την κάνο υμε κα ι να μπαίνουμ ε
σε μία διαδικασία ατέρμον η χωρίς λό γο. Μου επιτρ έπεις Θανάση, Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
(εκτός μικροφώνο υ) ... αναφέρ εστε σε μένα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Μου επιτρ έπεις Θανάση, όχ ι, όχι, όχι, για μένα μιλάω. Εγώ μιλάω για
μένα και λέω ότι εγώ συμπ εριφέρομα ι Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
(εκτός μικρο φώνο υ) ....
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Για μένα είναι άκομψο όχι για σένα . Εγώ συμπεριφέρθηκα άκομψα.
Διέκοψα, όχι, είμ αστε μεγά λα παιδιά. Εγώ διέκοψα τον Κώστα τον
Ξιφαρά και δεν διέκοψα εσένα.
Λοιπόν αυτό είναι άκομψο εκ μέρ ους μου και απολογούμα ι.
Επίσης, θα ήθ ελα να πω το εξής, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και
μάλιστα γι’ αυτό κάλεσα και την κυρία Τζαν νίνη η οποία νομικά
υποστηρίζ ει αυτές τις εισηγ ήσεις , είναι νομικός, υπάρχει μία
διαδικασία που κατέληξε πριν από αρκετά χρόνια με τη σύμ φων η
γνώμη και του πο λυτεχνείου και του ΤΕΕ σε ένα ΠΔ για τα δικαιώματα
των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ. Α υτό το έχουμε επίσης αναρτήσει και
όποιος το διαβάσει θα δει χωρίς να χρειάζεται να γίνει μεγάλη
συζ ήτηση θα δει α κριβώς τι κάνο υν οι απόφοιτοι της Σ ΕΜΦΕ σήμ ερα.
Αυτό θα αποτελεί και μια είσοδο στη συζ ήτηση περα ιτέρ ω. Εγώ θα
παρακαλούσα να μην είναι άνιση η διαδικασία. Ευχαριστώ τον
συνάδελφο Μ ήτρο υ.
Το λόγο τον έχει, ..........:
Εγώ θα δώσω το λόγο αλλά, ..........:
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Κυρία Πρόεδρ ε θ α σας πω κάτι. Επειδή προσωπικά ε γώ δεν έχ ω
επιστημονικό πρό βλημα το υλάχιστο ν γιατί αυτό πρέπει νάναι το
κριτήριο επί της συζήτησης που κάνουμε, ο φείλω όμ ως ως μέλος της
αντιπροσωπείας ν α προφυλάξω μία διαδικασία η οποία επειδή
μιλών τας με πάρα πολλούς συναδέλφους που δεν έχο υν τοποθετηθ ε ί
ακόμα να βάζουν μια λογική ό τι πρέπει να λήξο υμ ε και τα δύο
ταυτόχρονα δηλαδ ή και την ένταξη και το πλαίσιο, να δ ιακινδυν εύσετε
να πάρετε σήμ ερα ενδεχο μένως μία αρνητική απόφαση που θα ΄ναι
κακό μ ήν υμα για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμ ένο υν την άποψή μα ς
και αυτό θα είναι ένα πολιτικό διακύβ ευμα πο υ θα πρέπει να το
διαχειριστείτε. Α υτό και τελεία.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην αντιπρο σωπεία στο προεδρ είο
,σεβόμ ενος και την παρουσία το υ κοσμήτορα και σεβ όμενος και τ ην
αγωνία των παιδιών των αποφοίτων, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, a
la carte δ ημιουρ γούμε τις προϋπ οθέσεις την αναγκαιότητα για
σύσταση βασικής ειδικό τητας, εννο ώ σαν Τεχνικό Επιμελητήρ ιο για τη
δημιο υργία βασικής ειδικότητας ή όχι;
Και η ερώτησή μ ο υ με α φορμ ή το συγκεκριμένο θ έμα γιατί θα
τοποθετηθώ μ ετά όταν θα έχουμε το άλλο θέμα τους μηχανικο ύς
αποφοίτων υλικών, πως θα λέγεται αυτή η βασική ειδικό τητα κατά την
εισήγησή σας;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Αγαπητέ συνάδ ελφε το λέει η εισήγηση, ..........:
Μπορείτε να μου την πείτε γιατί δ εν την έχω την εισήγηση. Π ως θα
λέγεται.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Είναι
διπλωματο ύχοι
μ ηχανικοί
της
σχο λής
εφαρμοσμ ένω ν
μαθηματικών και φυσικών επιστημών το υ Εθνικού Μετσο βίο υ
Πολυτεχνείου.
..........:
Πάρα πολύ ωραία, άρα δημιουργο ύμ ε βαφτίσε ις και ζητήμα τα που θα
τα βρούμ ε μπροστά μας. Μετά τα υπ όλοιπα.
..........:
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Απλώς εν ημερ ωτικά, επειδ ή υπάρχει ... που στην ο υσία ας πούμ ε
βγάζει γενικούς μηχανικούς, έχ ουμε μία ομοιό τητα; Υπάρχει
ομοιότητα;
Κος ΚΟΥΡΚ ΟΥ ΛΗΣ ;
Όταν ιδρύθ ηκε η σχολή πήραμε υ πόδειγμα και αμερικάνικων και
ευρ ωπαϊκών. Η συγκεκριμέν η σχολή ήταν ένα από τα υποδείγματα που
μελετήσαμ ε πολύ αναλυτικά. Και ως προς το πρόγραμμ α σπουδών και
ως προς τα εργαστήρια τα οποία έκτο τε θ εσπίσαμ ε.
..........:
Ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Έχουν ο λοκληρωθεί οι ερωτήσεις. Εά ν θέλει η κυρία Τζ αν νίνη να μας
πει κάτι επί της νομικής βάσεως αυτών των θεμάτων και να έρθει ο
εκπρόσωπος των διπλωματο ύχων και του φοιτητικο ύ συλλόγο υ της
ΣΕΜΦΕ.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Καλησπέρα σας. Σχετικά με τη διαδικασία το υ συγκ εκρ ιμένο υ
θέματος, θα ήθελα να διευκριν ίσω το εξής, απαραίτητη προ ϋπόθεση
προκειμ ένο υ να συζητήσο υμε την είσοδο της συγκεκριμένης σχολής
στο ΤΕΕ, είναι να τροποποιηθεί μία νομοθετική δ ιάτα ξη. Άρα στη
νομοθετι κή α υτή δ ιάταξη και στο επίπεδο αυτό, δεν μπορο ύμ ε αυτή τη
στιγμ ή να μιλήσουμε για δραστηριό τητες αυτό είναι α ντικείμεν ο το υ
προεδρικο ύ δια τάγματος.
Επομένως μ έλημα και στόχος της σημερινής συνάντησης είναι αν
θα ζητήσο υμε την τροποποίηση το υ 4439 που περιγρ άφει ό λες τις
ειδικότητες πο υ συμμετέχο υν στο ΤΕ Ε. Σε επόμ ενο χρ ό νο θα πρέπει να
γίνει συζήτηση για τις δραστηριό τητες και τα δικαιώματα διότι δ εν
αποτελο ύν αν τικείμενο της συγκεκρ ιμένης νομοθετικής διάταξης και
δεν θα μπορούσα ν να είναι αντικείμενο, άρα επί τη βάση της
διατάξεως αυτή και με τη νομοθ ετική εξο υσιοδότηση του νόμου, από
εκεί θα εκκιν ήσει το νέο ΠΔ το ο ποίο θα περιγράψει όλο αυτό το
αντικείμενο το οπο ίο θα αναλάβει η συγκεκριμέν η σχο λή, οι απόφοιτοι
σχολών.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ: :
Ευχαριστώ κυρία Τ ζα ννίνη. Ο εκπρόσωπος, ναι ναι βέβα ια.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Έχει ο κος Κρ εμαλής μία ερ ώτηση κυρία Μοροπούλο υ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι και ο κος Ξιφα ράς.
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Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Μία ερώ τηση.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Πρέπει να έχετε διαβάσει τη γνωμοδότηση το υ Συμβο υλίου της
Επικρατείας για το διάταγμα το υ 99.
Πρέπ ει να το έχ ετε δει.
Αναφέρ ει ότι προ κειμ ένο υ περί νέων ειδικο τήτων , μπορεί ετο ύτο να
γίνει και με προ εδρικό διάταγμα με βάση το νόμ ο που είπατε
προηγουμ ένως
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Βεβαίως.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Γιατί λέτε α λλαγή το υ νό μου 443 9; Α υτό θα μπορο ύσε να γίνει με
προεδρικό διάτα γμ α.
..........:
Γιατί α υτό ,
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Για να προστεθ εί ν έα ειδικότητα θα πρέπει να περάσει α πό νομοθετική
διάταξη και μ ετά ειδικό Τ 1 περιγραφή με προεδρικό διά ταγμα όπως το
περιγράφει και το ίδ ιο το προ εδρικό διά ταγμα για νομική
εξο υσιοδ ότηση.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Το είπε η Τ όνια ότι εφόσον τελειώνουν από πολυτεχ νική σχολή με
βάση το νόμο το υ 81 γραφόντουσαν ΤΕΕ υποχρ εωτικά.
..........:
Βεβαίως έτσι είναι.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Δεν κατάλαβα
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Για τη βασική ειδ ικότητα συζ ητάμ ε κε συνάδελφε.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Βασική ειδικότητα ,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Για τη βασική ειδ ικότητα συζ ητάμ ε.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Το λέει το συμ βούλιο επικρατείας πρέπει να περάσει από τη
διαδικασία μ ε Π Δ έχω τη γνώμη εκτό ς αν κάνω λάθος.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Γι’αυτό μας απαντάει η κα Τζα ννίνη. Ο κος Ξιφαράς.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
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Η προτεινόμ ενη διαδικασία είναι τρο ποποίηση του 443 9 στο άρθρο 29
προσθήκη της συγ κεκριμέν ης ειδ ικό τητας και κα τόπιν δια προεδρικο ύ
διατάγματος η ανά λυση η αντιμ ετώπιση αναλυτικά των θεμάτων για τη
συγ κεκριμέν η ειδικότητα. Και α υτή τη νομοθ ετική εξουσιοδότηση...
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Δεν μπορ ώ να φέρ ω κόν τρα σ’αυτό π ου λες τώρα, εν τάξει.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΞΙ ΦΑΡΑΣ :
Έτσι κι αλλιώς ήταν μονόδ ρομος το να προτείνεται να υπάρχει
ξεχωρι στή ειδικό τητα για τί σύμ φων α με το ν όμο δ εν γί νεται να γίνει
κάτι δια φορετικό.
Ξεκινάμε να πάμε και ανάποδα, δηλα δή και να θέλαμε ν α λέγαμε
ότι θα μπει κάποιες από τις βασικές ειδικότητες πλέον από κάτω αυτό
δεν υπάρχ ει πλέον , αναγκαστικά από το νό μο πρέπει ν α προταθεί σαν
βασική ειδικότητα ώστε να ζ η τήσουμ ε να γίν ει κάποια διαδικασία πο υ
θα γίνει το περ ίγρ αμμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμ φωνα μ ε
την υποομάδα έργ ου και τα λοιπά, ανεξάρτητα αν θα το κάνει το
υπουργ είο γρ ήγορα ή όχι.
Αυτό που εμ ένα μ ε ανησυχ εί και γι’ αυτό θα ήταν πιο ώριμο να
είχαμε προχ ωρήσει σε μία πιο συγκεκριμέν η εισήγηση που να δίναμε
και το περ ίγραμμα των επιθυμητών επαγγελματικών δικαιωμάτων,
αλλά αφού λέτε ότι δεν θέλετε αυτή τη στιγμή, με ανησυχ εί ότι στην
ουσία εκεί που το υς είχαμ ε ομ ήρους εκτός θα το υς κά νουμε ομήρ ους
εντός.
Και δεν α λλάζει τίποτε άλλο, δ ηλαδή αυτό πο υ μ ε ανησυχεί,
μπορεί να ικανοπ οιείται ένα πρώτο step από το υς αποφοίτο υς ό τι
τουλάχιστον θα εγ γράφονται και θα πάρουν αριθμό μητρ ώου αλλά το υς
ξαναβάζουμε σε μία κατάσταση ο μηρίας εν ώ δεν πρ οχωράμε σε
επόμενο βήμα θα ήταν και μ ία εισήγ ηση από το Τ εχνικό Επιμελητήρ ιο
γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε;
Είπαμε συγχαρητήρια που έγινε κωδ ικοποίηση από το ελληνικό
κράτος σε κάτι π ου το Τ εχνικό Επιμελητήριο αν εξαιρέσο υμε την
προσπάθεια του 2 0 14, δεν το έκανε ποτέ μ έχρι τώρα. Ενώ θα έπρεπε
να το έχει κάνει το ίδιο το Τεχνικό Ε πιμελητήριο να κωδικοποιήσει τα
επαγγελματικά δικαιώματα ξανά και των υφισταμέν ων ειδικο τ ήτων
βασικών, όχι να ι αλλά ήταν δικιά μας αμέλεια , το Τεχνικό
Επιμελητήριο να το λέμ ε αυτό. Είναι αμέλεια. Γ ιατί ξέραμε ότι
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υπάρχουν από το 8 2 και το 85 ν έες σχολές πο λυτεχν ικές στην Ελλάδα
και δεν κάναμε τίποτα γι’αυτό.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Να απαντήσω κύρ ιε Ξιφαρά; Η δική μου τοποθέτηση ήταν καθαρά
νομοτεχνικο ύ χαρα κτήρα. Νομο τεχνικού. Τι θέλω να π ω με αυτό. Ότι
οι ειδ ικό τητες περ άσανε στο 4 439 το 2014. Του 201 6 μ ε συγχωρ είτε, ο
425 είναι το υ 14.
Το προεδρικό διάταγμα για τα δικαιώματα ήταν το υ 18. Θέλω να
πω ότι μ ε τη δική σας τοποθέτηση θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ό τι
και όλες οι υπόλο ιπες ειδικότητες υπήρξα ν όμηρο ι εν τός ΤΕΕ. Γιατί
υπήρχαν 2 χρ όνια, Κος ΞΙ ΦΑΡΑΣ :
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Όχι μιλώ και για τις άλλες. Ά ρα εδώ δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση
γιατί εγώ ως νομικός οφείλω να απαντήσω για τη διαδικασία. Δεν
μπορεί σε επίπεδ ο νόμου να μ πει κείμ ενο το οποίο να αφορά τα
επαγγελματικά δικαιώματα και για ένα άλλο λόγο, δ ιό τι φαν ταστείτε
να περάσει διάταξη, - Όχι, όχι, φαν ταστείτε να περά σει σε διάτα ξη
νόμου να περάσει σε διάταξη νόμο υ τα επαγγελματικά δικαιώματα της
ΣΕΜΦΕ ενώ όλων των υπο λοίπ ων να έχο υν περά σει με προ εδρικό
διάταγμα.
Κος ΞΙ ΦΑΡΑΣ :
(εκτός μικροφώνο υ) Σ’αυτό έχ ετε δίκιο, αυτό πο υ θα μπορούσε όμως
να κάνει το Τ ΕΕ όμως και να ... ν α συζ ητήσει το π ερίγραμμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων...
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Αυτό είναι θέμα το υ ΤΕ Ε . Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ό τι εάν
αυτή τη στιγμ ή προχωρούσαμε σε διάταξη η οποία να είχε τα
επαγγελματικά δικαιώματα της ΣΕ ΜΦΕ αυτό θα αποτελούσε ένα
τεράστιο πρόβλημ α, πρώτον διότι η νομοθετική προπαρασκευή σε
επίπεδο βο υλής είν αι πολύ δια φορετι κή και άρα αυτό θα καθυστερ ούσε
μπορεί και έτη, εν ώ η δ ιαδικασία το υ προεδρ ικο ύ δια τάγματος είναι η
ευελι ξία που ... αρχικά ο νομοθέτης προκειμένο υ να ολοκληρωθεί το
ζήτημα συνολικά.
Κος ΞΙ ΦΑΡΑΣ :
(εκτός μ ικρο φώνο υ) Σ’ α υτό συμφωνούμ ε απλώς αυτό που λέω εγώ
είναι άλλο μέρ ος της απόφασης.
..........:
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(εκτός μικροφώνο υ)
Ρίχ τε λίγο τους τόν ους δ εν χρειάζεται να
φωνάζετε.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Όχι νομίζ ω ό τι δ εν ακο ύγομαι μ ε συγχωρείτε, με είδα τε ό τι γ ελάω δεν
έχω τίποτα, μ ε βλέπετε ό τι γ ελάω, ορ ίστε;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Χαμογελά τε. Όχι γελάτε.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Θα το κλείσω πάντως και θα φωνάζω, Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Νομίζω έχουν ολοκληρωθεί οι ερωτήσεις και το υ νομικο ύ
περιεχομ ένο υ και θα ακούσουμε, λέτε το όνομά σας κύριε συνάδελφε,
τον εκπρόσωπο το υ συλ λόγο υ Διπλωματούχ ων της ΣΕΜ ΦΕ.
Κος ΚΑΡΑ ΛΗΣ :
Καλησπέρα και από εμένα, ονομάζομ αι Κάραλης Δημ ήτριος και είμαι
ο πρόεδρος του Σ υλλόγο υ Διπλωμα το ύχων της Σχο λής Εφαρμοσμ ένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μ ετσοβίο υ
Πολυτεχνείου.
Αγαπητά μέλη τη ς αντιπροσωπεία ς. Από την πλευρά το υ
Συλλόγο υ μας χαιρετίζο υμε τις σημ ερ ινές εργασίες. Να πω δυο λόγια
για το τι είναι ο Σύλλογός μας, τι πρεσβεύει, ο Σύλλογος λοιπόν ο
Σύλλογος
των
Διπλωμα τούχ ων
της
Σχο λής
Εφαρμοσμ ένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημ ών αποτελεί το συλλογικό όργανο
εκπροσώπησης των Διπλωμα τούχ ων της Σχολής Εφαρμοσμέν ων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
Βάσει της κατα στατικής μας αρχής ίδρυσης και λειτουργίας
σκοπός το υ συλλόγου είναι η κα τοχύρωση, η προ αγωγή και η
προστασία των ηθικών, πνευματικών, οικον ομικών και γ ενικό τερα των
επαγγελματικών συμφερόν των των α ποφοίτων της Σχο λής ΣΕΜΦΕ το υ
Εθνικο ύ Μ ετσοβίο υ Πο λυτεχν είο υ.
Αυτή η αρχ ή μ ας φέρνει και σήμερα εδ ώ παρόντες στη
συν εδρίασή σας.
Ως γνωστό η ΣΕΜΦΕ ιδρύθ ηκε μ ε το προεδρικό διάτα γμα
202/1999 φύλλο εφημ ερίδας κυβ έρν ησης Α179 αρχικώ ς ως τμ ήμα και
αργότερα το 2002 ως σχο λή. Ως τέτοια παραμένει μέχ ρι και σήμ ερα
με την υπουργική απόφαση 43 466.
Αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών επειδή συζ ητήθηκε λίγο
και προηγο υμέν ως, να πω ότι το πρό γραμμα σπουδών είναι πενταετές
και αποτελείται απ ό βασικές γνώσεις που καλύπτο υν τις περιοχές των
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εφαρμο σμένων μα θηματικών της φυσικής της μ ηχανικής και της
πληρο φορικής.
Η σχο λή μας έχει εργαστήρια που αφορούν σ’ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών της επιστήμης το υ μηχανικού, τό σο σε θεωρητικό ό σο και
τεχνι κό επίπεδο . Χαρακτηρ ιστικά αναφέρω κάποιες διερ γασίες που οι
διπλωματο ύχοι της σχολής έχο υν κα τακτήσει κα τά την περίοδο των
σπουδών το υς όπως είναι η μοντελοποίηση, η προσομοίωση, η
υπολογι στική ανάλυση, η σχεδ ία ση και η βελτιστοποίηση. Όλες α υτές
είναι οι διεργασίες επίλυσης προβλημ άτων, σύγχρονων π ροβλημάτων.
Να αναφέρω εδώ ένα σημαντικό γεγο νός την ειδική επιστημον ική
επιτροπή που συστάθηκε την 10 η Ιο υλίο υ το υ 2 008 μ ε απόφαση το υ
πρυτανικού συμ βο υλίο υ του ΕΜΠ . Το οποίο συστάθηκε απ’ όλες τις
σχολές το υ πολυτεχνείο υ και της πρ υτανεί ας τό τε και το πόρισμά της
ήταν το εξής, ότι θεωρ εί ως επιβεβ λημ έν η την ένταξη των
διπλωματο ύχων Σ ΕΜΦΕ σε Τ ΕΕ. Μ ε συγκεκρ ιμένα δικαιώματα όπως
αυτά απορρέουν α πό το επιστημονικό αντ ικείμενο και το πρόγραμμα
σπουδών της σχο λής.
Επομένως εμ είς δ εν είμαστε εδώ σήμ ερα για να ζητήσο υμε κάτι
που είναι έξω από την περιοχ ή μας. Επίσης, τό τε υπήρ ξε και απόφαση
της συγ κλήτου 6 Φεβρο υαρίο υ 20 09 η οποία ήταν ομόφων η επί
πρυτανείας του κυρίο υ Μ ο υτζο ύρ η η οποία λέει ότι εγκρίν ει την
εισήγηση της συγ κλητικής επιτροπ ής και των προέδρ ων των ενν έα
σχολών το υ ιδρύμ ατος για την έν ταξη των αποφοίτων της σχ ολής
Εφαρμοσμ ένων Μ αθηματικών και Φυσικών Επιστημ ών στο Τεχν ικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.
Αυτό σημαίν ει ότι το πολυτεχν είο ενωμένα και ενιαία χωρίς να
υπάρχει κάποια παραφωνία εν έκριν ε το δίκαιο αίτημα μ ας.
Αναφορικά λέω κα ι για την αρχή δια σφάλισης πο ιότητα ς η οποία
τον Μάρ τιο το υ 2014 αξιο λόγ ησε τη ΣΕΜΦΕ , τη σχολή μας, και
απεφάνθη ό τι η ένταξη της σχ ο λής εφαρμοσμένων μαθηματικών πρέπει
να προωθηθεί ισχ υρά σε ό λα τα επίπεδα, εκτός από την ίδια την
σχολή, το ΕΜ Π θ α πρέπει να ρίξει το βάρος προς την επίτευξη το υ
στόχο υ α υτο ύ.
Η άποψη της επιτρ οπής είναι ότι η ένταξη και η συμ μετοχή στο
ΤΕΕ πρέπει να είν αι κυρίαρχη συνάρτηση το υ περιεχο μ ένου σπο υδών
όπως γίνεται σε άλλες χώρες π αρά τον τίτλο μαθημάτων ή
διπλωμάτων .
Τα υπόλοιπα αναφέρθ ηκαν εκτενώς και εμπεριστα τωμένα από
τους προ ηγούμ ενο υς ομιλητές και από το προεδρείο επο μένως με βάση
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όλα τα παραπάνω θέλο υμε αν είναι εφικτό ακόμα και σήμερα να
δώσετε μία θετική απάντηση και λύση στο πρόβ λημ ά μας ώστε οι
Διπλωμα το ύχοι της Σχολής Ε φαρμοσμ ένων Μαθημα τ ικών και Φυσικών
Επιστημών του Εθ νικο ύ Μετσοβ ίου Π ολυτεχνείου να εγγραφούν στο
ΤΕΕ σε μία νέα ειδ ικότητα.
Κλείν οντας να π ω κάτι για το λογότυπο το υ Συλλόγο υ
Διπλωμα το ύχων της Σχο λής Ε φαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσι κών Επιστημ ών που είναι ο μ ηχανισμός των Αν τικυθ ήρων. Α υτό
υπάρχει σφραγίδα μας, αυτό είναι το έμβ λημά μας. Πρ όκειται για ένα
τέχν εργο του 1 ο υ αιώνα προ Χριστού το οποίο συγκεντρώνει και
συμβο λίζει την μέθεξη των επιστημ ονικών γνώσεων και τη σύνθ εση
αυτών στην υπηρ εσία της διαχρονικής ανάγκης της αν θρωπότητας και
τεχνο λογική πρόο δ ο και ανέλιξη.
Μέσα σ’α υτό το πλαίσιο λοιπόν και μέσα απ’α υτό τον
συμβο λι σμό, ερχό μαστε σήμερα να επικο ινωνήσο υμε μαζί σας και
στην περίπτωση θ ετικής απόκρισης να συνεισφέρουμ ε και εμείς στο
διαχρονικό και ο λοένα και πιο διευρο ύμ ενο ρόλο του σύγχρονο υ
μηχανικο ύ.
Σας ευχαριστώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, είμαι εδώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο εκπρό σωπος του φοιτητικού συλλό γου.
ΕΚΠΡΟΣ ΩΠΟΣ ΦΟΙ ΤΗΤΙΚ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ :
Ωραία, εκ μέρ ους των φοιτητών πρά γματι στο πνεύμα της εισήγ ησης
της κυρίας Μορο πούλο υ, αντιλαμβ ανόμαστε ότι βρίσκεται κει το
επίκεν τρο το υ ζητήματο ς και το υ πρ οβλήματος που έχ ου ν οι φοιτητές
και οι από φοιτοι της ΣΕΜ ΦΕ και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο
καλο ύμαστε να συζητήσο υμε, εμείς το συζ ητάμε εδώ και καρό και
υπάρχουν ας πούμ ε και οι αν τίστοιχ ες εισηγ ήσεις από πλευράς ΤΕ Ε
συγ κλήτο υ, πο λυτεχνείο υ και τα λο ι πά, είναι ό τι συγ κροτήθ ηκε μία
σχολή στο πο λυτεχ νείο η οποία δεν κατοχύρ ωνε κανένα επαγγελματικό
δικαίωμα.
Άρα η πραγματική κουβ έντα σε σχ έση με το ας πούμε πολιτικό
ζήτημα, είναι το αν συμ φωνο ύμε ή διαφωνο ύμε με το να υπάρχ ει
σχολή η οποία δεν κατοχ υρών ει κα νένα επαγγελμα τικό δικαίωμα και
μ’αυτή την έννοια ο τρόπος με τον οποίον το θέτει η εισήγηση είναι
σωστός, από τη στιγμή που μπορο ύμε όλοι να αντιληφθο ύμε ό τι πρέπει
να κατοχ υρών ετα ι επαγγελμα τικό δικαίωμα σε μ ία σχολή το υ
πολυτεχν είο υ και να γίνει διαβούλευση ακριβ ώς ε πειδ ή οι ισορροπίες
και οι οριοθετήσεις σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμ ενα και το πώς
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αυτά κατο χυρ ώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, δ εν μπορούν να
συμβο ύν και θέλο υν ας πούμ ε ειδικές διαδικασίες.
Ένα δεύτερο σημ είο, δεν πρό κειται για ένα ζήτημα το οπο ίο
είναι συγ κυριακό. Και έχει ειπωθεί και από την εισήγηση και υπάρχει
ας πούμε και το αν τίστοιχο χρ ονικό δ ιάστημα το οποίο συζητιέται.
Δεν είναι συγ κυριακό αντίθετα είναι διαχρονικό, με την έννοια
ότι κατ’ αρχήν ο φοιτητικός σύλλογος οι σχολές οι υπόλοι πες το υ
πολυτεχν είο υ, η σύγκλητος, η διοίκηση της σχο λής, μ ε ένα διαχρονικό
τρόπο θέτει το ζήτημα της αγωγής της σχολής στο ΤΕΕ χωρίς αυτό να
άπτεται ας πούμε κάποιας ιδιαίτερ ης συγ κυρ ίας του σήμερα, που
μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και με βάση
και την προηγο ύμ ενη κο υβέν τα η οπο ία έγινε, να καταλαβαίνω ότι ό λα
αυτά μπορο ύν να απασχολούν το Σ ώμ α.
Σε αυτά τα πλαίσια η σχολή έχει κάνει συγ κεκριμ ένες ενέργειες
οι οποίες κα ταλήγουν και αυτό έχει προ κύψ ει μ έσα και από τη
συζ ήτηση της ίδιας της διοικούσας με βάση τα χαρτιά τα οποία έχουν
αναρτηθεί όπως είπε προηγο υμένως και η κα Μορο πούλο υ και τα
έχουμ ε εμείς διαβ άσει και επεξεργα στεί, κα ταλήγει στο ότι όντως, η
Σχολή των Ε φαρμ οσμένων Μαθηματικών και Φ υσικών Επιστημών με
βάση ας πούμ ε μία πο ρεία χρόνων, μπορεί να κα ταλήγει στο ό τι θα
πρέπει να εισαχθεί στο ΤΕΕ και άρ α για να καταλήγ ω και να μ ην
καταχραστώ το χρ όνο, στην πραγματικό τητα δεν νομίζουμε ό τι είναι
ας πούμε ζ ήτημα να δούμ ε πως θα πρέπει να οριοθετηθούν γνωστικά
αντικείμενα επιστημον ικά αντικείμενα σε σχ έση μ ε το πώς αυτά
αντιστοιχο ύνται στα επαγγελματικά δικαιώματα.
Γιατί είναι μία κο υβέν τα που μπορεί να μην τελειών ει ποτέ όχι
μόνο για κάποιον που είναι έξω από το Τ εχνικό Επιμελητήρ ιο αλλά
ακόμα και για αυτούς πο υ είναι μέσα στο Τ ε χνικό Επιμελητήρ ιο και μ ε
μία έννοια εμ είς καλούμ ε να υπάρχει αυτό το θ ετικό κλίμα το οποί ο
αποτυπώθηκε και στην εισήγ ηση της κας Μοροπούλο υ, προκειμένο υ να
εισαχθεί η σχο λή των
Ε φαρμοσμ ένων Μαθ ηματικών στο Τεχν ικό
Επιμελητήριο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας ευχαρι στο ύμε και για την παρ ουσία και κα λώ στο β ήμα τον
κοσμ ήτορα της πο λυτεχνικής σχολής του παν/μιου το υ Αιγαίου τον
κύρι ο Κο κολά κη.
Θα μπορούσε να ακολο υθήσει ο καθηγητής της πολυτεχνικής
σχολής και πρ ώην πρόεδρος το υ Τ ΜΟ Δ ο Γιάννης ο Μί ν ης.
Κος ΚΟΚΟ ΛΑΚ Η Σ :
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Καλησπέρα και από εμένα, να ευχ αριστήσω το προεδρείο πο υ με
προσκάλεσε και μας προσκάλεσε κα ι μας έδωσε τη δ υνατό τητα να
απευθυνθο ύμε στην Α ν τιπροσωπεία. Θα αποφύγ ω και εγώ τις
λεπτο μέρ ειες α λλά θα παραμείνω μα ζί με τον συνάδ ελφο τον κύρι ο
Μίνη στη διάθε ση σας για οποιαδήπο τε διευκρίνι ση απαιτηθ εί.
Η πολυτεχνική σχο λή ιδρ ύθηκε το 20 17, σε αυτήν εν τάχ θηκαν τα
3 τμ ήματα μ ηχανικών το υ παν/μίο υ Αιγαίου, εγώ προέρχομαι από το
τμήμα μ ηχανικών πληρο φοριακών κα ι επικοιν ωνιακών συστημά των.
Και εντάχθ ηκε σε αυτή και το Τ ΜΟΔ για τα οποίο μιλάμε
σήμ ερα, το Τ ΜΟ Δ συνεργάστηκε από τις αρχές της 1 0 ετίας το υ 2 000
με την μόνιμ η επιτροπή παιδείας το υ ΤΕΕ και η κατεύθ υνση πο υ είχε
δοθεί τότε από τ η μόνιμη επιτρ οπή π αιδείας ήταν ό τι οι νέοι μηχανικοί
που θα προκύψ ουν από αυ τό το τμήμα μπορο ύν χωρ ίς να
ανταγωνίζονται τις άλλες ειδικότητες μηχανικών να δράσουν α υτόνομα
ως μηχανικοί οικο νομίας.
Πάνω σ’αυτή την κατεύθ υνση ερ γαστήκαμε, αναμ ορφώσαμ ε
πλήρως το πρόγραμμα σπουδών το υ τμήμα τος ακο λουθ ώντας όλες τις
οδηγίες της μ όνιμη ς επιτροπ ής π αιδείας και κα ταλήξαμ ε σ’ ένα
πρόγραμμα σπουδών που πιστεύο υμ ε ότι παρέχει ένα πλήρες προφί λ
μηχανικο ύ και το οποίο εν τέλει εγκρίθηκε το 200 8 υπ ήρχε η θετική
εισήγηση το 2008 γι’ αυτό το πρόγρ αμμα και από τη μ όνιμη επιτροπ ή
παιδείας.
Επιπλέον έχο υμ ε διασφαλίσει ό τι υπά ρχουν όλες οι υποδ ομές των
εργαστηρίων πο υ απαιτείται για ένα τμήμα μηχανικών, έχ ουμ ε
ενισχ ύσει το θεσμ ό της πρα κτικής άσκησης, έχο υμ ε επίσης έχει τα
διπλώματα το υ τμήματος αναγνωρ ίζονται ως integ rated masters
σύμ φωνα με τη ν ομο θεσία και ό σο ν αφορά τους διδ άσκοντες στο
τμήμα, το 50% των μελών ΔΕΠΕ είναι διπλωμα τούχ οι μηχανικοί,
υπάρχουν όμ ως επιπλέον πέν τε συνάδ ελφοι οι οποίοι διδάσκο υν βάσει
σύμβασης είναι ο ι περίφημοι 407 για όσους είναι συνάδελφοι και
γνωρίζουν το πώς γίνονται αυτά,
οι οποίοι είναι διπλωματο ύχοι
μηχανικο ί και κα τ’ ουσίαν είναι εν αναμονή της πιστώσεων βάσει της
οποίας θα μπορέσουν και α υτοί να ενταχθούν στα μ έλη ΔΕ ΠΕ το υ
τμήμα τος.
Θα ήθελα να πω ότι το τμ ήμα αυτό, οι απόφοιτοί του έχο υνε
πολύ υψ ηλή απασχολησι μό τητα, όμως η ένταξή το υς στο ΤΕΕ θα τους
δώσει πάρα πολύ σημαντική ώθηση ειδικά σε μία δ ύσκο λη εποχή όπως
είναι αυτή πο υ διανύουμ ε α υτό τον καιρ ό, πιστεύουμε ό τι η
αναγνώριση το υ μ έλο υς το υ ΤΕ Ε είν αι πάρα πολύ σημ αντική για το υς
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αποφοίτο υς μας και επίσης , πιστεύο υμε ότι και το Τ Ε Ε με α υτή την
ευκαιρία θα ανοιχ τεί σε έναν νέο κλάδο, στον κλάδο αν θέλετε των
μηχανικών της ανάπτυξης όπως εμείς τους β λέπο υμ ε.
Δεν θα επεκταθ ώ στην αρχική μου εισήγ ηση, αν θέλετε
ερωτήσεις τώ ρα σε μένα ή να μιλήσει ο κος Μ ί νης.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Να μιλήσει και ο κος Μί νης και οι ερ ωτήσεις να γίνουν και στους δ υο.
Κος ΜΙΝΗΣ;
Καλησπέρα σας είναι τιμή μ ου πο υ απευθύν ομαι για πρ ώτη φορά στην
καριέρα μο υ στην Α ντιπροσωπεία του Τ ΕΕ. Είμα ι μηχανολόγος
μηχανικός απόφο ιτος το υ 1982 με καθη γ ητή κα ι τον κύρ ιο
Πρωτονο τάριο.
Και είναι ιδιαίτερα έτσι πραγματικά τιμή να
απευθύνομαι σε σα ς.
Συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση το υ προεδρ είου για
ένταξη των αποφοίτων μας στο ΤΕΕ ως βασική ειδικό τητα. Θα ήθελα
να κάνω μία αναδρομή αρ χικά κατεύθυν ση πο υ είχαμε ήταν η έν ταξη
των αποφοίτων ως μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης αλλά η
μακροχρόνια και γ όνιμη συν εργασία με το Τ εχνικό Επιμελητήριο από
το 2003 όπως ανέφερ ε και η πρό εδρ ος της αντιπρο σωπείας, ανέδειξε
ότι ενδ εδειγμ έν η κατεύθ υνση είναι η ένταξη των αποφοίτων το υ
ΤΜΟΔ ως βασική ιδιότητα μ ηχανικών οικονομ ίας.
Θεραπεύουμ ε τις εξής κατευθύν σεις.
Οι μηχα νικοί της
οικονομίας, το f inancial engineering δηλαδ ή το οποίο περιλαμβάνει
κλασι κές δραστηρ ιότητες και κατευθύν σεις, όπως η κοστολόγ ηση
έργων, τα οικον ομ ικά έργων και κατασκευών αλλά και πιο σύγχρονες
κατευθ ύνσεις όπως ο σχεδιασμ ός χρηματοο ικον ομικών προϊόντων, η
ανάλυση λειτουργίας και συμπερ ιφορ άς χρηματοοικονομ ικής αγοράς, η
ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης χαρτοφυλα κίο υ, βελτιστοποίηση
απόδοσης επ ενδύσεων, διαχ είριση χ ρηματοο ικον ομικών κινδ ύνων και
τα λοιπά.
Επίσης η κα τεύθ υνση μηχανικής της διο ίκησης, δ ηλαδ ή το
engineering mana ge ment θεραπεύο υμε κατευθ ύνσεις , θεραπεύο υμ ε
δραστηριότητες όπ ως η επιστημονική υποστήριξη λήψης αποφάσεων, ο
σχεδιασμ ός συστημάτων διοίκησης, χρονικός και τεχνικοοικονομικός
προγραμματισμός
έργων,
τεχνικές
επιστήμης
της
διοίκησης,
σχεδιασμ ός και διοίκηση συστημά των εφοδια στικής στην οποία έχ ω
την τιμ ή να είμαι και πρόεδ ρος το υ εθνικο ύ συμβο υλίου
ανταγωνιστικό τητα ς
και
ανάπτ υξης
εφοδια στικής,
σχεδιασμός
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προγραμματισμός διοίκησης τμ ηματοπαραγωγής και διαχείριση
καινοτομ ίας και τεχνολογίας.
Θα ήθελα να πω ό τι οι προ ϋποθέσεις που ανέφερ ε ο κοσμήτο ρας,
έχουμ ε ευλαβικά δουλέψει για να πετύχο υμε α υτές τις προϋποθέσεις
και το πρόγρ αμμα σπουδών μας εκτός από τη συνεργ ασία, την πο λύ
γόνιμη και συνεχή συνεργασία επί πέντε έτη ν ομίζω για τη
διαμόρφωση το υ προγράμματος από το 2003 ως το 2008 κυρία
Πρόεδρ ε, έχει μο ντελοποιηθ εί σε σχέση σαν bench mar ks δηλαδή
πήγαμε σημαντικά σχετικά τμήμα τ α διεθνώς, αναφέρ ω δύο από την
Αμερι κή, το De p art ment of Manag eme nt Science En gineering το υ
Stanf ord,το Depart me nt f or … Research and Financial E ngineering του
Princeton και και δύο από την Ευρ ώπη, το Engi neerin g Econo mics &
Manage men t Depa rtment το υ Univer sit y of Oxf ord και το Econo mics
& Manage ment του Technical U nivers it y of Berlin.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κοσμ ήτορα και τον πρώην πρόεδρο το υ
ΤΜΟΔ; Υπάρχουν ερωτήσεις;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ....
