
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  Τ.Ε.Ε.  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

 

Συζήτηση (απομαγνητοφώνηση) του 4ου θέματος της 

Ημερήσιας Διάταξης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Συζήτηση (απομαγνητοφώνηση) του 4
ο υ

 θέματος της Ημερήσιας 

Διάταξης «Τροποποίηση του Ν.4439/201 6 (ΦΕΚ 222 Α,  άρθρο 29,  παρ.3 –  

για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών της  ΣΕΜΦΕ του Ε .Μ.Π. στο 

Τ.Ε.Ε. ,  ως Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  Φυσικής  (σε  

συμμόρφωση της  Διοικήσεως του Τ.Ε.Ε.  προς την υπ’  αριθ.  4148/2015 

Απόφαση του Δ’ Τμήματος  του ΣτΕ) όσο και  γ ια την ένταξη των 

Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας  της  Πολυτεχνικής   Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  στο Τ.Ε.Ε,  ως Μηχανικών Οικονομίας ,  σύμφωνα με  

προηγούμενες  εισηγήσεις  των εισηγητικών θεσμικών οργάνων του Τ.Ε.Ε.»  

 

(Επειδή δεν ελήφθη Απόφαση επί του παραπάνω θέματος,  η 

συζήτηση θα συνεχισθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019)  

 

………………………  

………………………  

………………………  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Κύριε συνάδελφε,  εγώ θα κάνω μία  παράκληση.  Θα μπορούσαμε να 

μιλάμε πάρα πολλές ώρες  σήμερα μόνο για να σχολιάσουμε τα καυτά 

θέματα.  Είναι το ΠΔ είναι το ασφαλιστικό,  είναι οι  ισοτιμίες,  είναι 

πάρα πολλά.  

Θα κάνω μία παράκληση επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα θα 

ζητήσω να προχωρήσουμε τη διαδικασία,  δεδομένου ότι  και για το ΠΔ 

και για το ασφαλιστικό και  για τ ις  ισοτιμίες και  για τη στρατηγική της 

διεύρυνσης εκπαίδευσης θα πρέπει να τοποθετηθούμε και . . .    

Ναι είναι γεγονός αυτό και  εμείς  θα το θέλαμε πάρα πολύ και  

όμως είχαμε πολύ μεγάλη δυσχέρεια  για να καλύψουμε τα έξοδα της 

μετακίνησής σας και της συνεδρίασης.  Το ξέρετε  και  ξέρετε ότι  το 

ΤΕΕ βρισκότανε σε πολύ δύσκολη θέση. Ελπίζουμε ότι  δεν θα 

συνεχίσει  αυτή η δυσκολία.   

 Εγώ θα ήθελα τη συναίνεση όλων διότι  πραγματικά , -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  σε αυτά που ακούσαμε να μην υπάρχει ένας  

αντίλογος.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ναι αλλά δεν θα συζητήσουμε τα θέματα που τέθηκαν ένα ένα.  Ο 

αντίλογος μπορεί  να είναι μόνο, βεβαίως,   σε σχέση με την διοικούσα 

με την πρακτική της διοικούσας και του προέδρου του ΤΕΕ. Μόνο επ’ 

αυτού. Όποιος θέλει  να αντιλέξει  επί  των απαντήσεων το υ προέδρου 

του ΤΕΕ έχει  το λόγο.   Τρία λεπτά σύμφωνα με τον κανονισμό. Στα 

τρία λεπτά σας διακόπτω.  
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Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Στα τρία λεπτά σας διακόπτω πριν  των επικεφαλής των παρατάξεων 

που  έχουν πέντε.  Θα είναι κλειστός ο κατάλογος.  Κύριε 

Παπαγιαννίδη.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Κρεμαλής,  αρχίζω από εδώ παρακαλώ, Κρεμαλής,  Μήτρου, από εδώ 

άλλος; Συγνώμη ναι,  εντάξει  ναι.  Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί ,  μισό λεπτό.  

Ανδρεδάκης,  συνάδελφε πως σε λένε;  Σαμδάνης.  Εντάξει  Πετρόπουλος 

ναι.  Πετρόπουλος λέω πάντα τον τελευταίο.  Ποιος άλλος,  είναι 

κάποιος άλλος από εδώ; Σε έβαλα.  

Λοιπόν Κυριακόπουλος,  συνάδελφε δεν σε βλέπω δηλαδή πως 

λέγεσαι;  Από εδώ μέχρι εκεί  αν έβλεπα, Βα μβουρέλλης.  Φοράς και  

μαύρα δεν φαίνεται τίποτα.  Λοιπόν να αρχίσω από πίσω τώρα για να 

μην λέτε.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Ζαχαρόπουλος  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ζαχαρόπουλος.  Άλλος; Άλλος; Άλλος;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Έχει κλείσει  ο κατάλογος,  ο συνάδελφος Τσιμπουκάκης.  Φραντζή.  

Έχει κλείσει  ο κατάλογος.  Παρακαλώ να τηρηθεί το τρίλεπτο.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Αρχίζουμε με τα νούμερα; Ο κος Κρεμαλής,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Παιδιά από κάτω αφού έχουμε, -  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Τι είναι;  Τι  έχεις;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

201.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ωραία,  εντάξει ,  εντάξει .   

. . . . . . . . . . :  

Καλημέρα σας.  Καλή επιτυχία στις  εργασί ες.   Θα αναφερθώ συνοπτικά 

στο θέμα του διατάγματος και θα πω τα εξής.   Θα περίμενα από τον 

πρόεδρο να ενημερώσει την αντιπροσωπεία ότι  από τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους εξεδόθη κάποια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία λέει  το 

εξής,  προκειμένου για νομοθετικές ρυθ μίσεις  οι  οποίες  κατοχυρώνουν 
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δραστηριότητες υπέρ επαγγελματικών τίτλων απαιτείται αιτιολόγηση,  

απαιτείται αιτιολόγηση και τίθενται καμιά 20αριά κριτήρια.  

 Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και δίνει  λύσεις σε 

πάρα πολλά προβλήματα που μας ταλαιπωρού ν.  

 Δεδομένου ότι  το ΠΔ 99 εξεδόθη μετά τον Ιούνιο έχω τη γνώμη 

ότι  υπάρχει  πρόβλημα διότι ,  δεν,  κατά τη γνώμη μας,  δεν υπάρχει η 

αιτιολόγηση για πολλά περιεχόμενα του διατάγματος.   Ως εκπρόσωπος 

του κλάδου των χημικών μηχανικών που συμμετείχα στην επιτροπ ή για 

τη σύνταξη του ΠΔ, μπορώ να ανακοινώσω αν και ε ίναι γνωστό ότι  

είμαστε η μόνη ειδ ικότητα η οποία διαφώνησε τόσο με την δ ιαδικασία 

όσο και με την περιπτωσιολογία στην οποία εξαντλείται το προεδρικό 

διάταγμα.  

 Βέβαια θα πω κάτι το οποίο είναι και θετι κό,  και πρέπει να το 

λάβουμε υπόψη μας.   Μονίμως εμείς  επιδιώκαμε στην έννοια του 

project  engineer  στην έννοια του συντονιστή όπως το λέμε στην 

Ελλάδα, η παράγραφος 6 του άρθρου 1 αν θυμάμαι καλά του 

διατάγματος,  ορίζει  ότι  σε περίπτωση διεπιστημονικής ομά δας για την 

μελέτη ή την εκτέλεση ενός έργου την κεντρική ευθύνη και εννοείται 

έναντι  του χρήστη και έναντι  βεβαίως και του δημοσίου,  για την 

οργάνωση επιμερισμό καθηκόντων,  συντονισμό και  διοίκηση της  

ομάδας,  αναλαμβάνει ο συντονιστής μηχανικός.  

 Στο σχέδιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου γιατί  αυτό ήταν στην 

ουσία το δ ιάταγμα, που πήγε στο Συμβού λιο επικρατείας,  η έκφραση 

ήταν  μπορεί να αναλαμβάνεται,  υπάρχει  τεράστια διαφορά και αν ως 

μηχανικοί επαγγελματίες το σκεφτούμε αυτό,  πραγματικά μπορούμε να 

αλλάξουμε  τον τρόπο της άσκησης του επαγγέλματος.  

 Ρώτησα τον πρόεδρο του ΤΕΕ τι  σημαίνει  επαγγελματικό 

δικαίωμα. Εάν το ταυτίζει  με νομοθετικά κατοχυρωμένη 

δραστηριότητα υπέρ ορισμένων επαγγελματικών κέντρων για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος,  τότε τα επαγγελματικά α υτά δικαιώματα δεν 

ρυθμίζονται με το διάταγμα αυτό αλλά με την υπόλοιπη νομοθεσία η 

οποία αφορά τα μητρώα η οποία αφορά τις  αδειοδοτήσεις για την 

δόμηση για την ίδρυση και λειτουργία της βιομηχανίας και αφορά 

βεβαίως και τις  διάφορες υπουργικές αποφάσεις  μ ε τις  οποίες 

ορίζονται οι  ελεγκτές δόμησης,  οι  περιβαλλοντικοί ελεγκτές και τα 

λοιπά.  

 Επομένως κάποτε να αποφασίσουμε τι  ακριβώς θέλαμε να 

κάνουμε με το διάταγμα αυτό δεν  το αποφασίσαμε στους κόλπους του 

ΤΕΕ και τελικά φτιάξαμε ένα διάταγμα που δεν εφαρμό ζεται  
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αντίστοιχο πουθενά στον κόσμο αλλά ούτε και στην πράξη.  Αλλά ούτε 

και στην πράξη.  Είναι ποτέ δυνατόν να εγκλωβίσουμε και να 

στεγανοποιήσουμε το χάος της τεχνολογίας στα πέντε άρθρα αυτού του 

διατάγματος; Το έχουμε αντιληφθεί αυτό;   

 Εμείς εργαστήκαμε ως χημικοί μηχανικοί επί  εξάμηνο σύμφωνα 

με το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 29 του νόμου 4439 στον 

οποίον . . .  το ΠΔ και παρουσιάσαμε ένα διάταγμα χωρίς να διεκδικούμε 

ότι  είμαστε το πανίσχυρο ΒΙΜ. Γράψαμε ακριβώς αφού 

διαφοροποιήσαμε τις  κεντρικές μελ έτες σ’ ένα έργο από τις  πλήρεις 

μελέτες ποιο είναι  το αντικείμενο μας και αυτό ήταν  ένα δείγμα να το 

κάνουν και οι  άλλοι.  

 Όταν το δ ιάταγμα λέει  ότι  εγώ είμαι υπεύθυνος να σχεδιάζω 

διυλιστήρια έχω το μυαλό μου να ξέρω ότι  κάνω την κεντρική μελέτη 

και υπάρχει πλήρης μελέτη η οποία θα αναληφθεί από το συντονιστή 

μηχανικό.   

 Έχουμε λοιπόν ζήτημα προδιαγραφής μελετών και δεν  μπορούν 

ας πούμε να γίνουν δεκτά αυτά τα οποία αναφέρονται στην 

περιπτωσιολογία του διατάγματος.  

 Ποιο είναι το παράπονο με τον πρόεδρο. Ξεκίνησαν οι  επιτροπές 

του άρθρου 29να λειτουργήσουν για  ένα μήνα. Εμείς λειτουργήσαμε 

επί 6μηνο για να φέρουμε ας πούμε την πρότασή μας η οποία έχει  

δημοσιοποιηθεί  και βεβαίως είναι υπό κρίση του οποιουδήποτε.   

 Δεν δέχτηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη τηρίου όταν 

παρουσιάζαμε την πρόταση  να συζητηθεί η πρόταση και είπε να 

παραπεμφθεί στα Υπουργεία δ ιότι  εμείς  δεν  συνεμορφώθημεν με τις  

υποδείξεις  από την αρχή να μπούμε στη διαδικασία την αλλοπρόσαλλη 

πραγματικά, η οποία οδήγησε σ’αυτό το διάταγμα το οπο ίο δεν τιμά 

πρόεδρε το Επιμελητήριο.  Δεν το τιμά το Επιμελητήριο.   

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ο κος Μήτρου.  

Κος ΜΗΤΡΟΥ:   

Εγώ θα  εκφράσω μία άλλη άποψη που την έχω πει  και  παλιότερα, δεν  

θα μπω στη λογική των συλλόγων που ενδεχομένως τώρα 

διαπιστώνουν μετά τη δημοσιοποίηση του τελικού προεδρικού 

διατάγματος,  του προεδρικού διατάγματος όπως μας ανακοινώθηκε 

από την αντιπροσωπεία ενώ υπήρχε το σχέδιο το σχετικό από 

τουλάχιστον κατ’ ομολογία της  προέδρου από πέρσι τον Φεβρουάριο 

στο Τεχνικό Επιμελητήριο.   
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Εγώ ίσα ίσα είμαι της άποψης ότι  ενδεχομένως υπάρχει ένας 

πληθωρισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων που επειδή πλέον έχουμε 

το τετελεσμένο του προεδρικού διατάγματος ίσως μπορούμε στα 

πλαίσια και της τακτικής που ανέπτυξε ο πρόεδρος να δούμε πως 

μπορούμε από εδώ και πέρα να χαράξουμε κάποιες κατευθυντήριες  

γραμμές μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας ενός μητρώου του 

ΤΕΕ που θα συνδέεται άμεσα και με μια νέα διαδικασία απονομής 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.   

Ίσως θα μπορούσε η διοικούσα επιτροπή γιατί  τώρα δεν μπορώ 

να το θέσω αυτό σαν πρόταση στην αντιπροσωπεία το επόμενο 

διάστημα να κάνει  στα πλαίσια της επιτροπής που είπατε της  

αντιπροσωπείας να θέσει και αυτό το ζήτημα.  

Εμείς έχουμε καταθέσει  άποψη και για το μητρώο για να λυθεί  το 

θέμα ειδικά των αποφοίτων των ξένων πανεπιστημίων και των 

κολλεγίων και για τους επόμενους αποφοίτους που θα ξεκινήσουν μετά 

από τη θέσπιση οποιουδήποτε νέου τρόπου απονομής άσκησης και  

σύστασης των μητρώων,  έτσι  ώστε να μπορούνε να υπάρχει  μία 

αντιστοίχιση με τα  δεδομένα που υπάρχουν και για τα δημόσια  έργα 

τόσο και για τα έργα την παραγωγή των ιδιωτικών έργων.  \  

Άρα για να καταλήξω σε ό,τι  αφορά αυτό το θέμα υπάρχουν θέλω 

να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι  εμείς  σαν υπερκείμενος 

φορέας,  σαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι   δεν είχαμε τη δυνατότητα να 

έχουμε το σχέδιο ενώ το είχε η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

και είχε  υποσχεθεί  ότι  θα μας το δώσει,  από τον Φεβρουάριο,  δεν 

μπορέσαμε τουλάχιστον και το λέω στο πλαίσιο και των δικών μας 

προτάσεων να το αντιμετωπίσουμε  σαν υπερκλαδικός φορέας;  

Σαν υπερκείμενος  φορέας των συλλόγων και τώρα όσοι δεν  

συμμερίζονταν τις  διαμαρτυρίες μας  όλο αυτό το διάστημα ή κάποιοι  

απ’ αυτούς για να μην αδικήσω κάποιους άλλους,  τώρα μπαίνω στη 

διαδικασία των προσφυγών αφού πλέον ανακοινώθ ηκε το διάταγμα.  

Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα θεωρώ σε ό,τ ι  αφορά τη 

λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου που δεν  νομίζω όμως ότι  δεν 

λύνεται.  Πρόσφατα είδα ότι  έληξε η προθεσμία για την δήλωση 

συμμετοχής στις  θεματικές επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου .  