..........:
Δεν συζ ητάμ ε αυτό , θες και καλά να δ ιασφαλίσεις, Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Νομίζω ό τι και ν ο μικά και ο υσιαστικά σας απαντήσαμε, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όχι αυτά ήταν πολύ παλιά, ήταν διάφορα σενάρια που κινο ύντο ,
σήμ ερα έχ ει αλλά ξει το τοπίο, έχει ωριμάσει το θέμα αλλά έχ ει
ωριμάσει με ένα τρόπο που δ εν μπο ρούμε εμ είς να δ ημιουργ ήσο υμε
δεδικα σμένα πριν αποτελο ύν συναδέλφο υς μας, δεν επιτρέπεται.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Καμία σχέση.
..........:
(Εκτός μικρ οφών ο υ) .. θα έπρ επε να αφαιρεθεί α υτό το κείμ ενο...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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Μα δεν μπορο ύμ ε επιλεκτικά να αφαιρέσο υμε ιστορικά κείμ ενα. Δεν
μπορούμε.
..........:
Αυτό εδ ώ είναι,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αυτό δεν γίν εται, δηλαδ ή δεν μπορώ να κάνω λαθροχ ειρ ία.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν είπα τέτοιο θ έμα ούτε για αστείο δεν το εισηγο ύμαι, όχι. Ε ίπα
ξεκάθαρα ό τι αναφέρουμ ε ό λα τα ιστορικά κείμ ενα για να καταλάβατε
ότι υπ ήρξε βάσαν ος επί το υ θέμα το ς. Δηλαδ ή α κόμα και όταν ήρθαν
που ήταν οι μ ηχανικοί ο ικονο μίας και διοίκησης ενώ σήμερα συζητάμε
να ενταχθούν ως μ ηχανικο ί οικονομίας πέρασε από μία διαδικασία 15
χρόνων, τροποποιήθηκε το όνομα στο Σ Α ΠΕ έγινε η πολυτεχνική
σχολή, έγιναν απίστευτες διεργασίες για να συζητάμε σήμερα.
Αλλά και πά λι, θ α ήταν μια προ κατάληψ η εάν εμείς σήμ ερα
βάζαμε θέμα να έχουν αυτά τα δικαιώματα. Δεν θα επιτρεπόταν ε
δηλαδ ή. Εάν είναι μέλη το υ ΤΕΕ θα μπουν στην διαβο ύλευση με τους
ίδιους όρο υς που μπήκανε και άλλοι. Ξεκάθαρα Δεν υπάρχει άλλη
διαδικασία καθαρή και ακριβοδίκαιη. Και δεν, - Εγώ το υλάχιστον δεν
μπορώ ούτε ν ομικά ούτε ο υσιαστικά να κάνω κάποια λαθροχειρία επί
του θ έματος.
Λοιπόν υπάρχει ερ ώτηση από το συν άδελφο Κ υριακόπουλο; Ναι.
Δύο ερω τήσεις έχο υμε. Ωραία. Τρ εις.
Ο συνάδ ελφος Κ υρ ιακόπουλος. Τι ν ούμ ερο είσαι;
Κος ΚΥΡΙΑ ΚΟΠ ΟΥΛΟΣ:
Κυρία Πρ όεδρ ε είναι κοιν ή η ερ ώτηση και για τις δύο σχολές,
περιγράψατε ό λοι οι ομιλητές μία εξελικτική πορ εία ώσπο υ να
φτάσο υμ ε να καλύπτο υν τις προϋπ οθέσεις που με μ εγάλη σα φήν εια
διατυπώ σατε στην αρχή το υ λόγου σας για να γίν ουν μ έλη το υ
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ Ελλάδας.
Υπάρχει κάποια π ρόβλε ψ η για τους αποφοίτο υς πο υ ήταν τα
προηγούμ ενα χρόνια; Και αν ναι, ποια είναι αυτή;
Κα Τ ΖΑ Ν
ΝΙΝΗ:
Ως προς αυτό υπάρχει μ έριμνα και έχει γίνει μακρ ιά συζήτηση για την
μεταβατι κό τητα της διάταξης. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια μεταβατική
διάταξη στην τρο ποποιητική η οποία θα καταλαμβάνει και τους
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αποφοίτο υς των ετών οι οποίοι, το υς ήδ η αποφο ίτο υς ώστε και αυτοί
να μπορέσο υν να αποτελέσουν μ έλη του ΤΕΕ .
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Επ’αυτών, όχι, όχ ι, επ’ αυτών, είχ αμε τοποθετηθ εί παλιότερα ό ταν
άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών και θα μας απαντήσουν οι εκπρόσωποι
της σχ ολής, είχαμ ε τοποθετηθεί ότι εμείς θα θέλαμε σε μία μεταβατική
περίοδο να καλύψ ουν τα μαθήμα τα αυτά ό λοι κ αι επειδή τότε ήταν
μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν από φοιτοι θα ήθ ελα ν α ακούσω τι θα
μας πουν.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Θα μιλήσω για το ΤΜΟΔ μόνο φυσικά, οι διαφοροποιήσεις που έχο υν
γίνει στο πρόγραμμα σπουδών έγινα ν περίπου ολο κληρ ώθηκαν άρχισε
η διαφοροπο ίηση απ ό το 2003, και ολοκληρώθ ηκαν το 2005. Από το
2005 και μετά δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών σχ ετικά έχει μ είνει
αμετάβλητο,
φυσικά
εξελικτικά
τα
προγράμματα
σπουδών
εξελίσσονται, α λλά οι βασικές δια φοροποιήσεις έχο υν γίνει ως το
2005.
Στα θέματα στα βασικά θ έματα το υ μ ηχανικο ύ, δ ηλαδή στο
υπόβαθρο μαθηματικά, φυσική, χημεία είναι απαράλλακτο, στην
επιστήμ η το υ μηχα νικο ύ έχο υν προστεθεί κάποια αντικείμενα, κάποια
θέματα δηλαδή έχ ουμε 11 μαθήματα επιστήμης το υ μηχανικο ύ δ εν
θυμάμαι πόσα είχ αμε παλαιότερα, είχαμ ε γ ύρω στα 7 ή 8, μ ετά
υπάρχουν μαθήμα τα πληροφο ρικής 7 μαθήματα τα οποία τα είχαμε από
την αρχ ή.
Ο επόμενος κύκλο ς μαθημάτων είναι το υπόβαθρο του μηχανικο ύ
οικονομίας το οποίο είναι 20 μαθήμ ατα και τα οποία αυτά εξελικτικά
έχουν α λλάξει και συνεχ ίζουν ν α αλλάζουν αλλά με μικρ ές
διαφοροποιήσεις. Και μ ετά είναι οι δύο κατευθ ύνσεις, στην αρχ ή
είχαμε 3 και με την υπόδειξη, όχι υπόδειξη , με τη συζήτηση μ ε το
ΤΕΕ ήταν συν εργ ασία, δεν υπ ήρχε θέμα υπόδειξης, έχουν γίν ει 2
κατευθ ύνσεις. Της μηχανικής της οικον ομίας, το f inancial engineering
δηλαδ ή και μηχανική της διοίκησης, το manage ment en gineering , εκεί
έχουν γίν ει αρ κετές τροποποιήσεις, μ έχρι το 2005.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Η ερώ τηση του συναδέλφου Κυρ ιακό πουλο υ αφορο ύσε στο αν αυτά τα
μαθήματα τα έχουν παρακολου θ ήσει ό λοι οι από φοιτοι της σχο λής.
Κος ΜΙΝΗΣ:
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Σίγουρα από το 20 05 και μετά, από το 2001 που άρχισε η σχολή μέχρι
το 2005 τα βασικά μαθήματα τα έχ ουν παρακολουθ ήσει. Υπάρχο υν
ορισμένα πο υ δεν έχουν παρακο λουθ ηθεί.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΜΙΝΗΣ:
Ακριβώς δηλαδή τα θέματα της ε πιστήμ ης το υ μ ηχανικού πο υ ήταν σε
μικρό τερα έτη, το 2 ο και 3 ο έτος συνήθως πο υ διδάσκονται, μ ερικά
μαθήματα δεν τα έχουν διδαχ τεί.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Ανδ ρεδάκης. Νίκο τι ν ούμερ ο είσαι;
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ :
Κατ’ αρχ ήν σας ευχαριστο ύμ ε πολύ για την παρουσία,
δ εν θα
τοποθετηθώ τώρα προφανώς, θα το ποθετηθ ώ μ ετά και για διάφορα
ζητήματα που προκύπτο υν νομικά ή α ν τα χαρακτηρίσουμε νομικά.
Τέλος πάντων, εγ ώ θέλω το εξής, δ ιάβασα αυτά που μας έχετε
στείλει και την παρ ουσία ση πο υ μας έχετε κάνει, είδα ό τι έχ ετε αν το
κατάλαβα καλά αυτή τη στιγμ ή όπως έχει διαμορ φωθεί το πρόγραμμα
από ένα σημ είο κα ι μετά το υλάχιστον 23 μαθήματα τα ο ποία είναι της
κατεύθ υνσης του μηχανικο ύ εν γ ένει μαζί με τα βασικά, δ ηλαδ ή τα
μαθηματικά και ο τιδήπο τε ά λλο θ εωρείται μάθημα κορμού, μάθ ημα
βάσης, ήθελα να ρωτήσω πόσα μα θήματα μ ηχανικο ύ πέρα από τα
βασικά μαθημα τικά και τα λοιπά, είν αι στο υποχρεωτικό πρόγραμμα.
Με ενδιαφέρει συγκεκριμένα το υποχρεωτικό πρόγραμμα δεν
ασχολο ύμαι αυτή τη στιγ μ ή μ ε τα κατ’ επιλογ ή υποχρεωτικά ή τα κα τ’
επιλογ ήν, αυτό πο υ θέλω πιο πο λύ είναι μία ερώτηση η οποία θέλω να
απαντήσετε όπως νομίζετε, είναι η εξής, πως βλέπετε εσείς τη σχο λή,
πως βλέπετε εσείς και οι απόφοιτοι την ενασχό λησή σας και όλη σας
την σταδιοδ ρομία , τα πράγματα με τα οποία ασχολείστε για τί
ουσια στι κά αυτό είναι που σας χαρακτηρίζ ει, ο υσιαστικά αυτό είναι μ ε
βάση αυτό είναι πο υ είναι το πιο σωστό να κιν ηθείτε.
Αντιλαμβάνομαι σίγουρα ό τι είσαστε σ’ ένα μ ετέωρο πράγμα
έχετε ταλαιπωρ ηθεί, μετέωρ ο, συγνώμη, μ ην το πάρετε λάθος, έχ ετε
ταλαιπωρηθ εί εν π άση περιπτώσει, α υτή ήταν η πρώτη μου ερ ώτηση
λοιπόν, μάλλον η 1 η μου ερώτηση είναι για τα μαθήματα, η 2 η
ερώτηση είναι πως βλέπ ετε εσείς την ενασχό λησή σας και αν ανήκετε,
αν θεωρείτε ότι ανήκετε στον τεχ νικό κλάδο και γιατί και η 3 η
ερώτηση είναι για τί δεν προτιμά τε πλέον να κατευθ υνθείτε προς μία
ήδη υπάρχουσα ειδ ικότητα, το υς μ ηχανικο ύς παραγωγής και διοίκησης
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οι οποίοι έχο υν ενταχθεί και έχο υν και λάβει μό λις και κάποια
συγ κεκριμένα δικα ιώματα.
Κος ΚΟΚΟ ΛΑΚ Η Σ :
Ωραία, όσον αφορ ά τα μαθήμα τα αυτά που είναι όπως θα λέγαμε core
μηχανικο ύ που είν αι υποχρεωτικά, είναι 9 τον αριθμό, και θα αναφέρω
ορισμένα ενδ εικτικά, όπως στατική, θερμοδυναμική, αντοχή υλικών,
δυναμική κιν ηματική, συστήματα αυτόμα του ελέγ χ ου, μ ηχανική
περιβάλλοντος, συστήματα παραγωγής ηλεκτρο λογία ηλεκτρονική. Και
είναι 9 τον αριθμ ό, είναι όπως τα είχαμε συζητήσει με την μόνιμ η
επιτροπή παιδείας .
Όσον α φορά την έν ταξή μας σε ξεχωρ ιστό κλάδο, εμείς βλέπο υμε
δύο πράγματα. Το ένα αφορά τη ν όλη στρα τηγική που υπήρχε από την
αρχή και το πρόγ ραμμα μας σπουδ ών έχει δομ ηθεί προς αυτή την
κατεύθ υνση και δ εν πιστεύο υμ ε ότι θα είναι σκόπιμο να γυρίσουμ ε
πίσω σ’ α υτό.
Το δεύτερο είναι διότι πιστεύουμ ε ότι έχει να ωφεληθ εί πέρα από
τους δι κο ύς μας απόφοιτο υς και το ΤΕΕ ανοίγοντας σε καινο ύργιες
ειδικότητες, ειδικά αυτή την εποχ ή που αυτοί οι τομείς όπως τα
χρηματο οικον ομικά, η τεχνο λογία έχει α λλάξει ριζι κά αυτούς το υς
τομείς και έχο υν γίνει αμιγώς ηλεκτρονικοί και θα γίνει εντον ότερο
και το μ έλλον .
Όσον αφορά την τεχνικό τερη οπ τική του τμ ήματος θα ήθελα τον
καθηγητή κύριο Μίνη να τοποθ ετηθεί.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Επιπλέον των μα θημάτων πο υ αν έφερε ο κο σμ ήτο ρας στις δ ύο
κατευθ ύνσεις υπάρχουν υποχρεωτικά κατεύθ υνσης που είναι μαθήματα
μηχανικο ύ, θα έλεγα πάνω από το 60 % των υποχρεωτικών
κατεύθ υνσης είναι μαθήματα μηχανικού.
Τώρα για την 2 η ερώτηση σας, όσον αφορά πως νιώθουν οι
απόφοιτοί μας βασικά γιατί οι απόφο ιτοί μας θα εν ταχ θούν στο Τ ΕΕ
αλλά πως νιώθουμ ε γενικά σαν κοιν ό τητα, σαν τμήμα δ ηλαδ ή και σαν
απόφοιτοι.
Κοιτάξτε,
ένα
δείκτη
που
θα
σας
δώσω
είναι
η
απασχολησιμότητα. Μέσα στα δ υο χ ρόνια από αποφοίτηση, έχ ουμ ε
85% απασχολησιμ ότητα των αποφοίτων μας και οι απόφοιτοί μας λόγω
της περι φερ ειακής χωροθέτησης το υ τμήματος, κυρίως την εποχ ή της
κρίσης εισέρ χονται στο τμ ήμα με χαμ ηλές βάσης.
Όταν αρχίσαμ ε ο ι βάσεις ήταν 17.00 0. Λόγ ω της κρίσης, φυσικά
προτιμών ται τα τμ ήματα που ειπώθ ηκε προηγο υμ ένως του κέντρο υ και
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παρ’ όλα αυτά, έχ ουμε κατο ρθώσει με εισαγωγή μ ε χ αμηλή βάση να
βγάζουμε μηχανικούς. Να βγάζ ουμε μηχανικο ύς το 8 5% των οποίων
βρίσκουν απασχό ληση μέσα στα 2 χρ όνια από την αποφοίτησή το υς.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Σε ποιο αντικείμ ενο;
Κος ΜΙΝΗΣ:
Σε διάφορα αν τικείμενα αν θέλετε ν α σας πω έτσι στα χυολογικά, ναι
φυσικά, σταχυολο γικά χρηματο οικο νομική ανάλυση, διοίκηση έργων
και
προγραμμάτων,
διαχείριση
καινοτομίας,
διαχείριση
πληρο φοριακών συστημάτων σύμ βουλοι επιχ ειρήσεων, διοίκηση
τεχνι κών βιομηχαν ικών και επιχ ειρήσεων και οργανισμών, σύμβο υλοι
πληρο φορικής,
στελέχ η
εφοδια στικής.
Δεν
είναι
υπάλληλοι,
υπάλληλοι, δεν είν αι self -emplo ye d α ν θέλετε.
Καλά φυσικά σε
τεχνι κο ύς κλάδους.
Άρα νιώθουμ ε πολύ κα λά, φυσικά η ερώτησή σας μου έδωσε ένα
πάτημα, ναι στελέχη, α κριβώς. Μπρ άβο. Μο υ έδωσε ένα πάτημα έτσι
να περιαυτολογ ήσο υμε αλλά πραγματικά νιώθο υμ ε πολύ περήφανο ι και
το 3 ο θέμα που θίξατε για το υς μ ηχ ανικούς παραγωγής και διοίκησης
και γιατί θεωρο ύμε ότι η έν ταξη μας συμφωνο ύμ ε δηλαδ ή με την
εισήγηση το υ προεδρείο υ σαν έν ταξη σαν βασική ειδικότητα.
Ανέφερε το 80 % της απάντησης που ανέφερ ε ο κοσμ ήτορας, θα
ήθελα να πω ότι θ α χάναμε και τον χ αρακτήρα μας, δηλαδή χρειάζ εται
η χώρα μηχανικο ύς της οικονομ ίας. Αυτή είναι η π εποίθησή μας.
Ορισμένα θ έματα όπως ανέφερ ε και ο κο σμ ήτορα ς της ΣΕ ΜΦΕ
θεραπεύον ται. Απ ό άλλα τμ ήματα και μ ηχανικών παραγωγής και
διοίκησης.
Αλλά στην καρδιά του f inancial e ngineering είμαστε το μόνο
τμήμα θεωρ ούμ ε, στην καρδιά f inancial engineering και νομίζουμε ότι
η χώρα έχει ανάγκη από αυτή τη βασική ειδικότητα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εγώ θα ήθελα να π ω στο Νίκο τον Αν δρεδάκη πο υ έκανε την ερώτηση
ότι δεν είναι μόνο 23, 24 εδώ κα τά το πρόγραμμα τα βασικά μαθήματα
μηχανικής.
Και τα υπό λοιπα μαθήματα δ ηλαδή τα 7 της
πληρο φορικής, τα 20 το υ υποβάθρου μ ηχανικών ο ικονομίας και
διοίκησης, τα 21 της κατεύθ υνσης μ ηχανικών ο ικον ομία ς και τα 21 της
διοίκησης είναι μ αθήματα μ ηχανικο ύ.
Εξ’ ο υ και το Υπο υργείο
Παιδείας αναγνώρισε την αναγκαιό τητα ίδρυσης πο λυτεχνικής σχο λής
με αυτήν τη σχο λή να συμπεριλαμβά νεται στον πυρήνα των τριών πο υ
δίνουν δίπ λωμα.
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Επειδή όμ ως πραγματικά είναι αν έκδο το για μας η έννοια
μηχανική της οικο νομίας θα σας πω πολύ γρήγορα το υς τίτλο υς των
μαθημάτων όπως τους αν ήρτησα και είναι αναρτημένοι και στο
παν/μιο του Α ιγαίου. Δεν μιλάω για τα βασικά μαθήμ ατα μηχανικής
πληρο φορικής μ ιλά ω για της μηχανικής οικονομίας.
Μακροοικονομική, εφαρμοσμέν η μ ικροοικονομική, οργάνωση
και διοίκηση επιχειρήσεων, πιθ ανοθεωρητικά μο ντέλα, γενική
λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, διοίκηση έργων,
επιχειρ ησια κές εφαρμογές ΗΥ, οικο νομετρία, επιχειρ ησιακή έρευνα,
θεωρία και εργ αστήρια. Χρ ηματοοικονομική ανάλυση, βιομ ηχανική
οργάνωση και θεωρία παιγνίων, στρα τηγική διοίκηση και σχεδιασμ ός.
..........:
(παρέμβαση εκτός μικρο φώνο υ) Είναι εδώ ο κος καθ ηγητής ... αφήστε
να μιλήσει.. .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ανάλυση δεδ ομένων, προσομοίωση κο στο λόγηση, ανάλυση αποφάσεων
και μηχανική γν ώσεων, διαχείριση τεχνο λογίας και καινοτο μίας,
διοίκηση
ανθρ ώπινου
δ υναμικού,
μάρκετιν γκ,
διεθν ής
μακροοι κονομική και χρ ηματοοικον ομική, επιχ ειρ ησιακή έρευνα 2,
ανάλυση διαχ είρ ιση χρημα τοοικο νομικών κινδ ύνων, τ ραπεζικά
προϊόντα και υπηρεσίες, χρ ηματο οικονομική οικον ομετρ ία, χρήμα
πίστη τράπεζες, διαχείριση χαρτοφυλα κίο υ, παράγωγα και νέα
χρηματο οικον ομικά προϊόντα, ανάλυση κόστο υς οφέλο υς και
επενδυτι κές
απ οφάσεις,
στοχα στικά
μον τέλα,
αξιολόγηση
επιχειρ ήσεων,
εξ αγορές
και
συγχων εύσεις,
προσομοίωση
χρηματο οικον ομικών
σεναρίων,
μοντελοποίηση,
ανάλυση
και
σχεδιασμ ός
στοχ αστικών
συστημ άτων
διοίκηση
λειτουργιών,
σχεδιασμ ός και υλοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων, συστήματα
διαχείρισης επιχειρησια κών διαδικα σιών, διαχ είριση εφοδ ιαστικής
αλυσί δας, συστήμα τα παραγωγής, αξιοπιστία συστημάτων, συστήματα
ποιότητας, διοίκηση δικτυακών επιχειρ ήσεων και ηλεκτρονική
επιχειρ ηματικό τητα.
Όχι τα διαβάζω γιατί γίνον ται ερωτήσεις σαν να μ ην πρόκειται
για αντικείμενα μ ηχανικών. Δε ν θ εώρησα ό τι ήταν απαραίτητο,
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
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(εκτός μικροφώνο υ) 514. Μ ε κά λυψε τις περισσό τερ ες ερωτήσεις ο
συνάδελφος, ίδιες ερωτήσεις θα έκαν α, αλλά δεν πείστηκα ό τι και με
αυτά που είπε και .. τα μαθήμα τα που ανέφερ ε, ποια μαθήματ α τα
οποία κάνετε εσείς που δεν καλύπτονται από αλλού, δηλαδ ή ποιο
γνωστι κό αντικείμ ενο δεν καλύπτεται από άλλη ειδικότητα. Ίσα ί σα
βλέπω σας λείπει και παραγωγή. Δηλαδ ή όσοι, που δ εν καλύπτον ται
τα δικά σας από άλλες ειδικότητες, αλλά σας λείπ ει κα ι παραγωγή και
μηχανικός σημαίν ει, μ ελέτη και η κα τασκευή. Στη δικιά σας
περίπτωση είναι ας το πούμ ε μ ελέτη και παραγωγή.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι πολύ σημαντική γ ια μένα γιατί
ασχολο ύμαι με την παραγωγή και δ ιδάσκω την παραγωγή, επομένως
υπάρχουν συστήμ ατα παραγωγής, σας διαβεβαιώ στο πρόγραμμα,
απλώς δεν τα δ ιάβασε όλα η, Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΜΙΝΗΣ:
Τα έχετε δει τα συστήματα παραγωγής είναι στο 8 ο εξάμηνο τα
συστήματα παραγωγής τα έχ ουμ ε στο 8 ο εξάμ ηνο και τα διδάσκω εγώ.
Και επίσης, τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας είνα ι πάλι στο 8 ο
εξάμηνο και τα διδ άσκω εγώ.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
(εκτός μικρο φών ου)
Εμείς θα κάνουμ ε έλεγχο αν σπουδάζο υν
μηχανικο ί;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδελφος Κλαδάκης. Έχει δίκιο ο συνάδελφος Κρεμαλής. Έχει
δίκιο.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Το είπαμε επανειλημμένα συνάδ ελφε Κρεμαλή.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛ ΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδελφος Κ λαδάκης έχει το λό γο. Ο συνάδελφος Κλαδάκης. Τι
νούμερ ο έχ ετε συν άδελφε;
Κος ΚΛΑΔ ΑΚΗΣ :
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Έστω ό τι ψηφίζο υμε σήμ ερα να μπουν και οι δύο σχο λές μέσα στο
ΤΕΕ, να ρωτήσω, τροποποιείται ο νόμ ος και προβλέπει την ένταξη και
των δύο σχο λών, ο πότε εκκρ εμεί ένα προεδρικό διά ταγμα αν κατάλαβα
καλά μετά για να καθοριστεί το πρό γραμμα σπουδών. Επί του οποίου
βέβαια δεν αναφέραμε τίπο τα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα, μ ε
συγχωρ είτε.
Λοιπόν, υπάρχει δ υνατό τητα νομική αυτό το προεδρικό δι άταγμα
να τροποποιήσει το 99; Γιατί αλλάζ ουν κυβερν ήσεις, αλλάζουν χίλια
δυο πράγματα. Και να στερ ηθο ύνε δικαιωμάτων κάποι οι άλλο ι
μηχανικο ί που τα έχουν σήμ ερα;
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Όταν θα τροποπο ιηθεί η διά ταξη του 4439 για να προστεθεί η
συγ κεκριμέν η ειδικότ ητα εκεί θα δοθεί νομοθετική εξο υσιοδότηση από
το νόμο α υτό η οπ οία θα λέει ότι μ ε προεδρικό διάταγμ α καθορίζονται
οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα δικαιώμα τα ή ό πως θέλετε να
τα ορίσο υμ ε της συγκεκριμέν ης σχο λής.
Άρα το προ εδρικό διάταγμα που θα εκ δ οθεί δ εν θα μ πορεί να
εκφεύγει του περιεχομένο υ αυτο ύ ούτε το υ περιγράμμ ατος αυτο ύ, θα
πρέπει λοιπόν το συγ κεκριμέν ο προεδρικό διάταγμα από την άποψη
της εξουσιοδό τησης, να κάνει ακριβώς αυτό που λέει η
εξο υσιοδ ότηση.
Αν
κάν ει
κάτι
παραπάνω
απλά
θα
βγει
αντισυν ταγματικό γιατί αντιβαίν ει στη διάταξη 43 το υ συντάγματος.
..........:
(Εκτός μικρ οφών ο υ) σαν να λέμε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί το
προηγούμ ενο το πρ οεδρικό διάταγμα πότε;
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Το υφιστάμενο το 99 το υ 1 8 για να τροποποιηθεί θα πρέπει να υπάρξει
μία νομοθετική πρωτοβο υλία όχι όμως αυτή μ ε την οποία θα προστεθεί
μία σχολή, εκτός και αν το λέει μ έσα η ίδια η διάταξη ό τι δίνεται, ..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Εκτός αν το Σ ΤΕ κάνει ... διάταξη.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Το ΣΤΕ δεν είναι δυνατόν να γ νωμοδοτήσει και να πει, είναι καλό το
περιεχόμ ενο το υ σχεδίο υ που μας φέρνετε αλλά τροποπ οιήσετε και το
99 θα έπρεπε να το έχει πει τώρα. Αυτή η τύχ η το υ κά θε προεδρικού
διατάγματος είναι γνωστή και συγ κεκριμ έν η. Ήδ η το ύτο το 99 έχει
πάρει και αυτό την δια δρομ ή του ως προς τις πιθανές αιτήσεις
ακυρώ σεως, αλλά σίγουρα ό, τι είχ ε να πει το συμβο ύλιο επικρατείας
για το 99 το είπε.
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Δεν μπορεί εξ’ αφορμής άλλου π ροεδρικού δια τάγματος να
τοποθετηθ εί για το 99 το είπ ε και σωστά ... επεξεργ ασίας και θα το
ξαναπεί εν όψει και των δικών, αν προκύψο υν δίκες, γιατί και το λέω
γιατί είμαστε μ έσα στο εξηκονθ ήμερο της προθεσμίας. Μέχρι 5
Ιανουαρίου.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Κρ ητικός. Τι νο ύμερ ο έχετε;
Κος ΚΡΗΤΙ ΚΟΣ :
Λοιπόν θα κληθο ύμε να ψηφίσο υμ ε με συγ κεκριμ ένη εισ ήγηση πο υ
λέει ζητάμε να τροποποιηθεί ο νό μος, για να εγγραφεί ως βασική
ειδικότητα, και μ ετά θα ακολουθ ηθεί η διαδικασία για καθορισμό
σύμ φωνα με α υτό το νόμο, θέλω να επανέλθω διό τι είνα ι διττό και στο
νόμο τον εξο υσιο δοτικό και στο π ροεδρικό διάταγμ α π οια είναι η
διαδικασία που αλλάζουν οι βασικές ειδικότητες.
Οι βασικές ειδικότητες αλλάζουν με προεδρικό διάταγμα με
διαδικασία πο υ πρ οβλέπ εται στον κα ταστα τικό νόμο 14 86 το υ 8 4. Δεν
αλλάζουν μ ε αλλαγή το υ νόμ ου. Δεν μπορούμε να ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αγαπητέ συνάδ ελφε αυτό ίσχ υε,
Κος ΚΡΗΤΙ ΚΟΣ :
Εξακο λουθ εί και ισχύει κα τά τη γνώμη μο υ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αυτό ίσχ υε όμως
Κος ΚΡΗΤΙ ΚΟΣ :
Θα δημιο υργήσο υμ ε χρόνο καθυστέρησης
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όταν ο Υπουργός, - Όχι δεν υπάρχει καθυστέρ ηση. Όταν ο Υπουργός
υποδομών αποφάσισε να αναγνωρίσει τις 4 νέες ειδικό τητες τις
αναγνώρισε αμέσως με τροποποίηση και μετά κατ’ επέκτα ση
τροποποιήθ ηκε και το Π. Δ.
Κος ΚΡΗΤΙ ΚΟΣ :
Και το προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμο α υτό,
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Δεν συζ ητάμ ε, συγ νώμη, δ εν συζητάμ ε αυτό αυτή τη στιγμή
Κος ΚΡΗΤΙ ΚΟΣ :
Οι ειδικότητες όχι συζ ητάμε τη διαδικασία έν ταξης βασικής
ειδικότητας στο Τ ΕΕ. Λοιπόν, και τη συζ ητάμε μ ε ένα ν ομικό πλαίσιο.
Και δεν μπορεί εμ είς να λέμ ε ...
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ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Όχι δεν μπορ είτε ν α το πείτε εσείς.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Προβλέπονται οι ειδικό τητες στον 443 9 στο άρθρο 29;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ..
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Προβλέπονται. Όχ ι να σας εξηγ ήσω, προβλέπονται οι υπόλοιπ ες
ειδικότητες στον 4 439;
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Οι ειδι κό τητες, ..........:
Είναι λάθος αυτό.
..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) .. είναι πως εισάγεις στο ΤΕΕ και το είπ ε ο
Θόδωρος και εγώ το είχα πει προ ηγο υμένως ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κύριοι συνάδελφοι,
..........:
(εκτός μικρ οφών ου)
... η διαδικασία γ ια τα επαγγελματικά
δικαιώματα,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφοι θα μπορούσαν να γίνουν όλα παράλληλα αλλά επειδ ή η
πρόσφατη, επειδ ή η πρόσφατη διαδικασία είναι αυτή, αναφερόμαστε
στον 4 439. Θα παρ ακαλέσω να δηλωθ ούν ομιλητές
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Μία ερώτηση μπ ορώ να κάνω;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Και άλλη ερ ώτηση;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
..........:
Κατ’αρχήν το ό τι κάνουμε ερ ωτήσεις είναι καλό δεν σημαίνει ό τι
είμαστε ο ύτε υπ έρ ούτε κα τά ενός πρ άγματος και τα λοιπά. Η δική μ ου
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ερώτηση είναι η εξής. Και θέλω να μου απαντήσετε εσείς κυρία
Μοροπούλο υ. Γύρω στο 19 99 2000 είχε έρθ ει στο πο λυτεχν είο μία,
είχε τεθεί μετά που είχ ε εγ κριθ εί η σχ ολή το υ ΣΕΜΦΕ μία πρόταση για
μηχανικών σαν οικονομίας κάπως έτσι δεν θυμάμαι τον πλήρη τίτλο
Έχω κάπο υ κρα τ ήσει τα χαρ τιά, στο π ολυτεχν είο.
Αυτό δεν θυμάμαι πόσο είχε προχωρ ήσει, νομίζω είχ ε έρθει στη
σύγ κλητο και δεν είχε προχωρ ήσει τελικά, πάνε πολλά χρόνια όπως
καταλαβαίνετε δεν θυμάμαι ακριβώς το τι είχ ε γίνει. Θα ήθελα να
ρωτήσω, γιατί α υτό στο πολυτεχνεί ο δεν προχώρ ησε και αν είχατε τότε
κάποια θέση. Ο, τι μπορείτε να θυμάστε και εσείς και ό, τι μπορείτε να
κάνετε ως κρίση, έτσι; Αυτά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Νομίζω Νίκο ό τι μπορώ να στο απαντήσω προ σωπικά εκτός
διαδικασίας, διό τι δεν έχ ει καμία σχέση μ ε το θέμα τ ο ο ποίο συζ ητάμ ε.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Κυρία Μο ροπούλο υ να απαντήσω λίγ ο στο προ ηγο ύμενο ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Λοιπόν, θα ήθελα να σας απαντήσω για το 4439 αναφέρονται όλες οι
ειδικότητες των μ ηχανικών, λέει τα μέλη το υ Τ ΕΕ εν τάσσον ται στις
ακόλο υθες ειδικό τητες. Και τις αναφέρει. Εδώ λοιπόν δεν θα
μπορούσαμ ε εφόσον αναλαμβάνουμε την πρωτοβο υλία, αναλαμβάνετε
μάλλον την πρωτο βουλία ένταξης 2 νέων σχο λών δ εν θα μπορούσε να
παραληφθεί και να περάσει μ ε προεδρ ικό διά ταγμα.
Θα μπορούσε ενδεχομέν ως εάν ε ίχε σχετική νομοθετική
εξο υσιοδ ότηση αλλά η κα τοχύρωση της έν ταξης θα πρέπει να γίνει
κατ’ ίσους όρ ους με τ ις προ ηγούμ εν ες. Εδώ πέρα λοιπόν αναφέροντας
τις ειδ ικό τητες το ορθόν, το νομ ικά ορθόν είναι να περάσει η
νομοθετι κή διάταξη.
Θα μπορούσε ξαναλέω να μπει και με το προεδρικό διά ταγμα 99,
αλλά εκεί θα ετίθετο ένα ζήτημα ν ομ οθετικής εξουσιοδ ότησης. Εφόσον
η ίδια η διάταξη του 4439 δίν ει νο μοθετική εξουσιοδ ότηση για τα
επαγγελματικά δικαιώματα, αν θα ήθ ελε να εν τάξει και νέες σχολές θα
μπορούσε να το π ει .
Εφόσον δ εν υπάρχ ει τέτοια νομοθ ετική εξο υσιοδ ότηση είναι αίολο το
να περάσει με π ροεδρικό διάταγμ α. Εγώ καταλαβα ίνω ότι ίσως
ενδεχομ ένως νάναι πιο ελα φρά η διαδ ικασία.
..........:
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(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Μπορεί το προεδρ ικό διάταγμα, το προεδρικό διάταγμ α μπορεί να τα
λέει,
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Εντάξει ν ομίζω εξαντλήθ ηκε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Να τοποθετηθο ύν οι ομιλητές.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ.
..........:
Εμείς ευχαριστο ύμ ε.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Να ζητήσει το προ εδρείο ομιλητές και για να μην έχο υμε παρεξήγηση
θα αρχίσουμ ε από εδώ.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Οι ομι λητές, σας π αρακαλώ, ο ι ομιλητές θα τοποθετηθο ύν και στα δ ύο
θέματα, οι ψηφοφορίες θα είναι δια φορετικές. Λο ιπόν παρακαλώ να
ξεκινήσει ο κατά λο γος των ομιλ ητών.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν θέλο υμε να κάνουμε διάλειμμα διότι σήμερα έχ ουμε πάρα πολλά
θέματα. Σας παρακαλώ κύριε συνάδ ελφε. Πολλές φορ ές πηγαίνο υμε
και τρ ώμε χωρίς να διακόψο υμ ε. Δηλώστε ποιοι θέλετε να
τοποθετηθ είτε. Πο ιοι θέλετε.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ξεκινάω. Παπαγιαννίδης, Ανδρ εδάκης,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κρεμαλής.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Μάλλον και στα δυο εν τάξει. Κρεμαλής. Κ υριακόπουλος, Μπούκη,
Μπούκη είναι η τελευταία, καλά θα πούμε και τους .. συνάδελφε μου
ξαναλές το όν ομ α; Βενέρης να ι.
Β ενέρ ης. Σ υν άδελφε όν ομα;
Γιαννόπουλος. Ο Πρωτονο τάριος, Γεναδάκης.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αθανασόπουλος.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Αθανασόπουλος. Τ ο έγραψα Αθανασόπουλος. Λοιπόν Πρωτονο τάριος,
Μοροπούλο υ, Στα σινός.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όχι εγώ.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Πρωτονο τάριος. Ξιφαράς. Μήλης. Στα σινός.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εγώ στο τέλος.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Αθανασόπουλος Τ σιμπουκάκης. Ό χι θα ξαναδιαβάσω να μην έχο υμε
παρεξηγ ήσεις. Είναι άλλος; Λοιπό ν. Παπαγιαννίδης, Ανδρεδάκης,
Κρεμαλής,
Κ υριακόπουλος,
Μπο ύκη,
Β ενέρ ης,
Γιαν νόπουλος,
Γιανναδάκης,
Α θανασόπουλος,
Τσιμπουκάκης,
Πρωτονο τάριος,
Ξιφαράς, Μ ήλης, Σ τασινός.
..........:
Πόσοι είναι;
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Ζωή νάχο υν ό σοι είναι αυτοί, 3, ,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ :
Έχουμ ε ζητήσει να ανοίξει το φαγητό οπότε μπορ είτε κατά επιλογ ή,
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
9, 12, 14 νομίζω. Ξεκινάω. Εν τάξει. Όποιοι είναι να φύγο υν, τώρα
μιλάς για το φαί σε μένα; Ξέρεις τώρα , είναι οξύμωρ ο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Πα παγιαννίδης έχει το λόγο. Παρακα λώ όσοι βγο υν
έξω να κλείσο υν την πόρτα.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ Ι ΔΗΣ:
Συνάδελφοι νομίζ ω ότι το σημερινό θέμα της έν ταξης των δύο σχο λών
των ΣΕΜΦ Ε και του τμ ήματος ο ικο νομίας της πολυτεχνικής σχολής
του πανεπιστημίο υ Αιγαίου στη Σάμ ο είναι πάρα πολύ εύκο λα και
αποκαθιστο ύν μία αδικία υφιστάμ εν η η οποία δεν πρ έπει πλέον να
συν εχίσει να ταλαιπωρεί την εποχή της αγοράς της παγκοσμιοποίησης
και διάφορων ν έων τεχνο λογιών να είναι εναντίον των αποφοίτων
αυτών των σχολών.