Καταλαβαίνω ότι  και για οικονομικούς λόγους γιατί  σίγουρα θα πρέπει 

να έχουν κάποια οικονομική υποστήριξη αλλά και για άλλους 

πρακτικούς λόγους,  ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε μία ιεράρχηση 

και να λειτουργήσουμε κάποιες από αυτές.   
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Μία απ’ αυτές ενδεχομένως θα μπορούσε νάναι μία  μόνιμη 

επιτροπή επαγγελματικών αν θέλετε θεμάτων του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου και ασφαλιστικών θεμάτων πέρα απ’ αυτή που 

λειτουργεί  στα πλαίσια της αντιπροσωπείας.   

Η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει  τέτοια ζητήματα και να 

φέρνει  εισηγήσεις  και να έχει  και την απαραίτητη στελέχωση και  

χρηματοδότηση για  να το κάνει  αυτό.   

Εγώ δεν αμφισβητώ τις  όποιες προσπάθειες έκανε η δ ιοικούσα 

επιτροπή με προσφυγές και  άλλες ενέργειες όλο αυτό το δ ιάστημα, 

παρόλα αυτά έχουμε και μεγάλες,  έχουμε μεγάλη υστέρηση και  στην 

αντιμετώπιση θεμάτων όπως αυτό της τράπεζας Αττικής ήδη είχα μία  

σχετική κουβέντα στην προηγούμενη αντιπροσωπεία  του Ιουνίου,  

σήμερα θα συζητήσουμε συνταξιοδοτικά θέματα χωρίς να έρθουν εδώ 

πέρα ο εκπρόσωπος ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ π ου είναι και πρόεδρος 

αν δεν κάνω λάθος του αντίστοιχου οργάνου επιστημόνων στον ΕΦΚΑ.  

Γενικά υπάρχει και εκεί  ένα πρόβλημα σ’ ότι  αφορά τον διάλογο 

για την . . .   κάποιων ενστάσεων και μία μικρή τώρα είναι σαν ερώτημα 

αυτό αλλά υπάρχει  ένα ζήτημα έχει  κατα ργηθεί η ειδική προσαύξηση 

σ’ ότι  αφορά τα αναδρομικά. Θα πρέπει λιγάκι να υπάρξει μία 

ενημέρωση από κάποιον που ξέρει  γιατί  μας ρωτάει  πολύς κόσμος 

στην περιφέρεια,  τι  γίνεται με αυτούς που έχουν πληρώσει ειδ ική 

προσαύξηση και πως έχει  αντιμετωπισθεί το θ έμα.  

Χρησιμοποιώ 5λεπτο εγώ. Εντάξει .  Τώρα ακούστηκε κάτι  για το 

άρθρο 3 για να κλείσω και να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο.  Δεν 

νομίζω, εμείς  έχουμε εκφράσει άποψη ότι  είμαστε υπέρ του άρθρου 3 

διαχρονικά, δεν ξέρω τώρα αν όλες οι  παρατάξεις  η ΔΚΜ στο σύν ολό 

της,  η ΔΗΣΥΜ  συμφωνούν με τις  απόψεις των μελών της διοικούσας 

επιτροπής που πήρανε αυτή τη θέση.  

Εγώ δεν θεωρώ επιχειρήματα πχ αυτό που άκουσα από κάποιο 

συνάδελφο το Μάτι.  Δηλαδή συγνώμη το Μάτι πότε γίνανε εκείνα τα 

αυθαίρετα; Έγιναν όσο ίσχυε ο υπ άρχον νόμος και η περίπτωση 3; Δεν 

νομίζω. Γίνανε όλα αυτά τα αυθαίρετα την εποχή που υπήρχε στιβαρός 

κρατικός έλεγχος.   

Τώρα να μου λέει  ο πρόεδρος ότι  εγώ έχω τοποθετηθεί και 

επιμένω γιατί  είπα στη βουλή ότι  μπορεί την προηγούμενη ημέρα που 

θα καταθέσει κάποιος άδεια να ψηφιστεί  ένας νόμος,  υπάρχουν επίσης 

ηλεκτρονικά εργαλεία να υπάρχει μία βιβλιοθήκη που να ενημερώνεται 

έμμεσα και ο κάθε συνάδελφος πριν κάνει  την τελική υποβολή να 
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τσεκάρει τη νομοθεσία,  ακόμα και αν έχει  ψηφιστεί  το προηγούμενο 

βράδυ. Δεν νομίζω ότι  αυτά,  αυτά είναι προφάσεις.   

Κλείνω εδώ, δεν θα συνεχίσω για να μην φάω άλλο χρόνο.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ο συνάδελφος Στοϊμενίδης   

Κος ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ :  

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,  καλημέρα σε όλους.   Η αντιπροσωπεία 

είναι ένα Σώμα, ένα μεγάλο Σώμα εκλεγμένων μηχανικών απ’ όλη την 

Ελλάδα που πρέπει να το αξιοποιήσουμε και  δεν πρέπει να το δούμε 

πως ένα Σώμα το οποίο αποφασίζει  σε σχέση μόνο με μεγάλες  

αποφάσεις για τα θέματα τα επιμελητηριακά. Είναι και πρέπει να είναι  

και αυτό αλλά πρέπει να το δούμ ε και ως ένα Σώμα που μπορεί να 

λειτουργεί  συμβουλευτικά σε επίπεδο επιμελητηρίου.   

 Και τα θέματα τα οποία τρέχουν είναι σημαντικά και είναι  

λογικό να υπάρχει  μία εξέλιξη στα θέματα και η ρουτίνα,  μόνο στα 

ζητήματα ρουτίνας να προχωρούσαμε κάποια θέματα θ α εξελίσσονταν.  

Είναι σημαντικό ότι  εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα, για το οποίο όμως ενημερωθήκαμε από τον 

ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο και έντυπο τύπο, εδώ έχουμε νομίζω να 

δώσουμε ως Επιμελητήριο μία δεύτερη μάχη σε σχέση με τις  

εφαρμοστικές εγκυκλίους που σε κάθε Υπουργείο πρέπει να εκδοθούν 

προκειμένου οι  αποφάσεις να μπορούν να εφαρμοστούν από την 

διοίκηση.  

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο ακούστηκε είναι το θέμα του 

ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττικής,  όπου και εδώ νομίζω  ότι κάποια 

στιγμή πρέπει να δούμε ως όργανο των μηχανικών, ως Τεχνικό 

Επιμελητήριο ότι  πρέπει να μπει ένα stop loss επιτέλους σ’αυτή την 

ιστορία σ’αυτή την μεγάλη τρύπα που έχουν χαθεί 800 εκατομμύρια 

από τον κόπο των μηχανικών τα τελευταία πέντε χρόνια.   

 Από τον κόπο των εργαζομένων και  των άεργων μηχανικών και  

πραγματικά θα ήθελα να μάθω εάν εκτιμούμε ως ΤΕΕ ότι  πήγε καλά η 

συμβολή μας στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση όταν η μετοχή ήταν  

0,3 τέλη Μαΐου και τώρα είναι 0 ,12 και αν υπάρχει κάποια νέα 

πρόβλεψη για νέα ανακεφαλαιοποίηση στο άμεσο μέλλον.  

Και ξέρετε το ένα κομμάτι είναι τα χαμένα λεφτά από τον ιδρώτα 

των  μηχανικών, το άλλο είναι  του πώ ς θέλουμε να λειτουργεί  αυτή η 

τράπεζα γιατί  όταν υπάρχει μία βεβαιότητα ότι  εμείς  την 

ανακεφαλαιοποιούμε,  η τράπεζα αυτή δεν λειτουργεί  ως τράπεζα,  

τραπεζικός οργανισμός σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος ή αγοράς,  
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λειτουργεί  ως ένας οικονομικός οργανισμός εσωστρεφής στα ζητήματα 

τα επιμελητηριακά.  Το περιγράφω έτσι.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Συνάδελφε ολοκλήρωνε.  

Κος ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ :  

Ναι,  ένα λεπτό.  Να δούμε στο υπόλοιπο μέρος της θητείας τα τρία  

τέσσερα ζητήματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε στο θεσμικό 

πλαίσιο.   

Για την λειτουργία  της  αντιπροσωπείας πρέπει να εξαντλήσουμε 

τις  πιθανότητες να συνεδριάζουμε κάθε δ ίμηνο, παρακαλ ώ να 

υπάρχουν συνημμένες οι  ε ισηγήσεις.  

Για την ενημέρωση της διοικούσας επιτροπής γίνεται μια  

ενημέρωση από τον πρόεδρο για 4 ζητήματα. Θεωρώ ότι  πρέπει να 

υπάρχει ενημέρωση των μελών της αντιπροσωπείας για το σύνολο των 

αποφάσεων της διοικούσας επιτροπής .  Αυτό πως μπορούμε αν το 

πετύχουμε; Να κάνουμε να το ζητάμε εγγράφως; Μπορούμε να το 

κάνουμε έτσι ;   

Και 15 δεύτερα, στο θέμα του master εγώ θέλω να σας βάλω μία 

επιφύλαξη ότι  ουσιαστικά εκεί  χρονικοποιούμε την αναβάθμιση των 

σπουδών μας.   Ένα. Και ένα δεύτερο κάποια στιγμή ως Επιμελητήριο 

πήραμε μία απόφαση ότι  πρέπει να πάμε σε εθνική κλαδική συλλογική 

σύμβαση εργασίας  την οποία μάλλον δεν ξέρω πως έχει  συνεδριάσει η 

επιτροπή σε τι  πορίσματα έχει  φτάσει  αλλά νομίζω ότι  πρέπει να πάμε 

και σε μία απόφαση ως  Επιμελητήριο για την άρση του υποκατώτατου 

και του κατώτατου μισθού παράλληλα.  

Και είδα έξω ότι  μαζεύονται υπογραφές για την ειδική 

συνεδρίαση, από τώρα για τις  8 η ώρα. Δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα 

εξυπηρετεί  αυτό.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :   

Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.   

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ :  

Καλησπέρα και από εμένα συνάδελφοι,  θα προσπαθήσω να είμαι  

σύντομος γιατί  είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε και χρήζουν 

και συζήτησης.   

 Είναι σαφές ότι  βρισκόμαστε σε μία περίοδο που αλλάζουνε 

αρκετά πράγματα στο επάγγελμα από τα ηλεκτρονικά συστήματα μέχρι 

τη συστηματοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω του 

προεδρικού διατάγματος μέχρι την αναγνώριση των πτυχίων ως master 

και άλλα, είναι σημαντικό κάθε φορά να βλέπουμε αφενός ποια είναι η 
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περιρρέουσα και αφετέρου και κυρίως  ποια είναι  τα  επίδικα σε όλα 

αυτά τα ζητήματα.  

 Παίρνοντας πρώτα το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

Κατ’ αρχήν η αναγνώριση ως master  για μένα δεν  είναι  ένα πράγμα το 

οποίο είναι  τόσο απλό, δεν  είναι  ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να 

πούμε με ευκολία ότι  δεν έχει  ιδιαίτερη σημασία πέρα από μία 

μισθολογική απλά και μόνο αναγνώριση.  

 Είναι αναγνώριση σε ένα βαθμό ενός  επιπέδου σπουδών το οποίο 

σε συναδέλφους κυρίως νεότερης ηλικίας πηγαίνανε για να συνεχίσουν 

τις  σπουδές τους στο εξωτερικό αναγνωριζότ ανε εν γένει  από άλλες  

χώρες,  σε άλλες  χώρες και που εδώ βρισκότανε σε μία θολή 

κατάσταση.  

 Είναι σαφές ότι  αδικίες που έχουν να κάνουν όσον αφορά και  

στα μισθολογικά και των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών, 

πρέπει να αρθούν.   

 Όσον αφορά το ΠΔ ας δούμε από πού ξεκινήσαμε και  από που 

ξεκίνησε η κουβέντα.  Η κουβέντα ξεκίνησε από την επιτροπή την 

περίφημη που λέγαμε επιτροπή Κιριτσάκη, ξεκίνησε από μία 

διαδικασία η οποία  τι  έλεγε;  Η οποία έλεγε ότι  μηχανικοί έχουνε πάρα 

πολλά δικαιώματα, έχουνε πράγματα  τα οποία δεν πρέπει να είναι 

ρυθμισμένα, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτοί που τα κάνουν και  

περίπου πάμε να βρούμε ποια είναι μόνο αυτά τα οποία εντελώς,  

εντελώς μπορούμε να ορίσουμε ότι  είναι απαραίτητο να υπάρχουν.    

 Εν τέλει  δεν κατέληξε εκεί  η υπόθεση.  Εν τέλει  κατέληξε 

σίγουρα με προβλήματα θα μπορούσε να υπάρχουν,  πολλά  πράγματα 

θα μπορούσαν να υπάρχουν εν τέλει  κατέληξε όμως κάπου όπου 

υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν καταλήξαμε δηλαδή να 

συζητάμε σήμερα ότι  η Χ, Ψ ειδικότητα η οποία είχε 10 

δραστηριότητες έμεινε με μία.  Έμεινε με μία δεν εννοώ γιατί  της την 

«πήραν» οι  άλλες ειδικότητες,  την αποκλείσανε αλλά γιατί  πλέον τις  

υπόλοιπες 9 μπορεί να τις  κάνει  όποιος θέλει .  Εκεί βρισκόμαστε 

σήμερα.  

 Αυτή είναι η εικόνα σε επίπεδο επιμελητηρίου.  Σε επίπεδο 

συλλόγων είναι σαφές ότι  οι  συνάδελφοι που ασχολούνται με τους 

συλλόγους έχουν και μεταξύ τους τις  διαφορές.    

 Όσον αφορά να συνεχίσω και συγνώμη μάλλον μου φαίνεται ότι  

ξεπερνάω την ώρα,  όσον αφορά το ασφαλιστικό,  στο ασφαλιστικό 

υπάρχουν αυτές οι  εξαγγελθείσες ή έχουν ψηφιστεί  πλέον αλλαγές από 

το 20% στο 13,3% για όσους τους πιάνει  αυτή η βελτίωση και τα 64,5 
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ευρώ για όλους το μήνα, για το επικουρικό και το εφάπαξ αντί  για τον 

υπολογισμό στο εισόδημα.  

Το οποίο βέβαια πλέον ισχύει  και για τους μισθωτούς 

μηχανικούς όπως και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή το οποίο 

σημαίνει  ότι  κανονικά από 1/1 δεν ξέρω πως θα εφαρμοστεί  εν τέλει  

και πότε θα καταφέρουν τα διάφορα πληροφορικά συστήματα 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, ΔΕΚΟ και του δημοσίου να προσαρμο στούν,  

κανονικά εκεί  πέρα θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη από 1/1 του 

’19 μεταβολή στην μισθοδοσία των συναδέλφων που είναι και 

μισθωτοί.    

 Όμως, θα το σεβαστώ αυτό δεν θα προχωρήσω παρακάτω στο 

ασφαλιστικό,  δεν ε ίναι ολοκληρωμένη η δική μου η παρέμ βαση βέβαια 

σ’αυτό το θέμα, ίσα ίσα τουναντίον,  μπορεί να δημιουργούνται και 

λάθος εντυπώσεις ,  και για  το ΤΜΕΔΕ θα ήθελα να πω κάποια 

πράγματα, θα πω ας πούμε για το ΤΜΕΔΕ επιγραμματικά, για  το 

ΤΜΕΔΕ το ξαναλέω για πολλοστή αντιπροσωπεία θεωρώ ότι  έχουμε 

βρισκόμαστε σε μία σύγχυση, η σύγχυση είναι η εξής,  θεωρούμε ότι  το 

ΤΜΕΔΕ είναι το παλιό ΤΣΜΕΔΕ που απλά του έφυγε ένα «Σ», δεν 

είναι αυτό το πράγμα.  

Αυτή τη στιγμή το ΤΜΕΔΕ αν θέλουμε να δούμε ψυχρά τα 

πράγματα όπως έχουν στην πραγματικότητα, αφορά μόνο σ υναδέλφους 

που είναι μέλη του,  μέλη του είναι οι  συνάδελφοι οι  οποίοι  είναι  

εγγεγραμμένοι στους καταλόγους τους συγκεκριμένους,  οι  

συγκεκριμένοι κατάλογοι ε ίναι του τμήματος εγγυοδοσίας του πρώην 

τμήματος εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας είχε ακουστεί  ένα νούμε ρο το 

πώς είναι δεν έχει  σημασία.   

Είναι οι  μελετητές  και οι  εργολήπτες οι  οποίοι  έχουν πάει και 

έχουν κάνει  αυτό το πράγμα, αν σ’αυτό έχει  μεταφερθεί  μία περιουσία 

μετά από μία μελέτη,  η οποία μελέτη κατά τη γνώ μη μου ήταν  και 

συντηρητική, έτσι ;  Η οποία κατέδειξε ότι  τα τελευταία περίπου 30 

χρόνια απ’ όταν υπήρχανε στοιχεία υπήρχε ένα πλεόνασμα μόνο και  

μόνο από τον κλάδο τον συγκεκριμένο της τάξης εν τέλει  των περίπου 

200,  210 αν θυμάμαι καλά εκατομμυρίων ευρώ.  

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλαχτεί  η ύπαρξή του και η 

λειτουργία του διότι  χιλιάδες συνάδελφοι πραγματικά δεν μπορούν να 

ασκήσουν το επάγγελμα πέραν αν δεν υπάρχει αυτό.   Είναι σαφές ότι  η 

διαχείριση της  περιουσίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΤΜΕΔΕ πλέον,  ως Τεχνικό Επιμελητήριο  έχουμε 2 εκπροσώπους εκεί  

άλλους 2 έχουνε οι  εργοληπτικές ενώσεις  και οι  μελετητικές  ανάλογα 
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πως επιλέγονται και ένα είναι από τον Υπουργό, νομίζω ότι  έχει  και 

κάποιους  κανόνες διαχείρισης όχι  νομίζω,  έχει  κάποιους κανόνες  

διαχείρισης συγκεκριμένους των α ποθεματικών και  υπόκειται σε 

κάποιους περιορισμούς, -  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ολοκλήρωσε παρακαλώ.  

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ :  

Σας ευχαριστώ, τελειώνω εδώ.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ο συνάδελφος Σαμδάνης.  Καλά δεν το λέω;  

Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :   

Καλησπέρα και από εμένα. Κατ’ αρχάς να μου επιτ ρέψετε ένα σχόλιο 

για τη διαδικασία,  ειδικά εμείς  που ερχόμαστε από την επαρχία δεν 

ερχόμαστε εδώ ούτε να χειροκροτήσουμε ούτε να σηκώσουμε τα χέρια 

μας όταν θα μας πουνε.   

Ερχόμαστε και για να μιλήσουμε όταν θεωρούμε ότι  μπορούμε να 

συμβάλλουμε στην κουβέντα,  ερχόμαστε και για να ακούσουμε 

συναδέλφους με τους οποίους διαφωνούμε είτε συμφωνούμε και αυτό 

νομίζω είναι το ανώτατο όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και  

πρέπει να το δείχνουμε στην πράξη και να δίνεται ο λόγος σε κάθε 

διαδικασία ειδικά για ζητήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά όπως 

είναι η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι  ηλεκτρονικές άδειες 

στα οποία θα σταθώ ως αυτοαπασχολούμενος μηχανικός  που δουλεύω 

αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.  

 Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα και τον πρόεδρο και τους 

προηγούμενους συναδέλφους στα όσα σχόλια γίνανε γ ια το σύστημα 

ηλεκτρονικών αδειών το οποίο είναι μία μεγάλη τομή και αλλάζει  

άρδην τον τρόπο με τον οποίον εργαζόμαστε και παράγεται και το 

δομημένο περιβάλλον στη χώρα μας.   

 Θα σταθώ σε 2,  3 ζητηματάκια.  Κυρίαρχη επιχειρηματολογία  

υποστήριξης και εν τέλει  έτσι ωραιοποίησης αυτού του συστήματος 

θεωρώ ενώ δεν θα έπρεπε τόσο πολύ είναι ότι  υπήρχε ένα διεφθαρμένο 

δημόσιο υπήρχε μία σχέση διαφθοράς,  που εγώ τονίζω ότι  είναι σχέση 

διαφθοράς αυτό,  δεν ήταν  μόνο το  δημόσιο πρέπει  να κατονομαστεί  ο  

άλλος  πόλος της δ ιαφθοράς ποιος ήταν,  ποιος ήταν,  αν ο ένας πόλος 

ήταν το δημόσιο ο άλλος ποιος ήταν ;   

Και πως αντιμετωπίζεται;  Γιατί  έχω την εντύπωση ότι  δεν 

αντιμετωπίζεται και αν αυτή η σχέση διαφθοράς εξυπηρετούσε κάπο ιο 

συμφέρον,  ποιο συμφέρον εξυπηρετούσε και πόσο φρένο μπαίνει  σε 
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αυτά τα συμφέροντα τα οποία εκμεταλλεύονταν αυτή την υπαρκτή θα 

πω και εγώ σχέση διαφθοράς;  

 Θέλω να πω ότι  αυτό το σύστημα τα ηλεκτρονικά συστήματα 

γενικώς,  θα μπορούσε να είναι πραγματικά  ένα σύστημα πραγματικού 

και πιο αποδοτικού ελέγχου και  αυτό όλοι θα το θέλαμε.  Ειδικά και 

εγώ προσωπικά που μιλάω που ασκώ το επάγγελμα ως 

αυτοαπασχολούμενος θα με βοηθούσε πάρα πολύ και να υπάρχει ένα 

τέτοιο μία τέτοια κατάσταση πιο βατή,  πιο εύκολη,  πιο  ξεκάθαρη και  

να προχωράει.   

Έχω την εντύπωση όμως ότι  δεν γίνονται με ένα τρόπο 

τεκμηριωμένο και σωστό ούτως ώστε να γίνεται  πιο αποτελεσματικός 

ο έλεγχος,  αλλά πραγματοποιείται με ένα τρόπο ούτως ώστε να μην 

υπάρχει καθόλου έλεγχος.  

 Συγνώμη τώρα λίγο παραπάνω θέλω χρόνο, γιατί  νομίζω λέω 

κάποια σημαντικά πράγματα, με την κατηγορία 3 ειδικά,  δεν είναι  

μόνο αν θα αλλάξει κάτι  από την μία μέρα στην άλλη, θα ενημερώσω 

εδώ ότι  για 2 χρόνια στην Χαλκιδική βγαίνανε κάποιες άδειες που δεν 

είχανε πάρει  χαμπάρι καν στην πολεοδομία ότι  είχε κοπεί το μπονους 

στα εκτός σχεδίου.   

. . . . . . . . . . :   

Επειδή λέτε συνέχεια κατηγορία 3,  δεν λέτε και σε μας που δεν  

ξέρουμε τι  είναι αυτή η κατηγορία;  

Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :   

Η κατηγορία 3 είναι μία κατηγορία οικοδομικών αδειών η οποία είναι  

και η πολυπληθέστερη,  είναι κάτω από 2000 τετραγωνικά πάντως είναι 

οι  περισσότερες των περιπτώσεων για  το δικό μου αντικείμενο είναι το 

100% του δικού μου αντικειμένου να σας το πω έτσι.   

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :   

 Ναι.  Σε αυτές τ ις  περιπτώσεις  δεν απαιτείται  κανένας απολύτως 

έλεγχος.  Θεωρούμε ότι  είναι κάτι  . . .  Επίσης είπε ο πρόεδρος και θέλω 

να το σχολιάσω ότι  θα μπορούσε ένας μηχανικός από την 

Αλεξανδρούπολη να δουλεύει  στην Αθήνα. Δυστυχώς  η ελεύθερη 

πρόσβαση και ο ελεύθερος ανταγωνισμός θεωρούμε ότι  θα γίνει  το 

αντίστροφο.  

Μεγάλες  τεχνικές εταιρίες θα αποκτήσουν ένα χαμάλη ας πούμε 

σε κάθε γωνιά της χώρας και  χωρίς έλεγχο και  χωρίς ας πούμε 

πραγματική άσκηση του επιστημονικού καθήκοντος και  χωρίς μελέτη 
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πραγματική θα βγαίνουν  οικοδομικές άδειες.  Αυτή θα είναι η νέα 

πραγματικότητα με τις  ευθύνες να επιμερίζονται.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ευχαριστούμε πολύ.  

Κος ΣΑΜΔΑΝΗΣ :   

Και ένα τελευταίο να μου δώσετε μισό λεπτό,  δεν θα πω κάτι για το 

προεδρικό διάταγμα που θα ήθελα να πω, αλλά νομ ίζω ότι  σε κάθε 

περίπτωση η κουβέντα για τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να 

ανοίγει  μαζί  με τα εργασιακά δικαιώματα και το πώς αμείβονται οι  

μηχανικοί,  η κουβέντα ε ίναι ώριμη πλέον για να δούμε πώ ς μας έφερε 

η κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και αυτή  η κουβέντα θα πρέπει 

να ανοίγει  μαζί  αλλιώς δεν μπορεί να βρεθεί  νομίζω μία  χρυσή τομή.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστούμε.  Από πού είσαι κιόλας; Από πού είσαι;  Θεσσαλονίκη.  

Ωραία.  Δεν ξέρω για επιτροπές,  ο  συνάδελφος Πετρόπουλος έχει  

ξαναζητήσει το λόγο.  Για πες πού  είσαι.  

Κος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ :   

Σε συνέχεια των ζητημάτων που έβαλα πριν και των απαντήσεων του 

προέδρου,  δεν ξέρω αν είναι μέσα, θα ήθελα να σημειώσει 3 

πράγματα.  

 Το ένα για την κατηγορία 3 έχω και κάποια συγκεκριμένα 

παραδείγματα Πρόεδρε.  Το πιο σημ αντικό είναι  μία διοικητική πράξη 

η έκδοση οικοδομικής άδειας αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που η 

πολεοδομία δεν την εκδίδει ,  δεν υπάρχει διαδικασία ανάκλησης.  Το 

σφάλμα είναι μη αναστρέψιμο. Δεν ξαναγυρίζει  πίσω.   

 Δεύτερον,  έχουμε ήδη παραδείγματα, μου τα  στέλνουν 

συνάδελφοι που απασχολούνται σε πολεοδομίες,  ότι  μέσα στις  άδειες 

αντί  για στατικές  μελέτες βρήκανε πυρασφάλεια,  σε τοπογραφικά 

εγκεκριμένα στην Καισαριανή δεν έχει  τοποθετηθεί σωστά η 

ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή.  Υπάρχουν στην Αθήνα και στη ν 

Ηλιούπολη υπερβάσεις ύψους 1,  2 και 3 μέτρα, ήδη δηλαδή στο 

τρέξιμο αυτού του συστήματος.  

 Οπότε Πρόεδρε από τη στιγμή που συμφωνείς με αυτή την τέτοια 

και φαίνεται ότι  συμφωνεί και η διοικούσα, έχει  σημασία να υπάρχει 

μία γραπτή παρέμβαση όχι  απλά η προ φορική του προέδρου της  

διοικούσας ή του προέδρου της στο ΣΤΕ εν όψει του Φλεβάρη που θα 

γίνει  η εκδίκαση ή και πιο σύντομα που θα συζητηθεί η αναστολή, 

ώστε να το γλιτώσουμε.  Θα προστατέψουμε εκατοντάδες και χιλιάδες 

συναδέλφους μας από μελλοντικά μπλεξίμ ατα με αυτή την αλλαγή 
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πολύ περισσότερο πρόεδρε αφού πολύ σωστά λες  και εσύ ότι  

συμφωνείς.  

 Δεύτερο θέμα για  το master αφού υπάρχει συμφωνία δεν ισχύει  

ότι  έχει  σταλεί έγγραφο που ενισχύει το ζήτημα της μισθολογικής 

αναγνώρισης,  έχει  σταλεί ένα έγγραφο ότι  να μετράει μοριοδοτικά το 

master και σωστά στις  κρίσεις  που γ ίνονται.   Το ζήτημα είναι και  το 

μισθολογικό που πρέπει να γίνει  μια παρέμβαση του ΤΕΕ προς τα 

αρμόδια υπουργεία  ότι  θέλει  νομοθετική ρύθμιση.   

 Και επειδή δεν πρόκειται να την κάνει  εύκολα οπο ιαδήποτε 

κυβέρνηση γιατί  έχει  δημοσιονομικό κόστος,  θέλει  να υπάρχει μία 

συνεργασία και συντονισμός και με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους,  να 

υπάρχει μία πίεση στο να γίνει  νομοθετική ρύθμιση αυτό το πράγμα να 

αλλάξει.   

 Και τελειώνω με τα ασφαλιστικά,  έχει  μί α σημασία η 

επικοινωνιακή καταιγίδα που κάνει  η κυβέρνηση, ότι  δήθεν μειώνονται  

οι  εισφορές να απαντηθεί .   Και θα το πω με συγκεκριμένο παράδειγμα 

επειδή έκατσα και τα υπολόγισα.  

Συνάδελφος με 15 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα, τζίρο,  γιατί  –  

τελειώνω σε μισό λεπτό –  με τζίρο 15 χιλιάδες εισόδημα, πέρσι 

πλήρωνε εισφορές μηνιαίες περί τα 280 ευρώ, το 2019 με τις  

εκπτώσεις τις  δήθεν που νομοθέτησε η κυβέρνηση 

συμπεριλαμβανομένων των αναδρομικών που θα πληρωθούν για το 

εφάπαξ θα πληρώνει 350 χωρίς  τα αναδρομικά που  εχτές αναρτήθηκαν 

και ζητιούνται.  

 Λέω ένα μέσο προς τέτοιο εισόδημα, για να απαντηθεί αυτό ότι  

δήθεν μειώνονται οι  εισφορές.  Με συγκεκριμένα νουμεράκια και για 

ένα μέσο εισόδημα οι  μηνιαίες εισφορές αυξάνονται  κατά 60 ευρώ 

χωρίς να συνυπολογιστούν τα αν αδρομικά που ήδη πιστώθηκαν εχτέ ς 

και θα αρχίσουν να τρέχουν.  Αυτά και  τελείωσα.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  Φαντάζομαι ο πρόεδρος δεν  έχει  αντίρρηση σ’αυτό,  

λοιπόν στο 601 είσαι Γιάννη Κυριακόπουλε;  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :    

Χαίρετε και από εμένα.  Κυρ ίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  σε λιγότερο 

από 1 χρόνο σε λιγότερο από 11 μήνες έχουμε εκλογές.   Δυστυχώς θα 

συμφωνήσετε μαζί μου στην διαπίστωση ότι  δεν μπορούμε να 

κινητοποιήσουμε ούτε καν τα μέλη της αντιπροσωπείας .  Η εικόνα της 

αίθουσας τα λέει  όλα.  Ποιος  έχει  την ευθύνη γ ι’αυτό; Παρακαλώ; 115 
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παρόντες.  Πόσοι  είμαστε στην αίθουσα και  πόσοι ε ίναι εκτός  και 

στους 200 είναι  115.  