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Είναι σαφές ότι και με το νόμο 443 9 όπου ο ρίζεται ότι τα μέλη
του ΤΕΕ εντάσσο νται στις κά τωθι 13 βασικέ ς ειδικό τητες α υτός ο
νόμος πρέπει να τρ οποποιηθεί για τί, ο ρίστε;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Άμα διακόπτετε, Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Εγώ αντίδραση τι να σου πω; Εγώ ακούω την πρόεδρο. Τώρα τι να σο υ
πω;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ ) ...
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Τέλος πάντων. Έ λα κάνε μισή ώρ α διάλειμμα αλλά η μισή ώρα
συνάδελφοι δεν είν αι ποτέ μισή ώρα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφοι η ώρα είναι 4. Σ τις 4.20 συν εχίζουμε.
ΔΙΑΚΟΠΗ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Παρακαλώ περάστε στην αίθο υσα να ξεκινήσει η διαδικασία.
Συνάδελφοι ξεκιν άμε, όσο ι μείνουν απέξω δ εν θα ακούσουν το υς
ομιλητές. Παρακαλώ να περάσετε στην αίθουσα.
Κύριοι συνάδελφοι περάστε να ξεκιν ήσει η διαδικασία.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Να ξεκιν ήσο υμε. Αγαπητοί συνάδελφοι στο ερ ώτημα εάν οι απόφ οιτοι
του ΣΕΜΦΕ και της σχο λής οικονο μίας από την πο λυτεχνική σχο λή
του πανεπιστημίο υ του Αιγαίο υ πρέπ ει να εγγραφούν στο ΤΕΕ νομίζω
η απάντηση μπορ εί να είναι μόνο κα ταφατική και μάλιστα αναφανδόν
καταφατική.
Τώρα με βάση το νομικό καθεστώς σαφώς και υπο στηρίζω την
εισήγηση πο υ προσυπέγραψα κιόλας της αντιπροσωπ είας αλλά θέλω να
πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς να μην εγγραφούν. Και με το νόμο 4439 ,
αναφέρεται σημα ντικά ότι τα μ έλη το υ Τ ΕΕ εντάσσονται στις
ειδικότητες. Στις 13 τότε ειδ ικό τητες. Άρα πρέπει να προστεθο ύν 2
νέες ειδ ικό τητες και για τους μηχαν ικο ύς το υ ΣΕΜΦΕ και για τους
μηχανικο ύς οικονο μίας.
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Δεν θέλω να υπεισέλθω ξανά στο θέμ α μαθημάτων, μιλώντας και
λίγο πιο νομικίστικα, νομικά αν θ έ λετε κατά την άποψή μο υ θα ήταν
αδιανόητο απόφοιτοι μιας πο λ υτεχν ικής σχο λής να μ ην εγγρά φονται
στο Τ ΕΕ.
Τώρα ακο ύστηκαν διάφορες ν ομίζω π ου εκφράζουν την ελάχιστη
μειοψηφία εδώ της αν τιπροσωπείας, ότι γιατί να ήταν αυτό ή να
ενταχθο ύν σε μία άλλη ειδικότητα και λοιπά. Για μ εν τους οικονομίας
το να ενταχθο ύν στο π αραγωγής κα ι διοίκησης είναι εντελώς λάθος,
όπως έχει προ κύψ ει. Οι μ ηχανικοί παραγωγής και διοίκησης έχο υν
δικαιώματα μ ηχαν ολόγο υ μηχανικο ύ, άρα θα έπρεπε να αλλάξο υν όλο
το πλαίσιο των σπουδών που ήδη έχ ουν κάνει. Άρα είναι δεν τίθετα ι
τέτοιο θ έμα. Θ έμα τίθεται μόνο ως νέα ειδικότητα και για αυτό
συζ ητάμε σήμερα. Δεν συζ ητάμ ε για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Και δεν υπάρχ ει αυτή τη στιγμ ή δεν είμα στε πριν από το
προεδρικό διάταγ μα, είμαστε πριν από την τροποποίηση του
υφι στάμ ενου νόμ ο υ και την προσθήκη των νέων ιδιο τήτων. Δεν θέλω
εγώ, δεν μο υ αρέσει να επικαλο ύμαι ανθρωπιστικούς λό γους για τους
αποφοίτο υς για τους φοιτητές και λοιπά, αλλά πρ αγματικά είναι
αδιανόητο το Τεχνικό Επιμελητήριο μ ετά από τόσα χρόνια συζητήσεων
αλλαγών σπο υδών να μην αγκαλιάσε ι αυτο ύς το υς συναδέλφο υς οι
οποίοι δεν είναι και όλοι τόσο νέοι όσο νομίζο υμ ε. Είναι πάρα πολλά
χρόνια που βγαίνο υν απόφοιτοι.
Όχι δεν μιλάω για τους καθ ηγητές, λέω για τους αποφοίτους.
Γιατί για να λέμε και την αλήθεια, το μεγαλύτερ ο πρόβλημα είναι, δ εν
είναι στα πολυτεχν εία αφ’ εαυτής είν αι στο υς αποφοίτο υς. Εγώ λοιπόν
σας καλώ με την ψήφο σας να συνδ ράμετε να αποκαταστήσετε αυτή
την αδι κία, έπρεπε να είχε γίν ει παλιότερα, δ εν έγιν ε, τηρο ύνται ό λες
οι προϋποθ έσεις, οι συνάδελφο ι έχο υν ό λο το γνωστικό αντικείμεν ο
ενός πλήρ ους μ ηχ ανικού ό σο το έχο υμε και εμ είς γιατί δεν θέλω να,
εδώ δεν είμαστε εξεταστές, δεν είμαστε ιερά εξέτα ση να λέμε αν είναι
ή δεν είναι. Όπως το έχ ουμ ε και εμ είς το έχ ουν ε και α υτοί.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Ο συν άδελφος Κυρ ιακόπ ουλος.
Κος ΚΥΡΙΑ ΚΟΠ ΟΥΛΟΣ :
Συνάδελφοι πραγμ ατικά δεν είμαστε ούτε ιερά εξέτα ση ο ύτε εμ είς οι
εξεταστές έτσι. Ν ομίζω ότι ο εκπρό σωπος των φο ιτητών της ΣΕΜ ΦΕ
τα είπε ό λα. Είπε σε μία αποστρ οφή το υ λόγου το υ ό τι το πρόβ λημα
είναι η ίδρυση σχ ο λών χωρ ίς επαγγελματικά δικαιώματα .
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Και για να μ ην κρυβ όμαστε πίσω από το δαχ τυλά κι μας για
ακόμα μία φορά συμμετέχ ουμ ε στο ίδιο έργο, θυμάμαι ολον υχτίες επί
προεδρίας Αλαβάνου με τα ίδια θέμ ατα με τους φοιτητές της σχο λής
υλι κών στα Γιάννενα, όπου είχαν κάν ει τα πάντα αλλά δ εν είχαν ακόμα
εργαστήρια και δ ιδακτικό προσωπικό με ειδικό τητα μηχανικο ύ θα
προσελάμβαναν.
Αναφερθ ήκα τε και στο υς μ ηχανικο ύς, πως το είπαμε, ο ργάνωση
παραγωγής και οργάνωσης έργ ων; Οι οποίοι τελικά σε τι
μετεξελίχθ ηκαν μ ετά από το γό νιμο διάλογο με το Τεχνικό
Επιμελητήριο; Σε μηχανολόγ ους.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μηχανι κοί παραγωγής και διο ίκησης.
Κος ΚΥΡΙΑ ΚΟΠ ΟΥΛΟΣ :
Μηχανι κοί παραγωγής και διοίκησης. Τι δουλειά έχο υν οι μηχανικοί
παραγωγής και διοίκησης ξαφνικά με τους μ ηχανολόγο υς; Πως
προέκυψε α υτό μετά από το γόν ιμο διάλογο; Γιατί; Γιατί κατά την
άποψή μας τα πράγματα γίνονται ανάποδα.
Και το ανάποδο της
πορείας έγκειται στο ό τι η πανεπιστημια κή κοινό τητα πρώτα ιδρύει
επειδ ή έτσι εκτιμά και δικαίωμά της, κάποια σχο λή, και όταν αρχίσει η
παραγωγή αποφοίτων οι οποίοι συνειδητοποιούν ό τι οι σπουδές τους
δεν οδ ηγούν απευθείας σε επαγγελματικά δικαιώματα, αν είναι ή
νοιώθουν κοντά στον φορ έα μας, αρχίζει ο διάλογος γ ια το τι πρέπει
να κάνουμ ε ώστε ν α γίνουμε μ ηχανικοί. Και να γίνουμ ε μέλη μ ας.
Ποια θα ήταν ε κα τά την άποψή μας σωστή πορ εία; Ό ταν είτε η
πανεπιστημ ιακή κοινότητα είτε το Τεχνικό Επιμελητήριο που πρέπει
να είναι ο σύν δεσμος μεταξύ πανεπιστημιακής κοινότητας και
πραγματικής οικον ομίας, αντιλαμβάν ονται την αναγκαιότητα ίδρ υσης
νέων σχ ολών , νέων ειδικο τήτων, τροποποίηση των προγραμμάτων,
τότε να έχο υν γόνιμο διάλογο πριν οποιαδήποτε ίδρυση σχο λής πο υ
αφού παράξει αποφοίτους ψάχνο υμε να βρούμ ε υπό ποία σκέπη θα
μπουν για να αποκτήσουν είτε το ν τίτλο όπως με πολύ μεγάλη
ειλι κρίν εια εί π ε ο κύριος πρόεδρος κοσμήτορας , τα μπερδεύω λίγ ο με
τους τί τλο υς, των μηχανικών οικονομ ίας.
Σε ό,τι δε αφο ρά τα παραδείγματα για τους μηχανικο ύς
οικονομίας πο υ αν αφέρθηκαν, δ υο σχ ολές είναι στην Ε υρώπη, στο T U
Berlin ήταν γ ύρω στο 75 η ίδρ υσή της, δεν ι δρ ύθηκε καμία άλλη, ήταν
τελεί ως διαφο ρετικές οι σπουδ ές , δεν είχαν να κάνουν με λογιστική
και με χρ ηματοο ικονομικό απλώς έβαλαν και κά ποια μαθήματα
παραπάνω οικονομικά για την διαχείριση και την οργά νωση μ εγάλων
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έργων. Και όχ ι να μιλάμε τώρα για χ ρηματο πιστωτικούς κινδύν ους και
τραπεζική και λογιστική και μακροοικονομία και μικρ ο οικονομία.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή μ έσα απ’ όλη αυτή την ταλαιπωρία τόσο
των καθηγητών α λλά κατά κύριο λόγο των ανθρώπων που επ έλεξαν
αυτές τις σχο λές , και έφτασαν ν α αντιμετωπίζο υν θέματα στην
επαγγελματική το υς δ ραστηρ ιότητα και αφού μπ ήκαν στο βάσανο του
διαλόγου με τον φορέα μας και τουλάχιστον από την πληροφόρηση που
μας δώσατε κυρ ία Πρόεδρ ε και απ ό τον διάλογο πο υ προ ηγήθ ηκε,
εκτιμώ ό τι σε ό, τι αφορά τη ΣΕΜΦΕ είναι πιο ώριμ η η κατάσταση στο
να μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει ως μηχανικο ύς.
Υπάρχει ένα ακό μα θέμα πο υ μα ς βρίσκει σε δια φορετική
προσέγγιση από εσάς.
Η σαλαμ οποίηση όπως είπε και ά λλος
συνάδελφος της συζ ήτησης.
Δεν είναι δ υνατόν ν α συζ ητάμε για
ένταξη στον φ ορέα μελών χωρίς κα ν το περίγραμμα επαγγελματικών
δικαιωμάτων. Αφο ύ τώρα ο κα υγάς για το πάπλωμα αυτός είναι. Είναι
σαφές.
Εγώ θα παρακαλέσω να υπάρξει έστω ένα περίγραμ μα είναι
προφανές ότι α υτό δεν μπορεί να συζητηθεί λεπ τομερ ώς τώρα, αλλά
ένα περίγραμ μα θ α παρακαλέσω και το υς κυρίο υς εκ π ροσώπους των
σχολών να ανέβουν ευθαρσώς στο β ήμα και να πο υν η ερώτηση έγινε
από πάρα πολλούς συναδέλφο υς , την συμμερίζο μαι και την
επαναλαμβάνω, να μας δώσουν το περ ίγραμμα. Τι αυτοί πιστεύο υν ότι
οι γνώσεις τις οποίε ς έχο υν μ ετα λαμπαδεύσει στο υς αποφοίτους το υς
σε ποια επαγγελμ ατικά δικαιώματα οδηγούν . Ένα περίγραμμα λέω
πάλι.
Και από εκεί και ύστερα για να μην φτάσο υμε πάλι στην 20ετία
των μ ηχανικών πα ραγωγής και διοίκησης πο υ μ ετά από 20 χρ όνια τους
κάναμε μηχανο λόγ ους έχον τάς το υς επί 20 χρόνια περ ίπου ομήρους,
άμεσα να προχωρήσουμ ε και στα επαγγελματικά το υς δικαιώματα.
Σε ό,τι αφορά τη σχολή οικονομίας μ ηχανικών πως ήταν ε, νομίζω
ότι θέλει λίγο π ερισσό τερο συζ ήτηση.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Η συν άδελφος Μπούκη. Ποιο νο ύμερο είσα ι; Όχι μετά τον
Κυριακόπουλο είσαι. Τι νούμ ερο είσαι;
Κα ΜΠ ΟΥΚΗ :
Το 607.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ήρθες; Είσαι μέσα ; Μετά την Μπο ύκη.
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Κα ΜΠ ΟΥΚΗ :
Μήπως είναι πριν; Εντάξει ο κ το λέω γιατί ήθελα να ακούσω κάποιες
τοποθετή σεις και για την συζήτηση υπό την εξής έν νοια, εδώ και
αρκετή ώρα η συζήτηση η οποία γ ίνονταν γύρω από το θέμα της
ένταξης των αποφοίτων το υ ΣΕ ΜΦΕ και το υ τμήμα τος Αιγαίου κα τά
τη γνώμ η μο υ εμ φανίζει μία πάρα πολύ μ εγάλη αν τίφα ση σε σχέση μ ε
τη συζ ήτηση πο υ γ ινότανε μία ώρα πριν και αφορο ύσε τις ενημ ερώσεις
και την συζήτηση για το προεδρικό δ ιάταγμα.
Αυτή η αντίφαση εμφανίζ εται για τί δεν μπορο ύμε στην 2 η
συζ ήτηση πο υ κάν ουμε συγκεκριμέν α για τις δύο σχ ο λές η κο υβ έντα
να είναι ποιες συγκεκριμένες επαγγελμα τικές δραστηριότητες θα
πάρουμε, για ποιο υς λόγο υς να εν τα χθούν, πως θα μπ ουν ως βα σική
ειδικότητα όταν
υπάρχουν όλες οι
υπόλοιπες κα ι τα γνωστικά
αντικείμενα καλύπτονται και, και και.
Ενώ στο Π Δ δ εν αναγνωρίζουμε μία βασική και δομική αντίφαση
που είνα ι ότι τα επαγγελμα τικά δικαιώματα γ ίνονται πλέον
μετατρ έπονται σε επαγγελματικές δραστηρ ιότητες και ότι στην
πραγματικότητα α υτό πο υ έχ ει συμ βεί εδώ και πολλά χρόνια στα
πλαίσια της αναδιά ρθρωσης και της εκπαίδευσης και το υ επαγγέλματος
του μ ηχανικού είν αι ο κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμέν ων,
η αντιστοίχιση των πτυχ ίων και των γνωστικών αντικειμένων από το
επάγγελμα και τελικά η ενσωμάτωση όλων των μνημονιακών επιταγών
που θέλουν άνοιγ μα του επαγγέλμα τος και θέλο υν κατακερμα τισμό
όλων των ειδικοτή των και των επαγγελματικών δικαιωμ άτων.
Και ενώ έχο υν γίν ει όλα α υτά καταλήγουμ ε στο να συζ ητάμ ε για
το αν μία σχολή ή δ ύο θα ενταχ θούμε στο ΤΕΕ και θα πάρουμε
επαγγελματικά δικαιώματα. Εμ ένα αυτό μ ου φαίνεται μία δομική
αντίφαση στην οποία ο καθένας θα π ρέπει να τοποθετηθεί. Γιατί δεν
μπορεί να λένε οι κυρ ίαρχες και πλειοψηφικές παρατάξεις μέσα στο
ΤΕΕ ότι δεν μπορ εί το ΣΕ ΜΦΕ ή το πανεπιστήμ ιο Αιγα ίου και θα πω
μετά συγ κεκριμ ένα για την κάθε σχολή, δεν θέλω να πω τώρα, βάζω το
γενικό περίγραμμα, δεν μπορε ί να λένε ότι δ εν θέλο υμ ε και υπό ποιο
καθεστώς θα μπουν , όταν διαχρονικά εδώ και τόσα χ ρόνια αυτό πο υ
κάνουν ε οι παρατάξεις τους και κατά προέκταση οι κυβερν ήσ εις πο υ
στηρίζουν να εφαρ μόζουν μία τέτοια διάσπαση των πανεπιστημίων και
από την άλλη αυτοί οι ίδιοι να έχο υν επιλέξει και να έχουν συναιν έσει
στο άνοιγμα τό σων σχο λών πο υ στην πραγματικότητα είναι
κατακερματισμός του γνωστικο ύ αντικειμ ένο υ.
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Και μου κάνει επίσης πάρα πολύ μεγάλη εν τύπωση ν α λέμε ό τι
οι αρχιτέκτον ες και η αντίληψ ή τους και η κριτικ ή το υς είναι
συν τεχνια κή και ό τι έλα μωρ έ τώρα αυτό πο υ γινό ταν στην αγορά τόσα
χρόνια και οι πο λιτικοί μηχανικοί έπαιρναν δικαιώματα από το υς
αρχιτέκτον ες, α υτό συμβαίν ει και μ ε το Π Δ για να κατα λήγο υμε σε ό τι
δεν μπορεί ας πούμε το ΣΕ ΜΦΕ να πάρει επαγγελ ματικές
δραστηριότητες από κανέναν γιατί αυτό θα σημαίν ει ότι ξέρω γω
κάποια ειδικότητα θα χάσει επαγγελμ ατικά δικαιώματα.
Συνάδελφοι αυτά είναι δομικές αν τιφάσεις εδώ μέσα, νομίζω
κατά τη γνώμη μ ου ό τι δ ύο πράγμ ατα χρειάζονται, ένα χρειάζεται
κριτι κή και συζ ήτηση και το βά λαμε εξ’ αρχ ής εμείς σαν παράταξη
συζ ήτηση για το ίδιο το προεδρικό διάταγμα και τι φέρν ει στο
επάγγελμα και γιατί αποτελεί αναδιάρθρωση το υ ίδιο υ το υ
επαγγέλματος και κατακερματισμό των επαγγελμα τικών δικαιωμά των
και χρ ειάζεται παράλληλ α μια κα τά τη γνώμ η μας συζήτηση γύρ ω από
την κάθε σχο λή για το μ ε ποιο υς όρους υπό την εξής έννοια,
αποδιοπομπαίο τρά γο νομίζω εδώ μέσα δεν χρ ειάζεται ν α βρούμ ε, στο
πρόσωπο καμίας σχολής.
Άρα υπ’ αυτή την έννοια εμείς δεν έχ ουμε αντίρ ρηση στο να μπει
κατ’ αρχ ήν η σχο λή το υ ΣΕ ΜΦΕ να ενταχθεί στο ΤΕΕ νομίζουμ ε ότι
το ΤΕΕ όταν έχει συναινέσει τόσα χρόνια και έχει στην
πραγματικότητα υποδείξει στη σχο λή την ίδια το τι αναδιαρθρώσεις
πρέπει να κάνει στο πρόγραμμα σπουδών της της σχο λής προκειμένο υ
να πάρει επαγγελματικά δ ικαιώμα τα, είναι το υλάχιστον νομ ίζω από
πλευράς μας ανεπίτρεπτο το να λέμε ότι δεν μπορ ούμ ε να πούμε τώρα
από το 2006 που συμβαίν ει αυτή η διαδικασία, ότι δεν μπορούνε να
μπουν.
Και εν τέλει σε σχέση μ ε το ΣΕ ΜΦΕ υπάρχει και το εξής
πρωτότυπο ας πούμε. Ό τι η αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση έχ ει φέρ ει
δύο ζ ητήματα, το ένα είναι η αναδιάρθρωση στα πολυτεχνεία και τα
επαγγελματικά το υς δικαιώματα και το δεύτερο είναι η αναδιάρθρωση
που συμβαίνει α υτή τη στιγμ ή και στις παιδαγωγικές σχ ολές.
Όταν μία σχο λή σα ν το ΣΕΜΦ Ε είναι δύο οι τομείς και ο ι κλάδοι
στο υς οποίο υς μπο ρεί να απασχοληθεί. Η μία είναι ο έν ας τομέας είναι
οι καθηγ ητικές σχ ολές ή τέλος πάντων γύρω από την εκπαίδευση. Ο
δεύτερος είναι οι μ ηχανικο ί.
Όταν δεν μπορούν να πάρουν ο ύτε δ ιδακτικ ή επάρκεια αυτή τη
στιγμ ή που απαιτείται για να διδάξουν από την άλλη, δ εν μπορούν και
να έχουν επαγγελμ ατικά δικαιώματα στο ΤΕΕ , όσο κι αν διαφωνούμ ε
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οριζοντίως καθέτως και με ό λο υς τους τρόπους για α υτές τις σχο λές οι
οποίες είχαν ιδρ υθεί μαζικά τη 10 ετι ά του ’90 και αποτελο ύσαν
στρατηγι κή των κυβερνήσεων και πο λιτικής κεφα λαίου, δεν μπορο ύμε
να λέμε ότι αυτή τη στιγμή εν τάξει α λα κάρτ δεν θα βάλουμε μια
σχολή στο Τ εχνικό Επιμ ελητήριο γιατί θα πάρει από κάποιους
δικαιώματα.
Υπ’ αυτή την έννο ια για το ΣΕ ΜΦΕ κλείνω νομίζο υμ ε ότι είναι
όντως ώ ριμες οι συνθήκες για να πο ύμε ότι εν τάσσον ται στο Τεχνικό
Επιμελητήριο και κινο ύμαστε σε αυτή την κατεύθ υνση που περιγράφει
η εισήγ ηση, για την άλλη σχο λή νο μίζουμε ό τι είναι κάπως λίγο πιο
δομικό το ερ ώτημ α με την έν νοια ότι όντως και από αυτά πο υ έχο υμε
δει για το πρόγραμμα σπουδών και από αυτά που είδα με και σήμερα
και μπήκανε στην κουβέν τα ως στοιχ εία, υπάρχει το δο μικό ερώτημα
για το σε ποιον κλάδο όντως είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμα
σπουδών το υς και η σχο λή το υς.
Είναι τα οικονομ ικά ή είναι στους μηχανικο ύς; Νομίζ ουμε ότι
είναι πιο δομ ικό το ερώτημα και υπ’ αυτή την έννοια
επιφυλασσόμαστε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Κρ εμαλής.
Κος ΚΡΕΜΑ ΛΗΣ :
Ευχαριστώ.
Λοιπόν
πρώτον,
συμφωνώ
με
το ν
συνάδελφο
Κυριακόπουλο αλ λά και μ ε την πρ οηγο ύμεν η συναδέλφισσα σε ό, τι
αφορά ας πούμ ε την συμμ ετο χή μας στην κρίση προγραμμάτων
σπουδών προ κειμένου μια σχ ολή να ο νομαστεί ως σχ ολή μηχανικών.
Δηλαδή έπρεπε ν α προβλέπουμε διαδικασίες όπου π ραγματικά
χρειάζεται μία σχο λή να καλύψε ι αν άγκες και από εκεί και πέρα στα
προηγμένα κράτη αυτές οι διαδικασίες είναι σοβαρές και
αποφασίζονται με πολύ σοβαρό τρόπ ο. Εδώ πέρα αν υστερο ύμε έπρεπ ε
εμείς έγκαιρα να φωνάζουμε ας πο ύμε.
Από τη στιγμ ή π ου σύμ φωνα μ ε τους νόμο υς ορ ιστήκανε ως
σχολές μηχανικών και οι νόμοι λένε ότι σε αυτή την περίπτωση
εγγράφονται στο ΤΕΕ εγώ σέβομαι αυτές τις νομοθετικές προς το
παρόν αποφάσεις όπως υπάρχουν και δεν έχ ω καμιά αντίρρηση να
γραφτο ύν στο ΤΕ Ε . Τώρα πολλοί εγ ράφησαν κατά καιρούς στο Τ ΕΕ
προκειμ ένο υ να ψη φίζουν.
Θυμάμαι με το υς περιβαλλοντο λόγο υς που είχαν κάνει και μία
εισήγηση να γρ άφονται σε ειδικότητα χ ημικών μηχανικών ή
πολιτι στι κών ανάλογα με την διπλωματική είχ ε γίνει δεκτό αυτό και
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περιμένανε ύστερα 15 χρόνια μέχρι να αποκτήσο υν, εν τός εισαγωγικώ ν
όπως λέω εγώ, επαγγελματικά δικαιώματα.
Θα μπορούσαν για λόγους συμμ ετοχ ής στις εκλογές το υ ΤΕΕ να
αποτελέσο υν ας πούμε ένα τμήμα οι λοιπές ειδικότητες και να
συμμ ετέχο υν. Με τη λογική αυτή με β άση το ν όμο 1468 θα μπορούσαν
να εγγραφο ύν και να συμμετέ χο υν σε εκλογές. Κατά λαβα από την
εισήγηση ότι το να περάσουμ ε σε μία νέα νομοθεσία, σε ένα νέο νόμο
για να διευρυνθο ύν οι ειδικό τητες αυτό ήτανε συνδεδ εμένο μ ε
επαγγελματικά δικαιώματα, πάλι εν τό ς εισαγωγικών.
Και εδώ πέρα έρχο μαι τώρα επί της ο υσίας. Α κο ύω τη λέξη από
όλο υς τους συναδέλφο υς επαγγελματικά δικαιώματα Αυτό το κείμενο
που έχει γραφτεί για επαγγελματικά δικαιώματα είναι δήθεν. Είναι
δήθεν.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα υπάρχουν σε παράλληλη
νομοθεσία, πο υ α φορά τα μ ητρώα, που αφορά τις αδειο δοτήσεις
οικοδομ ής και ίδρ υσης και λειτο υργ ίας βιομηχανίας, που αφορά την
δυνατό τητα να γίνεις ελεγκτής δ όμησης και τα λοιπά.
Δεν είναι δ ικαίωμα η κατοχύρ ωση να το π ω απλά
επαγγελματικο ύ τίτλο υ.
Είναι απλά κατοχύρωση επαγγελματικού,
θέλετε να το πείτε δι καίωμα αυτό; Να ι έχει ένα νό ημα.
Αλλά μ ην τα μπερδ εύο υμ ε ότι το φύρδ ην μίγδην πο υ έχει γραφτεί
εκεί πέρα σαν περ ιπτωσιο λογία αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα και
θέλω να κα ταλάβω, το ζ ήτησα και π ραγματικά πρέπει να απαντήσετε
κάποτε, μ ήπως εννοείτε νομοθετ ικά κατοχυρωμέν η δραστηριότητα
υπέρ επαγγελματικών τίτλων ;
Αυτό το φύρ δην μ ίγδην; πάρτε τη θέση και πέστε το α υτό. Εγώ
λέω καθαρά ό τι α υτό αποτελεί κατο χ ύρωση επαγγελμα τικο ύ τίτλο υ και
μετά από αυτό εμείς εδώ πέρα είμαστε επαγγελματίες.
Είμαστε
επαγγελμα τίες. Έ πρεπε να ελέγχ ο υμε το θέμα της άσκησης του
επαγγέλματος.
Στο θέμα της ά σκησης του επαγγέλμα τος θα μπορούσε μ έσα στο
προεδρικό διάταγ μα το υ 99 να υπάρχουν πέν τε κριτήρ ια, πέν τε
κριτήρια, το προέβλεπε το άρθρο 2 9, δεν θελήσατε να το κάνετε,
δημιο υργή σατε τερ άστιο πρόβ λημα, αλλά εγώ θα επανέλθω και θα πω
το εξής, πρόκειται πραγματικά σαν Τ εχνικό Επιμελητήρ ιο να δούμε το
θέμα της άσκησης του επαγγέλματος. Εκεί για τους συν αδέλφους τους
καινούργιους θα είμαι λίγο αυστηρός.
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Ο μηχανικός πρέπ ει με την υπ ογραφή του σε σχ έδια και μετά από
τήρ ηση προδιαγρα φών προ τύπων και κανονισμ ών, να β άλει μπρος ένα
έργο ή μία εγκα τά σταση ή ένα μ ηχάν ημα.
Εάν οι συνάδελφοι μέσα από γνωστικό αντικείμενο που θα
εμπλο υτι στεί στην πράξη, και πιστοπ οιηθο ύν ότι μπορεί να κάνου ν την
δουλειά αυτή, τό τε δ εν έχω κανέν α πρόβλημα εγ ώ να πω ότι θα
μπορούν να την κά νουν, δηλαδή για λόγους δ ημοσίο υ συμφέρον τος να
πάρουν την ευθ ύν η να ανταπο κρίνον ται σ’α υτό που πραγματικά είναι
δουλειά του μ ηχαν ικο ύ.
Αλλά αντιλαμβάνεστε ό τι αυτό δ εν μπο ρεί να γίνει μ ε ταύτιση
πρόσβασης και άσκησης. Ας σοβαρευτο ύμ ε να είμαστε επαγγελματίες.
Να μην κατατριβ ό μαστε σε γν ωστικά αντικείμενα σπο υδών πο υ είναι
15 σελίδ ες και ό ποιος γίνει μ ηχαν ικός πρέπει να τα διαβάσει 155
χιλιάδες σελίδες και κάποτε να τελειώσ ει α υτή η υπόθεση.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Σ υνάδ ελφε. Ο συνάδελφο ς Πρωτονο τάριος.
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ: :
Συνάδελφοι εγώ θ έλω να αναφερθώ κύρια και σε μια άλλη διάστα ση,
θεωρώ την εισήγηση με ό ,τι έχει πρ οηγηθ εί δηλαδή π ολλά χρόνια να
επεξεργάζεται να δουλεύεται από επιτροπές απ’ όλα και να
καταλήξο υμ ε σ’αυτή την εισήγ ηση, ότι καλύπτει κάπο ια πράγματα κι
όπως σας είπα παρόλο που στην τελική της διατύπωση για
προσωπικο ύς λόγο υς δεν μπορούσα να είμαι, την υπέγραψα εκ των
υστέρων .
Εγώ θέλω ν α σας βάλω όμως μία άλλη διάσταση. Πό τε επιτέλους
αυτό το κρά τος θα γίνει κράτος; Διαχρονικά οι κυβερν ήσεις και
κυρί ως οι κυβερν ήσεις το υ παλιού δικομματισμο ύ επιτρ έψτε μο υ δυο
λεπτά, χ ωρίς β έβα ια να εξαιρώ και την παρο ύσα κυβέρνηση παρά το
γεγονός ότι βέ βαια ίσως είναι μικρό τερο το διάστημα και το έχει κάνει
λιγότερο από τις π ροηγο ύμεν ες.
Δεν μπορ ούν να δ ημιο υργούν φρο ύδ ες ελπίδες στις οικογέν ειες
και στα παιδιά το υς και να ιδρύουν απανταχού στη χ ώρα διάφορες
σχολές και λοιπ ά και λοιπά και να προβάλουν ό τι ξέρ ω γω
αναπτύσσο υμ ε και την τοπική οικον ομία από τους φο ιτητές πο υ θα
πάνε εκεί, και να δημιο υργεί μ ία σειρά σχ ολών και όλοι να είναι
προοπτικές με κάποιο δίπλωμα π ου παίρνο υν το δίπλωμα στην
ανεργία.
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Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν φταίν ε τίποτα ο ύτε οι οικογέν ειες
ούτε αυτοί πο υ βασισμ ένοι εκεί δήλωσαν σ’ αυτές τις σχολές. Και σας
ερωτώ, ποιος ό ταν βλέπ ει μία σχολή το υ Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου και αναφέρομαι στη ΣΕΜΦΕ δ εν πάει στο ν ου το υ
αμέσως ό τι το Πο λυτεχν είο βγάζει μηχανικο ύς. Ποιος ; Ποιο ς γονιός;
Ποιος υποψ ήφιος σπουδαστής δ εν πιστεύει αυτό; Και π οιος μηχανικός
δεν συνδέει τον εαυτό το υ απόλυτα και ο γονιός το υ και όλοι με το
ΤΕΕ.
Ολο κληρώθ ηκε η διαδικασία για α υτό λέω ολοκληρώθηκε ας
πούμε η διαδικασία με καθυστέρηση και π ληρο ύν ται ό π ως μας είπαν
και οι εκπρό σωποι των σχο λών αυτών και ειδικά της Σ ΕΜΦΕ πληρούν
όλες τις προϋπο θέσεις. Πιστεύω λοιπόν πέραν από όλα τα
επιχειρ ήματα που είναι ισχυρά, είναι και ένα βασικό έχουμε και ένα
βασικό κο ινωνικό χρέος να το λμήσο υμε να το κάνουμ ε εμείς και ας
μην μπορούσε ν α το κάνει η πολιτεία, ή το υλάχιστον, όταν
εδημι ουργο ύν το αυτές οι σχο λές να αντισταθο ύμε και να λέγαμε ότι
δεν υπάρχει προοπτική για αυτο ύς.
Το κράτος νομοθετεί, το κράτος τις ίδρυσε αλλά δεν μπορούμε
αυτό να το κάνο υμ ε.
Θέλω λοιπόν να είμαι κατηγορ ημ ατικός, θεωρ ώ απόλυτα τη
ΣΕΜΦΕ ώριμη και ότι πληροί ό λες αυτές τις προϋπο θέσεις και θα
ψηφί σω υπ έρ της ένταξης στο ΤΕ Ε, μία μικρή παρ ένθεση αν δεν
εγγραφούν στο ΤΕ Ε δεν μπορο ύν, δεν μπορεί να κιν ηθ εί η δ ιαδικασία
των επαγγελματικών το υς δικαιωμάτων.
Ας τους εντάξο υμ ε λοιπόν στο ΤΕΕ σήμερα και αν είναι δυνατόν
με την μεγαλύτερη πλειοψ ηφία και εν πάση περιπτώσει να
δεσμ ευτο ύμε ό τι θα πιέσουμ ε προ ς κάθε κα τεύθυν ση και για τα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Θεωρώ ότι και η άλλη σχολή είναι σχ ε τικά ώριμ η, θ εωρ ώ ότι και
η άλλη σχο λή είν αι σχετικά ώριμ η αν εμείς δεσμευθο ύμε όμ ως, αν
αναπτυχθεί κάποια τέτοια αντίληψη ότι να ωριμάσει και να το δούμε
πιο καλά αλλά με δέσμ ευσή μας απέναντι σ’ α υτο ύς εγώ θα το υς πω
τους συναδέλφους ότι δεν θα πάει και αυτό στις καλένδες. Για πάρα
πολλά χρόνια. Ότι θα τελειώσει μ ε τη θ ητεία της παρο ύσας ας πο ύμε
αντιπροσωπείας μ έχρι το Ν οέμβρ ιο το υ ’19 να το προχωρήσο υμ ε.
Αλλιώς αν κληθούμε χωρίς αυτή τη δ έσμευση εγ ώ θα ψηφίσω και
την ένταξη και της άλλης σχο λής από τώρ α στο ΤΕ Ε. Σα ς ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ Αν τών η. Ο συνάδελφος Β ενέρης.
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Κος ΒΕΝΕΡ ΗΣ :
Αυτή πο υ κάνουμ ε σήμερα συνάδελφοι είναι μια μ εγ άλη κο υβέν τα,
μεγάλη συζήτηση και δεν περιορίζεται μόνο στο εάν οι συγκεκριμ ένες
σχολές θα ενταχτούν ή όχι στο Τεχνικό Επιμελητήριο οι απόφοιτοί
τους δ ηλαδή.
Αυτό κατά την άποψή μου είναι αυτονόητο από τη στιγμή που
δημιο υργο ύνται πο λυτεχνικές σχολές εντάσσονται τμήμ ατα μέσα στις
πολυτεχνικές σχ ολές, είναι αυτονό ητο ότι κάποια στιγμ ή διότι το ΤΕΕ
όπως είπε και ο σ υνάδελφος Πρωτον οτάριος είναι συν υφασμένα με τις
τεχνι κές σχο λές, θ α ενταχθούν στο Τ εχνικό Επιμελητήρ ιο.
Εκείν ο όμως που σήμ ερα συζ ητούμ ε στην ουσία επί της ουσίας
είναι η δημ ιουργ ία δύο νέων γνωστικών αντικειμ ένων. Βασικών
ειδικοτήτων. Αυτό λοιπόν είνα ι μία πολύ μεγάλη συζήτηση.
Με
αφορμή λοιπόν τις δύο αυτές σχο λές οι οποίες λειτο ύρ γησαν και σαν
πολιορκητικός κριός, έτσι εγώ το αν τιλαμβάνομαι και πράγματι έχουν
ωριμάσει οι συνθ ήκες εδ ώ και 15, 2 0 χρόνια πόσο λειτουργο ύν, εγ ώ
θυμάμαι και ως εκπρόσωπος νησιωτικο ύ τμ ήματος ΤΕ Ε είχαμε κάν ει
συζ ητήσεις με την σχολή οικονομίας.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κος ΒΕΝΕΡ ΗΣ :
Είμαι φακελωμ ένο ς. Είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει για την
ένταξή των μελών τους στο Τ εχνικό Επιμελητήριο ό μ ως θα θέλω στο
εξής να δώσο υμε μία μεγάλη προ σο χή διό τι στην ο υσία δημιουργούμ ε
νέες κα τευθύν σεις. Πριν ειπώθηκε α πό τον πρόεδρο ότι δύο χιλιάδες
ειδικότητες, σωστά; Δύο χιλιάδ ες ειδικό τητες στην πλειοψ ηφία το υς
του εξω τερ ικο ύ, έρ χονται να δούμ ε που θα το υς εντάξο υμε κα ι που θα
μπουν.
Άρα λοιπόν α υτό είναι μία πο λύ μεγάλη κο υβ έντα, κατά την
άποψή μου θα έπρ επε να έχ ει δρ ομο λογηθ εί αυτή η συζήτηση από το
να δημιουργ ήσο υμ ε δύο νέες ειδικότητες, α υτό θα έπρεπε να έχει
γίνει να δούμε α υτές τις 20 00 ειδικότητες σε ποιο βα σι κό γνωστικό
αντικείμενο θα τις εντάξο υμε. Να δημιουργο ύσαμ ε λοιπ όν αντί για 13
που έχ ει σήμερα ν α δημιουργούσαμε 20 βασικά γνωστικά αντικείμ ενα
στις οποίες θα εν τάσσαμε ό λο υς το υς μηχανικούς.
Δεν έγιν ε έτσι, πιστεύω το πάθημα να μας γίνει μάθημα στο
τέλος, να δημιο υργήσο υμε τις προ ϋποθέσεις των νέων γνωστικών
αντικειμέν ων και μετά να εντάσσο υμε τους από φοιτους των επιμέρο υς
σχολών, νομίζ ω ό τι αυτή θα ήτανε μ ία σωστή διαδικασία και έτσι θα
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έπρεπε να είχαμε κινηθ εί, ωστόσο δ ημιο υργήθ ηκαν τετελεσμένα από
τα οποία αυτή τη στιγμή δ εν μπορο ύμ ε να πάμε πίσω.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Ο συν άδελφος Ανδρεδά κης.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ :
Καλησπέρα και π άλι από εμ ένα. Θα κάνω πρώτα ένα σχόλιο, εγώ
νομίζω ότι ο ι 13 ειδικότητες που έχουν υπάρξει α υτή τη στιγμ ή
πιθανότατα δεν χρειάζονταν 13, πιθανότατα κάποιες από τις 4
καινούργιες θα έπρεπε να έχουν μπει σε ήδη υπάρχουσες ειδικότητες,
χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι ειδ ικότητες α υτές ο ι παλιές οι πιο
κλασι κές αυτές είν αι και άλλη δ εν είν αι, άλλη δεν υπάρχ ει ποτέ.
Εγώ θα τοποθε τηθ ώ μόνο για την μ ία από τις δ υο σχο λές για τί
νομίζω ό τι πρέπει να έχο υμε μία καλύτερ η συνοχ ή θ α τοποθετηθώ
άλλος από την παράταξή μου για την δεύτερ η. Εγώ θα τοποθετηθώ για
το ΣΕΜ ΦΕ.
Κατ’ αρχήν η πρώτη παρατήρηση είν αι, το οποίο προ κύπτει και
απ’ αυτές τις δ ύο κουβ έντες που κάνουμε αλλά προκύπτει και από
άλλες σχ ολές που υπάρχουν και πιθα νώς θα έρθουν στο μέλλον, από
σχολές που έχο υμ ε αντιμετωπίσει στο παρελθόν στο πρόσφατο ή στο
πιο παλιό, η εμπειρία δείχνει ό τι αυτό πο υ είναι σωστό να γίνεται
είναι όταν υπάρχει ένας σχεδιασμός για μία νέα σχολή που είναι
μηχανικών.
Να υπάρχει μία κουβ έντα μία ενημ έρωση με το Τεχνικό
Επιμελητήριο προ κειμ ένο υ να υπάρχ ει η γνώμ η για το αν τελικά αυτή
η σχο λή πρέπει ν α είναι με ένα συγκεκριμέν ο αντικείμενο ή με ένα
λίγο δια φορετικό προσοχή για να μ ην πιεστεί κάποιο ς δεν εννοώ ότι
πρέπει οπωσδ ήπο τε νάναι το πρόγραμμα ένα εντελώς συγ κεκριμ ένο,
υπάρχει η ακαδ ημ αϊκή ελευθ ερία, υπάρχει επιθυμία των τμ ημάτων να
κινηθο ύν προς μία κατεύθυν ση έτσι για να καταλαβαίνουμε τι λέμ ε.
Αυτ ό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμ ής.
Τα τελευταία χρόν ια που είδαμε τη 1 0ετία του 90 ειδικά και πιο
πριν βέβαια, δ ημιουργήθ ηκαν σχο λές χωρίς να έχ ει γίνει α υτό το
πράγμα με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήμα τα. Κύριο και πριν μπω
στο ΣΕΜΦΕ οι μηχανικοί παραγωγής και διο ίκησης ας πο ύμε
κοντεύαν ε να πάρουν σύνταξη και δ εν είχαν ε προεδρικό διάταγμα με
κατοχ υρωμ ένα δικαιώματα να ξέρο υν τι κάνο υν. Κάθ ε Νομαρχία το υς
αντιμετώπιζε δια φορετικά. Έ τσι;
Πραγματικά, κάποιος μου είπε ότι κάποιες κα τηγορ ίες γ υναικών
που δικα ιο ύνται π ρόωρη συν ταξιοδό τηση πιθανώς να έχουν από ΜΠΔ
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να έχο υνε κατοχυρώσει μέχρι και συν ταξιοδο τικό δικαίωμα. Για να
καταλάβο υμε τι γιν ότανε και πως δημ ιουργο ύνταν.
Τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρουν κατ’ αρχήν θέμα τα τα οποία
βάζουμε ως τυπικά δηλαδή αν μ πορούμε να συζ ητήσο υμ ε τώρα μόνο το
θέμα της ένταξης ή και το θέμα ενός περιγράμματο ς και τα λοιπά,
αυτά είναι ζ ητήμα τα δικά μας. Το πώς θα πάνε για να εγκριθο ύν στο
Υπουργείο ή όπο υ χρειάζεται να εγκριθούν α υτό είναι άλλη κουβ έντα
αλλά το ό τι μπορούμε να τα κο υβ εντιάσο υμε και να ανοίξουμ ε μια
κουβέν τα μπορούμ ε και εγώ αυτό θ έλω.
Εγώ τη σχο λή το υ ΣΕ ΜΦΕ για την οποία θα τοποθετηθώ την
παρακολούθ ησα ο υσιαστικά από την αρχή της, ήμο υν φοιτητής ό ταν
ψηφί στηκε η ίδρ υσή της και όταν μπήκανε οι πρώτες 2, 3 χρονι ές
φοιτητών, ήταν ε μία σχολή μ ε πάρα πολύ υψ ηλό επίπεδο από την αρχ ή,
ήτανε μία σχολή η οποία τα υτόχ ρονα είχ ε να το πω είχ ε αντιμετωπίσει
αντιδράσεις και προβλήματα, είχ ε αντιμετωπίσει αντιδ ράσεις από το
φυσικό και το μαθηματικό αρχικά το υ παν/μίου, εν συν εχεία πιθανώς
αντιμετώπισε και α ντιδράσεις και από άλλες σχο λές μ ηχ ανικών.
Υπό την ένν οια ότι δεν πρέπει να κρ υβόμαστε. Ό ταν θα έρθουμε
και θα πούμ ε ότι πρέπει οι άνθρωπο ι που θα γραφτούν που προτείνω
εγώ να γραφτο ύνε στο Τεχν ικό Επιμ ελητήριο θα πρέπει ν α πούμε ότι
κάνουν ε και κάποια πράγματα, θα έχο υνε λοιπόν κάποια
επαγγελματικά δικαιώματα.
Και τότε σαφώς κάποια απ’αυτά τα
πράγματα τα οποία θα πάρουν είνα ι πράγματα τα οπ οία έχο υν και
ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ε ίμαι ξεκάθαρος.
Και πρέπει να είμ αστε το ξέρο υμε αυτό, πρ έπει να το ξέρο υμε
γιατί είπα πριν για τους ΜΠ Δ οι ο ποίοι κάνανε τό σα χρόνια για να
έχουν ε προεδρικό διάταγμα και επαγγελματικά δικαιώμ ατα, αυτό δ εν
είναι δυνα τόν να γίνει αυτή τη στιγμή.
Αντιθέτως, α υτή τη στιγμ ή αν εγκριθούν όπως λέω εγώ, θα
πρέπει τώρα, τώρα, δεν με ενδιαφέρει αν νομικά έπεται, δεν έχει καμία
σχέση α υτό . Το ν ο μικά έπ εται σημαίνει ό τι νομικά έπεται η κα τάθεση
κάποιου πράγματο ς. Η έκδο ση ενός προεδρικο ύ δια τάγματος με ΦΕΚ
όχι η επεξεργασία. Εγώ λοιπό ν λέω ότι αν σήμερα γίν ει αποδεκτή η
σχολή, σήμ ερα, σήμερα θα πρέπ ει ν α ορίσο υμε τη δια δικασία και να
βάλουμ ε ένα χρονο διάγραμμα για να καταλήξο υμ ε άμεσα, άμεσα, έτσι;
Σε προεδρικό διά ταγμα το οποίο θα δίνει και δικαιώματα.
Η
διαδικασία νομίζω ότι υπάρχει .
Για μένα λοιπόν σίγουρα θα πρέπει ν α γίνει δ εκτή η εγγ ραφή των
αποφοίτων το υ ΣΕ ΜΦΕ, κατά την ά ποψή μο υ αυτό θα είναι κάτι το
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οποίο θα έπρ επε ν α έχει γίνει πάρα πολλά χρόν ια πριν , μέχρι και οι
τόσες αλλαγές το υ προγράμματος οι οποίες γίνανε δ εν ξέρω ας πο ύμε
αν και σε ποιο βα θμό ήτανε ό λες το υς απαραίτητες, μία διευκρίνιση
έχω την εντύπωση το θέμα μ ε την διδ ασκαλία στα σχ ολεία έχει λήξει.
Εάν, δεν ξέρω, αν το ξέρει κάποιο ς, νομίζω ότι έχει λήξει το
θέμα νομίζω ό τι κάποια στιγμή οι ά νθρωποι έπρεπε να π άνε ΣΕΛΕΤ Ε
μετά εί χε και προσέφερε η σχ ολή μαθήματα παιδαγωγικά τα οποία
όποιος τα έπαιρνε έπαιρνε ένα συγκεκριμένο, μία συγκεκρ ιμέν η
βεβαίωση από την ίδια την σχο λή, αυτό πρέπει να πω το 5 το 6 κάπου
εκεί και στη συν έχεια νομίζ ω ότι έχει τελειώσει το θέμα και δεν
χρειάζεται ούτε α υτό.
Ξαναλέω λοιπόν ο πωσδήπο τε ναι στην εισαγωγή, όμ ως για να
μην ακο λο υθήσουμε τα παραδείγματα το υ πρόσφα το υ παρελθόν τος
τώρα πρέπει να βάλουμ ε τον οδικό χάρτη για τα επαγγελματικά
δικαιώματα.
Και το λέω για τί εκεί πέρα είναι στη συνέχ εια όλο το μεγάλο
ζήτημα ας το πούμε έτσι και δ εν θέλω να συμ βεί το ίδιο που συνέβ η
και με ά λλο υς. Να τους βάλο υμε και ας πούμε δικές μας αντιθέσεις να
στερήσουμ ε τα δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να έχο υν.
Αυτά και ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδ ελφε. Το λόγο έχει ο συνάδ ελφος Γιαννόπουλος.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Πολύ σύντομα κατ’ αρχάς να πω εδώ ότι ο δικός μα ς ο ευρ ύτερος
χώρος ας πούμε είχε θ έμα με την ίδρυση ακόμα της σχο λής της
ΣΕΜΦΕ όταν αυτή φτιάχτηκε γιατί η σχολή της Σ ΕΜΦΕ για ν α
είμαστε ειλικρινείς φτιάχτηκε επειδή οι καθηγητές των γενικών εδρών
του Μετσο βίου Πο λυτεχν είο υ, Κύριε Κρεμαλή αν γίνεται,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφε Κρεμαλή, Ανδρ εδάκη δεν ακούμ ε.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Λοιπόν, υπ ήρχε ουσιαστικά φτιάχτηκε για να μπορούν ν α εξελίσσονται
και να έχο υν μία ισόνομ η αντ ιμ ετώπιση οι καθηγ ητές που ήταν στις
γενικές έδρες, α υτό δεν απέτρεψ ε εγ ώ ήμο υν μαθητής τότε αλλά δ εν
επέτρ εψε στη συν έχεια να μην έχ ο υν ισό τιμ η αντιμετώπιση σε μία
σειρά συγκρ ούσεων στα προγράμματα σπουδών των δια φ όρων σχολών,
θυμίζω ότι το 200 6 ας πούμε σε μία ενδιάμεση αλλαγ ή προγράμματος
σπουδών σχο λής πολιτικών μ ηχ ανικών ό λα τα μαθήματα πο υ
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διδάσκον ταν από καθηγητές του ΣΕ ΜΦΕ περικόπ ηκαν , γιατί δεν ήταν
συμμ έτο χοι στη Γενική Σ υνέλευση το υ τμήματος και άρα δεν έ παιζαν
ρόλο στον συσχετισμό της σχ ολής.
Αλλά α υτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργείται μια αντικειμ ενική
πραγματικότητα ό τι έχο υμε αποφοίτους περίπου 2 0 χρόνια ας πούμε
μπορεί να κάνω και λάθος, αν δ εν κάνω λάθος κάπο υ τόσα πρ έπει
νάναι, οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα οι οποίοι έχουν αντικείμενο , οι
οποίοι σε άλλες χώρες που έχο υνε μ εγαλύτερ η βιομ ηχα νική ανάπτυξη
από την Ελλάδα β ρίσκο υν και δουλειά με άλλο υς όρο υς στο υς ίδιο υς
τομείς με εμάς και ούτω καθεξής.
Αυτό το οποίο θέλω να κλείσω το συγκεκριμέν ο κομμ ά τι και να
πω ότι εμ είς τοποθ ετο ύμαστε υπέρ το υ να ενταχ το ύν οι απόφοιτοι της
ΣΕΜΦΕ στο ΤΕΕ είναι ότι είναι λίγ ο βιωματικό, πως κάνανε καμιά
φορά οι φιλελεύθ εροι, συγνώμ η αν υπάρχει κανένας εδώ πέρα, στα
f acebook και αυτά, είχα έναν συμφο ιτητή ο οποίος είχ ε τελειώσει τη
ΣΕΜΦΕ και ήμα σταν μαζί στο μ εταπτυχιακό της υπολογιστικής
μηχανικής.
Αυτός ο συμ φοιτητής μο υ έχον τας κάνει κυρίως το υς χώρους ας
πούμε διπλωμα τική το υ και τα λοιπά, στο υς μαθ ηματικούς χώρο υς κλπ,
έμειν ε και κάνει τελειώνει τον Γενά ρη το δι δακτορικό του στον τομ έα
στατι κής του πο λυτεχν είο υ το υ Μονάχου, της σχ ολής πολιτικών
μηχανικών.
Θέλω να πω ότι είναι λίγο σχο λαστικισμός να προσπαθούμε να
βρούμ ε ένα οι απόφοιτοι της σχολής αυτής πρέπει να έχουν
δικαιώματα ή όχι υπό αυτή το πρίσμα που πήγ ε να γ ίνει πριν, ποια
σχολή κάνει bi o me chanics και bioen g ineering και τέτο ια και τα λοιπά,
βέβαια εντάξει μας έχει συν ηθίσει και αυτό το όργανο και η ηγεσία
εννοώ η ευρύτερ η ηγεσία το υ ΤΕΕ με δεδομ ένο υς συσχετισμο ύς σε
τέτοιες συζ ητήσεις, όταν τα επαγγελμα τικά δικαιώμα τα που παίρνει
μπορείτε να πάρετε το λόγο μ ετά, για τί δεν α κο ύω τι λέτε.
Όταν η εκάστοτε επαγγελματική ομ άδα παίρνει επαγγελματικά
δικαιώματα να της φαίνον ται ό λα καλά και όταν φο βάται ό τι μπορ εί
κάποιος να περιστείλει ας πο ύμε ή να μοιραστεί ένα επαγγελματικό
δικαίωμα με τη δική τους ειδικότητα, αρχίζο υν και βγάζουν
προγράμματα σπουδών, βιβλία το υ εξωτερ ικο ύ, υπο κεφά λαια της ύλης
των σχ ολών και ο ύτω καθ’ εξής.
Πιο σύν τομα για το 2 ο ζήτημα το ζήτημα των μηχανικών
οικονομίας πο υ τέθηκε, εκεί υ πάρχει ένα ερωτημα τικό όχι στο τι
επάρκεια έχο υν επ ιστημονικά οι συγ κεκριμέν οι συνάδ ελφοι αλλά στο
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αν εμπίπτουν στα αντικείμενα τα οποία καλείται συνο λικά να
αντιμετωπίσει το Τ ΕΕ και α υτό πιάνει και επίσης κο υβέν τες πο υ έχ ουν
αρχίσει εδώ και 1 0 χρόνια και στις σχολές τις διά φο ρες, στη σχολή
που ήμο υν εγώ τό τε ας πούμε έμπαινε ζήτημα να έχουν οι πολιτικοί
μηχανικο ί ρο ή που να ασχολείται μ ε τα οικον ομικά.
Το γεγονός ότι υπάρχουν απόφο ιτο ι, αυτό δ εν σημαίνει όμως,
αυτό διαρ κώς εμ είς διαφωνούσαμε, διαφώνησαν και ο ι περισσό τερ οι
καθηγητές της σχ ο λής λέγοντας ό τι εμείς δεν ήμα σταν οικονομ ολόγοι.
Το γεγονός ότι κάποιοι απόφοιτοι των σχο λών μηχανικών έχο υν πάει
στην Αμ ερική ή στο Ci t y του Λονδ ίνου και το έχο υν ε γυρ ίσει στο
f inance δεν σημα ίνει ότι ο ι μηχαν ικοί έχ ουν αυτό το πράγμα ως
αντικείμενο .
Είναι κο υβέν τα για το Οικονομικό Επιμελητήριο α υτή με βάση
και την κο υβέν τα μπορεί να μ ην την κατά λαβα ακριβώς γιατί δ εν έχ ω
τις αντίστοιχ ες επ ιστημονικές γνώσεις αλλά και η παρουσία ση των
υποψηφίων ας πούμε των εκπροσώπ ων συγνώμ η για το λάθος,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κύριοι συνάδ ελφοι μία διευκρίνι ση, είναι διπλωματο ύχο ι πολυτεχνικής
σχολής.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Ναι ξαναλέω, οι μηχανικοί οικον ομίας σας λέω αυτό είναι ένα
ευρ ύτερο ζήτημα που έχ ει ανοίξει παντού, δ ηλαδ ή έχ ει ανοίξε ι και σε
άλλο υς κλάδο υς. Έχει ανοίξει και στο γεωπονικό. Κάποτε το
γεωπονικό απέκτησε τμ ήμα οικονομικής διαχείρισης και έφτασε αυτό
το τμ ήμα κάποια στιγμή να μην κάνο υν τα βασικά μαθήματα εκεί πέρα
και αντίστοιχα τμήματα που έχ ουν επιχειρ ηθεί να ανοίξουν κ αι α λλο ύ
και να έχο υν τα δικαιώματα και τα μ εν και τα δε.
Δεν είναι το ζ ήτημ α να έχο υν τα μεν και τα δε κατά την δική μο υ
εκτίμ ηση είναι ό τι δεν εμπίπτει σ’α υτά που καλείται το ΤΕΕ, δεν είναι
ότι θα μπουν και θ α πάρουν κάποιοι από τα δικαιώμα τα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μπορείτε να λέτε όποια άποψη θέλετε
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Την δι κή μας άποψη.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι απλώς να μην θέτο υμε α λλιώς το θέμα.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Δεν είπα τη δικιά σας
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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Είναι διπλωμα τούχ οι πολυτεχνικής σχολής που μ ε βάση το 1225 το υ
81 είναι στην αρμο διότητα του ΤΕΕ.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Εντάξει Τ έλος πάντων, νομίζω ήταν ε σαφής ο διαχωρισμός αυτό πο υ
λέτε και τώρα δεν ξέρω αν έχει, ένα τελευταίο, υπάρχ ει ένα ζήτημα, Είμαστε αρνητικο ί. Θεωρούμε ό τι πρέπει να υπάρξει ξεχωρ ιστή
ψηφο φορία κατ’ αρχάς, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Και
τοποθετούμα στε επ ιφυλακτικά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Και το τελευταίο, υπάρχουν και άλλα τμήμα τα και το κλείνω,
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφε ολοκλήρωσ ες;
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Ένα τελευταίο υπάρχει ένα τμ ήμα, δεν ξέρ ω αν έχει τεθ εί μ ε τμήμα τα
όπως αυτό της επιστήμης υλικών των Ι ωαννίνων πο υ είναι τμήμα
πολυτεχνικής σχολής με αντικείμ ενο το οποίο είναι σα φώς τέτοιο και
τα οποίο πρέπει να τεθεί αν όχ ι σήμ ερ α, ΟΚ το καταλαβαίνουμ ε,
πρέπει να τεθεί το επόμενο διά στημα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν αποτελεί θ έμα συζ ήτησης αυτή τη στιγμ ή.
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Ναι απλά εμπίπτει στον ευρ ύτερο κύκλο αυτής της συζήτησης οπότε το
βάζουμε εμείς
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όπως εν ημέρ ωσα το πρω ί ό λες οι ειδικότητες στην επόμεν η
αντιπροσωπεία οι 2000 θα ενταχθούν στις βασικές ειδικό τητες. Οι
μηχανικο ί των υλικών έχ ουν ήδη ενταχθεί με απόφαση της διοικο ύσας
στο υς χημικο ύς μ ηχανικούς. Ο συνά δελφος Γιανναδάκης.
Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑ Κ ΗΣ :
Λοιπόν ξεκινάω μ ε μία διαπίστωση η οποία θα πρέπει να μας
προβλημα τίσει σε σχέση και με α υτό που κάνο υμε τώρα.
Και νομίζω ό τι αν αδείχτηκε από συν αδέλφους πριν. Τ ο πρώτο
είναι ό τι ο υσιαστικά είχαμε μ ία κα τά συρρ οή ίδρ υση τμημά των όπου
το ίδιο το Τεχν ικό Επιμελητήριο έλε γε ότι δεν θα πρ έπει να ιδρ ύοντα ι
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αν δεν συνοδεύετα ι από ένα περίγρα μμα επαγγελματικών δικαιωμάτων
ή πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως θες να το πεις
Κώστα μ ου, φίλε μ ου.
Αλλά εν πάση περ ιπτώσει το τι μ έλλει γεν έσθαι για αυτούς που
τελει ώνουν μία σχ ολή ένα τμ ήμα, ν α ξέρουν οι γονείς τα παιδιά τι
πάνε να κάνουν. Προσπαθούμε δ ηλαδή σήμερα σε μία συζήτηση η
οποία προφανώς εδώ δεν γίνεται για πρώτη φορά αλλά γίνεται με μία
ένταση, να θεραπεύσουμ ε παθογένειες δεκα ετιών και είναι λογικό
λοιπόν να υπάρχο υνε και προ στριβ ές και διαφορ ετικές αντιλήψεις.
Ένα όμως πράγμ α δεν πρέπ ει να γίνει.
Ε κμετάλλευση των
παιδιών που είτε τελειώσανε είτε τελειώνο υνε είτε θ α τελειώσο υνε
είτε για εκλογικο ύς λόγο υς είτε για ακαδημαϊκο ύς λόγους είτε γ ια
λόγους πο υ σχ ε τίζ ονται και μ ε τα δ ύο μαζί. Για να είμα στε ξεκάθαροι.
Το δεύτερο ζ ήτημ α είναι ό τι ό ταν χαρακτηρίζουμ ε μία βασική
ειδικότητα ο υσια στικά αναφερόμα στε σε έναν πυρήνα ο οποίος
προφανώς πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο πρόγρ αμμα σπουδών
αλλά και σε αυτό που χαρακτηρ ίζει την ειδ ικό τητα. Και γι’αυτό
μιλάγαμε για βασικές ή αποκλειστικές δραστηρ ιότητες ή και για
διαμοιραζόμενες π ου ήτανε κυρ ίως στη λογική όχι της αυτοδ ύναμης να
το πω έτσι άσκησης αλλά συνεπικουρ ούμεν ες ή μερικώς προσβάσιμες.
Αυτά τα δύο λ οιπ όν πρέπει να τα α παντήσο υμε επί της ουσίας
όταν συζ ητάμε για βασικές ειδικό τητες γιατί αν δ εν τα απαντήσο υμ ε
θα είμαστε πάρα πολύ ευχάρι στο ι στο πρώτο ημίχρ ονο, στο δεύτερο θα
μας κυνηγά ει και ο διαιτητής όχι μόν ο οι φίλαθλοι. Δημήτρ η μο υ μετά
από 40 χρόνια να αλλάξω από Παναθηναϊκός δεν γίν εται, συγνώμ η.
Έρχομαι τώρα για να συμπληρώσω αυτό και να πω ότι πριν έγινε
ένα λάθος εδώ μ έσα. Και έγινε έν α λάθος το οποίο προφανώς δεν
ήτανε συν ειδ ητό αλλά άρχισε να γίνεται μία ανάγνωση καταλόγο υ
μαθημάτων. Είτ ε κατά απαίτηση είτε κατά παράκληση είτε οτιδήπο τε.
Εάν εμείς διο λισθήσουμ ε σε μία λογική ον ομαστικής κα ταγραφής τότε
με τον ίδιο ακριβ ώς τρόπο αν πάρετε ένα πρόγραμμα σπουδών ενός
ΤΕΙ θα πρέπει να σας πει ό τι αφο ύ το υς ίδιο υς τίτλο υς έχο υμ ε, ρ ε
παιδιά να κάνουμε τα ίδια.
Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχ ή και πρέπει λο ιπόν να
καταλήξο υμ ε γιατί άκουσα και τον συνάδελφο τον Γιαννόπουλο που
είπε κάτι σε σχ έση μ ε τα στα τικά, νομίζω και γι’αυτό έκανα και την
ερώτηση πριν και στον κύριο Κοσμήτο ρα και θ έλω τώρα πλέον να
τοποθετηθώ όχι α πλά με ερ ώτηση, εάν μπορούμ ε στη διαδικασία να
υποβαθμίσο υμε σε τέτοιο βαθμό την προερχόμεν η γν ώση η οποία
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μοντελοποιείται για να μπορέσει να δώσει λύση, τό τε το μόνο που
χρειαζόμαστε είναι το Τ ΕΕ κανον ισμός και οδ ηγίες. Και μετά όποιος
ξέρει ελληνικά να διαβάζει ας το κάνει.
Και το λέω αυτό τόσο αιχμ ηρά γιατί στο τέλος δεν θα είναι
συν τεχνια κό το ζ ήτημα για το αν θα πάρει κάποιος μία δραστηριότητα
που δεν την είχε ή που θα την πάρει γιατί καλώς θα την πάρει για τί
την δι δάσκεται.
Αλλά δεν γίν εται εμείς οι ίδιοι εδώ μέσα να κάν ουμε μία
συζ ήτηση πο υ να λέει ότι αν σο υ δώσω εγώ όλα τα στοιχεία για το πώς
συμπερ ιφέρεται δ υναμικά ένα μοντέλο στη σεισμική καταπόνηση, δ εν
χρειάζεται να έχεις πολιτικό μηχαν ικό για να σου κάνει στατικά.
Μπορεί να είναι π άλι κάποιος ο οπο ίας ξέρει να κάν ει πεπερασμένα
στοιχ εία, άρα θα πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει την
μελέτη. Εάν θεωρο ύμε κάτι τέτο ιο εδ ώ μέσα, τό τε έχουμε πολύ σοβαρό
πρόβλημα.
Επιστημονικό πρό βλημα έχο υμε.
Λοιπόν, έρχομαι, μ ισό λεπ τό, και λέω ότι ένα κομμάτι το οποίο
και μ ε προβ λημα τίζει και αυτό έτσι όπως συζητιέται γιατί μπήκε ένα
θέμα τελικά οι από φοιτοι μίας πο λυτεχνικής σχο λής που έχει ας πούμ ε
ως πυρ ήνα το κομμάτι το οικονο μικό, μηχανική ο ικονομίας και
διοίκησης και ό λα αυτά, μήπως θα έπρεπε να απευθυνθούν σε ά λλο
Επιμελητήριο;
Η άποψή μου η π ροσωπική είναι όχι. Γιατί δ εν υπάρχ ει πλέον
διαδικασία η οπο ία να μην εμπεριέχει μ έσα οικον ομοτεχνική ή
τεχνοο ικον ομική ό πως θέλετε πείτε το μελέτη. Εάν εμείς οι ίδιοι που
τώρα δ ηλαδ ή δεν νομίζω ό τι υπάρχει δραστηριό τητα ή έργο
αποσυνδέσουμε την δραστηριότητά μ ας από την οικονο μία, είναι σαν
να λέμ ε ό τι εμ είς είμαστε γενικό τερα φιλό σοφοι και υπάρχουν κάποιοι
άλλοι πο υ βγάζουν τα νούμ ερα.
Και αυτό στρα τηγικά για την ανάπτυξη του Τε χνικο ύ
Επιμελητηρίο υ κα ι το ρόλο πο υ μπορεί να παίξει σαν τεχνικός
σύμβο υλος το υ κράτους δεν είναι κάτι το οποίο μ πορούμε να το
αφήσουμ ε να βγει παραέξω, θυμίζω ούτως ή άλλως κάτι τελευταίο
παράδειγμα, η έγκριση του ΚΕΝ Α είχ ε μέσα μο ντέλο κόστους
ανάλυσης κύκλο υ ζωής. Δηλαδή μ ην τρελαθούμ ε και μόνοι μας και
μην βγάζουμ ε και τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
Δεν είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαστε αδιάφοροι με τα οικονομικά
της τέχν ης και της επιστήμ ης. Άρα προφανώς είναι ο ορισμός της
βασικής αρμοδιό τητας ε ίναι πιο εμφαν ής στο κομμάτι αυτό,
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καταλαβαίνω β έβα ια ότι υπάρχει κα ι ένα brand na me του ΕΜ Π το
οποίο το σέβομαι, αλλά θα πρέπει όπως ξεκίν ησε και το είπε πολύ
καλά ο συνάδ ελφο ς ο Γιαννόπουλος από ένα γενικό τμ ήμα το οποίο
έγινε σχο λή γιατί και εμείς είχα με γενικό τμ ήμα στην Π άτρα, να δούμε
το γενι κό τμήμα θεράπευε βασικές επιστήμ ες και αριθμητικά
μαθήματα, μαθήμ ατα αριθμητικής ανάλυσης και μεθόδων στα
πολυτεχνικά τμ ήμ ατα ή σχο λές όπως λέγον ται στο Ε ΜΠ, εδ ώ όμως
είναι ανάποδη η διαδικασία.
Εδώ θα πρέπει ν α δούμε μ ε ποιο τρό πο συνδ υάζεται η γνώση και
η συνεργασία και διαμοιραζόμενες και ουσια στικά οι δ ιεπιφάνειες με
όλες τις ειδικό τητες. Για τί ναι βεβαίως να υπάρχουν γιατί έτσι και
αλλιώς και να μ ην τους πούμ ε εμείς ό τι δ εν σας θελουμ ε. Οι άνθρωποι
αυτοί δ εν θα χαθούν. Για να μην τρ ελαθο ύμε κιόλας εδώ μέσα. Δεν
μας ζητάνε χάρ η.
Εχουν ε μία νορμ αλ γι’αυτό και το ΣΤΕ λέει ό τι ρε παιδιά
απαντήστε, να έχ ουν ένα δρόμ ο. Αλλά όμ ως πρέπει να γίνει πολύ
σαφές και γι’α υτό και θεωρώ και κλείνω με αυτό ότι είναι πολύ
σημαντικό για να μην έχουμ ε λάθος απαντήσεις σε λάθ ος ερωτήμα τα,
ενδεχομ ένως το πιο σοφό θα ήτανε τον Φλεβάρη να έχουν ωριμά σει
αυτά που είπαμε και για τα περιγράμματα για τι ακριβώς, πως ακριβώς
εννοούμε το να μπούνε γιατί αν δεν κάνουμ ε αυτό κα τά βάση μάλλ ον
θα πάμε είτε σ’αυτό που είπαμε με τον διαιτητή είτε πρόσκαιρα εν
όψει των εκλογών το υ ’1 9 κάποιοι να εγγραφο ύν μ έλη του Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ έτσι ώστε κάποιο να γυρίσο υν να πο υν στις σχολές να
παιδιά εμείς σας κάναμε μηχανικούς ελάτε να ψηφίσετε στις εκλογές.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδ ελφε. Ο συνάδελφος Αθανασόπουλος.
Κος ΑΘΑΝΑΣ ΟΠ ΟΥΛΟΣ :
Εγώ θα ξεκινήσω από την ρήση τον σχολιασμό του Αντώνη το υ
Πρωτονο τάριο υ, είπε χαρακτηριστικά μετά το απόσταγμα 40, 50
χρόνια επιμελητηρ ιακής εμπειρίας πότε θα γί νουμε κράτος. Κατ’
αρχήν επ ειδή αυτή είναι μ ία ... διαδικασία το πό τε θα γ ίνουμ ε κράτος
και κανείς δ εν μπο ρεί να απαντήσει θα πρέπει εμείς πρ ώτα να γίνουμ ε
Τεχνικό Επιμελητήριο. Το κάθε κύττα ρο να μπορεί να τακτοποιήσει τα
εν οίκω.
Και τι θέλω να πω. Για μένα σήμ ερα αναζητείται ο πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμ ελητηρίο υ. Ποιος είναι ο πρόεδρος; Γιατί το λέω α υτό;
Γιατί πέρα από την περιπτωσιο λογία αν έχουμε να εντάξουμε κάποιες
ειδικότητες ή να δ ημιο υργήσο υμε ν έες βασικές ειδ ικό τητες, θα πρέπει
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ο πρόεδρος θεσμικά μιλά ω δεν είναι προσωπικό και είμαι
υποχρεω μένος να υπερασπιστώ τον πρόεδρο αυτή τη στιγ μή, θα έπρεπε
να έχει έρθει με μ ία πρόταση, με μ ια νόρμα, με ένα κανόνα, πότε το
Τεχνικό Επιμελητήριο προχωρά σε δ ημιουργία νέας βασικής
ειδικότητας και πότε εν τά σσει ανάλογα με το αντικείμεν ο το
πρόγραμμα σπουδών και, και, και στις υπάρχο υσες βασικές
ειδικότητες.
Μπορεί να το κάνει αργότερα. Γιατί θ α τοποθετηθ εί. Γιατί το να
ακούω τώρα το υς σημ ερινο ύς τεχνίτες της εξουσίας, τη ΡΙΖΟΠ ΡΟΜ
και να λέει από το υ βή μα τος έχο υμε 13 βασικές ειδικότητες για μας θα
έπρεπε να είναι λιγότερ ες αλλά ψηφίζουμε να γίνουν 1 4 τώρα και θα
δούμε για την 15 η . Καταλαβαίνω εκλογ ές έχο υμε, αυτή τη στιγμ ή
παίζουμε όλο ι στην πλάτη, μάλλον παίζουμε και θα βάλω όλο υς μας.
Όσοι είμαστε στη ν αίθουσα. Παίζο υμε στην π λάτη των αποφοίτων.
Για να μαζεύο υμ ε ψήφο υς. Α υτό δεν κάνουμ ε; Όχι βέβα ια.
Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια γιατί η αγαπητή πρόεδρος της
αντιπροσωπείας καλύπτει επαρκώς εν μέρει τα καθήκον τα του
προέδρου το υ Τ εχν ικο ύ Επιμελητηρίο υ.
Ακο ύστε να δ είτε συνάδελφοι,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφε
Κος ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ :
Δεν ανέφερα όνομ α και μπορώ να κάνω κριτική. Είναι δικαίωμά μο υ
ακόμα. Για μ ένα όπως είπε ο Κ υριακόπουλος ο Γιάννης, υπάρχει
πανεπιστημ ιακή κο ινότητα.
Υπάρχει πραγματική οικονομία κα ι υπάρχει και το Τεχνικό
Επιμελητήριο.
Που εμείς θα έπρεπε να ρυθμίζ ουμε εσωτερικά
τουλάχιστον το π ότε και πως δημιουργείται μία βασική ειδικότητα,
διότι αν π εριμέν ο υμε την πολιτεία πότε θα γίνο υμ ε κράτος αγαπητέ
Αντών η, θα δ ημιο υργηθούν και άλλες γενιές αποφοίτων. Θα πρέπει να
ξέρει η πολιτεία και η κάθε πανεπιστημια κή κοινό τητα ποιοι είναι οι
κανόνες το υ πότε δημιο υργ είται εννοώ εν τός το υ ΤΕΕ, πότε
δημιο υργείται βασική ειδικότητα και πότε εν τάσσεται.
Γιατί το επόμενο θέμα θα τοποθετηθώ και στο επόμενο θέμα
όταν έρθ ει η ώρα του για τους μ ηχανικούς υλικών, έχουμε άλλη ν όρμα.
Εκεί εντάσσονται στο υς χημικο ύς μηχανικούς μ ε επιμέρους πρόσβαση
στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ά ρα για μένα είναι σαφές, δεν
θέλο υμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Ολο ι. Παπατζιλίκι παίζουμε α υτή τη
στιγμ ή και θα συν εχίσουμε να το παίζουμε γ ιατί το θέλο υμε.
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Για μένα λο ιπόν ναι πρέπει να ενταχθούν στο Τεχνικό
Επιμελητήριο οι ειδικότητες αυτές το αν όμως θα ενταχθούν σε
επιμέρο υς υπάρχο υσες βασικές ειδ ικότητες ή όχι, θα πρέπει να
κατατεθεί φόρμ α, είναι ευθ ύνη ό λων μας και βεβαίως και του
προέδρου το υ Τ εχν ικο ύ Επιμελητηρίο υ. Α υτά για την ώρ α.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ποιο νο ύμερο έχ ετε συνάδελφε; 818.
..........:
Θα ήθελα να κάν ω μία ενημ έρωση από την περιοχή της Δυτικής
Μακεδον ίας, επειδή τυχαίνει να είμ αι και στη ΔΕΗ στέλεχος και
νομίζω ό τι έχ ει ά μεση σχ έση μ ε τα θέματα πο υ συζητάμε σήμ ερα.
Είναι δύο δια φορετικά θέματα.
Το πρώτο, επειδ ή είμαι διευθ υντής στο ανθρώπινο δυναμικό
υγείας και όλα α υτά των ... σε πρό σφατες προσλήψ εις έκανε η ΔΕΗ για
μηχανικο ύς οκταμ ήνων με την ειδικότητα των μηχα νολόγων, δύο
συνάδελφοι μ ηχα νικοί της ειδικό τητας μ ηχανικών διοίκησης και
παραγωγής έκαναν ένσταση γιατί δ εν πήραν αυτούς και πήραν τους
άλλο υς δυο διότι είχαν κάποια μόρια παραπάνω κατά την κρίση το υς.
Ίσως λόγω ο ικο γ εν ειακής κα τάστασης και τα λοιπά, μια μοριοδότηση.