 Δυστυχώς η πολύ ισχυρή πλειοψηφία που διαμορφώθηκε στις  

εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου αντί  να αξιοποιήσει ώστε 

πραγματικά χωρίς  φόβο και χωρίς πάθος να κινητοποιήσει όσο γίνεται 

περισσότερους συναδέλφους να αξιοποιήσει αυτό το απίστευτο έμψυχο 

υλικό που έχει  ο φορέας,  αρκέστηκε στο να τρέχει  συνοπτικές 

διαδικασίες,  να λειτουργεί  τα όργανα τόσο της διοικούσας όσο και της 

αντιπροσωπείας μόνο και μόνο γ ια να επικυρώνει ειλημμένες  

αποφάσεις,  με σωρεία θεμάτων προειλημμένων αποφάσεων, όπου 

καλούνται οι  συνάδελφοι το ε ίπανε προηγούμενα και άλλοι ομιλητές,  

απλώς να επικυρώνουν δια ανατάσεως χειρός και δια της ψήφου τους 

τις  ειλημμένες αποφάσεις.    

Ο συνάδελφος Μήτρου στην ομιλία του είπε ότι  έκλεισε πριν από 

λίγες μέρες ο  κατάλογος για τ ις  μόνιμες επιτροπές.   Δεν ήταν  καν  στις  

σκέψεις του Προέδρου της Διοικούσας να λειτουργήσουν οι  μόνιμες 

επιτροπές.  Το βάλανε δύο συνάδελφοι στη Δ ιοικούσα,  ο συνάδελφος ο 

Θανάσης ο Γιανναδάκης και ο  συνάδελφος ο Παναγιώτης ο 

Αντιβαλίδης πριν από 3 βδομάδες και άνοιξαν οι  κατάλογοι.  

 Να λειτουργήσουν πότε οι  μόνιμες επιτροπές;  Ποιος παράγει την 

πολιτική σε αυτό τον φορέα; Μεμονωμένα οι  επικεφαλείς της  

πλειοψηφίας;  Κάθε πότε συνεδριάζει ,  μιλάμε για ένα θεσμικό πλαίσιο.  

Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως την οικονομική δυσχέρεια του 

Επιμελητηρίου,  άλλωστε αυτό είναι πασιφανές και από τους καθαρά 

διαχειριστικούς προϋπολογισμούς που έρχονται κάθε χρόνο. Γι’  αυτό 

και δεν έχουμε και πολλά να συζητήσουμε,  γι’αυτό ακόμα μία φορά 

μιλάγαμε για  μία συνοπτική διαδικασία στη διοικούσα γιατί  για ποιο 

πράγμα, για ποιες πολιτικές να συζητήσουμε με ποιους πόρους .  

Και μια και μιλάμε για την οικονομική δυσπραγία ση μαία στην 

αρχή της θητείας ήταν  η αξιοποίηση το έμψυχο υλικό δεν το λάβαμε 

ποτέ υπόψιν μας αρκούσανε οι  δεδομένες πλειοψηφίες μας,  του 

άψυχου υλικού, της περιουσίας του ΤΕΕ.  Δεν άκουσα κουβέντα.   

Να δούμε τι  γίνεται πού βρισκόμαστε,  πότε θα πάρουμε ανάσα 

ώστε επιτέλους να κατευθύνουμε πόρους σε αυτά που πραγματικά 

πρέπει να κάνει  το Επιμελητήριο,  και ερχόμαστε εκ των υστέρων 

χωρίς να έχουμε καμία ομάδα καμία μόνιμη . . .  συνάδελφοι για όσους 

παρακολουθείτε τα πεπραγμένα στο Τεχνικό Επιμελητήριο,  τις  θέσεις 

του Τεχνικού Επιμελητηρ ίου τις  διαμορφώνουν οι  μόνιμες επιτροπές.  

Αυτές ε ισηγούνται στη διοικούσα και στην αντιπροσωπεία.   
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Και έρχονται με ε ισηγήσεις αναλυτικότατες από κατά τεκμήριο 

συναδέλφους γνώστες του κάθε θέματος με προφανώς εκπροσώπηση 

από όλους τους χώρους και όλους τους φορείς οπότε ξέρουμε γιατί  

μιλάμε.    

Ερχόμαστε εδώ αποσπασματικά, λέει  ο καθένας ό,τι  έχει  

εισπράξει ως προβληματισμό από τους φίλους του και τα μέλη του και  

προσπαθούμε μέσα σε ένα λεπτό γιατί  έχουμε και 50 θέματα και δεν 

είχε η πρόεδρος την ευαισθησία ούτε καν να ρωτήσει όταν 

ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του ο πρόεδρος της διοικούσας,  αν 

κάποιο μέλος της  διοικούσας θέλει  να μιλήσει .  Ούτε αυτό έχει  

ξαναγίνει .   

Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και το λέω πραγματικά με 

αγωνία για το τι  φορέα θέλουμε.   Εάν θέλουμ ε έναν φορέα καθαρά 

διαχειριστικό όπου οι  έχοντες την πλειοψηφία θα συγκαλούν,  εγώ δεν 

μιλάω, τα μέλη τους τα  ίδια,  τους δ ικούς τους ανθρώπους,  μόνο και 

μόνο για την επικύρωση προειλημμένων αποφάσεων, ε ίμαστε άξιοι  της 

μοίρας μας.  

Αυτό όμως δεν ε ίναι το Τεχνικό Επιμελητήριο.   Το Τεχνικό 

Επιμελητήριο το έχουνε πει  οι  περισσότεροι συνάδελφοι  πριν από 

εμένα και ο καθένας από εσάς το έχει  καταλάβει ότι  όταν εγκολπώνει  

τουλάχιστον 150 χιλιάδες ανθρώπους με δύο χιλιάδες ε ιδικότητες,  με 

διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά στάτους θα πρέπει να βρει  

τον τρόπο να τους κινητοποιεί ,  να ομογενοποιεί  κατά το δυνατόν και  

να καταλήγει στην καλύτερη δυνατή συνισταμένη με τόσες πολλές και  

πολλές φορές αντικρουόμενες συνιστώσες.  

 Και όχι  να ερχόμαστε με χαλαρούς μονολόγους  που δεν λέμε επί 

της ουσίας τίποτα,  δεν ακουμπάμε καν τα προβλήματα και να 

φεύγουμε όλοι ευτυχισμένοι μετά από έξι  μήνες που έγινε 

αντιπροσωπεία ότι  κάναμε και πετύχαμε τον σκοπό μας.   

 Δεν θα επεκταθώ απλώς δεν αρμόζει  και δεν ταιριάζει  και το λέω 

πραγματικά έτσι ακόμα και για τους προέδρους που έχουμε τώρα, και 

για τον συνάδελφο τον Στασινό και  για την εκλεκτή συνάδελφο την 

κυρία Μοροπούλου, δηλαδή πραγματικά δεν αξίζει  και σε σας διότι  

μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα, το έχετε αποδείξει  

στην πορεία σας και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω έχοντας και αυτή την 

ισχυρή πλειοψηφία,  αντί  χωρίς άγχος να προσπαθήσετε να 

κινητοποιήσετε όσο γίνεται  περισσότερους συναδέλφους,  

περιχαρακώνετε αποστειρώνετε αυτό τον ζωντανό φορέα και έχουμε 

καταλήξει σε μία δ ιαχείριση με όλα κεφαλαία.   
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 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κυριακόπουλο.   Βαμβουρέλ λης,-  

. . . . . . . . . . :   

Διαμορφώνεις τον κατάλογο;  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Όχι τον είχα διαβάσει από την αρχή.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κος  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Καθόλου κάνεις  λάθος.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Μα αν είναι δυνατόν ήδη έχεις  περάσει 3 

ονόματα.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Μα δεν έχω περάσει,  μετά μιλήσατε.  Να σας το διαβάσω. Κρεμαλής,  

Μήτρου, Στοϊμενίδης,  Ανδρεδάκης,  Σαμδάνης,  Πετρόπουλος,  

Κυριακόπουλος,  Βαβουρέλης,  Ζαχαρόπουλος,  Τσιμπουκάκης,  

Φραντζή,  Παπαγιαννίδης,  Μοροπούλου.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Τώρα σοβαρά μιλάς;  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Σοβαρά μιλάω.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  γ ιατί  δεν τους έγραψες; . . .   Τι  κάνεις  κάθε 

φορά εδώ μέσα;  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Συνάδελφε,   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  τι  κάνεις  επιτέλους . . .  υποτίθεται;  Δεν είπες 

ότι  πας με τη σειρά;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Εντάξει μη φωνάζεις  συνάδελφε.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Μα κάθε φορά το ί διο κάνεις .   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Σιγά ρε συνάδελφε.  Σιγά θα πάθεις τίποτα.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)   . . .  
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Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Σιγά θα πάθεις τίποτα.   

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ο συνάδελφος Βαμβουρέλης έχει  το λόγο.  Ο συνάδελφος 

Βαμβουρέλης.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)   . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Θεόφραστε.  Θεόφραστε.  Ρατσισμός δεν περνάει εδώ. Σταματήστε  

Θεόφραστε.  Θεόφραστε.  Έχεις  το λόγο.   

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ο συνάδελφος Βαμβουρέλης δίνει  τη σειρά του στον συνάδελφο 

Γεωργάκη και  στη συνάδελφο Βαφειάδου. Και εγώ παραιτούμαι για να 

τους δώσω το χρόνο μου. Μιλήστε.   

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  

 

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Αυτό που όλοι οι  συνάδελφοι λένε παρατηρείται συνέχεια με το εξής  

σκεπτικό έχουμε πολλά τεχνικά ζητήματα να επιλύσουμε,  έχο υμε 

πολλές εκκρεμότητες να επιλύσουμε γι’αυτό.  Πρέπει να μιλάμε 

γρήγορα, να μιλάμε σύντομα, να μην ασχολείται κανένας με την ουσία 

αφ’ υψηλού να μιλάνε μονάχα συγκεκριμένοι,  εγώ δεν θέλω να 

απευθυνθώ ούτε στο προεδρείο της αντιπροσωπείας ούτε στο 

προεδρείο  της διοικούσας,  θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους.  

Άρα δεν είναι δυνατόν ακόμα και να μην βλέπεις καν ποιος 

μιλάει γιατί  δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τόση ώρα, είναι εντελώς 

λάθος και υποβάθμιση απόλυτη ο τρόπος με τον οποίον γίνεται κάθε 

φορά η  συζήτηση.   Δηλαδή αφ’ υψηλού μιλάνε μονάχα συγκεκριμένοι;  

Εγώ νομίζω ότι  σε τέτοια Σώματα συνελευσιακά έχουν όλοι την 

ίδια θέση και τεχνικά και  από τεχνική σκοπιά Δεν μπορεί 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 όλα τα βασικά πράγματα που γίνεται και στο 

όνομα του ότι  έχουμε πολλά πράγματα να επιλύσουμε να μην 

τοποθετούνται επί  της ουσίας τα μέλη της αντιπροσωπείας.   Τα οποία 

συνάδελφοι,  δεν είναι τόσο τεχνικά τα ζητήματα και πραγματ ικά θέλω 

να σας ενημερώσω από τον Αύγουστο που παρακολουθώ τη διοικούσα 

βρέθηκα μπροστά σε μία έκπληξη.  

Η έκπληξη ήταν  η εξής,  ότι  για ένα σωρό σημαντικά ζητήματα 

έβλεπα μέλη πολιτικών δυνάμεων εντός του ΤΕΕ να συμπεριφέρονται 

στην κυριολεξία π ως να σας το πω μεταφορικά και ας παρεξηγηθούν 

αλλά πάρτε το μεταφορικά εντελώς,  ως μικρές Λαγκάρντ,  

Ντάϊσελμπλουμ και τα λοιπά. Δηλαδή άνθρωποι οι  οποίοι  υποστήριξαν 

για χρόνια μία πολιτική συγκεκριμένη ξαφνικά βρίσκονται  

αντιμέτωποι με τα  αποτελέσματα της  πολιτική ς τους,  δηλαδή με αυτό 

που μέχρι τώρα υποστήριζαν απόλυτη ελευθερία της αγοράς,  κανένας 

έλεγχος,  συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις.   

Και το δια ταύτα τους  στο χώρο των μηχανικών και τ ι  λέει  και  

θα σας πω και ένα παράδειγμα για το ασφαλιστικό μετά,  στο τέλος  να 

βρισκόμαστε,  αυτή ήταν  η πρώτη συνεδρίαση που παρακολούθησα 

γύρω από τους ελεγκτές δόμησης και από την πολεοδομία και τι  

επιπτώσεις θα έχει  στον κάθε συνάδελφο μηχανικό που για 200 ευρώ  

θα βρίσκεται στο μέλλον,  θα βρίσκεται στο μέλλον διωκόμενος από τ η 

δικαιοσύνη για διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν μείνει  εκκρεμή στην 

προσπάθεια να πετύχουμε κάτι  συγκεκριμένο και βρέθηκα σε μία 

τέτοια κουβέντα.  

Δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα πρέπει σιγά σιγά να 

αναμετρηθούμε με αυτό που διαμορφώνεται και με αυτό που γίν εται το 

οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι  το τελευταίο 6μηνο 

όχι  μόνο το τελευταίο 6μηνο, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πολύ 

μεγάλη αναδιάρθρωση.  Το ασφαλιστικό είναι ένα πολύ 

χαρακτηριστικό μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.   

Θα δούμε προς τα πού,-  Αυτό φοβάμαι και εγώ θα πέσει αλλά 

προς τα πού.   Μην κοιτάτε μονάχα τα υποτιθέμενα δωράκια της 

κυβέρνησης.    Σε ένα εντελώς ανορθολογικό σε σχέση με τις  εισφορές 

κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών που περιλαμβάνει και τους 

μηχανικούς,  τους δικηγόρους και τα λοιπά και τα λοιπά και πολύ 

μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.  Αυτά τα δωράκια έχουνε 

όριο λήξης τις  εκλογές και προφανώς έχουν και  μία λογική 

εξορθολογισμού μιας απαράδεκτης αδιανόητης κατάστασης.    
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Όμως πρέπει κανείς  να δει  το τοπίο που δια μορφώνεται για την 

επόμενη μέρα, όποιος και να ΄ναι,  και κυρίως κάποιες πολιτικές  

δυνάμεις το εκφράζουν με μεγάλη σαφήνεια,  τ ις  πολιτικές τους θέσεις  

γύρω από το ασφαλιστικό.  Δηλαδή διαμορφώνεται μία θέση επίθεσης 

χαρακτηριστική η οποία μάλιστα θα βασίζετα ι στη . . .  που ζούμε τώρα.  

Δηλαδή όταν κανένας δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί  στις  

στοιχειώδεις απαιτήσεις του ασφαλιστικού και  για να μπορέσει να 

πάρει κάποια σύνταξη ή για να μπορέσει να έχει  κάποια κάλυψη 

υγειονομική στη σημερινή κοινωνία θα έχουμε ένα κ ύμα απαίτησης 

διάλυσης του δημόσιου συστήματος.   Και αυτό φανταστείτε ότι  ήρθε ο  

σύλλογος των συνταξιούχων μηχανικών δεν θυμάμαι  πως λέγεται  

ΕΔΕΟΑΤΑΠ κάπως έτσι,  που έκανε πρόταση στην διοικούσα να 

αποτελέσει τον διαμεσολαβητή στους μηχανικούς για να διαμο ρφωθεί 

ιδιωτική ασφάλιση.   

Αυτό που βασίζεται;  Βασίζεται στο ότι  ο νόμος Κατρούγκαλου 

ήδη ενσωματώνει  την ανταποδοτικότητα, το κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα και πραγματικά όλες αυτές  οι  εξελίξεις  με την μείωση των 

εισφορών και όλα αυτά, κανείς  δεν αναρωτιέται προς τα πού, τι  

σημαίνει  για τις  συντάξεις  μας τα ανταποδοτικά οφέλη.  Σε αυτή όμως 

τη βασική λογική ουσιαστικά συμφωνεί όλες οι  πολιτικές δυνάμεις και 

εμείς  χειροκροτούμε και οι  βασικές πολιτικές δυνάμεις του ΤΕΕ 

επίσης χειροκροτούν.  