Το ΑΣΕΠ απέρριψε τις εν στάσεις τους διότι θεώρ ησε ότι δ εν
καλύπτο υν την ειδικότητα του μ ηχανο λόγου μ ηχανικού α μιγώς και είχ ε
μάλιστα ένα σχό λιο δισέλιδο, τρισέλιδο όπου περ ιέγρα φε παίρνοντας
κάποια επαγγ ελμα τικά δ ικαιώμα τα δεν ξέρω από πα λιά ή από τα
καινούργια, νομίζ ω παλιότερα, ότι δεν είναι μηχανο λόγοι το ΑΣΕΠ
αυτά έτσι;
Και είναι κάτι άλλο εν τάξει, κον τά, κάνο υν και κοινωνικά
θέματα, είχε μ ία περίεργ η επιχ ειρ ηματολογία πάντως αυτό το φέρνω
εδώ σαν π ληρο φορ ία.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
..........:
Όχι εγώ σας είπα τώρα για το ΑΣΕ Π.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
..........:
Εγώ το έφερα σαν πληρο φορία. Το 2 ο είναι το εξής, στην περιοχή της
Κοζάνης γίνεται μ ία μάχη για την συγχώνε υση των Τ ΕΙ με τα Α ΕΙ.
Δεν μπορ είς να π αρακολο υθήσεις εύκο λα γιατί έχο υν κάνει και ο ι
φοιτητές κα τάληψ η των τριών σχολών, οι 3 σχο λές π ου υπάρχο υν και
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είναι μηχανολόγ ων, οι παλιοί ενεργεια κοί μ ηχανικο ί, είναι
περιβάλλοντος και η σχ ολή των ηλεκτρονικών και δ ικτύων. Τα παιδιά
είναι σε κατά ληψη, έχο υν διάφο ρα θέματα, αμφισβητο ύν την
συγχών ευση και τα λοιπά. Αλλο ύ ήθ ελα να καταλήξω.
Ότι διαβάζοντας τον τοπικό τύπο και αυτό είναι που θέλω να
αποφύγουμε από εδώ και πέρα για να μην έχο υμε να επαναλαμβάνουμε
τα ίδια υπάρχει πρόταση ότι οι 3 σχο λές το υ πολυτεχνείου να γίνουν 9.
Μέσα σ’ αυτές τις 9 σχο λές περιλαμβ άνονται κάποιες από τις γνωστές
όπως χημικοί μηχανικοί, νέα σχο λή χ ημικών μηχα νικών, νομίζω
διάσπαση των μ ηχ ανολόγων σε 2, , 3 άλλες υπο ειδικότητες, δεν ξέρω
πως ακριβώς, δεν θυμάμαι τώρα γιατί δεν είναι και κάτι οριστικό,
μάλιστα υπ ήρχε και πρόταση για σχολή μ ε κατρόνικ. Ή με κατρον ικ
είναι η σχολή πο υ έχο υν συν ήθως στη Γερμανία οι μηχανικο ί πο υ
δουλεύουν στα εργ οστάσια της B M W και είναι μηχανολόγοι μεν α λλά
ξέρο υν κα λά από ηλεκτρον ικά.
Τι θέλω να πω. Ότι θα πρ έπει το Τ ΕΕ ο πρόεδρος, η
αντιπροσωπεία να έρθει σε πλήρ η επαφή με τον Υπο υρ γό Παιδείας μην
έχουμ ε τα ίδια, δ ηλαδ ή μην παρθο ύν αποφάσεις να ιδ ρυθούν σχο λές
έτσι αυθαίρετα πάλι στη λογική ό τι ν ομίζ ουμ ε ότι δ εν υπάρχει γιατί να
μην κάνουμ ε μία α κόμα σχ ολή εντάξει. Είναι θέμα το ο ποίο θα πρέπει
να το δούμε και να το προλάβο υμ ε. Αυτά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Ξιφαράς.
Κος ΞΙ ΦΑΡΑΣ :
Εγώ νομίζω σαν τεχνικός κό σμος αφού κριθεί η τεχνική επάρκεια και
δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί από εμάς ή οτιδήπο τε θα έπρεπε να λέμ ε
ότι όλοι οι συνάδελφοι που είναι από μηχανικές σχολές προφανώς να
έρθουν και να ενταχτούν. Όμ ως, αν δεν φρον τίσο υμ ε εμείς οι ίδ ιοι
είτε να προτείν ουμε ή να προετοιμάσουμ ε και τους μελλοντ ικο ύς
απόφοιτο υς ό τι ξέρετε κάτι, το ό τι σας λένε σε μία σχολή ό τι έχετε
τελει ώσει μηχανική, χ ωρίς να ξέρουν πο τέ τι επαγγελματικά
δικαιώματα έχο υν γιατί δεν το έχουν σκεφτεί.
Το έχο υμ ε αντιμετωπίσει πολλά χρόνια εμ είς κι όταν
τελει ώνουμ ε να το υς λέμε ό τ ι τελικά μπορεί νάστε και μηχανολόγοι
μπορεί και χημικο ί μηχανικοί μπορ εί και κάτι ά λλο και να μην έχο υν
πρόσβαση στο επαγγελματικό δικαίωμα. Και αν εξαιρέσεις την
πρόσβαση στο δ ημόσιο ή κάπου α λλού η αγορά αν έχεις τη γν ώση
όπως είπαν και ο κοσμ ήτορας της σχολής από το Α ιγαίο, ότι έχουν
85% πρόσβαση σε εργασία.

106
Άρα η ίδια η αγορ ά αν έχεις τη γνώση ή κρίν ει ό τι είσαι καλός
θα βρει τον τρόπο να σε απορροφήσει. Δεν είναι το ζητο ύμενο α υτό.
Εμένα αυτό πο υ με προβληματίζει είναι ότι τις διαδικα σίες που
ακολο υθ ο ύμε ή τι αφήνο υμε πίσω μας σαν ο υρές. Και βλέπω ότι εδ ώ
είμαστε έτοιμοι να αφήσο υμε πίσω μας ουρές. Προφαν ώς βλέποντας το
ανθρωπιστικό ο κ, προφανώς όμως ό,τι έχο υμε μ ελετήσει ό τι έχουν
αυτό το προφίλ που χρειάζεται για να είναι μέλη του Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ είναι πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδ ή αυτό είναι το
καταπληκτικό.
Προσπαθούμ ε, έχ ο υμε καλέσει εδώ τα μέλη της αντιπροσωπείας
να λύσο υν τα θέματα που δεν έλυσε η πολιτεία και τι εν νοώ, άφησε το
Μετσόβιο να δ ημιουργήσει από το γ ενικό τμ ήμα αυτή τη σχολή χ ωρίς
να την νοιάζει τι θα γίνουν οι απόφοιτοί της, το άφησε όμως, ευτυχ ώς
εμείς στα Χανιά όταν ήρθε αυτή η ώρα επειδή ήμο υν στη ΓΣ του
τμήμα τος που αποφάσισε την μ η πρ αγματοποίηση, τη μετατρ οπή το υ
γενικο ύ σε τμ ήμα εφαρμο σμένων μα θηματικών και ευτυχώς σωθ ή κανε
οι άνθρωποι και τα μέλη ΔΕΠ γιατί για αυτούς έγιν ε όλη η ιστορία να
μπουν στα τμ ήμα τα και να συνεχίσο υν την καριέρα το υς, και για το υς
απόφοιτο υς που δ εν δημιο υργηθ ήκανε.
Το Μετσόβιο όμ ως το έκανε. Κα ι το λάθος που έκανε το
Μετσόβιο, το λάθος που έκα ν ε η πο λιτεία και το επέτρ εψε ερχ όμαστε
εδώ πο υ δεν ξέρ ω σε πόσους απόφοιτους πλέον αναφερό μαστε. Σε 5 00;
1000; Δεν ξέρ ω πό σους και το υς λέμ ε θα προτείνο υμε εμείς κάτι. Που
ούτε είναι η λύση τους για τί το πρόβ λημα τους δ εν νομίζω ότι είναι να
ονομαστο ύνε να πάρουν αριθμό μ ητρώου ΤΕΕ .
Φαντάζομαι πρόβλημά τους είναι να μπορούν να δο υλεύουν . Για
μένα είναι σημαν τικό όταν το υς λέμε αυτό που θέλετε να δουλέψ ετε να
τους πο ύμε και πο υ θα δουλέψετε ή που νομίζουμ ε ότι μπορείτε να
δουλέψετε ή να μπορούν να μας π ουν και αυτοί πο υ νο μίζο υν ότι
μπορούν να δο υλέψουν .
Το 2 ο για την σχο λή το υ Αιγαίο υ εγ ώ θα έλεγα ότι κα κώς γιατί
και εμείς το κάναμε το λάθος παλιό τερα, δεν το κάνανε άλλες σχ ολές
όπως στον Β όλο, όπως και η Κ οζάνη, δ εν ξεκινήσατε διαδικασία
μετονο μασίας κ αι να πάτε κοντά σε αυτό που πιστεύατε ότι είστε πιο
κοντά. Σ το υς ΜΠ Δ; Στο υς μηχανο λόγ ους;
Δεν ξέρ ω πο υ πιστεύατε ότι κα λύπτο υν το γνωστικό αντικείμ ενο
και έρχ εστε σε μ ια άλλη διαδικασία που για μένα είναι διαδικασία
πίσω πόρτας και δεν εννοώ αυτή τη διαδι κα σία εδώ, εννοώ τη
διαδικασία πο υ μετατραπήκατε σε πο λυτεχνική σχο λή, που ελπίζω πάλι
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να μην είναι το λάθος να πληρώσουν οι απόφοιτοι ένα λάθος πο υ
κάνουν τα μέλη ΔΕΠ και πάλι η πολιτική ηγεσία το υ κάθε Υπουργείου
Παιδείας ανοιγοκλείνει τα μάτια σε μελλον τικο ύς ψ ηφοφόρ ους ή σε
μελλοντι κο ύς φίλο υς μέλη ΔΕ Π.
Γιατί α υτό πληρών ουμε κάθε φορά, να ερχόμαστε εδώ πέρα και
να δημιουργο ύμ ε πάλι συνθήκες που δεν θάναι δόκιμες για τους
αποφοίτο υς γιατί ξέρετε κάτι; Εσείς είστε μέλη ΔΕ Π. Ό τι και να γίν ει
έχετε κάνει την κα ριέρα σας. Το πρό βλημα είναι τα παιδιά που μένο υν
πίσω περιμένο υν. Και το ίδιο που μας έκαναν κι εμάς τα πρώτα
χρόνια, μας λέγανε είστε μία σχολή που δεν υπάρχει αλλού είστε μόνοι
σας, εί στε μ ηχανικοί ... και διοίκησης είστε εξαιρετικοί δεν υπάρχει τ ο
γνωστι κό αντικείμ ενο.
Στην 5ετία, 10 ετία καταλάβαμε ότι είμαστε και μ ηχ ανολόγοι
μηχανικο ί και πρέπει να κάνο υμ ε κάποιες αλλαγές αλλά μας πήρε 20
χρόνια να το κάνουμε α υτό .
Οπότε θεωρ ώ ό τι και τίμιοι πρέπ ει να είμαστε π ρος το υς
αποφοίτο υς και να μην παί ζουμ ε παιχνίδια στην πλά τη το υς και θα
πρέπει σαν τεχνικός κόσμ ος και σ’ αυτό το κορ υφαίο όργανο που
λέγεται αντιπρο σωπεία να μην τους δίνουμ ε μόνο μ ία υπόσχ εση ότι
εμείς θα ζ ητήσουμε να αλλάξει ο νόμος για να γίνεται ξεχωριστή
ειδικότητα αλλά ν α τους πάμε εμείς ένα βήμα παρακάτω ή να πάμε την
πολιτεία ένα β ήμα παρακάτω.
Ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδ ελφε. Ο συνάδελφος Βαμβουρ έλ λης.
Κος ΒΑΜΒ ΟΥΡΕ ΛΛΗΣ:
Λοιπόν πολύ σύντομα. Σχετικά με το ΣΕΜΦΕ μίλησε π ροηγο υμένως ο
συνάδελφος ο Νίκος ο Ανδρεδάκης και κάλυψε τη θέση της
Ριζοσπαστικής Πρ ωτοβο υλίας Μηχα νικών, εγ ώ θέλω να πω μερικά
πράγματα αρχικά στο γενικό. Έχει τύχ ει η συγκυρία να είναι πολύ
πυκν ή σε σχ έση με τα επαγγελματικά δικαιώματα η άσκηση όπως
αναφέρθηκα και προηγο ύμενα στην 1 η τοποθέτηση με το προεδρικό
διάταγμα το οποίο εκδόθηκε και αφο ρά τα επαγγελματικά δικαιώματα
των μ ηχανικών.
Και επίσης έχο υμ ε και την εξέλιξη μ ε την αναγνώριση το υ
πενταετούς δ ιπλώματος ως inte grat ed master ως ... μεταπτυχιακό
επιπέδου τίτλο υ και άρα διασφάλιση της ανάλ ηψ ης της ανώτατης
τεχνι κής ευθύν ης.
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Σε αυτό το πλαίσιο και όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία
συγ κρότησης το υ προεδρικο ύ διατάγ ματος που εδ ώ πέρα μέσα είναι
διάφορες β λέπω είχαν εμπλο κή, θέλω να θυμίσω τα εξής, ό τι είχαμε
μπει σε μία αντίληψ η να περιφρ ουρ ήσο υμε την ευρύτητα των
γνωστι κών αντικειμένων, την ευρ ύτητα των διπ λωμάτων, και βεβαίως
τον ενιαίο και αδέσμευτο χαρακτήρα του 5ετούς δ ιπλώμ ατος.
Νομίζω ό τι αυτό θ α πρέπει νάναι ο ο δηγός μας για να κρίνο υμε
κάθε στιγμ ή τη στάση την οποία επιλέγο υμε απέναντι σε καινο ύργιες
σχολές, νέα τμ ήματα, ή σε τμήματα που είναι εκτός Τεχνικο ύ
Επιμελητηρίο υ κα ι ζητάνε την έν ταξή τους στο Τ ΕΕ. Υπάρχουν
μάλιστα από τις, στην ... των πρυτάνεων πολυτεχνικών σχολών κα ι
προέδρων πολυτεχ νικών σχο λών και τμημά των, μία σειρά από κ ριτήρια
που έχ ουν τεθ εί γ ια το αν μία σχο λή και πως μπορ εί να θεωρ ηθεί
πολυτεχνική.
Πηγαίνοντας στο προκείμενο πο υ είν αι σήμερα το τι κάνουμε μ ε
τους μηχανικο ύς οικονομίας και δ ιοίκησης. Νο μίζω ότι υπάρχει μια
ευρ ύτητα εδ ώ πέρα μέσα στην αίθουσα, μια μεγ άλη περιβάλλο υσα πο υ
θέλει να μπει στη συζ ήτηση για το υς συναδέλφο υς της συγ κεκριμέν ης
τους αποφο ίτο υς της συγ κεκριμ ένης σχολής, υπάρχει το ερωτηματικό
σε σχέση με το γν ωστικό αντικείμ εν ο, το αν το γνωστικό αντικείμεν ο
συγ κροτεί αυτοτελές γνωστι κό αντικείμ ενο ή έχ ει μία πολύ μεγάλη
συνάφεια και ένα μεγάλο κοινό π εδίο με ήδη υπάρχ οντα γνωστικά
αντικείμενα και ειδικό τητες.
Σίγουρα θα πρ έπει να δώσουμε μία λύση σε αυτούς που είναι
βασικοί όμ ηροι και αυτο ί είναι οι από φοιτοι των σχολών που μπαίνο υν
σε τμ ήματα που ιδρύονται χωρ ίς επαγγελματικά δικαιώματα και
συσσωρ εύονται, συσσωρεύον ται μ έχ ρι που να γίνει μ ια μεγάλη ένα
μεγάλο ζήτημα με ανθρώπους που δεν έχο υνε μ έλλον σε σχ έση με το
επάγγελμα που θα πρέπει να εξασκήσουν.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν και καθώς εί μαστε σε θέση να
γνωρίζουμ ε ότι χ ρειάζεται μία ιδιαίτερ η διαβούλευση και μ ε το υς
συλλόγο υς των αποφοίτων, νομίζ ω δεν υπάρχει, δεν έχει τοποθετεί
κάποιος εδ ώ πέρα από το σύλλογο των αποφοίτων ο ύτε υπ ήρξε σε
διαδικασία διαβο ύλευσης κάποια ιδιαίτερ η τριβ ή, θε ωρούμε το εξής,
ότι για το συγ κεκριμένο θ έμα θα πρ έπει να μπο ύμε σε μία συζήτηση
μαζί με τον σύλλογο των αποφοίτων και βεβαίως και τη σχολή που
έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις και τα λοιπά, να εξετάσουμ ε άμεσα
την ένταξη με τις κατάλληλες προσαρμογές που θ α χρειαστούν σε
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επίπεδο προγράμμ ατος σπο υδών, στην υπάρχο υσα ειδικότητα πο υ είναι
ιδιαίτερα συγγ ενής των μ ηχανικών της παραγωγής και της διοίκησης.
Βεβαίως αυτό είνα ι ένα θέμα που μπορεί να συζ ητήσο υμε. Και
δεν είναι κάτι το οποίο είναι θ έσφατο αλλά νομί ζω ό τι όπως και να
έχει σήμ ερα δεν πρέπει να πάμε σε μία κατά σταση πο υ θα
αποφασίσο υμε ότι οι μηχανικοί ο ικον ομίας και διοίκησης εντάσσονται
στο Τεχνικό Επιμ ελητήρ ιο ως ανεξάρτητη ειδικό τητα βάσει πο λλών
ερωτηματικών πο υ υπάρχουν το αν συν τελεί βασικό γνω στικό
αντικείμενο και ό χι μόνο αυτό, επειδή α κριβώς υπά ρχουν αυτά τα
ερωτηματικά, είναι και τι επαγγελμ ατικά δικαιώματα θα πάρουν και
πότε οι από φοιτοι αυτής της σχο λής.
Ενώ με τη δ ιαδικα σία που μόλις έθ εσα προηγο υμέν ως, είναι μία
διαδικασία στην ο ποία με πολύ άμεσο και γρήγορο τρό πο την επόμεν η
συν εδρίαση το εγ κρίνο υμε αν θ έλετε κιό λας, οι απόφοιτοι εφόσον
υπάρχει συμ φωνία και από το υς φο ρείς της σχο λής. Να ενταχθο ύν
στην ειδικό τητα των μ ηχανικών οικονομίας και διοίκησης και να
λάβουν τα αντίστοιχα επαγγ ελματικά δικαιώματα.
Αυτή ν ομίζω είνα ι η δικιά μας προσέγγιση στο συγ κεκριμέν ο
θέμα, χρειάζ εται ιδιαίτερ η προ σοχή ακριβώς για τί έχο υμε να κάνο υμε
με τις ζωές ανθρώπων και θα πρέπει να αποφεύγονται και λαϊκισμο ί
και διάφορ ες ας πούμε προσπάθειες καπήλευση ς των προβλημά των
χιλιάδων συναδέλφων που α υτή τη στιγμ ή δεν έχο υνε κάτι μπρο στά
τους ως προοπτική.
Αυτά από εμάς.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ Θεό φρ αστε. Ο συνάδελφος Μήλης. Να πω ότι το θέμα να
ενταχθο ύν οι μ ηχα νικοί ο ικονο μίας σε άλλο κλάδο δ εν ετέθη σήμ ερα
εδώ ο ύτε είναι θέμ α αυτής της ημ ερ ήσιας διάταξης.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΜΗΛΗΣ :
Λοιπόν θα ήθελα να ξεκιν ήσω λέγ οντας ότι μία κο υβέντα η οποία
ξεκινάει και μ ε βάση την εισήγηση ό πως έρχεται από το προεδρείο της
αντιπροσωπείας καλώς ή κακώς με αυτ ό τον τρόπο θα πρέπει να την
αντιμετωπίσο υμ ε ως Σώμα και να μην κάνουμ ε ακρ οβατισμούς.
Και τι ενν οώ. Πριν τοποθετηθώ και πω την άποψή μο υ νομίζω
ότι διαδι καστικά εφόσον έτσι τίθεται η συζ ήτηση και έτσι τίθεται το
θέμα στην ημ ερ ήσια διάταξη θα πρέπει γι α κάθε μία από τις δύο α υτές
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ειδικότητες να υπάρχει ξεχωριστή ψηφο φορία. Το να γίνονται εδώ
πέρα ακροβατισμο ί επειδ ή ακο ύστηκε κάτι να μην λαϊκίζουμε, ξέρ ετε
πριν φτάσο υμ ε στο όριο το υ λαϊκισμ ού ή στο όριο το υ να χαϊδεύο υμε
αυτιά θα πρ έπει τουλάχιστον μετ αξύ μας να ξέρουμ ε και να τηρο ύμε
τις διαδικα σίες α υτού του Σ ώματος.
Αυτό όσον αφορά το διαδικαστικό. Για να το ξεκαθαρίζουμε.
Όσον αφορά τώρα το θέμα ουσιαστικά όπως μπαίνει. Νομίζω ότι όχι
μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα
Επιμελητήρια θα π ρέπει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρ ες το κάνο υν ήδη
το τηρο ύν ήδη, είν αι ένας χρήσιμος θ εσμός 10 ετιών και νομίζω ότι θα
πρέπει και το δικό μας το Επιμελητήριο ο υσιαστικά να αποτελεί το
όχημα μέσω το υ οποίου θα υπερ βαίνονται όλες οι συντεχνιακές
διεκδι κ ήσεις θα πρέπει οι επιστήμο νες και οι επιχειρ ήσεις μέσα από
συλλογι κές και δημοκρατικές δ ιαδικασίες και μ έσα β έβαια από την
ευρ ύτερ η δυνα τή αντιπροσώπευση θ α πρέπει να ξεπερ νούν πλέον τις
πρακτικές της συν τεχνίας πο υ ιστορικά αποτέλεσαν την μήτρα από την
οποία ξεκίνησαν τα Επιμελητήρια.
Και γιατί το λέω αυτό, με σεβασμό στη δική μας λειτουργία.
Προέρχομαι από μία σχολή η οποία πέρα από τους πολιτικο ύς
μηχανικο ύς, τους ηλεκτρολόγους, τους αρχιτέκτο νες, είχ ε το υς
μηχανικο ύς περιβ άλλον τος και το υς μηχανικούς παραγωγής και
διοίκησης.
Φτάσαμε σήμ ερα οι μηχανικο ί περιβάλλοντος και οι
μηχανικο ί παραγωγής και διοίκησης να αποτελο ύν βα σική ειδικότητα
χωρίς να έχ ει υπάρ ξει απόφαση της α ντιπροσωπ είας το υ ΤΕΕ.
Εδώ λοιπόν και αναφέρομαι σε όλους το υς συναδέλφους, θα
πρέπει να κατηγορ ήσο υμε τις προηγο ύμεν ες διο ικήσεις του ΤΕΕ γιατί
δεν παίρναμε τέτοιες αποφάσεις; Γιατί καλό είναι ν α κάνουμε την
αυτο κριτική μας το υ τι κάνει σήμ ερα η διοίκηση το υ ΤΕ Ε, αλλά επίσης
χρήσιμ ο για τον τρόπο με τον οποίο ν θα αποφασίσουμ ε σήμ ερα είναι
να δούμε και τι έγ ινε τα προηγο ύμεν α χρόνια για πράγματα τα οποία
σήμ ερα λέμε ό τι η ελληνική πολιτεία αυτονο ή τως τα θ ερ άπευσε.
Για να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρ ινείς μ εταξύ μας. Στο θέμα
της ΣΕ ΜΦΕ υπάρχ ει και ένας άλλος περιορισμός τον ο ποίον δεν τον
έβαλαν
οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Υπάρχει η απόφαση του Δ’
Τμήματος το υ συμβουλίο υ της επικρατείας. Και νο μ ίζω ότι δ εν το
ανέφεραν στις το ποθετήσεις το υς. Νομίζω ό τι για ν α είμαστε και
τυπι κά ορθοί, θα π ρέπει και αυτό να ληφθεί πο λύ σοβαρ ά υπόψιν.
Στο δια ταύτα, θεωρώ ότι εφόσον έτσι τίθεται το ζήτημα σήμερα
στην αντιπροσωπεία, το ζήτημα δηλαδή όσον αφορά τη ΣΕΜΦΕ και
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τους μηχανικο ύς οικονομίας για ένταξή τους ως βασική ειδικό τητα, ως
έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθ εί εδ ώ, ξεχ ωριστά για κάθε ειδικότητα.
Έχω την άποψη ό τι ακριβώς το Τεχν ικό Επιμελητήριο επ ειδή έχει
ανοίξει έναν διάλο γο, επειδ ή θυμ ίζω ότι έχουμ ε πάρει αποφάσεις και
για τους τεχνο λόγους μ ε άλλο βέβαια πρόσημο και μ ε άλλη
κατεύθ υνση, νομίζ ω ότι σήμερα θα π ρέπει μ εταξύ μας ν α πούμε ό τι το
ΤΕΕ το θέλουμε μ εγάλο. Και το θέλουμε μ εγάλο όχι για τους εαυτο ύς
μας όπως κάποιοι πικρόχολα θα σχο λιάσο υν. Το θέλο υμε μ εγάλο για
τα μέλη μας.
Θέλο υμ ε ένα Τεχ νικό Επιμελητήριο το οποίο να
αγκαλιάζει μ ε αυστηρές β έβαια προϋποθέσεις τα μέλη το υ, να τα
κατοχ υρών ει, να προάγει την επιστήμη, να αποτελεί το πραγματικό
τεχνι κό σύμβ ουλο του κράτους και όχ ι όποτε θ υμάται το κράτος.
Άρα υπ’ αυτή την έννοια έτσι θα πρέπει να αποφασίσο υμε
σήμ ερα. Θα πρέπει λοιπόν για κάθ ε μία από αυτές τις δύο σχο λές τα
δύο τμ ήματα , π έρ α από την θετική ή αρν ητική απ όφαση πο υ θα
πάρουμε θα πρέπει σήμ ερα και το είπαν 2 συνάδελφοι, να
προδιαγράψουμε και τη διαδικασία το είπε ο Αθ ανασόπουλος ο
Αλέξης, τις νόρμ ες είπε χαρακτηριστικά, και τη διαδικα σία λο ιπόν και
το χρ ονοδιάγραμμα, το είπ ε και ο Νίκος ο Ανδρ εδάκης, σήμερα, γ ια να
μην δ ημιο υργούν τα ι αυταπάτες σε α υτούς τους ανθρώπο υς.
Και υπ’ αυτή την έννοια θα πρέπει να εξεταστούν και τα δύο
ζητήματα. Θετικά ή αρνητικά. Για οποιοδήποτε από τα δύο αλλά με
την δ έσμ ευση ό τι σήμερα θα ξεκι νήσει η διαδικασία η οποία θα
προδιαγράφει όλη τη σειρά των πραγμάτων. Για να μην φτάσο υμε στο
σημ είο να λέμε πο υ ήταν το ΤΕΕ τόσο καιρό ό ταν σήμερα μας φέρνετε
την ει σήγ ηση για τί και ε γώ μπορ ώ να πω αλήθεια πο υ ήταν το ΤΕΕ τα
προηγούμ ενα χρόν ια, όταν σήμ ερα η ελληνική πολιτεία θυμήθ ηκε ό τι
πρέπει να κα τοχυρωθούν ο ι συνάδ ελφοι μ ηχανικοί παραγωγής και
διοίκησης και οι συνάδελφοι μ ηχανικοί περιβάλλον τος. Και ορυκτών
πόρων και χωρ οτα κτών .
Να μην είμαστε λοιπόν επιλεκτικοί στην κριτική μας, να
βλέπο υμε συνο λικά το ζήτημα, και β έβαια, μέσα από το ν τρόπο πο υ θα
αντιμετωπίσο υμ ε αυτό το ζ ήτημα, διαφυλάττουμ ε και το κύρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίο υ. Θέλο υμε ένα Επιμελητήριο μ εγάλο, θ έλο υμ ε
ένα Επιμελητήριο το οποίο θα προ στατεύει και θα κατοχυρ ώνει τα
μέλη το υ. Και με βάση αυτή την διαδικασία θα πρέπει σήμ ερα να
κινηθο ύμ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδ ελφε, ο συνάδελφος Τσιμπουκάκης.
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Κος ΤΣΙΜΠΟ ΥΚ ΑΚΗΣ:
Συνάδελφοι, κατ’ αρχάς και για να καταγραφεί και σαν γνώμη και
στάση της πανεπιστημονικής στη δ ιαδικασία τη σ ημ ερινή κρίνο υμε
σκόπιμο να αναφέρουμ ε ό τι το Τ ΕΕ σαν Επιμ ελητήριο ν ομικός
σύμβο υλος το υ κρ άτους δ εν είναι κά τι διαφο ρετικό από το κράτος.
Και δεν ήτανε πο τέ και ούτε πρό κειται να γίνει στα πλαίσια
αυτο ύ το υ συστήμ ατος, οικονομικο ύ, πολιτικού, κοιν ωνικοπ ο λιτικο ύ
και οικονομικού συστήματος. Α υτό λοιπόν πρέπει ν α είναι και η
απάντηση σε μία πολύ εξ’ απαλών ον ύχων κρ ιτική η οποία λέει ό τι τι
να κάνουμ ε, μα ς προκαλεί κάπ οιο πρόβλημα η πολιτεία και
προκαλών τας αυτό το πρόβλημα η πολιτεία έρχ εται να το θεραπεύσ ει
το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η πραγματικότητα είναι πο λύ διαφορετική.
Είναι στην ο υσία ένα το κράτος και το Τεχνικό Επιμελητήρ ιο,
επομένως λίγο πο λύ άτυπα σε συν εννόηση όλα αυτά τα χρόνια έχει
ακολο υθηθ εί αυτή η γνωστή κατεύθ υν ση που έκανε τις ειδικό τητες από
9 13, και τώρα πάμε να τις κάνο υμε 14, 15, 16 και πιθανά με τα νέα
τμήμα τα που θα εντάσσον ται στην ειδική κατηγορία των ΑΤ ΕΙ των
μηχανικών ΑΤΕΙ του ΤΕΕ πο υ έχ ει πάρει απόφαση και γι’αυτό και η
διοικο ύσα και η α ντιπροσωπ εία κατ’ αρχήν να προχωρήσο υμε σε 25
και 30 ειδικό τητες. Όχι βασικές, φυσικά, γιατί όν τως από τα ΤΕΙ
μπορεί να μπαίνουν σαν δευτερ εύο υσες ειδικότητες κάτω από τις
κύρι ες.
Εμείς δια φωνο ύμε λοιπόν κατ’ αρχάς γιατί θα πρέπει το ΤΕΕ να
απονέμει επαγγελματικά δικαιώμα τα. Υποχρεών ετα ι το κράτ ος
ιδρύον τας μία σχολή και επειδ ή έχ ει την μέριμνα για την κρατική
παροχή της δημό σιας εκπαίδ ευσης στην ανώτα τη εκπαίδευση, να έχει
και το περίγραμμα της κάθε ειδικό τητας το περιεχό μεν ο των σπουδ ών
και να το αντιστο ιχίζει σε αν τίστοιχ ες δραστηριό τητες του μισθωτού ή
του α υτοαπασχολο ύμενο υ στην αγορά εργασίας.
Με αυτή τη λογική το κρά τος είναι υποχρεωμ ένο εξ’ αρχής να
κάνει μία ανάλυση να έχει ένα κεντρικό σχεδια σμό για το που θα
αξιοποιήσει α υτο ύς τους απο φοίτους, το τι θέλει να παράξει, που θέλει
να το αξιοποιήσει, αλλά φυσικά όλα αυτά που λέω α κο ύγονται εικόνες
από ένα άλλο κρά τος μελλον τικό θα έλεγα εγ ώ, όχι ότι δ εν υπ ήρξε, το
οποίο θα έχει στο στόχο του την κάλυψη των διευρυν ό μενων αναγκών
της κοινωνίας και όχι την εξυπηρ έτηση της κερδο φορία ς μιας χούφτ ας
επιχειρ ηματικών ο μίλων.
Και επειδ ή ό λη αυτή η κουβέν τα γίνεται πάνω σ’ ένα
συγ κεκριμέν ο οικο νομικό έδα φος, πάνω στο έδαφος ελεύθερ ης αγοράς
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και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, π ρέπει να έχο υμε ως δεδομένο ό τι
όποια σχο λή βγ αίνει είτε από πολυτεχνείο είτε από άλλο
πανεπιστημ ιακό ίδ ρυμα, είτε από τα ΤΕΙ, δεν εγγ υάται και ο ύτε μπορ εί
ποτέ να έχ ει εξα σφαλισμέν η σταθερ ή δουλειά και εργασιακά ευρ ύτερα
δικαιώματα, σύν ταξη, υγ εία, παιδεία και τα λοιπά. Αυτά δ εν τα
εξασφα λίζει το σημερινό σύστημα.
Επομένως, με α υτή τη λογική μπ αίνει όλη η κο υβ έντα που
κάνουμ ε σήμερα για το που θα βρουν χώρο να δουν φως κάποιες νέες
ειδικότητες. Σε ένα άλλο περιβά λλον και σύστημα που ήδ η το
ανέφερα, πο υ θα ήτανε κοινωνικοποιημέν η παραγωγή, δεν θα γινό τανε
καμία κο υβ έντα για πρόσβα ση στο επάγγελμα γιατί θα ήταν ε λυμ ένο
το που θα πιάσει δουλειά ο απόφοιτος και ποιο σχέδ ιο οικοδόμ ησης
και ανάπτυξης θα καλο ύνταν να αξιο ποιήσει.
Με α υτή τη λογική λοιπόν και το ΣΕΜΦΕ ιδρύθ ηκε για να
υπηρ ετήσει ένα συγκεκριμέν ο σύστημ α παραγωγής, πρώτα απ’ όλα στη
Σοβιετική Έν ωση, διότι και η λογική για την ίδ ρυση του ΣΕΜΦ Ε
πατούσε πάνω σε ένα άλλο μοντέλο οικονομίας και κοινωνίας, και
αυτό στην ο υσία ακολο υθ ήθηκε, επειδ ή ακο ύστηκα ν διάφορα για
μεταφορά πείρας α πό την Γα λλία και τα λο ιπά, επειδ ή τύχαινε να είμαι
φοιτητής στο Μ ετσόβιο τον καιρό πριν λειτουργ ήσει μ ε απόφοιτο υς το
τμήμα, ό ταν ιδρύονταν, η όλη κο υβέντα που είχε γ ίνει μέσα στη
σύγ κλητο ήταν ακρ ιβώς πάνω σε αυτό το αντικείμ ενο, στο περιεχόμ ενο
σπουδών το υ ΣΕΜ ΦΕ.
Προφανώς θα μο υ πει τώρα κάποι ος σε μία χώρα μ ε το επίπεδο
ανάπτυξης Ελλάδας και με το υς κλάδους το υς οποίο υς αναπτύσσει
αυτή τη στιγμ ή η οικονομία και είν αι στο σχέδιο της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, τι μπο ρεί να εξυπηρ ετήσει το Σ ΕΜΦΕ; Θα έλεγα ότι α υτό,
σ’αυτό το κοινωνικοοικονομικό σύ στημα θα το λύσει η αγορά πάλι
και αυτό είναι η πραγματικό τητα. Το τι θα εξυπηρετήσουν οι
απόφοιτοι το υ ΣΕ ΜΦΕ.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει ναναι δεδομ ένο ότι κανένας δ εν είναι
περιττός από τους αποφοίτο υς, σε μ ία άλλη κατεύθ υνση της ανάπτυξης
με βασική έρ ευν α ανάπτυξη τεχνολογίας, σχεδια σμό για ταχεία
ανάπτυξη των παραγωγικών δ υνάμεων, όλοι θα είχαν δ ουλειά και ό λοι
θα είχαν μέλλον. Αυτή τη στιγμ ή όμως πρέπει νάναι ξεκάθαρο
μιλών τας θα κάν ω εγώ πιο συγ κεκριμέν ο τι α κριβ ώς, επειδ ή έχει
επιστημονικό γν ωστικό αντι κείμεν ο το ΣΕ ΜΦΕ πο υ μπ ορεί να σταθεί
σαν αυτόνομο αν τικείμ ενο και επομένως έρχονται εδώ με μία λογική
και οι φοιτητές το υ με απόφαση και της γενικής τους συνέλευσης και
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ζητο ύν την έν ταξη στο ΤΕ Ε, να κρο ύσουμ ε και εμείς το ν κώδ ωνα του
κινδύν ου λέγον τας ότι αν περνούσε από το χέρι μας ούτε εμεί ς θα
βρισκόμασταν μ έσα στο ΤΕ Ε α υτή τη στιγμ ή.
Διό τι στη μεγάλη πλειοψ ηφία των συναδέλφων αν εξα ιρέσο υμ ε
κάποιους ο ι οποίοι ακόμα δο υλεύουν με την υπογ ραφή τους, δεν
εξασφα λίζει κά τι
η ένταξη στο ΤΕΕ, εγώ θα έλεγα απε ναντίας
σ’αυτούς το υς συν αδέλφους ότι αν είναι να δουλέψο υν με μπλοκάκι σε
μία τεχν ική εταιρία θα το υς κο στίσει 774 ευρώ το χρ όνο παραπάνω.
Αυτό πάει και στο συνάδελφο τον Βαμβουρ έλ λη, επειδή ακριβώς τα
64,5 ευρ ώ τον μ ήν α τα οποία δ εν τα έχει ο α υτοαπασχ ο λούμ ενος στον
ΟΑΕΕ στον πρώην ΟΑ Ε, στον ο ργανισμό ασφάλισης ελεύθ ερων
επαγγελματικών, θ α τα έχο υν σαν α υτοαπασχο λο ύμενο ι με μπλοκά κι
αλλά επιπλέον θα τα έχο υν και σα ν μισθωτοί μ ε κα νονική σχ έση
εργασίας. Γιατί κα ι εκεί υπάρχει επικουρ ικό και εφάπα ξ επομέν ως θα
τους έρχεται και ο μισθός 64,5 ευρώ το μήνα λιγότερο.
Αντίθετα, αυτό πο υ μπορο ύν να δο υν σαφώς είναι σαν φως στην
περίπτωση πο υ σήμερα θα παρθεί μια κατ’ αρχ ήν τέτοια απόφαση για
να ενταχθούν στο ΤΕΕ θα είναι μία υπόσχεση ότι μ ελλοντικά αφού
βγουν και η νομο θετική ρύθμιση και το προ εδρικό δ ιάταγμα με το
περίγραμμα
των
επιστημονικών
τους
δρα στηρ ιοτήτων,
των
επαγγελματικών τους δραστηριο τήτων θα αποκτήσο υν όχι δικαίωμα
άσκησης το υ επαγγέλματος αλλά επειδή το έχει αναφέρ ει, εγώ πο λλές
φορές μ ε το συνάδ ε λφο Κρ εμαλή οι α ναφορές μο υ στοχ εύουν σε αυτόν
διότι λέει το επόμ ενο επεισόδιο και είπε πολύ καλά σήμ ερα, ότι το
επόμενο επεισόδιο είναι ό τι θα τους πιστοποιήσει αυτο ύς ό λο υς
κάποιος. Όταν κληθούν να ασκήσουν κάποια δραστηριό τητα.