Αυτή τη στιγμή μέσα από την κουβέντα διαμορφώνεται  το 

επόμενο βήμα το οποίο θα έχει  2 πράγματα, επαγγελματικό ταμείο που 

με βάση το νόμο είναι απόλυτα κεφαλαιοποιητικό και εντελώς 

ανταποδοτικό με υποχρέωση επένδυσης σε χρηματιστηριακά προϊόντα 

και τα λοιπά, το λέει  ο νόμος ήδη και το απαιτούν όλοι  οι  ευρωπαϊκοί 

νόμοι,  γύρω από το ασφαλιστικό,  ένα επαγγελματικό ταμείο λοιπόν με 

αυτά τα χαρακτηριστικά και τι  θα σημαίνει ,  και δεύτερον,  ιδιωτική 

ασφάλιση η οποία θα είναι ο μοναδικός δρόμος όταν θα παίρνεις  300 

ευρώ την εθνική σύνταξη.  

Το προαιρετικό διαμορφώνεται μέσα από τις  αντικειμενικές  

συνθήκες συνάδελφοι.   Δεν υπάρχει προαιρετικό να παίρνεις  300 ευρώ 

σύνταξη. Να τελειώσω λιγάκι τα επόμενα.  

Το ίδιο  παράδειγμα διαμορφώνεται  όχι  τόσο χαρακτηριστικά,  με 

την ηλεκτρονική πολεοδομία  και με τα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Κοιτάξτε να δείτε  τι  γίνεται.   Το θέμα δεν ήταν  ποτέ διαφθορά.  Η 

ηλεκτρονική πολεοδομία κατά λέει  ο συνάδελφος Πετρόπουλος σαν 

διαδικασία τεχνικά μπορεί να συνεχίστε.  
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Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Συνάδελφε ολοκλήρωσε σε παρακαλώ .  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Μπορεί,-  Θα μου δώσεις λίγο χρόνο σε παρακαλώ. Δεν θα μιλήσω για,  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δεν θα σου δώσω.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Δεν θα μιλήσω για τα άλλα θέματα. Μου τον παραχώρησε και η 

πρόεδρος.  Εντάξει;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Τα τρία λεπτά που θα μιλούσα εγώ.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Λοιπόν,  η ηλεκτρονική πολεοδομία λοιπόν διαμορφώνει το εξής  

βασικό όπως διαπιστώνουμε όλοι εδώ μέσα.  Στην πραγματικότητα 

αφαιρεί  τον έλεγχο του πολεοδομικού σχεδιασμού από το δημόσιο και  

από το κράτος.   Και όσο και αν κανείς  ορκ ίζεται ή λέει  ότι  δεν έχω 

καμία αντίρρηση με αυτό στην πραγματικότητα είναι  τι  πραγματικά 

επιδιώκεται όχι  μονάχα από το ΤΕΕ αλλά και από το . . .  τις  βασικές 

δυνάμεις,  αλλά κυρίως από αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική.  

Το βασικό δηλαδή βήμα έχει  γίνει .  Τα  επόμενα βήματα θα είναι 

προς το χειρότερο. Στην πραγματικότητα  διαμορφώνεται ένα 

καινούργιο μοντέλο μηχανικού που αναλαμβάνει τις  ευθύνες με αυτό 

τον τρόπο που περιέγραψαν όλοι,  δεν θα επεκταθώ γιατί  ο χρόνος είναι  

μικρότερος και ταυτόχρονα διαμορφώνεται  και ένα καινούργιο 

μοντέλο ΤΕΕ.  Αυτό είναι το σημαντικότερο.  

Ποτέ από επιμελητηριακός συνδικαλισμός που ήταν  μέχρι τώρα 

όλοι οι  μηχανικοί  μπορούν να μιλάνε από κοινού για τα κοινά τους  

συμφέροντα πράγμα που δεν ίσχυσε ποτέ,  τεχνικός σύμβουλος 

υποτίθεται  που έπαιρνε ρόλο σε κάποιου είδους σχεδιασμό των 

τεχνικών έργων και πάει  λέγοντας,  συντεχνία που διαμεσολαβούσε για  

τα συμφέροντα των ελευθεροεπαγγελματιών απέναντι  στο κράτος.   

Αυτή τη στιγμή όλα αυτά ακόμα και  αν ήταν  αρνητικά ή θετικά 

υποβαθμίζονται απόλυτα και έχουμε ένα ΤΕΕ το οποίο σε συνεργασία 

με το κράτος πχ τώρα λέγεται Σπίρτζης,  συγκεκριμένα, μετατρέπεται 

σε ένα κρατικό ιδιωτικό,  σε μία κρατική –  ιδιωτική εταιρία  που 

βασικό πελάτη της θα έχει  τα μέλη της.   Οι οποίοι  θα πρέπει να 

πληρώνουν για τι ς  υπηρεσίες που θα δίνουνε που θα τους δίνει  το ΤΕΕ 

μέσα από διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και μέσα από μία  

διαδικασία,  
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Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Συνάδελφε ολοκλήρωσε.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Αυτό διαμορφώνει  ένα νέο ΤΕΕ είναι τα πρώτα του βήματα, λύνει  το  

οικονομικό ζήτημα που υπάρχει του ΤΕΕ και του μηχανισμού αυτού 

και ουσιαστικά το μετατρέπει σε ένα απόλυτο σύμμαχο με το κράτος.   

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συζήτηση που γίνεται υπ’ 

αυτή την έννοια  είναι εντελώς υποκριτική.  Εντελώς,  δηλαδή 

συζητάγαμε σε προηγούμενες αντιπροσωπείες για τα πενταετή,  τις  7  

ειδικότητες που υποτίθεται ε ίναι μόνο, τα master που υποτίθεται και 

στην πραγματικότητα αν το δει  κανείς  πως διαμορφώνεται το σκηνικό 

αυτή τη στιγμή στην πράξη για τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχει  

καμία σχέση με αυτό.  

Η αγορά και τα θεσμικά της όργανα καθορίζει  το πραγματικό 

πλαίσιο,  ο Γαβρόγλου κράτος διαμορφώνει  ένα νέο,  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Θα σε παρακαλώ να τελειώσεις.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Τι θα γίνει  με σένα.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Θα τελειώσεις.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Έχεις πάρει και το δικό  μου χρόνο.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Σε λίγο θα αρχίζεις  να παίρνεις  αλλονών.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Δεν θα ξανατοποθετηθώ για κανένα από τα άλλα θέματα θέλω να 

τελειώσω γιατί  θα ξαναμπούν τοποθετήσεις.   Θα ξαναμπούν 

τοποθετήσεις για τα υπόλοιπα και θέλω 2 λεπτά ακόμα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Συγνώμη, υπάρχει  ισονομία.  Ολοκλήρωσε συνάδελφε,  ολοκλήρωσε 

τώρα. Τώρα ολοκλήρωσε.  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Αυτό το πράγμα λοιπόν που διαμορφώνεται  είπε ο πρόεδρος πριν ότι  

όλα γίνονται με βάφτιση.   Όμως αυτά τα βαφτίσια  τ ης ισότητας 

επαγγελματικών δικαιωμάτων, της εξίσωσης γνωστικών αντικειμένων 

τριετών, τεταρτοετών, πενταετών και τα λοιπά, έχουν  γίνει  πολλά 

χρόνια τώρα, έχουν  ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία απόλυτα,  
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έχουν γίνει  αποδεκτά σχεδόν από την πλειοψηφία του Τ ΕΕ και η μάχη 

οπισθοφυλακών αν δεν αλλάξει πολιτική δεν αρκεί.   Δεν αρκεί.  

 Και είναι μία μάχη οπισθοφυλακών σε ένα βάλτο που 

διαμορφώνεται για  την πλειοψηφία των μηχανικών και που ουσιαστικά 

βολεύεσαι με το μικρότερο ρόλο αυτό που εξηγούσα πριν σε σχέση μ ε 

το ΤΕΕ που απλά θα διαχειρίζεσαι σε μία υποτιθέμενη τεχνική 

πυραμίδα,  αυτό το βάλτο.   Αυτό το πράγμα όμως θα είναι εντελώς 

ενάντια στο σύνολο και την πλειοψηφία των μηχανικών ιδιαίτερα των 

νέων και πραγματικά πρέπει να αντιστραφεί.  Και το οργανόγραμμα 

που συζητιέται μετά και γι’  αυτό να μην,  έχει  επίσης αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά για την διαμόρφωση του ΤΕΕ σ’αυτή την κατεύθυνση.  

 Κλείνω λοιπόν γιατί  ο χρόνος είναι αυτός  που είναι και ας  

συζητήσουμε τα τεχνικά.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Συνάδελφος Βαφειάδου. Μη σηκώνεστε συνάδελφε,  σας  παρακαλώ. Τι 

νούμερο έχετε;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

 Δεν κατάλαβα αφού έχετε όλοι μικρόφωνα.  

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ξεκινάς συναδέλφισσα.   

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Εγώ θέλω να μιλήσω κατά βάση για το ηλεκτρονικ ό σύστημα την 

ηλεκτρονική πολεοδόμηση η οποία πήρε και αρκετό κομμάτι και της 

τοποθέτηση του προέδρου και της συζήτησης εδώ μέσα.  Το 

ηλεκτρονικό σύστημα πολεοδόμησης αυτή τη στιγμή λειτουργεί  σαν 

δούρειος ίππος για την κατάργηση του δημόσιου ελέγχου και τ ις  

δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου τις  ακούμε βερεσέ πάνω σ’ αυτό 

το ζήτημα.  

 Γιατί  έχει  και τα όπλα που θα μπορούσε αν ήθελε,  αν ήθελε και 

το Σώμα βέβαια μπορεί να επιλέξει  μία τέτοια κατεύθυνση, να 

λειτουργήσει  υπέρ του δημόσιου ελέγχου ή κατά του.  Αυ τή τη στιγμή 

λειτουργεί  κατά του γιατί  ο δημόσιος έλεγχος  πλήττεται και 

καταργείται ουσιαστικά.  
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 Μίλησε ο πρόεδρος ότι  είπε ότι  το σύστημα αυτό έρχεται να 

καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία έρχεται να καταπολεμήσει τη 

διαφθορά, η οποία υπάρχει στις  πολεοδομίε ς.   

 Συνάδελφοι  και συναδέλφισσες γραφειοκρατία και διαφθορά 

υπάρχει σε όλους τους τομείς της κρατικής και της δημόσιας ζωής.  

Υπάρχει στα νοσοκομεία,  στις  εφορίες,  υπάρχει  στην ίδια την βουλή 

των Ελλήνων. Να τα καταργήσουμε και αυτά δηλαδή; Δεν υπάρχουν 

μαγικά ραβδιά τα οποία θα σταματήσουν αυτά τα δομικά προβλήματα 

και τα οποία είναι ίδια χαρακτηριστικά των εκμεταλλευτικών 

κοινωνικών και  είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζουμε ότι  υπάρχουν 

μαγικά ραβδιά που θα τα σταματήσουν ως δια μαγείας.   

 Ομοίως δεν πρόκειται να σταματήσουνε και  τα αυθαίρετα.  

Επειδή έκανε έβαλε το ΤΕΕ μία ηλεκτρονική υπηρεσία παραπάνω. Τα 

αυθαίρετα θα συνεχίσουν να υπάρχουν θα είναι ακόμα μεγαλύτερα και 

θα είναι 3 λογιών.  

 Πρώτη κατηγορία αυθαιρέτων θα είναι τα νόμιμα αυθαίρετα,  

αυτά που προκύπτουν από τις  fast  track επενδύσεις,  από τους 

θεσμικούς επενδυτές,  όπως θα είναι,  όπως είναι το Ελληνικό,  όπως 

είναι το Academy Gardens όπου οι  όροι δόμησης για αυτά τα έργα 

είναι με συντελεστές δόμησης 1,6 1,8  και παραπάνω δηλαδή με όρους 

δόμησης οι  οποίοι  υπήρχαν επί χούντας.  Αυτά είναι τα έργα τα 

καινούργια που γίνονται και αυτή είναι μόνο η μία τους κατηγορία.  

 Οι άλλοι 2 λόγοι για τους οποίους θα υπάρχουν αυθαίρετα έργα 

και δεν θα ΄ναι το μόνο τα αυθαίρετα της κυρά Μαρίας από το 

Αιγάλεω έτσι;  Θα ε ίναι γιατί  δεν  θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος 

επομένως όλοι οι  συνάδελφοι μελετητές και μελετήτριες θα ΄ναι  

υπόλογοι και θα πέφτουν θύμα των πιέσεων των μεγάλων 

επιχειρηματικών συμφερόντων που υπάρχουν στον κατασκευαστικό 

κλάδο και στην παραγωγή κατασκευών, έ τσι;   

Θα είμαστε υποχείρια αυτών των πιέσεων χωρίς τη 

διαμεσολάβηση του κράτους με την ευελιξία ας πούμε την καινούργια 

που προβλέπει  και  ο νόμος για το δομημένο περιβάλλον.  Αυτός θάναι  

λοιπόν,  η διαφθορά η οποία δεν θα καταπολεμηθεί  γιατί  ήδη θα 

διενεργείται στον άλλον πόλο όπως είπε και ο προηγούμενος 

συνάδελφος της διαφθοράς,  από την απευθείας.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Συναδέλφισσα ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.  

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  
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Ναι.  Ωραία,  το καταλάβαμε το υπονοούμενο, ο 3
ο ς

 πόλος για τον 

οποίον θα υπάρχει  παραγωγή αυθαίρετης δόμηση θα είναι λόγω της  

άγνοιας συνάδελφοι και συναδέλφισσες.  Οι  υπάλληλοι  των 

πολεοδομιών οι  οποίοι  είναι έμπειρα στελέχη και γνωρίζουν την 

πολεοδομία σε πολύ μεγαλύτερο βάθος απ’ όσο μπορεί  να την γνωρίζει  

ένας νέος συνάδελφος ή ένας συνάδελφος  που δεν έχει  ασχοληθεί  

επισταμένα με το αντικείμενο,  θα έχουν άγνοια,  έχουν άγνοια 

κινδύνου και άγνοια της νομοθεσίας  η οποία είναι μεγάλη. Μίλησε ο 

πρόεδρος και είπε ότι , -  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ολοκλήρωσε σε παρακαλώ συνάδελφε,  μιλάς 4,5 λεπτά.  

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Ολοκληρώνω.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ολοκλήρωσε.  

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Οι υπάλληλοι τους οποίους συλλήβδην τους ονόμασε διεφθαρμένους 

είναι έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν μετατραπεί σε πρωτοκολλάδες 

και σε αρχειοθέτες στις  πολεοδομίες,  αντί  να κάνουν πραγματική 

δουλειά.  Και με τους ελεγκτές δόμησης στου κασίδη το κεφάλι θα 

μαθαίνει  ο κόσμος πώς να εφαρμόσει νομοθεσία η οποία είναι 

δύσκολη, είναι πολυπλόκαμη και  δεν γίνεται κανένα, καμία 

προσπάθεια για να μειωθεί ο όγκος της,  αντίθετα η κυβέρνηση 

προσέθεσε όχι  μόνο το  λιθαράκι της αλλά ένα τούβλο 400 σελίδων  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Συναδέλφισσα ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.  

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Και γι’αυτό το λόγο επειδή γνωρίζει  το ΤΕΕ ότι  θα υπάρξει αυτή  η 

καινούρια κατάσταση καινούρ ια τελείως για τους συναδέλφους οι  

οποίοι  θα βρίσκονται με τη δαμόκλεια σπάθη πολλών  ποινικών και  

πειθαρχικών ευθυνών αναβαθμίζει  και τη συζήτηση για  το πειθαρχικό 

η οποία δεν θα λύσει το ζήτημα απλά θα κ άνει  μία διαχείριση της  

καινούριας κατάστασης.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ευχαριστούμε.  

Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Με αυτό τον τρόπο –  μισή κουβέντα ακόμα θέλω να πω.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ε όχι δεν γίνεται αυτό.  
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Κα ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ :  

Μισή κουβέντα πραγματικά, γιατί  δεν έχει  ακουστεί  μέχρι τώρα. Η 

καινούρια κατάσταση θα σημαίνει  το πέταγμα των συναδέλφων από το 

επάγγελμα γιατί  θα μπουν οι  εταιρίες μέσα που θα ασφαλίζουν τις  

μελέτες και τις  κατασκευές γιατί  τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής  

και αυτής της εφαρμογής της θα είναι πολύ δυσθεώρητα για την 

μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων.  

 Γι’ αυτή την κατάσταση δεν θέλουμε μόνο τοποθετήσει ς του 

προέδρου, αλλά θέλουμε,  υπάρχουν όπλα μπορούν να κλείσουν τα 

συστήματα αν θέλει  το Σώμα και το επιλέξει ,  προκειμένου να υπάρξει 

πίεση προς την κυβέρνηση για να επανέλθει  ο δημόσιος έλεγχος στην 

μεγάλη πλειοψηφία των έργων. Ευχαριστώ.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ τη συναδέλφισσα. Ο συνάδελφος Βαμβουρέλ λης.  Είσαι  

στο;  

Κος ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ :   

510. Λοιπόν θέλω και από μικροφώνου να αναφερθώ και στην 

προηγούμενη στιχομυθία,  κατ’ αρχάς ζητάω συγνώμη για τον 

τελευταίο μου χαρακτηρισμό ήταν  πάνω στη στιγμή.  

Θεωρώ όμως ότι  ο συνάδελφος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

ζητήσει μια συγγνώμη γιατί  ήταν  πάνω στην εκφορά του λόγου και ότι  

δεν πρέπει.  Έχουμε πονέσει και πονάμε από τις  διακρίσεις ,  το  

τελευταίο διάστημα έχουμε δει  πολλά θύματα διακρίσεων στην Ελλάδα 

να χάνουν ακόμα και τη ζωή τους.   

 Προχωράω σε αυτά που θέλω να πω.  Ένα σχόλιο για τον 

συνάδελφο τον πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ τον Πετρόπουλο. Ως πρόεδρος 

της ΕΜΔΥΔΑΣ και μηχανικός νομίζω ότι  πρέπει να ξέρει  να κάνει  

καλύτερα τα μαθηματικά για αυτές τις  υποτιθέμενες εκπτ ώσεις γιατί  

εγώ σε έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, στα 15  χιλιάρικα δεν 

βγαίνουν 350 οι  εισφορές  φέτος βγαίνουν 250 οι  εισφορές φέτος.  

Ακόμα και αν είναι τα ίδια για φέτος  και πως αλλάζουν και αφαιρούμε 

τα έξοδα, είναι πολύ διαφορετικό από τα 3,5 και από τις  αυξήσεις που 

υποτίθεται ότι  έρχονται.  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 πριν;  Και άσε τώρα τις  . . . .  αυτές έτσι;   

Ένα δεύτερο σχόλιο γ ια τον πρόεδρο του ΤΕΕ σε σχέση με το αν 

υπάρχει άλλη διοίκηση που να έχει  ασχοληθεί περισσότερο με το 

ασφαλιστικό.   Το αφήνω ασχολίαστο δεδομένου ότι  αυτή η διοίκηση 
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μπορεί να έχει  κάνει  πολλαπλάσια πράγματα και δεν έχει  κάνει  ούτε τα 

μισά.  

Ένα τρίτο πλέον που θέλω να ασχοληθώ περισσότερο στην 

τοποθέτηση μου,  αφορά στο προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά 

δικαιώματα. Έχουμε πλέον προεδρικό διάταγμα που καθορίζει  όλα τα 

επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων μηχανι κών. Ξαφνικά 

είδαμε σαν να ήταν  κενό η πρόταση που κατατέθηκε και τελικά πέρασε 

ως προεδρικό διάταγμα να εμφανίζονται από διάφορες πλευρές κάποιες 

διαμαρτυρίες και αντιδράσεις έντονες  για το τι  κάνει  κάθε ειδικότητα.  

Νομίζω εδώ πέρα ως Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει 

συντονισμένα ψύχραιμα και αφαιρώντας όσο μπορούμε τον 

συντεχνιασμό που διακατέχει  κάθε έναν από εμάς όταν προσεγγίζουμε 

τα ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων να διαπιστώσουμε κάποια 

συγκεκριμένα πράγματα.  

Το γεγονός ότι  για πρώτη φορά στην 100ετή ιστορία του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου και άρα της  οργανωμένης θεσμικά έκφρασης 

του επαγγέλματός μας έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο 

μάλιστα αν θυμάστε όλοι στην αρχική του την αφετηρία του ξεκίνησε 

το 2014 με το νόμο 4254 που ζητούσε να διαλυθεί το επάγγελμα του 

μηχανικού να ισοπεδωθεί,  να απελευθερωθεί να ανοίξει  και να 

αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτό από διαφόρων ειδών κατόχους πτυχίων 

και το 5ετές δίπλωμα να μην έχει  την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα 

επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας.   

Ξεκινήσαμε απ’αυτό και καταφέραμε να καθίσου με 13 

ειδικότητες  τις  9 παλιές συν τις  4  καινούρ ιες οι  οποίες γ ια πρώτη φορά 

κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα και αποκτούν πρόσωπο και 

αυτονομία και αυτές τις  13 ειδικότητες καταφέραμε να τις  καθίσουμε 

κάτω να συμφωνήσουμε στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του 

επαγγέλματος και με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση να βγει  ένα 

αποτέλεσμα.  

Θέλω να μου πείτε εσείς  πόσο εύκολο είναι 13 ειδ ικότητες με  

αντικρουόμενα πολλές φορές μεταξύ τους  συμφέροντα να κάτσουν στο 

ίδιο τραπέζι  να βγει  αποτέλεσμα και  να μην διαλυθεί  το επάγγελμα.  

Και να βγούμε με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο κατ’ ελάχιστον 

κατοχυρώνει τα 5ετή ενιαία και αδιάσπαστα διπλώματα.   

Εμένα με στεναχωρεί κυρίως γιατί  συγκεκριμένοι θεσμικοί  

φορείς οι  οποίοι  μάλιστα έχουν και έντονα ριζοσπαστικό και πολιτικ ό 

παρελθόν όπως είναι ο ΣΑΔΑΣ ξεπερνάνε το κεφάλαιο ένα,  το άρθρο 

ένα μάλλον συγνώμη, το οποίο αφορά το θεσμικό πλαίσιο του 



29 

 

επαγγέλματος και  πηγαίνουν και  στέκονται στο άρθρο 4 των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδ ικότητάς τους.    

Κανείς δεν συζητάει τελι κά τι  κατοχυρώνει το άρθρο1 γιατί  εδώ 

πέρα αν θέλετε να τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι  θα δούμε το εξής,  

μπορεί να κατοχυρώνεται το 5ετές  ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα 

αλλά αν καθίσετε και δείτε την πρόταση που είχαμε ψηφίσει ως 

Τεχνικό Επιμελητήριο και τελικά τι  πέρασε στο προεδρικό διάταγμα, 

δεν κατοχυρώνεται αν τα μεταπτυχιακά δίνουν επαγγελματικά 

δικαιώματα, δεν  κατοχυρώνεται  τι  επαγγελματικά δικαιώματα 

παίρνουν τα 3τή και 4ετή και όλα τα παραπτυχία.    

Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα τα οποία είναι εξαιρε τικά 

σημαντικά και αφορούν στο σύνολο του επαγγέλματος και εμένα με 

στεναχωρεί ιδιαίτερα να βλέπω ειδικότητες να ασχολούνται στενά με 

το δικό τους  αντικείμενο.  Να βάλω και στο τραπέζι  επίσης το εξής,  ότι  

βεβαίως υπάρχουν στρεβλώσεις που παραμένουν μεταξύ τ ων 

ειδικοτήτων.   

Όμως τώρα, έχουμε ένα χαρτί  πάνω στο οποίο  είναι  

αποτυπωμένα όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των 

ειδικοτήτων. Πάνω σε αυτό με μία ωριμότητα με μία διαδικασία που 

μπορεί το Τεχνικό Επιμελητήριο να την εγγυηθεί,  μπορούν να 

κάτσουνε ειδικότητες και να δουν τα πραγματικά προβλήματα που 

υπάρχουν.  

Και κάτι  ακόμα, για πρώτη φορά έχουμε ρύθμιση 

επαγγελματικών δικαιωμάτων στο κομμάτι  της πληροφορικής.  Για  

πρώτη φορά οι  συνάδελφοι ηλεκτρονικοί έχουνε κατοχυρωμένα και  

αυτοί αριθμημένα επαγγελμα τικά δικαιώματα. Βεβαίως υπάρχουν 

ακόμα ανοιχτά ζητήματα και κάτι  ακόμα, παλιές ε ιδικότητες όπως οι  

μεταλλειολόγοι μέχρι σήμερα δεν είχανε κάποιο προεδρικό διάταγμα 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σήμερα έχουν.   

Και έχουν  μάλιστα επιπλέον την πρόσβαση στις  γεω τεχνικές  

μελέτες κατόπιν συνεννόησης με τους πολιτικούς μηχανικούς.  Αυτά 

όλα είναι μεγάλα προχωρήματα τα οποία προέκυψαν από 

διαβουλεύσεις χρόνων και πάλι  και  θα κλείσω εδώ πέρα, να σας 

θυμίσω ότι  το βασικό πρόβλημα που είχ αμε να αντιμετωπίσουμε δεν  

ήταν  το τι  γίνεται  μεταξύ των γειτονικών ειδικοτήτων ποιοι  κάνουν 

τοπογραφικά, ποιοι  κάνουν αρχιτεκτονικά  ποιοι  δεν κάνουν 

αρχιτεκτονικά, ποιοι  κάνουν έργα πρασίνου και πάει  λέγοντας.   

Είναι να αντιμετωπίσουμε τη διάλυση του επαγγέλματος.   Και  

προκαλώ εδώ πέρα,  οποιονδήποτε θέλει  να λάβει το λόγο και να πει  
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και να τεκμηριώσει εάν αυτό το προεδρικό διάταγμα διαλύει το 

επάγγελμά μας ή έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά στην νομοθετική 

κατοχύρωση του και στην προστασία των διπλωμάτων και της αρχής 

ότι  τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τα διπλώματά μας 

και τις  σπουδές μας.  Αυτά.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ, ο  συνάδελφος Ζαχαρόπουλος.  

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ :   

Κατ’ αρχάς μία μικρή αναφορά σε σχέση με τη διαδικασία και την 

αποδοτικότητα των εργασιών.  Δεν έχω καμία δ ιάθεση να εξακοντίσω 

αντίθετες απόψεις και μάλιστα σε επίπεδο διοίκησης Τεχνικού 

Επιμελητηρίου το δηλώνω από την αρχή λες και είμαι σε μπαλκόνι  

προεκλογικών υποσχέσεων ενώπιον του Σώματος και των συναδέλφων.  

 Αυτό είναι μία  άλλη διαδικασία εδώ πιστεύω ότι  ερχόμαστε για 

να συμβάλλουμε και με τις  αντίθετες  απόψεις αλλά με συγχωρείτε και  

ίσως σε επίπεδο τεκμηρίωσης ολίγον υποδεέστερες από αυτές  που 

διαμορφώνονται στα όργανα της διοίκησης του ΤΕΕ γιατί  δεν έχουμε 

ούτε την πληροφόρηση ούτε τις  δυνατότητες να κρί νουμε καλύτερα σε 

πολλά θέματα, να συμβάλλουμε και με τις  αντίθετες  απόψεις μέσα από 

μία διάθεση βελτιστοποίησης των συνθηκών που αφορούν τους 

συναδέλφους και οι  οποίες  συνθήκες σε επίπεδο επαγγελματισμού 

έχουν γίνει  κυκεώνας.   

Πρώτο θέμα, σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα 99.  Νομίζω ότι  

η ανάγκη βελτιστοποίησης του διατάγματος ακόμα και από την εποχή 

γένεσής του είναι εμφανής.   Όχι μόνο σε σχέση με τις  διαθέσεις της 

πολιτείας να κάνει  . . .  δικαιώματα και κυρίως σε σχέση με τα  

επαγγελματικά δικαιώματα που ευελπιστούν οι  τεχνολόγοι να 

αποκτήσουν.   

Και επειδή έχω την άποψη ότι  δεν πρέπει για οποιαδήποτε 

αντίθεση να μπαίνει  στους κόλπους του Τεχνικού επιμελητηρίου.  Το  

οτιδήποτε αντίθετο μεταξύ μας θα έπρεπε να αμβλυνθεί όσο γίνεται  

περισσότερο.   

Είμαι γνώστης των τεχνικών επαγγελματικών δικαιωμάτων που 

το 2008 προσπάθησαν να αποκριθούν από τους αποφοίτους των ΤΕΙ 

και ξέρω τι  λέω.  Σε σχέση με το ΤΣΜΕΔΕ προφανώς δεν μπορεί να 

υπάρχει φορέας με 2 ή 3 ταχύτητες συνταξιοδότησης των 

ασφαλισμένων τους ή και παροχής υπ ηρεσιών, προφανώς εάν 

θεωρήσουμε ότι  το σύστημα ασφάλισης των κατοίκων αυτής της χώρας 

πρέπει να είναι ενιαίο δεν μπορούμε να μπαίνουμε με δικαιώματα 
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υποδεέστερα όσων δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ για την ασφάλισή 

τους.  

Πιστεύω ότι  οι  παροχές πρέπει να είν αι  ίδιες  για όλους και 

κυρίως αναλογικές  των χρόνων εξόφλησης των υποχρεώσεών τους.   

Για τα φοροτεχνικά, κατέθεσα και  μία γραπτή ερώτηση. Σε 

σχέση με τη διάθεση ή με τη δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου 

λογαριασμού εν όψει της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που δηλ ώνεται 

από τους κυβερνώντες ότι  το 2019 έρχεται.    

Για μένα το βασικότερο πλεονέκτημα που σε επίπεδο όχι  

κατοχύρωσης των συμφερόντων μηχανικών αλλά κατοχύρωσης του 

δημοσίου συμφέροντος έχει  χαθεί     είναι ο κώδικας των ελάχιστων 

αμοιβών. Οι μηχανικοί έχουν  ταχθεί  να παρουσιάζουν τις  βέλτιστες 

τεχνοοικονομικές προτάσεις τους.  Σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο 

κατασκευών.  

Το βέλτιστο για  μένα θα μπορούσε να έχει  σχέση χρόνο 

απόδοσης 2 ημερών για κάποιο άλλο συνάδελφο 10 ημερών, για  

κάποιον άλλον μίας ώρας.   Αυτό δεν  μπορεί να αποτιμάται με ως να 

γίνεται κάποια εμπορική πράξη από πολιτεία και θα έπρεπε σίγουρα θα 

επανακαθοριστεί  θεωρώ ο κώδικας των ελάχιστων αμοιβών.   

Δεν νομίζω ότι  γίνεται,  αλλά σε επίπεδο αναγκών και κυρίως σε 

σχέση με το πολύ μικρό αντικείμενο των ελευθέρων επαγγελματιών 

μας και που νομίζω ότι  εάν θεωρήσουμε ότι  οι  φορολογικές 

υποχρεώσεις αρχίζουν από το ένα ευρώ, πιστεύω ότι  η θέσπιση των 

ακατάσχετων λογαριασμών θα είναι αναγκαία.  

Και επίσης ένα τελευταίο,   πρέπει ,  ήρθε καιρός να μπούμε στ η 

διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων,  των τεχνικών 

επαγγελμάτων όμως σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων από τις  

δικές μας μέχρι  και τους υπεργολάβους ή τους ασκούντες τεχνικές  

εργασίες δημόσια έργα που οι  περισσότεροι αυτή την εποχή είναι  

αλλοεθνείς  χωρίς να έχουν καμία πιστοποιημένη δυνατότητα άσκησης 

δραστηριοτήτων παρά μόνο ένα στοιχείο φοροτεχνικής πιστοποίησης.   

Ευχαριστώ.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τσιμπουκάκης.  Θες να ανέβεις;  

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ :   

Λοιπόν συνάδελφοι,  θα προσπαθήσω και εγώ συνοπτικά στα τρία 

λεπτά τέσσερα χρόνο που δίνει  το πολυχρονεμένο προεδρείο μας να 

πιάσω όλα αυτά τα ζητήματα.   Εγώ το πολυχρονεμένο εγκρίνεται,  δεν 

είναι υβριστικός.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ο κανονισμός είναι συνάδελφε,  ο  κανονισμός.  

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ :   

Εντάξει.  Ο κανονισμός για την εξάμηνη λειτουργία πάντως του ΤΕΕ θα 

έπρεπε να προβλέπει ότι  μπορούμε να εκφραστούμε παραπάνω χρόνο. 

Μην φάω το ένα λεπτό.  Με την εμφάνιση; Τα κιλά δείχνουν καλοσύνη 

συνάδελφε.   

 Τώρα στην ουσία μιλάμε για ένα και το αυτό ζήτημα, δεν είναι  

κάτι  διαφορετικό ούτε το θέμα της ασφάλισης ούτε το θέμα των  ΠΔ,  

του ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα ούτε το θέμα των 

ηλεκτρονικών αδειών.  Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας στην 

ουσία μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα τ ο οποίο 

ακολουθείται από την έναρξη της 10ετίας του ’90,  τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ και το οποίο έχει  μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

 Από τη μέση πρέπει να βγει  ο αυτοαπασχολούμενος.  Το ότι  θα 

βγει  από την μέση ο αυτοαπασχολούμενος σημαίνει  ότι  θα παρθούν 

μία σειρά ρυθμίσεις  κρατικές για κάθε πτυχή της δραστηριότητας.  

Ξεκινάμε λοιπόν από ένα ΠΔ το οποίο τι  κάνει;  Πρακτικά έρχεται και 

βάζει  τις  ειδικότητες των μηχανικών να πλακωθούν μεταξύ τους  και 

την ίδ ια ώρα ετοιμάζεται η επόμενη φάση που είναι η πιστοποίηση .   

 Συνάδελφοι,  για να μην ξεγελιόμαστε δεν βλέπω εδώ και τον 

συνάδελφο Κρεμαλή, ο  Κρεμαλής είπε ένα πολύ σωστό.  Η παράγραφος 

6 λέει  του ΠΔ καθορίζει  τον υπεύθυνο της ομάδας έργου ο οποίος 

τελικά έχει  την ευθύνη και υπογράφει τα πάντα.  

 Ακριβώς απ’ αυτή την παράγραφο 6 λοιπόν μπορούμε να δούμε 

και ποια είναι η προοπτική. Στην ουσία λοιπόν επαγγελματικά 

δικαιώματα θα υπάρχουν στο βαθμό που η κάθε τεχνική εταιρία ή ο 

μεγάλος όμιλος θα έχει  τη δυνατότητα να υπογράφει το σύνολο των 

μελετών, το σύνολο των εγκρίσεων, το σύνολο της  κατασκευής,  το 

σύνολο κάθε τεχνικής έκθεσης,  τεχνικής δραστηριότητας.  Διότι  θα 

έχει  τους αδειούχους από την πιστοποίηση μηχανικούς στη στελέχωσή 

του.   

Επομένως για να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να κάνουμε και 

μία κριτική σε παρατάξεις  ο ι  οποίες την ίδια ώρα που μιλούν 

υποτίθεται αντισυντεχνιακά προσανατολίζονται στο να πάνε στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας ή ακόμα ακούστε και αυτό,  στο ευρωπαϊκό 

δικαστήριο για να κριθεί  το ΠΔ αυτό ως αντισυνταγματικό,  πρέπει να 

μείνουμε στην ουσία.   



33 

 

 Δεν μπορούμε να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, την 

ευρωπαϊκή ένωση που μέσα από την διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 

επάγγελμα και μία  σειρά πιστοποιήσεων έρχεται να ορίσει  το τοπίο 

άσκησης του επαγγέλματος και να τους πούμε να κρίνουν ποια θα είναι 

τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε ειδικότητας,  διότι  απλά ακόμα 

και αν με ένα χάρακα και ένα διαβήτη μπορούσαμε να βάλουμε 

οριοθέτηση στο τι  κάνει  η κάθε ειδ ικότητα, αυτό θα ήταν  απλά ένα 

προσωρινό πεδίο όπου η  διαβαθμισμένη πρόσβαση και η πιστοποίηση 

θα έρχονταν  να το λύσει με εξετάσεις ,  με σεμινάρια,  με τεκμηριωμένη 

προϋπηρεσία από τον εργοδότη του κάθε μηχανικού που θα χρειαστεί 

να πιστοποιηθεί .   

 Επομένως ας πάψει αυτή η κουβέντα περί επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και  να πάμε στο βήμα παρακάτω στο ποιες 

κινητοποιήσεις συγκεκριμένα με ποια αιτήματα πρέπει  να οργανωθούν 

αν όχι  από την διοίκηση του ΤΕΕ η οποία προφανώς όσον αφορά και  

την διοικούσα και  την αντιπροσωπεία είναι σύμφωνη με αυτή την 

πολιτική,  τουλάχιστον από τις  γενικές συνελεύσεις των συλλόγων οι  

οποίες πρέπει να συγκληθούν άμεσα και να πάρουν απόφαση για την 

κατάργηση της κοινοτικής νομοθεσίας των οδηγιών συνολικά της 

πολιτικής της Μπολόνια.  

 Πάμε στο 2
ο
.  Είναι προκλητικό με τη λογική του γαϊδάρου του 

Χότζα, ο Χότζας όχι  ο Χότζα, να λέμε ότι  φορτώσαμε τι ς  πλάτες του 

αυτοαπασχολούμενου μηχανικού γύρω στα 300 κιλά βάρος,  του είπαμε 

ότι  θα του βάλουμε και άλλα πεν ήντα και όταν ήταν  να επιβληθούν και 

τα άλλα πενήντα κιλά βάρος,  ήταν η ώρα να γίνει  και να λυγίσει  κάτω 

απ’ αυτό,  του είπαμε ότι  εντάξει ,  μένεις  σ τα 300 έτσι για να μην πω 

στα 310 και αυτός να αισθάνεται ευχαριστημένος.  

 Είναι προκλητικό πάλι από κυβερνητικούς εκπροσώπους εντός  

της  αίθουσας,  να μιλούν για ελάφρυνση των εισφορών όταν ξέρουμε 

ότι  τα 2.800 το κεφάλι είναι δεδομένα από το μηδέν εισόδημα  μέχρι τα 

7.000 και όταν βλέπουμε ότι  στην ουσία για τα μέσα εισοδήματα δεν  

μιλάμε για αυτά που εκτοξεύονται 40 και 50 χιλιάδες καθαρό 

εισόδημα, αλλά για ένα μέσο εισόδημα των 15.000 παραμένουν οι  

ίδιες εισφορές που πληρώναμε μέχρι και φέτος.  

 Αυτό απλά δείχνει  την προοπτική για το πώς θα πεταχτεί  εκτός 

επαγγέλματος αυτός που μένει  προσωρινά χωρίς επαγγελματική ύλη 

αλλά και  ένα δεύτερο  στοιχείο,  οι  συντάξεις  αυτές  που περιγράφηκαν 

από την αρχή μέσω ερωτήσεων που δίνονται σήμερα είναι μόνο η 

αρχή.  Διότι  πρέπει να δούμε ότι  η προοπτική για την κάθε σύνταξη 
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είναι 480 ευρώ της εθνικής κατώτατης σύνταξης της εγγυημένης από 

το κράτος.    

 Και μπορεί να ακούγεται αστείο ή γραφικό αλλά όταν έρχονται η 

ΕΣΤΑΜΕΔΕ, οι  συνταξιούχοι δήθεν του ταμείου και προτείνουν 

ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας προς όλα τα μέλη του ΤΕΕ,  αυτό δεν ε ίναι 

ένα γραφικό απλά στοιχείο αλλά είναι ακριβώς το επόμενο βήμα που 

θα περάσει και θεσμικά μέσα από τις  ρυθμίσεις  είτε της κυβέρνησης 

Σύριζα είτε της επόμενης κυβέρνησης.  

 Και αν κάποιος έχει  πρόβλημα εδώ μέσα δεν θα έπρεπε να είναι 

τόσο ή η παράταξη της  φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας ή το κομμάτι 

εκείνο του ΠΑΣΟΚ που πάντα ήταν εκσυγχρονιστικό και ήταν  σ’αυτή 

την κατεύθυνση, αλλά αυτοί που κόπτονται δήθεν για τα κοινωνικά 

δικαιώματα, οι  παρατάξεις  που δήθεν ορκίζονται στο όνομα της  

αριστεράς και φτάνουν τη σύνταξη στο επίδομα πτωχοκομείου και την 

ίδια ώρα ζητούν και ψήφο και στήριξη για όλο το θεάρεστο έργο που 

επιτέλεσαν, δηλαδή να μεταμορφώσουν το σύνολο του ασφαλιστικού 

να το διαλύσουν και να φτάσο υν στις  συντάξεις  πείνας.   

 Αυτοί είναι που πρέπει να απολογούνται εδώ μέσα περισσότερο 

απ’ όλους.  Οι άλλο ι ήταν δεδομένοι ,  αυτό έταζαν,  αυτό θα έκαναν.    

 Και ένα τελευταίο στοιχείο,  επειδή πιάστηκε η κουβέντα για τις  

ηλεκτρονικές άδειες,  για να μην αυταπ ατόμαστε πάλι,  η ποινικοποίηση 

του επαγγέλματος την οποία την περιγράφαμε εδώ και τουλάχιστον 10 

15 χρόνια με τις  διαδοχικές αλλαγές,  είναι προ των πυλών.  

 Αλλά και  για να μην πάλι  μπερδεύουμε τον συνάδελφο ο οποίο ς  

θα πάει στην κατηγορία 3 για να εκδώσει άδεια και θα κληθεί στη 

συνέχεια να παραδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του όταν θα 

διαπιστωθεί η απόκλιση,  θα δούμε ότι  και η διαφθορά συνάδελφοι την 

οποία τάζει  είτε ο Υπουργός Σπίρτζης είτε ο Σταθάκης είτε η δ ιοίκηση 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου ότι  την καταπολεμάει η ηλεκτρονική 

έκδοση αδειών είναι παρούσα.  

 Διότι  ήδη οι  μεγάλες τεχνικές εταιρίες,  μεγάλα αρχιτεκτονικά 

γραφεία με πολλούς εργαζόμενους για κάθε άδεια που πάνε να 

εκδώσουν, ζητούν προέγκριση από τους υπαλλήλους και έχουν 

δεδομένο ότι  αυτό το οποίο καταθέτουν στην άδειά τους είναι και αυτό 

που θα εφαρμοστεί  και θα εγκριθεί .    

 Επομένως πάλι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή είναι η 

πορεία του πετάγματος εκτός του επαγγέλματος και αν  θέλουμε κάτι  

ουσιαστικά να συζητήσουμε είναι όχι  μέσα  από τρίλεπτες 

τοποθετήσεις αλλά να ανοίξει  ολοκληρωμένα η κουβέντα ακόμα και  
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σήμερα θα έλεγα εγώ διότι  υπάρχει  το ζήτημα με το ΠΔ σε επόμενο 

θέμα και θα πρέπει και εκεί  να  τοποθετηθούμε,  αλλά τουλάχιστον σε 

συνεδριάσεις ανά θέμα, διότι  είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της  

πορείας.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  Όχι τρίλεπτες πάντως,  ήταν ,  εντάξει .  Είναι η 

συναδέλφισσα Φραντζή.  

. . . . . . . . . . :   

Διευκρίνιση προς  τον συνάδελφο εδώ πέρα της Παν επιστημονικής .   

Είχα αμελήσει να υπολογίσω με βάση το προηγούμενο μον τέλο τις  

εισφορές,  προέκυπτε για το ’18 ότι  ήταν  300 ευρώ τον μήνα, με το νέο 

μοντέλο πάει 250 το μήνα αυτό.  Διευκρινιστικά.  Απλά να λέμε ότι  

έχουμε προβλήματα με το ασφαλιστικό,  αλλά να λέμε στο πραγματικό 

τους σημείο και αυτό πάε ι και  στον συνάδελφο Πετρόπουλο  μας είπε 

. . .  ενώ είναι 3 πέρυσι και 2 ,5 για  φέτος.  Να αντιμετωπίζουμε με 

σοβαρούς όρους και να μην λαϊκίζουμε.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δεν το είπε προσωπικά , άλλος θίχτηκε προσωπικά σήμερα αλλά τέλος  

πάντων, θεωρούμε, -   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν υπάρχει  ένα λεπτό,  εδώ έδωσα εγώ το χρόνο μου για να μιλήσει 

παραπάνω ένας συνάδελφος που ήθελε να μιλήσει.   Και δεν θα 

μιλήσω. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Όχι τρία σημεία ρε χριστιανέ μου το νούμερο πες.     

. . . . . . . . . . :  

Την ίδ ια λαθροχειρία έκανε κα ι το Υπουργείο που εξέδωσε πίνακες  οι  

οποίοι  δεν  περιλαμβάνουν τον κλάδο της υγείας.  Πρώτη λαθροχειρία.  

7% επί του συνόλου των αποδοχών. Δεύτερη λαθροχειρία με τους 

πίνακες που κυκλοφορεί το Υπουργείο και διακινεί  ξέρετε και  ο 

Θεόφραστος.  

. . . . . . . . . . :  

Ρε παιδιά είναι δυνατόν να μιλάμε. . .  

. . . . . . . . . . :  

 Δεύτερη λαθροχειρία είναι ότι  πέρ υσι οι  εισφορές υπολογιζόντουσαν 

αφαιρουμένου του 15% και πρόπερσι αφαιρουμένων των ασφαλιστικών 

εισφορών.  Του χρόνου οι  ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί 

των μικτών αποδοχών συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών που 

πληρώθηκαν φέτος .   
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 Τρίτη λαθροχειρία  είναι ότι   πρέπει  να συνυπολογιστούν και τα 

αναδρομικά των δύο ετών για το εφάπαξ και το επικουρικό που το ε ίπε 

και ο πρόεδρος θα είναι 105 ευρώ όλα μαζί το μήνα μόνο το 

επικουρικό και το εφάπαξ για τους επόμενους τριάντα έξι  ή σαράντα 

οκτώ δεν θυμάμαι μήνες για να καλυφθεί η χασούρα των δύο ετών. Με 

απλά νουμεράκια.  Θα τα στείλουμε και με XL για να γίνουν. . . .   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Εντάξει συνάδελφε,  πρόεδρε ικανοποιηθήκαμε α πό τα νούμερα, εγώ 

παραιτούμαι από την ομιλία.  Συνάδελφε πρόεδρε μία ολιγόλεπτη 

παρακαλώ γιατί  δεν θα προλάβουμε τα θέματα. Καλά δεν υπάρχει για 

δυο αλλά λέω,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Να λάβετε υπόψη σας συνάδελφε πρόεδρε ότι  από το κλίμα της  

αντιπροσωπείας  είναι φανερό ότι  θα πρέπει να μείνει  ανοιχτό και  τον 

Ιανουάριο το θέμα της δήλωσης στις  μόνιμες επιτροπές.  Συμμετοχή 

στις  μόνιμες επιτροπές.   