Διό τι αυτό είναι το επόμ ενο, θα ο λο κληρώσω, δεν θ έλω ούτε ένα
λεπτό . Πρόβ λεψα. Πρόβλεψα. Το επ όμενο επεισόδιο λοιπόν είναι ό τι
όλοι αυτοί οι συνά δελφοι θα κληθο ύν να πληρώνο υν μία συνδρομ ή στο
ΤΕΕ θα κληθο ύν να πληρώνουν κάποια παραπάνω εισφο ρά στον κλάδο
ασφάλι σής τους και θα έχ ουν τη δ υνατότητα πρόσβα σης σε κάποιες
επαγγελματικές δρ αστηρ ιότητες που θα γίνει και εκεί θ α υπάρξουν για
αυτές τις επαγγελματικές δραστηριό τητες ά λλες 10 π ροσφυγές στο
Συμβο ύλιο της Ε πικρατείας διό τι αυτή τη στιγμ ή ήδη κινείται ο
σύλλογος τοπογράφων προ ς το Συμβ ούλιο της Επικρατείας, κινείται ο
σύλλογος αρχιτεκτόνων προς το Συμβο ύλιο της Ε πικρατείας και
κάποιες μάλιστα προσφυγές και στο ευρ ωπαϊκό δικαστήριο όπο υ αφο ύ
λήξουν αυτές οι προσφυγές τέλος πάντων και τελεσιδικήσο υν τα
επαγγελματικά περιγράμματα και η πρόσβαση, σε επαγγελματικές
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δραστηριότητες θ α κάνουν κάποια σεμινάρια, προκειμ ένο υ να
αποκτήσο υν τη δ υν ατότητα υπογραφής αυτές τις δραστηριότητες.
Αυτά τα λέμε για να ξέρο υν τα παιδιά που βρίσκον ται εδώ μ έσα,
ποιο είναι ακριβ ώς το μ έλλον και μήπως θα έπρεπε να δουν λίγο
διαφορετικά την α πόφαση της γενικής το υς συν έλευσης και το πο υ
ζητάνε να μπουν. Μάλλον στον λά κκο των λεόν των θα προσθέταμε
εμείς.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ολο κλήρωσε.
Κος ΤΣΙΜΠΟ ΥΚ ΑΚΗΣ:
Παρ’ όλα αυτά όμως για να κα ταλήξο υμε
α κριβώς λέμε ό τι
διαφοροποιείται το ΣΕΜΦΕ σε σχέση με τα άλλα παραδείγματα που
έχουμ ε εξετάσει σαν επιστημονικό γ νωστικό αντικείμενο που έχ ει την
αυτο τέλειά το υ, εμ είς δεν θα σταθο ύμ ε εμπόδιο σ’α υτό π ου πιστεύο υμε
ότι θα τους κάνει λίγο πιο μα ύρο το μέλλον να εν ταθούν στο Τεχ νικό
Επιμελητήριο.
Επομένως δ εν θα καταψηφίσουμ ε τη συγκεκριμ έν η εισήγηση,
παρόλα αυτά για το τμ ήμα μ ηχανικών διοίκησης και ο ικονομίας, εδώ
αφορά ένα διεπιστημον ικό αντικείμ ενο, δεν αφορά ένα αυτόνομ ο
αυτο τελές αν τικείμενο της μ ηχανικής, γνώσεις ο ικον ομί ας, γνώσεις
παραγωγής και διοίκησης είναι επιστημονικό αντικείμ ενο που κάθε μία
από τις βασικές σχ ολές των πο λυτεχν είων πρέπει να έχ ει.
Εγώ βέβαια μ ε αυτό την μα κρο και την μ ικρο που ά κουσα έχω
και μία αλλεργία, διότι είναι η ο ικον ομία το υ αστικού συστήμα τος την
οποία την διδάσκο νται κάποιοι μηχανικοί για να μπορούν να δίνουν
πιο αποτελεσμα τικά την υπεραξία α πό χιλιάδες εργαζόμενο υς πο υ
μπορεί να έχο υν σ’ έναν όμιλο στον οποίον είναι οικονομικοί
διευθ υντές.
Αλλά εν πάση περιπτώσει μην μείνο υμε σε αυτό, ε μείς
στεκόμαστε αρνητικά στο 2 ο ζ ήτημα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Ο συν άδελφος Πρό εδρος του ΤΕΕ.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Γιώργο έχεις το λό γο.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
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Λοιπόν, θα προ σπαθήσω να μαζέψω πολλά πράγματα που ειπώθηκαν
σωστά από συναδέλφους και κάπου να καταλήξουμ ε. Ξεκίν ησα την
ομιλία μου για ενημέρ ωση για το ηλεκτρ ονικό σύστημα ... μιλάω
πολλές φορ ές για αντικειμενική διαδικασία πο υ κάποιος δ εν
παρεμβαίνει, πο υ δεν αποφασίζο υμε υποκειμ ενικά, πο υ δεν μπορεί η
δημόσια διοίκηση να αποφασίζει υποκειμενικά, έχω βάλει πολλές
φορές τέτοια θέμ ατα και για εσωτερικά μας ζητήμα τα, ξέρετε πριν
αναλάβω πρόεδρος , ο πρόεδρος αποφασίζει είναι και επόμενο θ έμα,
πόσο θα δώσει σε κάθε περιφερ ειακό, αν ήταν δικός του ο πρόεδρος
του έδ ινε κά τι παραπάνω. Άμα δε ν ήταν δικός του δεν του έδιν ε τμήμα
οπότε έκλεισε το τμήμα. Αν ο πρόεδρος σε ένα σύλλογο ήταν δικός
τους έπαιρνε, μ ετά δεν έπαιρνε.
Έτσι γινό ταν . Σε όλους το υς προέδρο υς πριν α πό εμένα.
Αποφασίστηκε και ήταν νομίζω πο λύ σημαντικό από την Δ ιοικούσα να
αποφασίζουμ ε με έναν αλγόριθμο, μάλιστα στους Προέδρο υς των
Περιφερ ειακών το υς αφήσαμε μόνο υς τους να βγάλουν τον αλγόριθμο,
τους είπαμε ό τι το ποσό που θα διατίθεται είναι τόσο, από εκεί και
πέρα βγάλτε ένα π οσοστό που αντιστοιχεί στον καθένα.
Με πρωτοβ ουλία του μετά από .. της διοικο ύσας το υ συναδέλφου
Αντιβαλί δη μπ ήκε πάλι ένας αλγό ριθμος για το υς επιστημονικο ύς
συλλόγο υς άρα ξέρει ο καθ ένας τι δικαιο ύται. Δεν αποφασίζει ο
πρόεδρος. Υπάρχει ο α λγόριθμος. Πάμε στο συγ κεκριμένο ζ ήτημα
γιατί δεν τα λέω γ ια ν α πω τι έχουμ ε κάνει εμ είς σαν διοικο ύσα και
θάρθω στα λόγια του συναδέλφο υ Αθανασόπουλο υ που νο μίζω
προσέγγισε σωστά μερικά ζητήμα τα. Παρόλο που μπορεί να το είπε
και λίγο επικριτικά, αλλά δεν το παίρνω έτσι, εγώ το παίρνω θετικά.
Εγώ το παίρνω θ ετικά όμω ς. Τ ο παίρνω θετικά.
Λοιπόν ποιο είναι το θετικό που είπε; Και εκεί νομίζω ότι θα
πρέπει να κατα λήξουμ ε ότι θα πρέπει να υπάρξο υν κανόνες. Οι
κανόνες νάναι ξεκάθαροι να τους ξέρο υν όλοι, όχι μόνο εμείς, οι
άνθρωποι οι οποίοι θέλο υν να μπουν στο Τ εχνικό Επι μ ελητήρ ιο.
Οι απόφοιτο ι σχ ολών που θ έλο υν να μπουν στο Τεχνικό
Επιμελητήριο και όταν αν ήξεραν ότι υπάρχο υν κανόνες τό τε θα
ακολο υθο ύσαν τους κανόνες και εμ είς τι θα κάναμε; Θα φτιάχναμ ε μία
check list και θα λέγαμε απ’ αυτά τα 10 έχει και τα 10. Άρα τι
γίνεται; Καινο ύργια ειδικό τητα.
Λοιπόν απ’ αυτά τα 10 έχει τα 8 που αντιστοιχούν σε
υποειδι κό τητα πο υ πρέπει να εν ταχθεί σε μ ία άλλη ειδικό τητα. Άρα
που μπαίνει; Ε κεί. Άρα τι δ εν θα χρειαζόταν; Επειδ ή το έχω ζ ήσει λίγα

117
χρόνια βέβαια, άλλοι το έχουν ζ ήσει περισσό τερα, οι κακόμ οιροι
απόφοιτοι και οι καθηγητές το υς. Και συγνώμ η σε εισαγωγικά το λέω,
γιατί οι άνθρωποι είναι αξιόλογοι, να παρακαλάνε το κάθε μ έλο ς
διοικο ύσας ανά λογ α την διάθεσή το υ να το υ λέν ε εσύ θα ψηφίσεις εσύ
δεν θα ψηφίσεις ποιοι είναι οι άλλοι που θα ψηφίσουν, σε ποιον
ναρθούμε να βρο ύμε;
Να πάνε στον τοπικό βουλευτή και να του λέν ε κάνε και μία
επερώ τηση στον π ρόεδρο και να σε παίρνει ο τοπικός βουλευτής κάθε
περιοχής και να σου λέει θα σο υ κά νω μία ερώτηση γιατί πρέπει να
την κάνω για ν α μ αζέψω ψήφους. Δεν με νοιάζ ει τι θα πεις, αυτά λένε
οι βουλευτές. Απάντησε ο, τι θες αλλά εγώ θέλω σε αυτούς να δείξω
ότι την έκανα την ερώτηση στην βο υλή.
Και αυτό να ακολο υθείται.
Δηλαδή τι κάνο υμε, κάποιους
ανθρώπους το υς α φήνο υμ ε να κρ έμο νται πάνω μ ας να μας παρακαλάνε,
και μετά ακο λο υθείται και αντίστρ οφη διαδικασία.
Υπολογίζεται
επειδ ή εδώ αυτή τη στιγμ ή υπολογίζ ει ο καθένας και τις ειδικότητες
ως εξής, λέει, κά θε ειδικό τητα ένα ς πολιτικός μηχαν ικός να το πω
έτσι, τα μέλη της αντιπροσωπείας το ξέρ ο υν, μπορεί να θέλει 1000
ψήφο υς για να βγει στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ένα ς άλλος σε μία
μικρό τερ η σχολή θέλει 20. Σο υ λέει εγ ώ θα πάρω και πέντε ακόμα.
Στην αν τιπροσωπ εία από 200 θα γίνουμε 220 ή 22 5 τώρα.
Άρα αν βρω καμ ιά 40αριά άτομα που θα τους το πουλήσω
εκδο ύλευση κάτι μ πορώ να έχω στην επόμεν η διοίκηση του Τ ΕΕ. Α υτό
γίνεται και πρέπει να είμαστε ειλικρ ινείς μεταξύ μας. Και αυτό έχει
να κάνει με την μ η τροποποίηση και του θεσμικο ύ πλα ισίο υ το υ ΤΕΕ
σε πολλά ζητήματα που κατά την άποψή μου σε πολλά θα μπορούσαμε
να συμφων ήσουμ ε και να τα έχουμε περάσει, τελικά προκειμένο υ να
διαφωνήσο υμε σε κάποια άλλα αποφασίσαμε να μ ην κά νουμε τίπο τα.
Αποφασίσαμ ε εντός εισαγωγικών ό πως λέει και ο Δημ ήτρη ς,
επομένως θεωρώ ό τι ακόμα θα κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντι κό αν
θέλο υμε να σεβόμ αστε τον εα υτό μ ας να βάλουμε κανόνες. Και εγ ώ
επίσης πιστεύω, ειπώθηκαν γύρω γ ύρω τα ζητήματα ποια είναι τα
δικαιώματα που θ α πάρεις, προφανώς οι άνθρωποι για να είμαστε
ειλι κριν είς, κα τ’ α ρχήν έχ ουμ ε 2 περ ιστατικά.
Ένα ήρθε ο Υπο υρ γός μία μέρα και είπε θέλω α υτέ ς τις 4
ειδικότητες τις β άζω. Και εμ είς μπορεί να λέγαμε το ίδιο. Τ ο
αποφάσισε ο Υπουργός μόνος το υ, το έβαλε σε ένα νόμ ο, άρα αν είχαν
τον υπουργό το λέω σε εισαγωγικά , οι συγ κεκριμ ένο ι άνθρωποι θα
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πήγαιναν στον Σπίρτζη, θα πέρναγε σε μία τροπολογία σε ένα ν όμο ό τι
μπαίνουν και α υτές οι 2 ειδ ικό τητες. Μεθαύριο και άλλες 5.
Αν ήτανε και καμ ιά 10αριά είναι π έντε δ έκα πενήν τα, πενήν τα
εκλέκτορ ες. Μεγά λο νο ύμ ερο.
Γιατί, δ εν αντέδρα σε κανείς, δεν
νομίζω ούτε στη διοικο ύσα ότι ήρ θ ε κανείς να πει γιατί τις έβαλε
αυτές ο Σπίρτζ ης; Μα και εμείς θα συμφωνούσαμε α λλά έπρεπε να
αποφασίσο υμε εμείς. Δεν το έβαλε κανείς το ζ ήτημα.
Τώρα επειδ ή κάποιοι έχο υμ ε υπο σχεθεί χρόν ια τώρ α στο υς
ανθρώπους και το υς έχο υμ ε εγ κλωβισμένο υς ό τι θα σα ς κ άνουμ ε και
μετά συμβαίνο υν και άλλα εκπ ληκτικά, εγώ θα είμαι επίσης ειλικριν ής
απέναντί σας, πολύ ειλικριν ής, ζήτησαν να με δουν όλοι οι
συγ κεκριμέν οι άνθ ρωποι και μά λιστα ήμο υν θετικός για να ακούσω τις
απόψεις τους.
Υπήρχαν διαφωνίες. Όταν θάρθει ξέρω εγώ ο κοσμήτορας να
έρθω και εγώ; Ή μην έρθει ο τάδ ε όταν έρθω εγώ για να του το
πουλήσω εγώ καλύτερα.
Ειλικρινά σας λέω σαν άνθρωπο όσο με ξέρ ετε και ό σο με έχετε
ζήσει εδ ώ σαν πρόεδρο, δεν με εκφράζουν α υτά τα πράγματα.
Πραγματικά τα απεχθάνομαι. Α ηδιάζ ω . Α ηδιάζω και για τη θέση που
είμαι που υπηρ ετώ σήμ ερα αν αυτός είναι ο ρόλος μας.
Θα έλεγα αν είμαστε έντιμοι απέναντι σ’αυτο ύς το υς αν θρώπους,
περιμένο υν, περιμ ένουν δεν ξέρο υν και εμείς πως λειτο υργούμ ε, έχ ουν
τρελαθεί με αυτά που ακούνε, χωρίς καμία αιτιολόγηση, λέει ο
καθένας αυτό το θέλω το άλλο δεν το θέλω. Αυτή είναι η
πραγματικότητα Α νεξάρτητα αν λέμ ε και πέν τε κο υβέν τες παραπάνω.
Λέμ ε και π έντε κουβέν τες παραπάνω γιατί κάπως πρέπει να το
δικαιολογήσουμ ε αλλά στο κάτω κά τω κάποιοι το λέν ε και ωμα και
κάποιοι το έχο υν π ροαποφασίσει.
Και μάλιστα κάπ οιοι στο πίσω μέρος το υ μυαλο ύ τους τι
σκέφτονται; Γι’ αυτό και ειπώθ ηκε. Τι επαγγελματικά δικαιώματα
είναι ερ ώτηση πα γίδα, το ήξερα βέβαια από πριν, τι επαγγελματικά
δικαιώματα θ έλετε;
Μόλις πει 2 δικαι ώματα από κάθε, έναν από κάθε ειδικό τητα,
μην τον ψηφίσ ει κανείς μετά, γι’αυτό γινόταν η ερώτηση και γι’αυτό
βέβαια, επειδ ή το υς είχαν δασκαλέψει τους ανθρώπο υς δεν έλεγαν και
αυτοί τα δικαιώματα Α υτή είναι η αλήθεια. Και γι’αυτό το φέραμ ε
μαζί.
Λέω πράγμα τα τα οποία τα ξέρετε όλοι δεν λέω κάτι κα ινούργια,
απλά επειδή δεν τα λέει καν είς είπα ν α τα πω εγώ ως Πρ όεδρος.
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Άρα αν θέλο υμ ε ν α είμαστε έτοιμοι και για το μέλλο ν, θεωρώ
δεν πάει πίσω, πα ρόλο που δ εν είχ α αποφασίσει α υτό, να σας πω,
θεωρώ ό τι αδικούσαμ ε αυτούς τους απο φοίτους της Σ ΕΜΦΕ
πραγματικά, το υς έχουμε αδικήσε ι, γιατί πολλά χρόνια δ εν ήμ ουν ο ύτε
καν στην Α ντιπροσωπεία, το υς έχ ο υμε υποσχ εθεί και έχει έρθει 5
χρόνια το παλεύο υν οι άνθρωποι και τους λέμε βά λε και αυτά τα
μαθήματα, κάνε και αυτούς το υς καθ ηγητές, κάν ε και το ν φίλο μο υ τον
άλλο καθηγ ητή, έτσι γίν εται γιατί αν δεν το βά λεις, κάπως έτσι
παζάρια κάναμε πάντα. Και ο τάδε ο πρόεδρος έλα ν α με ψηφίσεις,
όλα αυτά.
Επειδή θ εωρ ώ ότι το υς έχο υμ ε αδικήσει και όντως έχ ουν κάνει
πολλά πράγματα π ου το υς έχ ει ζ ητήσει το Τ εχνικό Επιμ ελητήριο στην
πραγματικότητα, α λλά πάλι το υς κο ροϊδεύαμε. Η αρχική μο υ άποψη
ήταν να πω ότι πρέπει να ενταχθο ύν σήμ ερα και στη συν έχεια σε
επόμεν η συνεδρ ίαση να αποφασίσο υμε τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Αυτό αρχικά είχα σκ εφθεί. Επειδ ή θεωρώ ό τι πληρ ούν όντως τις
προϋποθέσεις τις οποίες θα βάλο υμ ε αν υιοθετήσο υμ ε την πρό τασή
μου.
Η άποψή μο υ είμαι όντως πιο επιφυλακτικός μ ε τους απ οφοίτους
της σχο λής ο ικον ομίας. Ναι. Ήμ ουν πιο επιφυλακτικός δεν ήμ ουν
αρνητι κός, θεωρο ύσα ότ ι ίσως θα πρ έπει να γίνο υν και κάποια άλλα
βήματα, παρόλα α υτά, πραγματικά δηλώνω αδυναμία να μπορώ να
ψηφί σω, να ψηφίσουμε χωρίς κανόνες.
Θεωρώ αν είμαστε σοβαροί και αν πραγματικά τους εκτιμ ούμ ε
τους ανθρώπο υς ότι θα πρέπει να βάλουμε προ ϋπο θέσεις για ν α
αμυνθούμ ε και στο μέλλον απέναν τι σε ά λλες εν τάξεις που θα μας
έρθουν, λέγοντας ποιοι είναι οι κανόνες για να μπει κάποιος ως ν έα
βασική ειδικό τητα και ποιος είναι ο κανόνας για να ενταχθεί σε μία
από τις βασικές ειδ ικότητες.
Αν δεν βάλο υμε το υς κανόνες και απ οφασίζο υμε ως π λειοψηφία,
ξέρετε και γνωρίζετε πο λύ κα λά ό τι άλλος δ εν το έκαν ε στη θέση μο υ
να σας πω την αλήθ εια, μπορώ να σχηματίσω πλειο ψηφία και το
ξέρετε. Ειδικά σήμ ερα. Ειδικά σήμερ α ναι.
Μπράβο. Καμιά φορά την πατάω για νάμαι σε εγρήγορ ση για την
επόμεν η.
Ισχύει. Μπράβο. Έ χει δίκιο ο Θανάσης.
Και μετά εξαντλώ και εγώ τη συνδικαλιστική μο υ εμπειρία για
να αποφύγω αποφάσεις τις οποίες δεν μο υ αρ έσο υν, αλλά νομίζω
επειδ ή εδώ παίζο υμε με ανθρώπινες ζωές, δικαιώματα, επαγγελματικά
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δικαιώματα και δεν πρέπει να τους κοροϊδεύο υμε ο ύτε, αν θέλουμ ε να
το κάνουμ ε το παιχνίδι μ εταξύ μας, καλώς να το κάνουμε το παιχνίδι,
δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτό το παιχνίδι παίζοντας με ζωές
ανθρώπων.
Άρα θα έλεγα και αυτή θα είναι η πρ ότασή μο υ, παρό λο που σα ς
είπα ποια είναι η αρχική μ ου σκέψ η, στην επόμεν η συν εδρίαση της
αντιπροσωπείας αφού βάλουμ ε κανό νες σήμ ερα αν είναι δυνατόν ή αν
θέλο υμε να ορίσο υμε μία επιτρ οπή έμ πειρους ανθρώπο υς η οποία όμως
θα έχει στο μ υαλό της όχι πως θα βάλουμε τις 2 ειδικό τητες γιατί
μπορεί και αυτό να γίνει, να βάλουν συγκεκριμένα κρ ιτήρια
επιλέγον τας από πριν αν θέλο υμε να βάλουμ ε τους τάδε ή τους τάδε.
Στη σκέψη μας επειδή θάναι απόφαση αντιπροσωπ είας θα πρέπει
νάναι, αν μας έρθει μεθα ύριο μ ε βά φτιση πο υ είπα από την αρχ ή ο
απόφοιτος το υ πα ν/μίου Δυτικής Α ττικής επειδή θα τον βαφτίσει ο
υπουργός άμεσα τα 5ετο ύς φοίτησης, πως αυτός δεν θα πληροί τα
κριτήρια που εμείς πιστεύο υμε. Έτσι θα πρέπει να αποφασίσο υμ ε. Τα
κριτήρια.
Αν τα αποφασίσο υμε αλλιώς τότε θα έχουμε κάνει λάθος και
επειδ ή η απόφα ση θα δεσμεύει την αντιπροσωπεία και θα πρέπει να
αλλάξο υμε από αν τιπροσωπ εία και ό χι από διοικο ύσα, θα πρέπει να τα
σκεφτούμ ε πολύ σοβαρά.
Η κα τεύθυν σή μο υ είναι πάντως πρα γματικά θ εωρώ κα ι το λέω
ότι και δεν το λέω για κάποιο άλλο λόγο , γιατί κάποια στιγμή πρέπει
να μπει και ένας κανόνας με βοήθησε να πω την αλήθ εια και τον
ευχαρι στώ τον συν άδελφο Αθανασόπουλο, παρόλο που δεν το είπε με
αυτή τη διάθεση, ήμο υν προς εκείν η την κατεύθ υνση αλλά όχι τόσο
πολύ.
Εγώ νομίζω ότι η απόφαση της α ντιπροσωπείας θα πρέπει
σήμ ερα να είναι ό τι στην επόμεν η συνεδρία ση θα έχ ει θεσπίσει το υς
κανόνες, και θα εξετάσει και θα εξετάσει θα πω πάλι, θα εξετάσει
στην επόμ ενη συνεδρίαση αν πληρούν τις προ ϋποθέσεις με ένα
checklist και αιτιολογ ημένα το α ν αυτή μπο ρεί νάναι βασική
ειδικότητα ή όχι και αν μπορεί να είν αι υποειδικό τητα ή όχι.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδ ελφε. Σας παρακαλώ, έχω το λόγο. Έχω το λόγο.
Μπορεί να τον ζητάτε αλλά τον έχω εγώ αυτή τη στιγμ ή.
Σας παρακαλώ να με ακο ύσετε με πρ οσοχή. Σας παρακαλώ να με
ακούσετε με προ σοχή.
Διό τι ο συνάδελφος Αθαν ασόπουλος με
εγκάλεσε για κα τάχρηση εξο υσίας. Ε κτελεστικής, -
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ΠΑΡΕΜΒ ΑΣΕΙΣ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σε παρακαλώ επί της ουσίας, Μο υ επιτρ έπετε να μιλήσω;
Μο υ
επιτρέπ ετε να μιλήσω; Η πραγματικό τητα είναι ό τι στο Τεχνικό
Επιμελητήριο έχο υμε ξεχάσει ό τι υπά ρχει μία συνέχ εια της διοίκησης.
Και δεν το ξέρει α υτό ο οποιο σδ ήποτε εξ’ ημών που δεν έχει διανύσει
τα χρόνια που έχει διανύσει ο Αν τών ης ο Πρ ωτονο τάριος, ο Κώστας ο
Κρεμαλής, ο Γιάν νης ο Κυριακόπουλος κα ι άλλοι διό τι αν το ξέραμε
όλοι θα ξέραμε ό τι αυτά τα κριτήρια τα έχο υμε διατυπώσει στην
διοικο ύσα επιτροπ ή το υ ΤΕ Ε το 200 8 τα έχω αναρτήσει όταν έκανα
την εισήγηση για την αλλαγ ή το υ θεσμικού πλαισίο υ και ήτανε τα
κριτήρια με βάση τα οποία ομόφωνα είχαμε κα ταλήξει στη διοικούσα
επιτροπή του ΤΕ Ε ότι οι βασικές ειδικό τητες κα ι αυτοί που
εντάσσονται στις β ασικές ειδικό τητες .
Και είχαμ ε κατα λήξει σ’αυτή τη συζ ήτηση εξ’ α ιτίας του
γεγονότος των αιτημάτων της ΣΕΜ Φ Ε και των μ ηχανικών οικονομίας,
είναι αυτοί πο υ έχ ουν ένα ισχ υρό πρ οφίλ. Είναι α υτοί που έχουν ένα
ισχυρ ό προφίλ. Δηλαδή α υτοί που α σκούν μια συνο λική δραστηριό τητα
μηχανικο ύ. Αν εξά ρτητα εάν κάπου όλοι κάνο υμε όπως το περάσαμε
στο Π Δ διοίκηση, οικονομ οτεχνικά, ενεργ ειακά, περιβαλλον τικά, τα
έχουμ ε περά σει α υτά στο Π Δ. Είνα ι το άρθρο 2. Α υτά τα κάνο υμε
όλοι.
Αλλά π έραν αυτών βασικές ειδικότητες και το λέει το ΠΔ διότι
το ΠΔ σήμερα είνα ι ο κανόνας του νόμου ο οποίος λέει ποιες είναι οι
βασικές ειδικότητες, λέει ότι είναι αυτές που έχο υνε ένα ισχυρό
περίγραμμα και κάνουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, τα είπε ο
Κρεμαλής, ο Κρεμαλής τα ξέρει γιατί επί χρόνια τα δουλεύαμ ε και
ήτανε και στη διοικούσα τότε με το Σιούνα που ψηφίσαμε τα κριτήρια
για το ποιο είναι το προφίλ των βασικών ειδικοτήτων.
Και το ΠΔ είναι αυτό που κατοχ ύρ ωσε ποιες είναι ο ι βασικές
ειδικότητες και λέει ότι ό λες οι ά λλες εντάσσον ται. Ε άν σήμερα για
παράδειγμα δεν ψηφίσετε την πρότα ση του προεδρ είο υ, είναι φανερό
για όποιες ειδ ικό τητες από τις δ ύο δ εν την ψ ηφίσετε είναι φανερό ό τι
οι ειδι κότητες αυτές θα έρθουν να ενταχθούν υ υποχρ εωτικά και δ εν
θα ξαναρωτήσει κανείς την αντιπρο σωπεία, ο ύτε και τη διοικο ύσα.
Διό τι το ΠΔ, -
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ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μπορώ να ολο κληρώσω την άποψ ή μο υ; Έχω
ολοκληρώσω την ά ποψή μου;

το

δικαίωμα

να

ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κοιτάξτε, το ΠΔ ξέρετε τι λέει; Η ελεύθ ερη άσκηση το υ επαγγέλματος
του διπλωματο ύχο υ μ ηχανικού κατά ειδικό τητα επιτρ έπεται στο υς
κατόχο υς διπλώμ ατος μηχανικο ύ αντίστοιχο υ της ειδικότητας
πολυτεχνικών σχολών ή τμημά των πο λυτεχν είων και τα λοιπά.
Και μετά λέει ό τι σε αυτούς την ά δεια άσκησης επα γγέλματος
την δίνει το ΤΕΕ. Γι’αυτό σας λέω ό τι εν τάσσονται στο ΤΕΕ, το θ έμα
είναι πως εντά σσο νται. Εάν σήμ ερ α δεν το υς εντάξο υμε σε βασική
ειδικότητα θα ψηφίσο υμε στη ν άλλη αντιπροσωπ εία σε ποια
ειδικότητα εντάσσονται.
Αλλά α υτό δ εν σημ αίνει ότι, ..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) ... ότι αυτή θάναι η πρόταση που μπορεί νάναι
και ξεχ ωριστή ειδικότητα ... στην επ όμενη αν τιπροσωπ εία μπορεί να
ψηφί σουμ ε ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟ Υ:
Αυτή είναι η πρόταση το υ προέδρο υ, αλλά ο πρόεδρος μίλαγε με την
καλή προαίρεση ό τι θα φτιάξο υμ ε καν όνες. Εγώ σας λέω,
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εγώ σας λέω ότι α υτά υπάρχο υν, είναι το Π Δ και σας λέω ότι αυτό δεν
έφτασε εν τελώς τυχαία εδώ το ΠΔ το ότι καθίσαν ε ό λες οι ειδικότητες
και παρά τις αντινομίες, αδ υναμίες, τις υποχρ εώσεις, πάρα πολλά
πράγματα, παρόλα αυτά κάπου κα τέληξε, κατέληξε γιατί το ΤΕΕ τα
έχει δο υλέψει α υτά τα πράγματα επί χρόνια. Δεν είμα στε η αρχή το υ
ΤΕΕ σήμερα.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... και να πείτε β άσει αυτών των κα νόνων..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Είπαμε βάσει το υ ΠΔ. Το ΠΔ παιδιά αυτή τη στιγμ ή, -
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..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Όχι άμα το διαβάσετε είναι πο λύ συγ κεκριμέν ο.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφε Πρ όεδ ρε, στην πρό τασή σου η οποία είναι πολύ
καλοπροαίρετη για να δώσει χρόνο, εγώ θα απαντήσω ότι οι κανόνες
υπάρχουν. Και γι’αυτό ή θα αποφα σίσο υμε σήμερα ό τι εντάσσο υμε
αυτές τις δύο κατηγο ρίες διπλωματ ο ύχων μ ηχανικών ή θα
αποφασίσο υμε σήμερα ότι εν τάσσουμε α υτές τις δ ύο κα τηγορίες
διπλωματο ύχων μ ηχανικών ως βασικές ειδικό τητες στο ΤΕΕ ή στην
επόμεν η αντιπροσωπεία θα το υς εν τάξουμ ε σε κάποιο υς άλλο υς.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δηλαδή
μ ου
λέτε,
δηλαδ ή
μου
λέτε, ..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) .. . ό τι πρέπει να απαντήσο υμ ε που κα κώς δ εν
έχουμ ε απαντήσει.. .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Εντάξει είναι προφανές ότι δ εν μου επιτρέπετε ν α έχω άποψη
συνάδελφε.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
(εκτός μικρ οφών ο υ) ... εδώ πέρα τώρα να δούμε μία κόντρα μεταξύ
του προ έδρο υ και της προέδρο υ τώρα.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Δεν υπάρχει καμία κόντρα Δημήτρ η.
..........:
(εκτός μι κρο φώνο υ) Εγώ είμαι ειλικρινής φίλε μο υ, όπ ως θες και εσύ
νάσαι ειλικριν ής...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Δεν υπάρχει κόντρ α, είμαι καλοπροαίρετος και κα ταθέτω μία πρόταση
η οποία θα, -
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..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... δ εν είπα κάτι διαφορ ετικό, α λλά και εσύ να
αναγνωρίζεις ότι εδώ υπάρχει μία κό ντρα και ...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Διαφωνία μπορεί να μην υπάρχει κό ντ ρα δεν υπάρχει.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Αν θέλετε, εγώ θ α διατυπώσω την πρόταση όπως την έκανα. Και
νομίζω ό τι είναι σε μία κατεύθυν ση π ου δ εν θα μας λύσει το πρόβ λημα
για τώρα, θα μας λύσει το πρόβλημ α γενικά από εδώ και πέρα. Εγώ
δεν ήμ ουν μ έλος της αντιπροσωπείας που πιθανό να είχε αποφασίσει
κάποιους κανόνες. Τους κανόν ες δεν τους ξέρω και για να μην τους
ξέρω εγώ σαν πρό εδρος, πιθανότα τα δεν το υς ξέρο υν και τα υπό λοιπα
μέλη της αντιπρο σωπείας.
Οι κανόνες που λέω που μπορεί να περιγράφον ται εν μέρει σε
σχέση μ ε αυτό π ου λέω στο προεδρικό διά ταγμα 9 9, και νάναι οι
βασικοί κανόνες, θα πρέπει να μπουν το λέω προσπ αθώ να είμαι
αναλυτι κός περ ιγραφικός για να μ ην υπάρχουν παρανοήσεις.
Να υπάρχει ένα checklist και να λέει, α υτή η σχο λή είναι
πολυτεχνική; Πάμ ε να το διευκρινίσω. Είναι 5 ετο ύς φοίτησης;
Περιλαμβάν ει το π ρόγραμμα σπουδών τέτο ια μαθήματα ; Οι καθηγητές
είναι κατά 50%, συγνώμ η, για να το διευκρινίσω, και δεν είναι αυτές
οι προϋποθ έσεις, προσπαθώ λίγο να κατα λάβετε τι εννοώ. 50%
διπλωμα το ύχοι μηχ ανικοί;
Οι προϋποθέσεις αυτές, α υτές έβαζε το Τ ΕΕ τόσα χ ρόνια σε
όλο υς αυτο ύς το υς ανθρώπους. Και εδώ είναι να το βεβαιώσο υν.
Τέτο ιες προϋποθ έσεις έβαζ ε και αν έβαλε το θέμα κατά καιρο ύς και
επανερχόντο υσαν για μία απόφαση.
Όσο α υτά είναι υποκε ιμ ενικά και δεν είναι αντικειμεν ικά δηλαδ ή
να πούμε σήμερ α ότι η Σ ΕΜΦ Ε πληρ οί τα 15 κριτήρ ια που
περιλαμβάνει και το Π Δ ενδ εχομ ένως και κάποια που θέλο υμε εμ είς,
και ταυτόχρονα δίπλα στην εισήγηση περιλαμβάνει και ένα πλαίσιο
αρχικό γιατί πρέπ ει να το συζη τάμε και α υτό γιατί τέθ ηκε επί της
ουσίας
και
είναι
σημαν τικό ,
ένα
γενικότερο
περίγραμμα
επαγγελματικών δικαιωμάτων σε εισαγωγικά, τό τε μάλλον δ εν
μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Έ τσι είναι. Μετά θα καταλήξουμε
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πάλι στο ίδιο. Θα λέμε πόσο υς έχο υμε, πόσες έχ εις εσύ, πόσους έχω
εγώ και σε ποιον χ ρωστάω.
Άρα δεν είναι ακριβώς αυτό π ου λέει η πρόεδρος της
αντιπροσωπείας ο ύτε πιστεύω ό τι αν χάσουμ ε άλλους 2 μήνες ό ταν
έχουμ ε χά σει από το 2008 που έχ ει έρ θει η απόφαση για τη ΣΕΜΦ Ε αν
χάσουμ ε άλλους 2 , 3 μήν ες, ό τι είν αι τόσο σημαντικό και για το υς
ίδιους τους ανθρ ώπους όσο σημαν τικό είναι να το υς διασφα λίζει
πραγματικά το ότι αυτό που λέμ ε το εννοούμ ε και δεν θ έλουμ ε να το υς
εγκλωβίσουμ ε είτε μέσα είτε έξω.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Δεν θα δο υλέψει αυτό,
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Ισα ίσα που απαντάμε ...
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Στο ΣΤΕ ούτως ή α λλιώς θα απαντήσο υμε,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Να κάνεις διαδικα στική πρό ταση.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Άρα λέω η πρό τασή μο υ είναι,
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Πες την να την βά λουμ ε σε ψηφο φορ ία.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Η πρότασή μου είναι επιτροπή από συγ κεκριμέν ους α νθρώπους από
την αντιπρο σωπεία που θα αποφασίσουμε σήμ ερα αν θέλετε μπορώ να
πω και ονόματα, μ πορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια.
Φτιάχνο υν αυτή τη λίστα με βάση το προεδρικό διά ταγμα 99 και
άλλες προ ϋποθέσεις που έχ ει βάλει στο παρελθόν το ΤΕΕ για όλες
αυτές τις σχολές, και για τις σχολές που θέλουμε να μπουν ως
ξεχωρι στή ειδικό τητα και γι’ αυτές που θέλο υμε να μπουν σε κάποια
άλλη ειδικό τητα ως υποειδικό τητα.
Αυτό θα οδ ηγήσει στο να είναι αντικειμ ενική η κρ ίση και να
ξέρο υμε στο τέλο ς όταν έρχεται η εισήγηση ότι πληρούν α υτές τις
προϋποθέσεις ή όχ ι και παίρνουμε την απόφαση ή όχι. Και συνεχ ίζω
ότι επανέρχεται το θέμα και για τις δ ύο σχολές στην επόμεν η
συν εδρίαση της αντιπροσωπ είας για να αποφασίσουμ ε με βάση τις
συγ κεκριμέν ες προ ϋποθέσεις. Α υτή είναι η πρότα ση.
Είπε η πρό εδρος θ α γίνει τον Φεβρο υάριο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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Λοιπόν συνάδελφο ι, αυτή είναι μ ία διαδικαστική πρόταση, είναι μία
διαδικαστική πρόταση επί της ο ποίας θα ανοίξουμε κα τάλογ ο
ομιλητών . Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν εγ ώ κατ’ αρχάς
εκφράζοντας τα μ έλη το υ προεδρ είο υ , ωραία εν τάξει, θα πούμε τη
θέση μας.
Λοιπόν ποιος θέλει διαδικαστικά το λόγο;
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν υπάρχ ει νομική θέση είν αι μία πολιτική θέση αυτή. Μα αυτό είπα.
Το είπα αυτό. Είνα ι δεδομ ένο.
Ποιοι
θέλουν
διαδικαστικά
το
λόγο;
Ανδρεδάκης,
Πρωτονο τάριος, Π απαγιαννίδης, ο Δο ύκας και εγώ.
Εμείς ως προ εδρείο επιμένο υμ ε στην πρόταση της εισήγησης για
όλο υς το υς λόγ ους που εξη γήσαμε και νομικά και ουσια στικά και
πολιτι κά. Εμείς επιμένο υμε δ ηλαδ ή η πρότα ση το υ συναδ έλφο υ
προέδρου, διαδικαστικά, είναι μία αντιπρόταση στην πρόταση το υ
προεδρείο υ.
Παρακαλώ να τοποθετηθούν οι συνά δελφοι οι οποίοι θέλο υν να
τοποθετηθο ύν. Διαδικαστι κά.
Διαδικαστικά είναι, Ανδρεδάκης,
Είμαστε σε διαδικασία τώρα. Ο πρό εδρος το υ ΤΕΕ. Δεν σας ακούμ ε.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Λοιπόν Ανδρεδά κης, Πρωτονοτάριο ς, Μπούκη, Γεωργάκης, ποιος
άλλος; Μαν σούρ , Παπαγιαννίδης, ποιος άλλος ζ ήτησε το λό γο
διαδικαστικά; Βαμ βουρέλ λης, Μιχα λέτος, - Σε παρακαλώ Ανδρέα μίλα
διαδικαστικά. Ο κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ ζήτησε προσωπικά να του
δώσο υμε το λόγο μ ε την έγ κρισή σας. Έχετε προσωπικά το λόγο κύριε
κοσμ ήτορα.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Μία πολύ μικρ ή παρατήρ ηση θα ήθελα να κάνω από κάποιον
συνάδελφο, ούτε καν ρωτάω ονόμα τα, έγινε μια αναφορά στο ότι
ιδρύθηκε κάποια σχολή με σκοπό να βολευτούν κάποιοι καθηγ ητές σε
αντιπαράθεση μ ε κάποιο άλλο γ ενικό τμ ήμα στο οποίο δεν έγιν ε η
προσπάθεια.
Οφείλω να διευκρινίσω ό τι α υτό είνα ι απολύτως αναντίστοιχ ο με
την πραγματικό τητα.
Ήταν μια χαρά βολεμένοι οι καθηγητές αν
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θέλετε μ ε το γ ενικό τμ ήμα και με τις ελάχιστες υπ οχρεώσεις που
είχανε χ ωρίς φοιτητές να κάνο υν σέρβις στις άλλες σχολές και να
κάνουν την έρευνά το υς και να εξελίσσονται . Όμως ο ι καθηγητές α υτοί
σε αντίθ εση με ά λλα γενικά τμ ήματα συναίνεσαν στο να ιδρυθεί μια
σχολή με συγκεκριμένο σκοπό που περιγράφεται στο ιδρ υτικό και δ εν
έχει καμία σχέση με το γ ενικό της Κρήτης κύριε συνάδελφε όπο υ
ήτανε ένας ελάχιστος αριθμός συναδέλφ ων που δ εν ήθελαν να
προχωρήσουν δική τους επιλογ ή, μιλάμε για μια σχολή 120 ατόμ ων
που δεν θα ήτα νε εύκο λο να διαχυθεί σε άλλες σχολές όπως
υπαινιχτήκα τε.
Και επομέν ως παρακαλώ να ληφθ εί σο βαρά υπόψη ότι δ εν
ιδρύσαμ ε μία σχο λή για να ικανοποιήσουμ ε ανάγκε ς καθ ηγητών.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... σας παρακαλώ πάρα πολύ
Κος ΜΙΝΗΣ:
Δεν προ σβάλω καν έναν.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) να το αφαιρ έσετε
Κος ΜΙΝΗΣ:
Το αφαιρώ.
..........: ( εκτός μικροφώνο υ) Πρ οσβά λει το υς άλλους κα ι αυτό δ εν ...
Κος ΜΙΝΗΣ:
Το αφαιρώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κύρι ε συνάδελφε,
Κος ΜΙΝΗΣ:
Δεν πρό σβαλα καν έναν.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν έχετε το λόγο.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Εγώ προσεβ λήθην.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας παρακαλώ καν έναν δεν κατηγ ορεί.
Κος ΜΙΝΗΣ:
Εγώ προσεβ λήθην από την τοποθέτηση το υ συναδέλφο υ ό τι ιδρ ύσαμε
μία σχολή, -
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ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΜΙΝΗΣ:
Είναι η 2 η φορά πο υ προσβάλλεται η σχολή μο υ.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... το προ εδρείο να το αφαιρέσετε. . .
Κος ΜΙΝΗΣ:
Να μου αφαιρεθ εί ο λόγ ος α λλά να καταστεί σα φές ότι δεν ιδρ ύσαμε
μία σχολή για να ικανοποιήσουμ ε τις ανάγκες μας κύριοι συνάδελφοι
να μην με παρακα λάτε. Και δ εύτερ ον,
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδελφος Πρ ωτονο τάριος έχει το λόγο διαδικαστικά. Ο ύτε εμάς
θα θέλα τε να είμαστε εδώ μ έσα.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Συνάδελφοι, πολλές φορές το έχω κάνει αυτό και παίρνω το λόγο σαν
το παλαιότερο μ έλος της αν τιπροσωπείας είμαι εκλεγ μένος συνεχ ώς
εδώ πάνω από 40 χρόνια και έχ ω ζ ήσει όλες αυτές τις διαδικα σίες.
Αναφέρομαι στο υς συναδέλφο υς πρώτα πρώτα συγχωρείστε με για
αυτή την παρένθεση, που με πολύ αναιδές ύφος συν άδελφε, παρόλο
που είσαι φίλος και σε εκτιμώ, απευθύνθ ηκες στον κοσμήτορα της
σχολής και να λες αφαιρέστε το υ το λόγο.
Που είμαστε; Ε ίμαστε σε μία αντιπρο σωπεία μ ηχανικών, Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΑΡΕΜΒ ΑΣΕΙΣ
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Αυτό που σου λέω.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... να πει την άπ οψή το υ κάποιο εκλεγμέν ο μέλος;
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Να σηκωθείτε να το πείτε όχι την ώρ α που μιλάε ι να τον διακόψει. Σε
παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχ εις το λό γο. Εγώ μιλά ω τώρ α.
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ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Τσάμπα μαγκιές είναι αυτά. Μ ην χαλάσουμ ε τώρα τη συνεδρίαση.
Λοιπόν, επιτρ έψτε μου, και στην το ποθέτησή μο υ είπ α την συνοψίζω
πάλι, ότι θεωρώ ό τι είχα την εν τύπ ωση και ότι η πλειοψηφία ό σων
τοποθετήθ ηκαν ήτανε υπέρ το υ ν α εγγραφούν στο ΤΣΜΕΔΕ οι
απόφοιτοι της Σ ΕΜΦΕ και το άλλο μ έσα σε ένα γρήγορο
χρονοδιάστημα ... άλλη σχο λή θα ψήφιζε α υτό α λλιώς θα πω από τώρα.
Εγώ τον συνάδ ελφο Στασιν ό
και πρόεδρο τον τιμώ
συνδι καλιστικά κα ι σέβομαι πάντα τον θεσμό το υ προέδρου το υ ΤΕΕ.
Πολι τικά μας χωρίζει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Αυτό δεν μ ε
εμποδίζει ο ύτε να έχω το θάρρος να απευθυνθώ και σα ν πιο παλιός σε
αυτό, ο ύτε να διαφωνήσω ο ύτε να τον κριτι κάρω. Δεν με εμποδίζει
καθόλο υ και ελπίζ ω ότι δ εν μ ε παρεξηγεί.
Συνάδελφε πρόεδρε, θέλω να κάνω μία έκκληση να
τροποποιήσεις την πρότασή σου να περάσει η ΣΕ Μ ΦΕ σήμερα και
στην πρότασή σου να γίνει για την άλλη σχολή. Είν αι μια ιστορία
πάρα πολύ ταλαιπω ρημ ένη, πάρα πολύ δ ύσκολη, δεν μ πορούμε να το υς
αφήσουμ ε άλλο, πληρ οί ό λες τις προϋποθέσεις, επιστημ ονικές,
τεχνι κές, τα πάντα και έχ ει και α υτό το στοιχείο που είπα στην
τοποθέτηση μ ου.
Ελπίζω να μην παρεξηγήσεις αυτή την έκκληση μο υ, ξέρεις πως
απευθύνο μαι σε σένα και κάνω έκκληση να γίνει αυτό το πράγμα και
θα σεβαστούμ ε και προς την άλλη σχο λή το υ παν επιστημίο υ του
Αιγαίου ό τι θα το κάνουμ ε μέσα στην παρούσα θητεία.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Ανδ ρεδάκης.
Κος ΑΝΔΡΕΔΑ ΚΗ Σ:
Ειρήν η ημιν συνά δελφοι. Κατ’ αρχ ήν, από τη στιγμή που ένα θέμα
μπαίνει σε αντιπρ οσωπεία είναι προ φανές ότι είναι δικό μας θέμα να
αποφασίσο υμε για αυτό θετικά ή αρ νητικά. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι
πρέπει υποχρ εωτικά να ψηφίσο υμ ε αυτό ή εκείνο, ζ ητείται η γνώμ η
μας. Αυτ ό σημαίνει.
..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) Σ υνάδελφε επ ειδή το προ εδρείο το υ συλλόγο υ
ΣΕΜΦΕ αντί να ... και τέτοια, ζηταω αποχώρηση τώρα και να μην ...
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Τελείω σε. Α λλιώς φεύγ ω εγώ τώρ α. Δεν θα δεχτώ εγώ να με
κοροϊδ εύουν ε ... για να μας μιλήσουν ε .. γιατί χ ειρο κρο τήσατε.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... και μας δο υλεύουν και από πάνω;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος έχ ει δίκιο δ εν χρ ειάζονται χειρ οκρο τήματα, επευφημίες,
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Όχι τώρα τελείωσε. Εγώ ... δεν το δέχομαι.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Παρακαλώ πο λύ.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) Είδατε πόσο δ ιαφωνώ με τον Κώστα αλλά αυτό
είναι απαράδεκτο και δεν επιτρέπεται να το κάνετε αυτό. Εν τάξει ;
Είδα και τον φοιτητή πο υ βγήκε έξω, άρα κάτι έγ ινε. Εν πάση
περιπτώσει ας το αφήσουμ ε εκεί και π αρακαλώ να μην ξαναγίνει, ..........:
(εκτός μι κροφώνου) Όχι δεν είναι έτσι Αντώνη, το αφήσαμε να γίν ει
αυτό πριν τη διοικούσα, το αφήνο υμε και τώρα, τι είμαστε ...
..........:
Έχω το λόγο; Αν κανείς τώρα έβ λεπ ε από μακριά την αντιπροσωπεία
και αυτό το θ έμα δ ηλαδ ή, πο υ συζητά με, για αυτές τις δ υο σχολές και
έβλεπε από την α ρχή της συν εδρία σής μας η οποία είναι ξέρω εγώ
πάνω από 3 ώρες πίσω μέχρι τώρα, θα έλεγε τι πάθανε ξαφνικά αυτοί
από κάτω. Έτσι; Πραγματικά. Δεν έχει νό ημα να φωνάζουμε έτσι.
Ψυχραιμία.
Λοιπόν, επί του διαδικαστικο ύ. Κατ’ αρχήν να πω ότι μπορούμε
σαν αντιπροσωπεία να αποφασίσο υμ ε, γι’αυτό καλούμ αστε. Μπορο ύμε
να πούμε ναι, μπο ρούμε να πο ύμε και όχι, μπορ ούμ ε να πούμε αυτό
που νομίζουμε ό τι θα πούμε, και θα αναλάβουμ ε την ευθ ύνη προ φανώς
για αυτό πο υ θα πούμε.
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Ξέρ ετε κάτι; Α κούω για την επιρροή εκλογική των νέων
ειδικοτήτων στις επόμενες εκλογ ές του Τεχν ικο ύ Επιμελ ητηρ ίου και τα
λοιπά. Δεν ξέρ ω αυτό είναι ένα θέμα που όντως μπο ρεί κάποιος να
θεωρήσει ό τι αυτό είναι το μ έγιστο διακύβ ευμα αυτών των
διαδικασιών μπορεί και όχι μπορ εί να σκεφθ εί και ά λλα πράγματα.
Νομίζω ως παράταξη η αντίστοιχη φοιτητική παράταξη η οπο ία
υπήρχ ε εκεί πέρα δεν είχε πο τέ δ ύναμη, υπέρ είμα στε, δεν μας
ενδιαφέρει αν δεν θα πάρουμε ας πο ύμε έδ ρα στην επιστημον ική ή όχ ι
ή αν θα υπάρχει καν επιστημονική, αν θα προλάβει να υπάρξει μ έχρι
την προκήρ υξη των εκλογ ών και πείτε μου πότε θα είναι η προ κήρ υξη
των εκλογών. Π είτε μου πότε θα είνα ι η προ κήρ υξη των εκλογών.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μα δεν πρό κειται να υπάρχει καμία επιστημονική ειδικό τητα των νέων
ειδικοτήτων μέχρ ι τις εκλογ ές. Α υτό το ξέρουμε ό λοι.
..........:
Συνεχίζο υμ ε. Συνεχίζουμε. Να χαλαρώσω εγώ τώρα. Τα πράγματα
χρειάζονται διαδικασίες συγκεκριμ ένες όταν υπάρχει ικανό πλήθος
διαδικασιών
συγ κεκριμέν ων
που
απαιτεί
τη
δημιο υργία
συγ κεκριμέν ων διαδικασιών. Αν είχαμε λοιπόν να εξετάσουμ ε 150
σχολές εδ ώ πέρα, θα έπρεπε ίσως να δούμε και τσεκ λιστ ίσως να
δούμε και κάτι ά λλο και ο τιδήπο τε.
Εδώ όμως έχ ουμ ε αυτή τη στιγμή δύο σχο λές μονάχα, αυτή τη
στιγμ ή, ελπίζω ν α μην έχο υμε ξα νά κατατετμ ημέν ες σχολές όπως
αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν, δ εν λέω για το Σ ΕΜΦΕ, λέω για ά λλες
σχολές των μηχαν ικών, να μην έχο υμε ξανά ώστε ν α μην έχουμ ε
ζητήματα αν πχ οι 4 αυτές ειδικότητες που εντάχθηκαν , εντάσσον ται
και πως εν τάσσον ται, και να βλέπουμ ε την ο υσία.
Στο κομ μάτι ειδικά της σχο λής το υ Σ ΕΜΦΕ δεν ειπώθηκε νομίζω
από σχεδόν κανέναν ότι ας πούμ ε υπάρχει κάποιο ζ ήτημα με το
αντικείμενο ή οτιδ ήποτε άλλο. Το ν α προσπαθήσο υμε να φτιάξουμ ε
διαδικασία αντικειμενικά σημαίνει τα εξής. Πρώτον, σημαίνει ότι
θάρθουμε το ν ωρίτερο στην επόμεν η αντιπρο σωπεία να συζ ητήσο υμ ε
το πλαίσιο και να το αποφασίσουμ ε και στη συν έχεια στ ην μεθ επόμεν η
αντιπροσωπεία το γρηγορότερο, να δούμε αν αυτές οι δύο σχο λές ή και
κάποια άλλη πληρο ί τα κριτήρια.
Όμως εκεί δεν είν αι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, το πιο μεγάλο
πρόβλημα είναι το εξής, ό τι αν φτιάξο υμε ένα τσεκ λιστ το οποίο απλά
κάποιος θα π ρέπει να είναι μέσα σ’α υτό το τσεκ λιστ και μπαίνει στο
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Τεχνικό Επιμελητήριο και ερ ωτώ δεν ξέρω αν μπαίνει και ως
υποειδι κό τητα ή κανονική ειδικό τητα .
Εγώ φοβάμαι ό τι μπορεί να σο υ έρθει ο οποιοσδ ήποτε από
οποιαδήποτε σχο λή της Ελλάδας ανεξαρτήτως αν είνα ι πολυτεχνική ή
τι είναι να σου πει τι τσεκ λιστ έχεις ; να φτιάχνει το πρόγραμμα ώστε
να πέσω πάνω στο τσεκ λιστ ας πο ύμε. Να πέσω πάνω πως; Κάνω ξέρω
γω το τάδε μάθημα , κάνω το ένα, κάν ω το άλλο, α υτό πο υ περιγράψανε
κάποιοι πιο μπροστά ότι δ εν το υ π ρέπει να το εξετάζουμε ακριβώς
έτσι.\
Εμείς λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμ ε, το υλάχιστον
για το ΣΕΜΦΕ που υπάρχει μία ευρ εία νομίζω δεν ξέρω, δεν ξέρω που
υπάρχει το θέμα να μην προχωρήσουμε εκεί πέρα, τσεκ λιστ και
διαδικασίες τέτοιες συγνώμη, αλλά τι ς φοβάμαι πάρα πολύ. Θα μας
έρθουν α ύριο μ εθαύριο πανεπιστήμια, γιατί όχι και από το εξωτερ ικό;
Γιατί όχι που δεν ξέρει κανείς τι ποιότητας είναι και τι γίνεται
και θα σου λέν ε ότι με βάση αυτό εγώ είμαι μέσα. Θέλο υμε τέτοιο
πράγμα; Δεν νομίζω ότι θέλου μ ε. Θα υποβιβα στο ύν δυστυχώς θα
κινδυν έψο υμε να υποβιβαστο ύμε σε μία συζ ήτηση η ο ποία θα είναι η
συζ ήτηση που ακο ύμε πολλές φορές από, λόγω χάρη το υς αποφοίτο υς
των ΤΕΙ, οι οποίοι λένε για βγάλε το πρόγραμμά σου εδώ πέρα να δω
τι κάνεις τάδ ε ειδικότητα, ο ρίστε κά νω και εγώ τα ίδια φαίνονται οι
τίτλοι τα ίδια είμα στε.
Εμείς δεν αντιμ ετωπίζουμε μέχρι στιγμής στο Επιμ ελητήριο τα
θέματα κατ’ α υτό τον τρόπο. Έ τσι; Και το ζ ήτημα λόγου χάρη μ ε
κάποιες ειδικότητες και κάποιες κατατετμ ημ ένες επί της ουσίας
σχολές, δεν είναι ένα θέμα το οπ οίο το δ ημιο υργήσαμε εμ είς και
θέλο υμε να συν εχιστεί.
Είναι ένα ζήτημα που δεν θ έλο υμε να συνεχ ιστεί γι’αυτό και
όταν μίλησα στην αρχή είπα ότι αν μας ρώταγε κανείς αν με ρώταγε
εμένα ας πούμε, και ερχότανε εδώ, θ α έλεγα ότι από τ ις 4 ειδικό τητες
αυτές τις καινο ύργ ιες βασικές ειδικό τητες που δημιουργηθήκαν εγώ θα
πρότεινα ότι οι 3 κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε να μπουν κάτω από
ήδη υπάρχο υσες ειδικό τητες, το υλάχιστον ο ι 3.
Δεν κατα λαβαίνω. Θα αποδεχτούμ ε από εδώ και πέρα να σπάνε
τα τμήμα τα κατά β ούληση για να τα ελέγχουμ ε μετά αν θα μπούνε και
πως θα μπούνε; Ή θα πάμε σ’αυτό που είπανε άλλοι συνάδελφοι πιο
μπροστά ότι θα πρέπει να έχο υμ ε μία επικοιν ωνία σοβαρή με το υς
εκάστο τε υπ ευθ ύν ους προκειμένο υ ν α προλαμβάνουμε τη δ ημιο υργία
ας πούμε αυτών των φαινομέν ων; Α υτά.
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..........:
(εκτός μικροφώνο υ)
Άν τε πια πήγε 7 για όνο μα του θ εο ύ.
Διαδικα στικά το β άζω. Επί της διαδικασίας δεν γίνεται να μιλάτε μισή
ώρα ο καθένας.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Η συνάδελφος Μπ ούκη. Δύο λεπτά σας παρακαλώ όλο ι. Έχει δίκιο ο
συνάδελφος. Δυο λεπτά ό λοι.
..........:
Πάντως επί της δ ιαδικασίας.
Κα ΜΠ ΟΥΚΗ :
Επί της διαδικασίας να μιλήσο υμε κα ι όχι ό λων των υπ ολοίπων έχο υν
περάσει 4 ώρες, στις 4 ώρες πο υ συζητάμε για το ...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Στο μι κρόφωνο παρακαλώ.
Κα ΜΠ ΟΥΚΗ :
Λοιπόν συζ ητάμ ε 4 ώρες. Και έρχετα ι μετά από 4 ώρες συζ ήτηση, εγώ
έχει γίνει όλη α υτή η παρουσίαση μ ία πρόταση η οποία λέει αναβολή.
Κατά τη γνώμ η μας κατ’ αρχ ήν αυτά τα πράγματα αν είναι να
κατεβαίνουν ως π ροτάσεις κατεβαίν ουν εξαρχ ής και κάποι ος δείχνει
τις διαθέσεις του.
Αυτή την διάθεση έχουν ε επιδ είξει διάφοροι και έχουμ ε επιδείξει
όταν δεν θ εωρο ύσαμε ώριμ ες τις συνθήκες πχ για το θ εσμικό πλαίσιο
για να συζητήσουμε, οπότε υπ’ αυτή την έννο ια νομίζουμε ό τι άπαξ
και συζητάμε 4 ώρες, είναι α υτ ονό ητο ότι θα πρέπει κάπου αυτή η
κουβέν τα να καταλήξει. Υπ’ αυτή την έννοια για πρώτη φορά σε αυτή
την τριετή θ ητεία στηρίζουμε την αυτονό ητη πρόταση του προεδρ είο υ,
που είναι ό τι θα πρέπει η συζ ήτηση να κατα λήξει. Να ολο κληρωθ εί
τουλάχιστον μ ε κά ποιο τρό πο.
Νομίζουμ ε ό τι από εδώ και πέρα και στην επόμ ενη συνεδρία ση
θα πρέπει όντως συνο λικά να γίν ει η συζ ήτηση για το Π Δ, γιατί οι
κανόνες δ εν μπορο ύν να θεσπιστο ύν α λα καρτ για τις 2 σχολές ή μόνο
ας πούμε για τα ΤΕΙ και για το παν/μιο Δυτικής Α ττικής και τα λο ιπά,
γιατί αυτά είναι ζητήμα τα που ήδ η νο μίζω ότι χρ εώνον ται στην ηγεσία
και του ΤΕ Ε και στο προεδρείο της α ντιπροσωπ είας το γεγονός ότι δεν
έχουμ ε βγά λει ούτε μ ισό κείμενο σαν αντιπροσωπεία για αυτά τα
ζητήματα.
Οπότε υπ’ αυτή την έννοια, την επ όμεν η φορά ειδική συνεδρ ία
για όλα αυτά. Και σήμ ερα να ολο κληρωθεί η συζήτηση.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
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Ο συνάδ ελφος Γεωργάκης
Κος ΓΕΩΡΓ ΑΚΗΣ :
Λοιπόν επειδή δεν τοποθετηθήκαμε, δεν θ α κάνουμε μία
ολοκληρωμ ένη τοπ οθέτηση, αυτό κα μιά φορά το προ εδρείο θέλει να
μετατρ έψει τα πρά γματα λίγο σε διαδ ικαστικά, α λλά εδ ώ πρόκειται για
μια επαναχώρηση όχι από το προεδρ είο, για μία επαναχώρηση από την
πλειοψ ηφία σε μια πρόταση η οποία ακόμα και από τις τοποθετήσεις,
ακόμα και αυτοί που εκφράσανε κάποιες ενστάσεις, χοντρά χον τρά
υπήρχ ε μια συνισταμένη.
Το ΣΕΜΦ Ε ό λοι εκτιμ ούσαν, εγώ όσους άκουσα, νομίζ ω έναν ή
δύο άκο υσα να διαφωνο ύν. Το ΣΕ ΜΦ Ε εκτιμο ύσαν ό τι πληροί όλα τα
κριτήρια, υπήρχ ε μία αμφιβολία για το θέμα των μηχανικών
οικονομίας, λίγο πολύ α υτό ήτανε το κοινό κλίμα μέσα στη ν αίθο υσα,
και ξαφνικά υπάρχει μία υπαναχώρηση σε σχ έση με το πώς αυτό το
πράγμα θα ρυθμιστεί.
Νομίζω ότι πλέον δεν μπαίνει θέμα μπαίνει από την ανάποδη
τουλάχιστον στο δικό μου μ υαλό. Τ ο παιχνίδι μιας ομάδας που κατά
βούληση είτε θ έλει να μετα τρέπ εται σε τεχνικό σύμβουλο είτε σε μια
συν τεχνία που μοιράζει επαγγελματικά δικαιώματα, το υλάχιστον εμάς
δεν μας εκφράζει, δεν έχο υμ ε καμία σχέση μ ε αυτό.
Πιστεύω ο ύτε οι α πόφοιτο ι το υ Σ ΕΜ ΦΕ ούτε οι απόφο ιτοι των
περισσό τερ ων σχο λών αυτή τη στιγ μή έχο υν να κάνο υν πραγματικά
αντικειμενικά μ ε αυτό ας πο ύμε το απίστευτο παιχ νίδι γύρ ω από
επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία στην πραγματικό τητα αφορο ύν
πολύ συγ κεκριμ ένες δραστηριότητες του μ ηχανικο ύ.
Το άλλο είναι το εξής, αυτά τα τσε κ λιστ απορώ γιατί δεν
γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια ό ταν δημιο υργ ήθηκαν απίθανου
ονοματολογίας κα ι περιεχομ ένο υ σχολές σε ό λες τις πόλεις της
Ελλάδας όταν ο ι πολιτικές παρατάξεις άλλα λένε στο Τ ΕΕ, άλλα στην
κυβ έρν ηση, άλλα στα Τ ΕΙ, άλλα στο υς τόπους και στο υς χ ώρους
κατοι κίας από όπου εκλέ γονται.
Αυτό το παιχνίδι καλό είναι να μην συν εχίζ ετε να το παίζουμε
και μάλιστα στο όνομα της αντικειμ ενικότητας.
Στο όνομα της
αντικειμενικό τητας πολιτικών παρ ατάξεων πο υ ξαναλέω είναι
απίστευτο και γ ι’αυτό είναι συντεχνία, για αυτό είναι συντεχνία, γ ιατί
στα ΤΕ Ι οι ίδιες πολιτικές δ υνάμεις λέν ε άλλα πράγματα. Εδώ οι ίδ ιες
πολιτι κές δ υνάμεις λέν ε άλλα πράγματα.
Και μετά αναρωτιόμαστε που πάει αυτή η κοινωνία πα ιδιά, ποια
είναι η πο λιτική, γιατί τελικά αυτά τα μικρο συμφέρον τα και αυτό το

135
πράγμα που βγαίνει με αυτό τον τρόπο, πραγματικά δεν οδηγεί
πουθενά, ξαναλέω κάνει μία απίθανη μάχη οπισθο φυλάκων, χωρίς να
ασχολείται μ ε την πλειοψ ηφία των συναδέλφων και των μηχανικών και
αυτό πο υ είναι πρα γματικά τώρα.
Εν κατακλείδι, ο υσιαστικά ανεξάρ τητα από το διαδικα στικό εδ ώ
έχουμ ε μία καινο ύργια πρόταση. Άρα χοντρά χοντρά έχουμε μία
πρόταση αρνητική για την εισαγωγή των ανθρώπων αυτών στο ΤΕ Ε.
Μία πρόταση θετική και μ ία πρόταση αναβολής. Π ερί α υτού πρό κειται.
Εγώ λέω τώρα δεν τοποθετήθ ηκα, νομίζω ότι μόν ο και μόνο
ουσια στι κά από την τοποθέτηση των φοιτητών και ό λης α υτής της
διαδικασίας ακριβώς όπως θα εξέφραζα πχ το υ συναδέλφους
ηλεκτρο λόγους που κατά π λειοψ ηφία στην πραγματικό τητα δ εν
ενδιαφέρονται γ ια επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και μηχανο λόγους
και χημικο ύς και πάρα πολλές άλλες ειδικό τητες πο υ στην
πραγματικότητα δεν έχουν αυτή την ενασχόληση με αυτό το πράγμα,
έτσι είναι και το ΣΕΜΦΕ, νο μίζω ό τι πρέπει να εν ταχ θούν στο ΤΕΕ
ανεξάρτητα από το αν αυτό λύν ει τα πραγματικά προβλήματα της
απασχόλησής το υ ς , ανεξάρτητα από το αν αυτό λύνει τα πραγματικά
προβλήμα τα, τον τρόπο με τον οποίο ν θα εργάζονται. Α υτά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ. Ο συν άδελφος Μανσο ύρ.
Κος ΜΑΝΣΟΥ Ρ :
Λοιπόν, κατ’ αρχά ς θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για τον τόνο της
φωνής. Αλλά από το πρωί α κούω διάφορα παράλογα πράγματα. Εδώ
ήρθε μία πρόταση στην αντιπροσωπ εία χωρίς να είναι τεκμ ηριωμέν η.
Δηλαδή ό ταν κάνει το προεδρείο μία πρόταση να ψηφίσουμ ε, φέρνει
κάποια τεκμηρ ίωση, δηλαδή ποιες συνθ ήκες θέλουν να μπουν, ποια
είναι τα κριτήρια και τα λ οιπά, για να ξέρουμ ε τι ψ ηφίζουμε. Δηλαδ ή
πάμε να ψηφίσουμ ε συναισθηματικά; Δεν κατά λαβα. Κ αι μετά, σαν να
βλέπο υμε δ ύο δια φορετικά πράγματα, για μένα και τα δυο είναι το
ίδιο.
Το πρώτο πράγμα είναι δηλαδή είμα στε υπέρ των μ ηχανικών του
Μετσοβίο υ των μα θηματικών το υ Μετσοβίου, να γίνει σήμ ερα και τα
λοιπά, οι άλλοι ν α περιμένουν μετά. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η
διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δ ύο; Θα παρακαλέσω για να μην
είμαι αρνητικός στην ψήφο , να αναβληθ εί αυτή η συζ ήτηση για άλλη
φορά αλλά νάρθει με κάποια κριτήρια και κάποιες συνθήκες και
κάποια μελέτη να έχει γίνει όταν θέλο υμε να είμαστε σο βαρό το ΤΕ Ε.
Τίποτε ά λλο, ευχαριστώ.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Παπ αγιαννίδης.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ:
Μόνο που δ εν ξέρ ω αν θα είναι πάνω από το κο ινοτικό όρ ιο ή κάτω η
μελέτη. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, είμαι ΔΚΜ, από την
αρχή τέλος πάντων το ότι εγώ αυτή την πρόταση δ εν την καταλαβαίνω
για αναβολή. Ως προεδρείο πιστεύω κάναμε μία δουλειά, εξαιρετική,
καλή πέστε την όπως θέλετε, πάντως έγινε μία συντεταγμένη με ένα
τελικό σκοπό.
Πληρ ούν ται τα κριτήρια και για τις δύο σχο λές είναι απόφοιτοι
πολυτεχνικών σχο λών, εξετάστηκαν όλα, τα κριτήρια έχουν τεθεί
δεκάδες φορ ές και παλιότερα και είμαι παλιός, δ εκάδ ες φο ρές μ έχρι
και στο βιβλίο αν θυμάμαι καλά τα έχω, έχο υν γρα φτεί, που έχω
γράψει για το Τ ΕΕ, δεν το κα ταλαβαίνω ειλικρινά . Δεν θέλο υμε,
εντάξει. Να αναβληθεί.
Για μένα πιο κοντά είναι ο ι μ ηχανικοί β έβαια της οικονομίας
από το ΣΕΜΦΕ στο να ενταχθούν, δηλαδ ή σαν επάγγελμα και σαν
τέτοιο πιο κοντά βρ ίσκω το υς συνα δέλφους από τη Σ άμο. Εν πάση
περιπτώσει,
η άποψή μου είναι, είναι απόφοιτοι πολυτεχνικών
σχολών, οι καθ ηγ ητές το υς η π λειο ψηφία ή αυτοί πο υ πρέπει είναι
μηχανικο ί.
Δηλαδή εγώ θ υμά μαι στην Ξάνθη ό ταν πήγα το 77 που η σχολή
ακόμα δεν είχ ε ο ι περισσότεροι κα θηγητές ήτανε αν ύπαρκτο ι, δ εν
είχανε καν εκλεγ εί ήταν έκτακτοι. Τότε είχ ε ο θεσμό ς, δεν βγήκαμε
καλοί μ ηχανικοί; Ή τα εργαστήρια ήταν σε διά φορες πολυκατοικίες.
Από εδώ και από εκεί. Δεν είναι έτσι, τώρα μιλάμε για σχολές, για το
μεν Μ ετσό βιο δ εν νομίζω, εγώ δεν θ εωρώ, θεωρώ τον εαυτό μ ου πο λύ
ταπεινό να κά τσει να πει ότι όχ ι δεν είστε μηχανικοί.
Τώρα το θέμα των ...ειλικρινά δ εν το κατα λαβαίν ω, ωραία
μπορούμε να βάλο υμε ό ταν συμπληρ ώσο υν 2000, 3000 απόφοιτοι να
ψηφί σουν ε. Λύν ον ται όλα. Ε δώ μ ιλά με για το επαγγελματικό μέλλον
των παιδιών δεν είναι δ υνατόν να βγαίνουν συν άδελφοι, εγώ
αισθάνομαι ντροπ ή απέναντι το υς και τα λέω και δεν με ενδιαφέρει ,
ποτέ δ εν με ενδιέφερ ε η ψήφος και λοιπά. Απόφοιτος πολυτεχν ικής
σχολής ό τι δεν θα γραφτεί εδώ.
Και γράφεται ο α πόφοιτος μια ς Χ σχολής της Ο υγκά ντα, της
τέτοιας και λυπάμ αι και για την Ουγκάντα δ ηλαδ ή πο υ το λέω. Δεν
είναι δ υνατόν. Ο ύτε είναι ειδικότητες. Δηλαδή εγώ να σας πω και
μάλιστα το είπα και στον υπο υργό, ο νόμος α υτός είχ ε ένα τραγικό
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λάθος. Τ ι διαφορ ά έχει ο μ εταλλειολόγος μ ηχανικός μεταλλουργός
πως λέγεται από τον μετα λλειολόγο ορυκτών πόρ ων. Δεν έχ ει καμία
διαφορά κι όμως είναι άλλη ειδικό τητα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι διακριτοί οι μηχανικο ί
οικονομίας είναι υπαρκτή ειδ ικό τ ητα , εμ είς κάνουμ ε α ύριο f easibili t y
stud y θα το δ είτε από το Υπο υργείο για ένα έργο 10 δισεκα τομμ υρίων
ευρ ώ. Το C2C το rail project Θ εσσα λονίκη, Καβάλα, Μπουργκάς και
Ρίσε. Α υτό δεν θα μπορούσε, αυτό είναι ακριβώς αυτό είναι. Δο υλειά
και μηχανικού οικονομ ολόγο υ ακόμ α καλύτερα αν έχ ουμε μ ηχανικό
οικονομίας και διο ίκησης.
Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η άποψή μου, εγώ εντά ξει επειδή
έχω βάλει και την υπογραφή μο υ κα ι δουλέψαμε για αυτό δεν θα το
αποσύρω και νομίζ ω ότι είναι λάθος να αναβληθεί. Από εκεί και πέρα
δεν έχω αν τίρρηση να μπουν αλλά οι ίδιοι οι κανόν ες θά ναι δεν μπορ εί
να υπάρχουν διαφο ρετικοί.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Η συνάδ ελφος Λοϊ ζίδου.
Κα ΛΟΪ ΖΙΔ ΟΥ :
Γεια σας δ εν είχα σκοπό να μιλήσω α λλά μετά τα τελευταία
πραγματικά θέλω ν α πω δυο λόγια και την εμπε ιρία μ ου.
Με κάλυψε σε σημ αντικό βαθμό και ο Δημ ήτρ ης αλλά θα ήθελα
να πω το εξής, γίν εται μία συζήτηση από το πρωί με μ ία εισήγ ηση που
έχει έρθ ει από την αντιπροσωπεία. Τ ο θέμα ΣΕΜΦΕ τέθηκε και στην
προηγούμ εν η αντιπροσωπεία στη βο υλή. Και είχαμ ε το υς εκ προσώπο υς
και το υς κοσμήτορ ες. Εγώ ήρθα εδώ να σας πω την δική μο υ εμπειρία
ως κοσμήτορας το υ τεχνο λογικο ύ πανεπιστημίο υ Κ ύπρο υ.
Είχα 10 σχολές μ ηχανικών. Σα φέστα τα δουλέψαμε μ ε το ΕΤΕΚ,
το αντίστοιχο Τ εχνικό Επιμελητήριο της Κ ύπρου κα ι φτιάξαμε τα
προγράμματα σπουδών. Τελειώσαμε εκεί και είχαν αναγνώριση.
Σήμερα ό μως το θ έμα ΣΕΜΦΕ και το άλλο τμ ήμα οικονομίας η
συζ ήτηση γίνεται χρόνια. Πρέπει σήμερα να τελειώνο υμε. Πρέπ ει να
δούμε λίγο τις π ροοπτικές που ανοίγονται μπροστά.
Πραγματικά
λυπάμαι για το χ ρόνο που χάνουμ ε εδώ, μ ε τόση συζ ήτηση είναι
εποικοδ ομητικό αλλά πρέπει να τελειώνουμ ε κάποια στιγμή. Και να
πάρουμε αποφάσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα; Έχο υμε πενταετο ύς
κύκλου σπο υδές, μαθήματα πάρα πολλά πρέπει να δούμε το μέλλον.
Ποιες σχολές θα έρ θου ν;
Και θα έκανα μία πρόταση στο Τ εχνικό Επιμ ελητήριο ν α στείλει
επιστο λές προς όλα τα πανεπιστήμια που σκοπεύουν να κάνουν τέτοιο υ
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είδο υς σχολές, να ανοίξουν συζήτηση. Όχι να γίνονται οι σχολές και
μετά η συζ ήτηση. Και την πρωτοβο υλία θα πρότεινα ν α την πάρουμε
εμείς. Ε μείς να στεί λο υμ ε επιστολές. Εμ είς είμαστε Τ εχνικό
Επιμελητήριο και πρέπει εμ είς να κα θοδηγήσο υμε κάποια πράγματα.
Οι σχο λές είτε από διάφορες περιστάσεις δ ημιο υργούνται.
Πρέπει όμ ως να βάλουμ ε και τη διά σταση στου τεχνικού κό σμο υ, ότι
αυτά τα παιδιά θα έρθουν να δουλέψουν και πρέπει να έχουν
δικαιώματα επαγγελματικά. Το έχο υμ ε ζήσει. Μ ε διάφο ρες σχο λές , ας
μην το ξαναζήσουμ ε. \
Ας πάμε εποικοδ ο μητικά να λύσο υμ ε σήμερα το πρόβ λημα των
δύο α υτών σχ ολών που πιστεύω έχει γίνει πάρα πολύ δου λειά και το
Επιμελητήριο έχ ει μνήμ η. Δεν ήρθαμε εμείς 2 χρόν ια τώρα να πο ύμε
δεν έχ ει γίνει κά τι.
Έχει γίνει διαχρο νικά πάρα πολύ δ ουλειά και πιστεύω έχο υμ ε
φτάσει στο τέλος και πρέπει σήμ ερα ν α πάρουμε μία απόφαση και έχ ει
έρθει πρό ταση από την αν τιπροσ ωπ εία.
Ευχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ Μαρία. Ο συνάδ ελφος Μιχαλέτος.
Κος ΜΙ ΧΑ ΛΕΤ ΟΣ :
Ναι. Καλησπέρα και από εμ έν α, πρώτη φορά μιλάω στην
αντιπροσωπεία κα ι θα μιλήσω σε αντίθεση με την προηγο ύμεν η
συνάδελφο, θα μιλήσω καθαρά διαδικαστικά, εγώ πιστεύω λο ιπόν ό τι
επειδ ή υπάρχουν και καινο ύργιοι συν άδελφοι και β εβαίως σαφώς και
έχει συν έχεια το Τεχνικό Επιμελητήριο
και πάρα πολλοί είναι
εκλεγμ ένοι και 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια όπως είπε η κυρία
Πρόεδρος της Α ν τιπροσωπ είας, αλλά είμαστε και εμείς οι οπ οίοι
είμαστε καινο ύργιοι και επειδ ή πέρα από τη συνέχ εια πρέπει να
υπάρχει και εξέλιξη, δ ηλαδ ή το ό τι υπάρχουν κάποια κριτήρ ια από 10
χρόνια πριν, εμένα που ήμουν εγ ώ στα 25 μου προσωπικά δεν μου λέει
τίποτα απολύτως.
Όπως βεβαίως κα ι σε 10 χ ρόνια τα κρι τήρια πο υ θ α μπούν
σήμ ερα δεν θα λέν ε τίπο τα απολύτως. Και σε 30 τίποτα απολύτως.
Εδώ πέρα λοιπόν επειδ ή πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια και
επειδ ή κα κά τα ψέματα δεν είναι δογματικές οι αποφάσεις της
αντιπροσωπείας ή της διοικο ύσας και τα λοιπά, δεν ε ίναι κάποιο
θρήσκευμα το Τεχ νικό Επιμ ελητήριο , όπου αποφασίστηκε κάτι πριν 39
χρόνια έχουμ ε αυτά τα κριτήρια και προχωράμε. Το βρίσκω πολύ
λάθος και δεν έχ ει και νόημα να συμμ ετέχουμε άμα είναι έτσι.
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Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι στην πρό ταση που είπ ε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ θα ήθ ελα επί της δ ιαδικασίας εάν τυχόν ψηφιστεί όχι απλά να
υπάρξει μία επιτρ οπή η οποία θα ασχοληθεί μ ε το ζήτημα, αλλά να
υπάρξει α υστηρό σαφές χρον οδιάγραμμα που θα πάρουμε σήμ ερα και
γιατί όχι αυτό πο υ κακώς έγιν ε σήμ ερα και έγινε μία ανάκριση στο υς
ανθρώπους τι μαθήματα κάνεις όχι κάνω θερμοδυνα μική αλλά όχι
θερμοδυναμική 2. Εγώ θεωρώ ό τι ήτανε υποβάθμ ιση για το υς
ανθρώπους που ήρ θανε εδώ πέρα.
Αλλά αυτό θα μπορούσαν να το κάνο υν πολύ σωστά οι
επιστημονικές επιτροπές των ειδικο τήτων εγώ έχω την τιμή να είμαι
στην επιστημ ονική επιτρ οπή των ναυπηγών, να δούνε κάθ ε
επιστημονική επιτροπή τι συνάφεια υπάρχει για τις 2 αυτές προ τάσεις
και για γενικό τερ ες προτάσεις που θ α υπάρξουν από εδώ και έπειτα,
να τα μαζέψει η επιτροπή η κανονική με χρονοδιάγρ αμ μα, δηλαδή να
πει σε 10 μέρ ες η επιστημ ονική επιτροπή των μηχ ανολόγων, των
ναυπηγών, των χ ημ ικών θα μας έχ ει φέρει τις προτά σεις της.
Και έτσι να μην πέσουμ ε και στην παγίδα στο ό τι αν δεν
ψηφι στεί σ ήμ ερα σώνει και ν τε μ ετά θα έρθουν και θα μ ας πουν ότι θα
μπουν σε κάποια επιτροπ ή, έτσι απαντάμε και στο Συμβο ύλιο της
Επικρατείας.
Αυτό θα ήθ ελα να πω επί της διαδικα σίας. Ευχαριστώ πολύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο Χάρ ης ο Δο ύκας.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ...
..........:
Γνωρίζ εις εσύ. Άμ α γνωρίζεις εσύ κά ντο εσύ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Μην κάνετε διά λογ ο. Ο συνάδελφος Δούκας.
..........:
Είναι αίσχος. Α υτό είναι αίσχος πο υ γ ίνεται.
ΣΥ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΣ ΜΙΚ ΡΟΦΩΝ ΩΝ
Κος ΔΟΥΚΑΣ ;
Συνάδελφοι, εγώ υπέγραψα την εισήγ ηση του προεδρ είο υ και πιστεύ ω
ότι αυτή είναι μία πρόταση η οποία είχε την εξής λογική, είναι 2
συγ κεκριμέν ες περ ιπτώσεις ειδικά για τη ΣΕΜΦ Ε την ακούω πάρα
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πολλά χρόνια, είν αι άνθρωποι οι οποίοι τα είπανε και αυτοί πο υ λένε
και για τα χρονοδ ιαγράμματα και ο Κ ώστας πο υ είναι σε ομηρία .
Είναι μία σχολή η οποία είναι στο εθ νικό Μετσό βιο πολυτεχνείο,
είναι πενταετής, και είναι μια κουβέντα δεν συμμ ετείχ α εγώ, αλλά τα
διάβαζα από το υλικό πο υ στάλθ ηκε που τη συζ ητάμ ε πάρα πολλά
χρόνια και μιλάν ε οι υπεύθυνο ι μ ε την κο σμ ητεία και φτιάχνουν το
πρόγραμμα
σπουδών
και
το
ξαναπροσαρμόζουν
και
το
ξαναπροσαρμόζουν και εν πάση π εριπτώσει θεωρο ύσα και θεωρώ ότι
έχει φτάσει σε μία διαδικασία ωρίμανσης ειδικά κάτω από τις
σημ ερινές συνθ ήκες όπως τις ζούμε, τις πολύ δ υναμικές όπο υ
δημιο υργο ύνται ά λλες σχολές και άλλα πανεπιστήμια με πολύ πιο
γρήγορες διαδικασίες και χωρ ίς όλη αυτή την διεργασία και όλη αυτή
την διαβ ούλευση.
Το ίδιο είναι και η περίπτωση κατ’ εμέ μ ε το υς οικον ομίας και
σαν προεδρείο αντιπροσωπείας έτσι, θέλω να πω ό τι είναι σημαντικό
γιατί και με το θ εσμικό έτσι είχαμε διάφορα προβλήματα όταν και μο υ
κάνει εντύπωση ήτανε μία κουβέν τα πολύ ζ ωνταν ή και όλοι είχαν πο λύ
σωστά σημ εία, ν α μπορέσουμ ε ν α φτάνουμ ε σε κάποιο σημείο
απόφασης, δηλαδή δεν είναι θα έλεγα αποδοτικό να συζ ητάμε πάρα
πολλά χρόνια, να συν εχίσο υμ ε να συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, να
έρχεται το θέμα θ εωρώντας ό τι είναι ώριμο, το έχο υμε π ροσυπογράψει,
να συζ ητάμ ε πέν τε ώρ ες για να πούμε τελικά ότι είναι ώριμο να το
πάμε σε επόμεν η α ντιπροσωπ εία.
Άρα αυτό πο υ εγώ θέλω έτσι να πω κλείνον τας, είναι β εβαίως να
υπάρχουν κανόν ες , και πολύ αυστηροί. Αλλά ό ταν έρχονται 2 πολύ
συγ κεκριμένα θέμα τα με την ιστορία που έχει το κάθε ένα, το να λέμε
ότι να φτιάνουμ ε γενικο ύς κανόν ες για αυτά τα δ ύο θέματα μετά από
5 ώρες συζ ήτησης , είναι σ αν να πα ίζουμε καθυστερ ήσεις και είναι
κρίμα γιατί είναι πολύ μ εγάλο το δ ιάστημα που είναι και άνθρωποι
αυτοί σε μία διαρ κή αναζήτηση και επαγγελματική και σε ένα διαρκές
άγχος.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Επειδή έχει δ ημιο υργηθ εί και μία π αρανόηση θα ήθελα πριν δώσω τ ο
λόγο στο υς συνα δέλφους Βαμβο υρ έλ λη και Μήλη να ρωτήσω τη
νομική μας παραστάτη αν κα τά νόμ ο υπάρχουν κανόν ες γιατί αν δ εν
υπάρχουν κακώς φέραμε την εισήγηση.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Τα δύο σημαντικά κείμενα τα οποία θα μπορούσε κανείς να στηριχ τεί
είναι ο 1225 το υ 1 981 που αφορά την αρμοδιότητα του ΤΕΕ ως προς
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την αδειοδ ότηση των αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών και το
πρόσφατο ν ομοθετικό κείμ ενο του ΠΔ 99 το υ 201 8.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Είναι τωριν ό.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Ναι, άρα αν η ερώτηση είναι η οποιασδήπο τε απόφα ση αν θα είναι
εντός θ εσμικο ύ πλαισίου η απάντηση είναι θα είναι εντός θεσμικο ύ
πλαισίο υ, δηλαδή η απόφαση εισαγωγής κάποιας σχολής, των
αποφοίτων κάποια ς σχολής στο ΤΕ Ε αν ληφθ εί σήμ ερα, είναι εντός
πλαισίο υ και δεν χρήζει περαιτέρ ω νομοθετικής επ εξεργασί ας το υ
συγ κεκριμέν ου. Αυτή ήταν η ερώτηση κυρ ία Πρόεδρ ε; Ε υχαριστώ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ο συνάδ ελφος Βαμ βουρέ λλης και μετά ο συνάδελφος Μ ήλης.
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Όλα μπορούν να π ροσβληθο ύν γιατί για τα πάντα υπάρχει ο έλεγχ ος
νομιμότητας. Δεν μπορούμ ε να μιλά με σε μ ία ευνομ ο ύμενη χώρα για
νομοθετι κό κείμ εν ο που δεν μπορεί να προσβληθεί. Μα ήδη το ΠΔ
προσβάλλ εται.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Το ΠΔ προβ λέπει επιτροπή ενστά σεων .
Κα Τ ΖΑ ΝΝΙΝ Η:
Και ήδη, το ίδιο προβλέπει επιτροπ ή ενστάσεων αλλά και το ίδιο το
ΠΔ δύναται να προσβληθεί και δ ύ ναται να προσβάλλετα ι στο διην εκές,
καθώς και οι ν ό μοι επίσης. Άρα αυτό το οποίο λέμε είναι αν η
οποιαδήποτε σημ ερινή απόφαση καλύπτεται με το τεκμ ήριο της
νομιμότητας. Κα λύπτεται.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συγνώμ η συνάδελφε Βαμβο υρέλ λη, παρενέβη ο συνάδ ελφος Ξιφαράς
και έγιν ε διάλογος , συνάδ ελφε Ξιφα ρά δεν είπε κανείς όχι γιατί δ εν
είχαμε δ ιαδικασία να τοποθετηθούμ ε επί το υ θέματο ς που έβαλε ο
Ανδρεδάκης και ο Στασινός ότι δ ηλαδ ή θα δεσμευτούμ ε σε ένα
χρονοδιάγραμμα για τα επαγγελματικά δικαιώμ ατα.
Δεν είχαμε διαδικασία, η μόνη δια δικασία που έχω κατά τον
κανονισμό είναι τη στιγμ ή πο υ θα ψηφίζο υμε να πω εάν κα τατίθεται
αυτή η τροπολογία και να εγ κριθεί. Ε ίναι πολύ απλό. Ε ίναι πάρα πολύ
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απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Α λλά δεν επιτρέπετε στην αντιπ ροσωπεία
να λει τουργ ήσει.
Παρακαλώ τον συν άδελφο Βαμβο υρέ λλη.
Κος ΒΑΜΒ ΟΥΡΕ ΛΛΗΣ:
Εύλογο είναι να ανεβαίνουν ώρ ες ώρες οι τόνοι σ’ αυτά τα θέματα,
παρ’ όλα αυτά όμως μόνο με ψυχρα ιμία μπορούμε να πάρουμε θέση
και να καταλήξουμε από την πλευρ ά μας νομίζω ότι η πρόταση που
έθεσε ο Αν τών ης ο Πρωτον οτάριος είναι μία πρόταση π ολύ βατή.
Μιλάμε για 2 διακριτά θέματα
και χρειάζεται να
αντιμετωπισθο ύν το καθένα στο μ έτρ ο που το υ αναλογεί και με αυτή
την έννοια β λέπο ντας και το πώς εξελίχ τηκε η συζήτηση υπάρχει
ωριμότητα σήμ ερα να πούμε ότι συνά δελφοι μ ηχανικοί του ΣΕΜΦ Ε να
μπούν να εν ταχθούν στο Τ εχνικό Ε πιμελητήριο ως ν έα ειδικότητα,
υπάρχει μία μικρή εκκρεμό τητα στο υς συναδέλφο υς μηχανικο ύς
οικονομίας και διοίκησης και με αυ τή την έννοια θα πρέπει να
έρθουμ ε την επόμ ενη φορά να δούμε να το έχουμ ε λήξει πριν μια
προπαρασκευα στική επιτροπή εάν είν αι η ένταξή τους στην ειδικότητα
των μ ηχανικών οικονομίας και διοίκησης ή αν θα μπούν ως
ανεξάρτητη ειδικό τητα για να δο υν τι επαγγελματικά δικαιώματα θα
πάρουν στο μέλλον . Έχει σημασία.
Εμείς έχ ουμ ε πολύ ανταγωνισμό σε σχέση με την α υτο τέλεια το υ
γνωστι κο ύ αντικειμένου και άρα τα νέα επαγγελματικά δικαιώματα
όπου αυτό μπορ εί να έχει που να είναι σε επίπεδο δ ραστηρ ιοτήτων
μηχανικο ύ.
Αυτό και άρα επαν αδιατυπώνω την π ρόταση του συναδέλφο υ το υ
Αντών η του Πρωτονοτάριου, απευθύνοντας την αφενός μεν στον
πρόεδρο του ΤΕΕ τον Γιώργο τον Στα σινό και αφετέρ ου δε και προς το
προεδρείο της αντιπροσωπείας και τον πρόεδρο της αντιπροσωπ είας
αντίστοιχα να προσαρμοστεί σε αυτή τη διαδικασί α και να τα δει με
διαφορετικό τρόπ ο προκειμ ένο υ ν α υπάρξει η μέγιστη δυνα τή
συναίνεση για το συγκεκριμένο θ έμα.
..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) Να κάνω μία έκκληση. Ξεκινήσα με ... η ώρα 5 .
Θα παρακαλέσω όλο υς ό ταν παίρνουν το λόγο να λέν ε κάτι
καινούργιο . Όταν κάτι ακο υστεί 2 00 φορές θέλο υμε να λεγόμαστε
μηχανικο ί με ένα από τα κριτήρ ια ...
Κος ΒΑΜΒ ΟΥΡΕ Λ ΛΗΣ:
Το καινο ύργιο πο υ έθεσα συνάδ ελφε απευθυνό τανε προς το Πρ οεδρ είο
της Αν τιπροσωπεία ς.
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..........:
(εκτός μικροφώνο υ) ... εσύ φιλοσο φείς.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ Υ ΛΟΥ:
Έχετε δί κιο συνάδελφε. Ο συνάδελφος Μήλης και ολο κληρών εται η
διαδικασία.
..........:
(εκτός μικρ οφών ο υ) ... και δεν έχ ουμε αποφασίσει σχεδόν τίποτα.
Δηλαδή αισθανόμ αστε ό τι ερχόμαστε τζάμπα. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ.
Κος ΜΗΛΗΣ :
Πιάνομαι από την τοπο θέτηση το υ τελευταίο υ συναδέλφου όπως είπα
και στην πρώτη μ ου τοποθέτηση, θεωρώ ό τι το Σώμα αυτό και μόν ο
αυτό έχ ει την ωριμότητα σήμ ερα να αποφασίσει ξεχ ωριστά για κάθε
μία από τις δ ύο περιπτώσεις και κάν ω έκκληση και στο ν Πρόεδρ ο του
ΤΕΕ και στην Πρό εδρο της Αν τιπροσωπείας .
Όποια απόφαση λά βουμ ε για κάθ ε μία από αυτές τις περιπτώσεις,
να υπάρχει δέσμευση α υτο ύ του Σώμ ατος ότι τα επόμ ενα βήματα που
θα γίνουν και τα οποία όπως γνωρίζουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία
είναι ο υσιαστικά ο τρόπος μ ε τον οπ οίον θα στηθο ύν ο ι προδιαγραφές
για τα αντίστοιχα προε δρικά διατάγμ ατα, να ακολουθο ύν από εδώ και
στο εξής γιατί τυπικά με βάση το νόμο ισχ ύει αυτό, να ακολο υθο ύν
από εδώ και στο εξής τις αποφάσεις της Α ν τιπροσωπείας με βάση
συγ κεκριμέν ες προ διαγραφές που θα θέσ ει.
Αυτό που θα πρέπει να καταλάβο υν οι συνάδελφοι και των δύο
περιπτώσεων, είναι ότι εμ είς με μεγάλη ευχαρίστηση μπορούμε να
πούμε ότι είστε μ έλη το υ ΤΕΕ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι η
αρχή της διαδικα σίας. Και αυτό το οποίο πληγών ει σήμερα αυτό το
Σώμα είναι ότι καθ όμαστε εδώ πέρα για διαδικαστικά θέματα να δούμε
ποιος έχει δίκιο και ποιος έχ ει άδικο. Άποψή μο υ είν αι ότι το Σ ώμα
μπορεί να αποφασίσει σήμερα όπως επίσης το Σώμα μπο ρεί σήμερα με
τη σύμ φων η γνώμ η μας να προδιαγράψει και τις διαδικα σίες.
Και αυτές ο ι διαδικασίες ο υσιασ τικά να είναι δ έσμ ευση και της
Αντιπροσωπείας ό τι στη διαβο ύλευση πο υ θα γίν ει μ ε το αντίστοιχο
Υπουργείο αυτές οι προδιαγραφές θα τηρούνται.
Εάν σήμερα
συνάδελφε πρόεδ ρ ε πάμε στη δ ιαδικασία της αναβολής νομίζω ό τι
οδηγο ύμαστε πιο πίσω, νομ ίζω ό τι και το ΤΕΕ θα πρέπει να
διεκδι κήσει το ρόλο που το υ αρμόζε ι οι αποφάσεις της
Αντιπροσωπείας θα πρέπει από εδώ και πέρα να εξειδ ικεύονται στον
τρόπο με τον οποίον θα γίνει η διαβούλευση μ ε τα αντίστο ιχα
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Υπουργεία, προσωπική μο υ λοιπόν άποψη είναι ότι το ΤΕΕ εφό σον
γεννιούν ται οι πρ οϋποθέσεις για α υτές τις 2 π εριπ τώσεις μπορεί
σήμ ερα να αποδεχτεί με απόφαση Α ντιπροσωπ είας ναι ή όχι για κάθε
μία από αυτές τις π εριπτώσεις.
Αλλά ταυτόχρονα, στην σημ εριν ή απόφαση να υπάρχει ρ ητή
αναφορά ότι οι προδιαγραφές π ου θα τεθο ύν α πό το Τ εχνικό
Επιμελητήριο θα ληφθο ύν υπόψιν στον τρόπο μ ε τον ο ποίο ν θα γίνει η
επεξεργασία το υ π ροεδρικού διατάγμ ατος.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ευχαριστώ συνάδελφε Μήλη. Ν ομίζω ότι με την αίσθηση που έχω ό τι
η μία τροπολο γία εφόσον ψηφίσουμε όμως επί των βασικών δύο
ερωτημάτων τροπο λογία που διατύπωσαν με τη σειρά οι συνάδελφο ι
Ανδρεδάκης, Στα σινός, Μήλης, περί της δέσμευσης σε ένα
χρονοδιάγραμμα και Ξιφαράς και Γιανναδάκης το είπε αυτό, για την
διατύπω ση ενός περιγράμματο ς και χ ρονοδιαγράμματος για τον τρ όπο
με τον οποίον θ α προκύψο υν τα επαγγελματικά δ ικαιώματα στη
συν έχεια, μας λύν ουν το πρόβ λημα και εκτονών ει ένα κενό που εξ’
αντικειμένο υ υπήρ χε γιατί δ εν μπορο ύσαμε να το προ καταβάλο υμε.
Θεωρώ λοιπόν και κάνω μία έκκλ ηση σε ό λους να υπ ερβούμε
έτσι την έν ταση που δίκαια δ ημιο υργήθ ηκε, και να προχωρήσουμ ε
στην διαδικασία με την δια κεκριμένη ψηφο φορία για τα δ ύο
ερωτήματα και με την τροπολογία η οποία θα τεθεί πρώτη, διότι
σύμ φωνα με τον κανονισμό οι τροπολογίες τίθ ενται πρώτες. Δεν
υπάρχει αν τιεισήγ ηση οπό τε δεν μπορώ να ζ ητήσω α πό το Σώμα να
ψηφί σει κατ’ αρχά ς ποια είναι η βασική εισήγ ηση, βα σική εισήγ ηση
είναι η εισήγ ηση του προεδρ είο υ.
Ζητώ λοιπόν από το Σώμα να τοποθετηθεί και να ψηφίσει πριν
μπούμε στις δύο δ ιακεκρι μέν ες ψηφο φορίες βάσει της εισήγησης, να
ψηφί σει την τροπ ολογία πο υ διατύπωσαν οι Ανδρεδ άκης, Μήλης,
Στασινός, Ξιφαρά ς, Γιανναδάκης και τα λοιπά περί δέσμευσης σε
χρονοδιάγραμμα και με συγ κεκριμ έν η διαδικασία για την διατύπωση
των επαγγελματικών δικαιωμά τω ν.
Ναι Γιώργο έχ εις το λόγο.
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Ειλι κρινά δεν ήθ ελα να μιλήσω αλλά δ υστυχ ώς ό σοι συνάδελφοι
μίλησαν προσπάθησαν και βλέπετε είμαι ήρεμ ος, προσπ άθησαν να μου
βάλουν λόγια που δεν είπα.
Άλλοι είπανε ό τι ενδιαφέρομαι γι α τις εκλογές. Είπα τι γινόταν
γενικό τερα. Δεν είπα γιατί ενδια φέρ ομαι εγώ. Άλλοι είπαν και φίλοι
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μου, ο Χάρης ο Δούκας ας πο ύμε. Ε ίπε, δεν θ υμάμαι τι λόγια επίσης
μου έβα λε. Πραγμ ατικά μο υ είναι αδ ιανόητο . Άλλος είπ ε ότι είμαστε, Ναι μπράβο.
Άλλος είπε, ναι, εγώ κάν ω καθ υστ έρηση; Παιδιά το έχετε το
θέμα και συγνώμη κιόλας, είναι συνάδελφοι εδώ ο επίσης φίλος ο
Αντών ης ο Πρωτο νοτάριος, έβα λε έν α θέμα ότι εγ ώ ζητάω αναβολές.
Που είναι, δεν νο μίζω ότι έχο υμε π άρει περισσότερες αποφάσεις και
στη Δι οικούσα απ’ όταν ήμο υν πρό εδ ρος και βάζουμ ε κανόνες. Έχο υν
το θέμα από το 20 00 δεν ξέρ ω τό τε, η Τόνια είπε το έφερ ε το 08 και
λέν ε σε μένα ό τι καθυστερώ ένα ζήτημα για δύο μ ήνες.
Δηλαδή από το 08 από το 05 πότε το συζητάνε που το υς
κορόιδ ευαν το υς ανθρώπους τι έκαναν; Αυτοί δ εν καθ υσ τερούσαν εγώ
το καθ υστερ ώ τώρ α; Για το υς 2, 3 μήνες;
Και μισό λεπτό, μ ισό λεπτό, και δεν καταλαβαίνω ειλικρινά εγώ
δεν θέλω, το ψήφισα στη διοικούσα, στη διοικο ύσα εγώ τοποθετήθηκα
και ψήφισα υπέρ της έν ταξης της ΣΕ ΜΦΕ ό ταν τέθ ηκε το ζήτημα.
Για να είνα ι ξεκάθ αρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όσο δ εν
βάζουμε κανόν ες κινδυνεύο υμ ε κάθε φορά να γίνεται η ίδια
διαδικασία. Το να πάει 2, 3 μήνες και θα χρησιμοποιήσω λέξεις που
δεν μο υ αρ έσει, καμιά φο ρά πρέπ ει να προ στατεύο υμε και το υς
ανθρώπους το υς οπ οίους βάζο υμε εδώ μέσα σε μία τέτοια διαδικασία.
Όσο δ εν έχουμε τους κανόνες, α κό μα δεν τους έχο υμε, είπε ο
Δημ ήτρης να τους περισσότερο υς κα νόνες και είπε 2, 3 πράγματα ότι
θυμόταν, ο ύτε πόσοι καθηγητές είναι ούτε τι ποσοστό, ούτε ποια είναι
τα μαθήματα, δεν τα ξέρο υμε μάλλον, δεν ήρθ ε προ ετοιμασμ ένο το
θέμα. Γιατί α υτή τη στιγμ ή αν λέγα με τα 10 κριτήρια πραγματικά τα
είχαμε βά λει τα 10 κριτήρια και ψηφίζαμε, τό τε θα είχαμε κα ταλήξει.
Και πραγματικά πιστεύω ό τι έχει τα κριτήρια η ΣΕΜ Φ Ε να μπει.
Από εκεί και πέρα , δεν μπορώ όμως να κάνω μία αντιφατική πρόταση
και να λέω βάζω κριτήρ ια για τη μία σχο λή για την άλλη δεν βάζουμ ε
κριτήρια, για την ά λλη τα ξέρο υμε τα κριτήρια.
Αυτό δεν γίνεται, κατα λαβαίνετε. Όσο και αν πιστεύω ό τι τα
πληροί, τις πληρ οί τις π ροϋποθέσεις η ΣΕΜΦΕ Α κόμα και τώρα
νομίζω το προεδρ είο να πούμ ε να πει ονομαστικά 10 κρ ιτήρ ια δεν θα
τα πει ή αν σηκωθ εί ο καθένας μόνο ς το υ να πει θα π ει δια φορετικά
πράγματα.
Και συν εχίζετε, ειλικρινά μ ε β λέπετε πολύ ήρεμο σε σχέση μ ε
το αυτά που ά κου σα για το τι είπα. Όταν λέμε δηλαδή να βάζουμ ε
κανόνες, μα κάρι ν α με κατηγορεί κάποιος ότι καθυστερώ ζ ητήματα.
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Αλλά δ εν έχει συμ βεί. Σ το μόν ο που λέν ε συνήθ ως είναι ότι βιάζομαι,
στη διο ικο ύσα κά θε φορά μο υ λέν ε να αναβάλουμε κάποιο θέμα και
επιμένω να μ ην το αναβάλουμε.
..........:
(εκτός μικροφώνο υ) Τώρα τι ά λλαξε;
ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :
Τώρα άλλαξε το εξής ρε φίλε, άλλα ξε, συγνώμ η αλλά εσύ μπορεί να
μην εί σαι φίλος, θ α ήθελα να είσαι φίλος μο υ.
Να πω το εξής, εγ ώ ειλικρινά σας το λέω, είμαι θετικός για τη
συγ κεκριμέν η σχο λή και θεωρώ ό τι τους έχο υμε αδικήσει. Από εκεί
και πέρα όμως δ εν μπορούμ ε να κάνουμε μ ία και θα παραμείνω σε
αυτή την κα τεύθυνση από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ό τι πρέπει ο ύτε
τρίπλες να κάνο υμε ούτε να το υς καθυστερ ήσουμ ε 2 , 3 μήνες που
αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία θετική κατεύθ υνση και από τη
διοικο ύσα και απ ό την αντιπροσωπ εία, ό τι αν βά λο υμε κανόνες, ή
πιστεύο υν ό τι δεν πληρο ύν τους καν όνες να το πω αλλιώς, επομ ένως
την επόμ ενη φο ρά δεν θα το αποφα σίσο υμε ή πιστεύο υν ό τι π ληρ ούν
τους καν όν ες επομ ένως την επόμ ενη φορά θα ενταχθο ύν εύκο λα για να
ψηφί σουμ ε ό λοι.
Ειλικρινά δεν κα ταλαβαίνω αυτή την πίεση από κάποιους
ανθρώπους οι οπο ίοι πραγματικά το υς καθυστερούν 15 χρόνια. Τώρα
μου έρχον ται, σας το λέω ειλικρινά, τώρα μ ου έρ χονται δ εκάδ ες
μηνύμα τα, κάνε ό,τι μπορείς. Δεν είμαι τέτο ιος άνθρωπος με
συγχωρ είτε κιόλας , ειλικρινά σας το λέω. Δεν μπορώ να πηγαίνω να
τους κάνω... παρελθόντος, πρέπει να αλλάξο υν νοο τροπία, τα είπα και
το πρωί.
Όσο συν εχίζο υμε ειλικρινά, αν δ εν θέλετε, αν θ έλετε ν α
συν εχίσο υμ ε όπως παλιά και θεωρείτε ότι καλά πηγαίναμε,
σχημα τίζοντας πλειοψηφίες να το πείτε. Να προσαρμοστο ύμε να
κάνουμ ε αυτό μ όν ο το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επίσης, το
να βάλουμε μία τρ οπολογία, εγώ έκα να μία διαδικαστική πρόταση πο υ
νομίζω θα πρέπει ν α προηγηθεί. Δεν θ ες να την βάλεις;
Έτσι κι αλλιώς δ εν με ενοχ λεί να ψ ηφίσο υμε ό τι την επόμεν η
φορά θα έχουμ ε για να σχηματίσο υμε κάποιες εντυπώσεις,
συνδι καλιστικά πρ αγματικά παρόλο που είμαι ν εότερο υς από πολλο ύς,
έχω μία μεγάλη εμ πειρία. Και πως βάζουμε τα θέμα τα και πως κινούμε
διαδικασίες. Και να σας πω, να παίξουμε και με ό,τι κανόνες θέλετε
δεν θα βάλω ούτε καν το υς κανόν ες, δεν με ενδια φέρ ει αλλά να
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είμαστε ειλικρινείς με τους εα υτο ύς μας, μια φορά είμαστε σο βαροί
άνθρωποι, μηχανικοί είμ αστε.
Δεν ξέρω, δ εν έχ ω κάτι άλλο να πω και με συγχ ωρείτε κιόλας και
ζητώ συγνώμ η κιό λας από το υς ανθ ρώπους πο υ τους ταλαιπωρο ύμε
αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάποια στιγμ ή παντού πρ έπει να
βάλουμ ε κάποιο υς κανόνες το υλάχιστον ελάχιστο υς που να τους
τηρο ύμ ε και να λέμε έστω έβαλε και κάποια θέματα ότι αν βάλουμ ε
αυτο ύς τους κανό νες που θάναι νά χεις ξέρω γ ω 50 καθηγητές, 60
μαθήματα, να είσαι πολυτεχνική σχολή, κάποιοι θα φτιάξο υν ένα
πρόγραμμα για αυτό για να μπουν στο ΤΕΕ.
Δεν νομίζω ότι για να ... θα φτιαχτεί ο λό κληρ η σχολή στο
εξω τερι κό ή εδ ώ μ ε τις προ ϋποθέσεις τις 15 πο υ θα βάλουμ ε. Α κο ύω
δηλαδ ή πράγματα τα οποία πραγματικά ή απευθ ύνεστε όσοι μιλάτε και
λέτε τέτοια πράγματα σε χαζο ύς ή τουλάχιστον να μ ην τα λέμε. Δεν
ξέρω, ει λικρινά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛ ΟΥ:
Γιώργο μία έκκληση έκανα και νόμιζα ότι δημιο υργήθ ηκε ένα
κονσενσο υς με την τροπολογία για να προχωρήσο υμε τη διαδικασία.
Εάν όμως θέλεις ν α βάλω τη δ ιαδικα στική σο υ πρό ταση, βεβαίως έχ εις
το δι καίωμα το λες και θα την βάλω σε ψηφοφο ρία.
Λοιπόν η πρό ταση του προ έδρο υ του ΤΕΕ διαδικα στικά, είναι να
αναβληθεί, συγνώμ η, - Όχι πάλι παιδιά. Κάναμε ολό κληρ η συζήτηση.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Σας παρακαλώ μπο ρώ να μιλήσω; Να πω τι διαδικασία α υτή τη στιγμ ή
έχουμ ε στην ψηφοφορία; Μπαίνει σε ψηφο φορ ία η πρόταση το υ
προέδρου η διαδικαστική η οποία είναι αντίθετη μ ε την πρόταση της
διαδικασίας πο υ έχ ει κινήσει το προ εδρείο της αντιπρο σωπείας και το
οποίο επιμέν ει σε αυτήν.
Λοιπόν, θα ψηφίσουμ ε κατ’ αντιπ αράθεση την πρόταση του
προέδρου προς την πρ όταση της δια δικασίας που ήδ η έχει ξεκινήσει
και που είναι η πρόταση την οποία υποστηρίζει το προεδρείο της
αντιπροσωπείας.
Εγώ έκανα έκκληση να κιν ηθο ύμε ομ όθυμα διαδικα στικά.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Δεν γίν εται εφό σο ν, - Σε παρακαλώ Θ εόφ ραστε. Θεό φρ αστε, συγνώμη.
Όχι, μο υ επιτρέπ ετε γιατί προεδρ εύω αυτή τη στιγμή. Εάν κιν ηθούμ ε
εάν ψηφιστεί η π ρόταση του Γιώρ γου δεν συζητάμε τίποτα. Εάν
κινηθ εί η πρόταση του προεδ ρ είο υ θα αποφανθεί στην πράξη η
Αντιπροσωπεία τι θέλει. Δεν μπορο ύμε να επιμερίσο υμ ε. Σε παρακαλώ
Θεόφραστε. Μα δεν υπάρχει ά λλη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη
δηλαδ ή να πούμ ε, - Δύο προτάσεις. Δύο προτάσεις.
Λοιπόν είναι κατ’ αντιπαράθεση πρ ος την δι αδικασία που ήδ η
κινεί ται στην Α ν τιπροσωπ εία ο πρόεδρος το υ ΤΕΕ ζητάει και το
σεβόμ εθα και το βάζουμ ε σε ψ ηφοφορ ία διαδικαστικά αυτή η
διαδικασία να σταματήσει, να μην πάρουμ ε καμία απόφαση
προκειμ ένο υ να ρυθμιστο ύν κανόνες και εφόσον ρ υθ μιστο ύν κανόνες
σε μία επόμεν η Αντιπροσωπεία στην επόμεν η Α ν τιπροσωπεία, να
ξανάρθει το θ έμα.
Σας παρακαλώ όχι άλλη συζήτηση. Ψηφίζο υμ ε.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Αυτό είναι άλλο θέμα Κώστα. Όχι σε παρακαλώ. Α υτό είναι, - Σε
παρακαλώ. Μ ην παρεμβαίνεις. Μην παρεμβαίνετε στη διαδικα σία.
Αυτή η τροπολογία θα μπει σε ψ ηφοφορία αν υπάρξει ψ ηφο φορία.
..........:
Δώστε το λόγο στο ν Γιανναδάκη αφο ύ έκανε...
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Έλα Γιανναδάκη.
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
..........:
(εκτός μικρο φώνο υ) ... δ εν κατάλαβα από τα λεγό μενά σο υ κάτι.
Ζητάς αναβολή έτσι ώστε να είναι π ιο ώριμο το Σώμα να απ οφασίσει
αν συνιστά ... ή α ν θα γραφτούν ε ...
ΤΑΥ ΤΟΧΡΟΝΟΙ Δ ΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
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Κατ’ αρχήν Θανά ση δεν είχα καμία πρόθεση αντιδ ικίας. Εγώ νόμιζα
ότι μο υ έδωσε η πρόεδρος το λόγο και εσύ επεν έβης . Και σο υ λέω
μιλάω Γιανναδάκη μου έδωσε η πρό εδρος το λόγο . Εγώ είπα ρε; Αν
είπα ρε το ανακαλώ. Νομίζω ότι δεν το είπα. Νομίζω ότι δεν το είπα.
Δεν μο υ ταιριάζει. Θα δούμ ε τα πρακτικά, δεν το είπα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Κύριοι συνάδελφοι τα πράγματα είναι σαφή.
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Έχω μία διαφορά από την τοπο θέτηση της προέδρ ου. Ο πρόεδρος
έκανε μία διαδικα στική πρόταση πο υ συνοψίζ εται, συνεκτιμών τας τα
απάντα και αναπτύσσοντας θέση το υ στην αναβολή. Στην αναβολή
λήψ η απόφασης, α υτό δεν είναι σε αντιπαράθεση με την πρόταση του
προεδρείο υ. Δεν μπορεί λεχθεί έ τσι. Αστε με να πω την άποψή μου
και σκοτώστε μ ε. Αν ψηφιστεί η αναβολή δεν γίν εται καμία συζήτηση
από εκεί και πέρα.
Είναι προφανές αυτό.
Αν δεν ψηφιστεί θα
προχωρήσει, α υτό θέλω να πω.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Συνάδελφοι είμαστε μηχανικοί.
Κος ΠΡΩΤΟΝΟ Τ ΑΡΙΟΣ :
Δεν είναι σα φές αυτό;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Είμαστε μηχανικοί και καταλαβαίνουμε τι λέμ ε. Σας παρακαλώ ποιοι
είναι υπ έρ της δια δικαστικής πρότα σης αναβολής όπως την δ ιατύπωσε
ο συνάδελφος πρ όεδρος το υ ΤΕ Ε.
Ο Ξιφαράς μ ετράει και ο
Παπαγιαννίδης.
Κος ΠΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΙΔΗΣ :
Ο Παπαγιαννίδης από εδώ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τις δύο πτέρυγ ες 19 και 32, 51 ψήφισαν
την πρότα ση του προέδρου. 1 9 και 32. 51 ψήφισαν την πρόταση του
προέδρου για αναβ ολή.
Πόσοι ψ ηφίζο υν ό τι συνεχίζ εται η δ ιαδικασία δ ηλαδ ή αντίθετα στην
πρόταση το υ προέδ ρου.
..........:
22 από εδώ. Και 2 2 από εδώ, 45.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΥΛΟΥ:
45 ψήφισαν τη συνέχιση της διαδικασίας. Πόσο ι ψ ήφισαν λευκά και
πόσοι άκυρα. πόσο ι δεν μετέχο υν. Λευκά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 λευκά. 51, 45 , 1 0 λευκά, ποιοι δεν μετέχο υν; Αποχές;
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Αναβάλλεται η δια δικασί α μ ετά από πρόταση το υ Πρ οέδ ρου .
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ