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Να παραμείνει  εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, απλά να μην 

κατηγορούμε ότι  δεν καταλήγουμε.  Κοιτάξτε τ ι  πρόβλ ημα υπάρχει εδώ 

πέρα και σ’αυτό θα αναφερθώ. Όταν είπα ότι  στην κατηγορία 3 

τοποθετήθηκα δημόσια ότι  είμαστε κατά για συγκεκριμένους λόγους,  

κατηγορήθηκα από τον συνάδελφο Μήτρου ότι  είναι υπέρ της, -  

Συγνώμη το λέω σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό άλλο θα πω. 

Κατηγορήθηκα ότι  κακώς παίρνω αυτή τη θέση.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Μην τον διακόπτετε.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Ταυτόχρονα όμως για το ίδιο θέμα και η Βαφειάδου είπε ότι  ε ίναι από 

την άλλη πλευρά, δεν ξέρω από ποιον είναι,  εγώ τοποθετούμ αι 

δημόσια,  δηλαδή η κα Βαφειάδου με κατηγορεί από την μία μεριά και  

ο κος Μήτρου από την άλλη.  

 Δηλαδή εγώ τελικά μάλλον δεν  έχω άποψη.  Δηλαδή τι  να σας 

πω; Τώρα, δεύτερον,  για τους τώρα που το ε ίπατε,  γ ια τις  μόνιμες 

επιτροπές από την μία κατηγορούμαι γ ιατί  δεν προχωράνε,  από την 

άλλη θέλουμε παράταση. Ας αποφασίσουμε τι  θέλουμε και πείτε μου 

τελικά αν φταίω και για τα δύο.   
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Τρίτον,  μα εγώ θέλω να λειτουργήσουν, τώρα μου λένε θέλουμε 

παράταση.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Δημήτρη να σου πω τα εξής,  Δημήτρη να σου πω το εξής, -   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Και ξέρεις  ποιο είναι το πρόβλημα, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

 Μισό λεπτάκι να απαντήσω.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Σε αυτό συμφωνούμε.  Δεν υπάρχει, -   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Εσύ λες μόνιμες επιτροπές . . .    

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Ακριβώς επειδή συμφωνώ σ’αυτό,  να το πω λίγο αλλιώς,  η εισήγηση 

ήταν  όντως κάποιων συναδέλφων στη διοικούσα να ανοίξουμε τον 

κατάλογο να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  Τώρα ζητείται μία παράταση 

μέχρι τον Γενάρη. Αν θέλετε να δοθεί  παράταση, αν δεν θέλετε να μην 

δοθεί .  Ό ,τι  αποφασίσετε.  

 Εγώ ξέρω όμως ότι  κάθε εβδομάδα περίπου που έχω να 

τοποθετηθώ στη βουλή και θα ήθελα την βοήθεια  αυτών των μόνιμων 

επιτροπών, δυσκολεύομαι πάρα πολύ γιατί  δεν δουλεύουν αυτές οι  

επιτροπές και θα ήθελα και εγώ να δουλεύουν αλλά όταν υπήρχαν,  

τσακωνόμασταν στην διοικούσα, τσακωνόμασταν στην κυριολεξία στη 

διοικούσα για  το ποιος θα μπει στην επιτροπή και η επιτροπή ξέρετε 

γιατί  λειτουργούσε ; Μόνο για να το βάλουν στο βιογραφικό τους.  Δεν 

συνεδρίαζε ποτέ η επιτροπή. Οι επιτροπές ποτέ δεν συνεδριάζουν αν 

εξαιρέσεις 4 ,5.  Με συγχωρείτε αυτή είναι η πραγματικότητα.   

 Άρα να ξέρουμε όταν βάζουμε τα ζητήματα γιατί  υπάρχει  και  

ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς εδώ πέρα και  των μελών που 

θέλουν δηλώνουν τη συμμετοχή που το θέλουν στο τέλος μόνο για το 

βιογραφικό τους.  Το 90% των ανθρώπων που δηλώθηκαν, δεν 

συμμετείχαν στις  επιτροπές.   Αυτή είναι η πραγματικότητα.   

. . . . . . . . . . :   
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(εκτός μικροφώνου)  . .  δεν εννοείς  εμένα.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Εννοείται ότι  δεν εννοώ εσένα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Σε παρακαλώ μην διακόπτεις  δεν έχεις  το λόγο.    

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Υπάρχει ένα 10% μέσα είσαι  και εσύ που συμμετέχουν και είναι και 

συνεπείς.  Λοιπόν,  άρα να ξεκαθαρίσουμε κάπο ια πράγματα, 

καταλαβαίνω την διάθεση του φίλου και συναδέλφου του Γιάννη 

Κυριακόπουλου στη διοικούσα να έχει  έναν αντιπολιτευτικό τόνο.   

 Εγώ προσπαθώ να μιλάω με στοιχεία.   Στο κάτω κάτω σας ε ίπα 

του χρόνου έχουμε εκλογές.   Το Νοέμβριο του ’19.  Οι συνάδελ φοι θα 

κρίνουν.  Αν είμαστε τόσο κακή διοίκηση, εγώ σας λέω, μπορεί νάμαι 

πολύ κακός πρόεδρος,  ο χειρότερος πρόεδρος στα τελευταία 100 

χρόνια αλλά οι  συνάδελφοι ψηφίζουν.   Μάλλον δεν  θα μας ψηφίσουν 

επομένως αν είμαστε η χειρότερη διοίκηση που υπάρχει.    

 Απλά εγώ δεν το εισπράττω, σας το λέω λίγο με τους 

συναδέλφους,  εγώ εισπράττω ότι  κάνουμε κατά το δυνατόν ό,τι  

μπορούμε για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους.  Μπορεί εγώ να κάνω 

λάθος.  Αλλά στο τέλος μόλις κάνουμε ταμείο και μετρήσουμε στο 

τέλος τι  πήρε ο καθένας και ποιοι  ανεβαίνουν και ποιοι  κατεβαίνουν,  

να αποδεχόμαστε την βούληση των συναδέλφων.  Γιατί  κάτι  δείχνει  

και αυτή.   Γιατί  για να βγω πρόεδρος κάποιοι  με ψήφισαν.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Συνάδελφε ολοκλήρωσες.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Δεν ψηφίζουν έτσι Κώστα μάλλον γιατί  στο παρελθόν από την 

παράταξή μου ξέρεις  δεν έχουν εκλεγεί  πολλοί πρόεδροι,  μια και το 

λες έτσι.   Αλλά λοιπόν να καταλήξω λίγο και σ’αυτά που είπε να κάνω 

και μία πρόταση λίγο χιουμοριστική και τελειώνω,  έτσι  κι  αλλιώς θα 

ξαναμιλήσω  

Προκειμένου να λύσουμε το θέμα των υπολογισμών επειδή αυτή 

τη στιγμή δεν έχουμε powerpoint  και αυτά που είπε ο Ηλίας ο  

Τσιμπουκάκης και  ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος ή ο  Θεόφραστος,  

προτείνω εφόσον υπάρχει διαφορές γιατί  άλλος λέει  250 άλλος 300 

ευρώ, εφόσον ο Θεόφραστος ε ίναι  τόσο βέβαιος για τ ις  εισφορές τη 

διαφορά όποια έχετε να πάρουμε απόφαση να την πληρώνει ο 

Θεόφραστος άμα σας έρθει  παραπάνω. Οπότε να λυθεί  το πρόβλημα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   
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Συνάδελφοι ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα. Θα ήθελα σε σχέση με το 

θέμα των επιτροπών μόνο να πω ότι οι  επιτροπές αντιπροσωπείας και  

υπάρχουν για όλα τα θέματα που έθιξαν πολλοί συνάδελφοι,  έχου ν  

εκλέξει  πρόεδρο και γραμματέα. Και μπορούν να λειτουργούν 

αυτόνομα.  

 Δεν ορίζονται  από το προεδρείο της αντιπροσωπείας,  είναι 

αυτόνομες.  Μπορούν να συγκαλούνται και να λειτουργούν.   Και 

παρακαλώ πολύ να το κάνουν διότι  είναι ευχής έργον στην 

αντιπροσωπεία να έρχονται εισηγήσεις τους.   Για παράδειγμα, στο 9
ο
 

θέμα για το ασφαλιστικό δεν  υπάρχει καμία εισήγηση από την 

επιτροπή, σε παρακαλώ συνάδελφε,   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν κάνουμε διάλογο επί  του θέματος αυτού. Είστε αυτόνομοι.  Σας 

παρακαλώ.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  να σας απαντήσω σε όλα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Επίσης,-  Επίσης, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Επίσης για  το θέμα, σας παρακαλώ.  Επίσης για  το θέμα των μονίμων 

επιτροπών η επόμενη αντιπροσωπεία θα γίνει  τον Φεβρουάριο το 

αργότερο δεδομένου ότι  είμαστε υποχρεωμένοι να κατατάξουμε τις  

2000 ειδικότητες στις  14 βασικές χωρίς τις  οποίες  δεν μπορούμε τον 

Φεβρουάριο να δώσουμε άδειες άσκησης επαγγέλματος.   

 Συνεπώς είναι  φανερό ότι  είμαστε υποχρεωμένοι να 

αξιοποιήσουμε το χρόνο μέχρι τότε για μία επιπλέον παράταση όπως 

ζητήθηκε για τις  δηλώσεις τις  μόνιμες επιτροπές,  έτσι ώστε τον 

Φεβρουάριο να εγκρίνει  τις  μόνιμες επιτροπές και να λειτουργήσουν ,  η 

διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ.  

 Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η 

τροποποίηση του νόμου 4439 για την ένταξη των διπλωματούχων 

μηχανικών της  ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ στο ΤΕΕ ως μηχανικών 

εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε συμμόρφωση 

της διοικήσεως του ΤΕΕ προς την υπ’ αριθμόν 4148 του 2015 απόφαση 

του 4
ο υ

 τμήματος του  Συμβουλίου της Επικρατείας όσο  και  για την 
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ένταξη των διπλωματούχων μηχανικών οικονομίας της  πολυτεχνικής  

σχολής του πανεπιστημίου του Αιγαίου στο ΤΕΕ, ως μηχανικών 

οικονομίας,  σύμφωνα με προηγούμενες εισηγήσεις,  εισηγητικών 

θεσμικών οργάνων του ΤΕΕ.  

 Η εισήγηση την οποία υπογράφει το προεδρείο της  

αντιπροσωπείας και επί  της οποίας έχουν προσκληθεί να τοποθετηθούν 

τόσο οι  εκπρόσωποι της ΣΕΜΦΕ είναι εδώ ο κοσμήτορας οι  πρώην 

κοσμήτορες,  εκπρόσωποι των διπλωματούχων μηχανικών της ΣΕΜΦΕ 

όσο το ίδ ιο ισχύει  και για   τμήμα μηχανικών της οικονομίας,  το 

παν/μιο του Αιγαίου και την πολυτεχνική σχολή του,  ε ίναι όλοι εδώ.   

 Η εισήγηση λοιπόν την οποία δεν θα σας διαβάσω, υπογράφεται  

από το προεδρείο αλλά θα σας πω μερικά βασικά σημεία της.   

 Αυτό είναι ένα από τα θέματα αγαπητοί συνάδελφοι που αν 

μιλάτε ότι  ερχόμαστε με προειλημμένες αποφάσεις είναι ένα θέμα που 

το ΤΕΕ το δουλεύει δια της μόνιμης επιτροπής παιδείας του και της  

οποίας οι  εισηγήσεις από πολλά χρόνια έχουν κατατεθεί  εδώ, τις  

έχουμε αναρτήσει και τις  έχετε δει .   

Είναι ένα θέμα που ξεκίνησε από το 2003, οι  πρώτες ε ισηγήσεις 

διαμορφώθηκαν το 2005, το 2008 είχα φέρει ε ισήγηση εκ μέρους της 

μόνιμης επιτροπής στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,  δεν ψηφίστηκε,  το 

2008 όμως, το 2008 όμως πάρθηκε μία απόφαση από τη σύνοδο 

πολυτεχνείων,  πολυτεχνκών σχολών και το ΤΕΕ σχετικά με τ ις  

προϋποθέσεις υπό τις  οποίες θα μπορούσε ένα τμήμα ή μ ία σχολή να 

γίνει  αποδεκτή η αίτησή της για την ένταξη των αποφοίτων της  στο 

ΤΕΕ.  

 Οι προϋποθέσεις αυτές  ήταν  3:    

Πρώτον,  η αλλαγή του προγράμματος σπουδών ώστε να 

αντιστοιχεί  σε προφίλ μηχανικών.   

Δεύτερον,  η ανάπτυξη των υποδομών κυρίως των εργαστηρίων ,  

των computer  lab κλπ και σχεδιαστηρίων και  άλλων τινών, έτσι  ώστε 

να είναι πλήρη σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης εκπαιδευτικών μέσων 

η εκπαίδευση των μηχανικών σε όλα τα πεδία του γνωστικού τους 

αντικειμένου.  

 Και τρίτον,  προϋπόθεση ήταν η πλειοψηφία των μ ελών ΔΕΠ της  

σχολής ή του τμήματος να είναι μηχανικοί έτσι  ώστε να έχουν 

πράγματι εκπαίδευση μηχανικών.  

Τόσα χρόνια  μετά και με βάση όλα τα συνημμένα  τα οποία έχω 

κοινοποιήσει,  έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας  

και είναι συνημμένα όσον αφορά  στην απόφαση αυτή των 
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πολυτεχνείων πολυτεχνικών σχολών σε όλες τις ,  σε όλα τα αιτήματα 

των κοσμητόρων μιλάω για  τη ΣΕΜΦΕ αυτή τη στιγμή από την εποχή 

του Μάκη του Σπαθή, του Σεραφετινίδη,  της Κυριάκη, του Φαράκου,  

του Ψαράκου, του Κουρκουλή που είναι  σήμερα όλοι εδώ, το αίτημα 

των διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ την απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και όλες τις  εισηγήσεις της μόνιμης επιτροπής.  

 Σχετικά με τη ΣΕΜΦΕ  το  πρόγραμμα σπουδών  έχει  αλλάξει  

πλήρως, και εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, από το 20 09 με την 

πλήρη ανάπτυξή του ως πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών, τα 

εργαστήρια ως προς το πρόγραμμα σπουδών αυτό έχουν ολοκληρωθεί.  

Επιπλέον δε,  έχουν δημιουργηθεί και καινούργια εργαστήρια τα οποία 

φέρνουν τη ΣΕΜΦΕ στο σύγχρονο πεδίο της ανάπτυξη της  μηχα νικής 

στην εφαρμοσμένη φυσική και τις  μαθηματικές επιστήμες.   

 Και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ο οποίος ήτα ν  πάντα ένα   

αδύνατο σημείο της διότι  υπήρχε πλειοψηφία φυσικών και  

μαθηματικών έχει  με τα χρόνια αναπτυχθεί  με τέτοιο τρόπο ώστε αν 

εξαιρέσουμε τους φυσικούς και μαθηματικούς οι  οποίοι  εξυπηρετούν 

οριζόντια όλες τ ις  σχολές του πολυτεχνείου και την πρόσφατη 

δέσμευση της σχολής ότι  με τον ίδιο ζήλο θα αναπτυχθούν οι  

οικονομικές επιστήμες  και οι  επιστήμες του δικαίου γ ια τις  οποίες το 

ΤΕΕ σε προηγούμενες συζητήσεις με τη ΣΕΜΦΕ είχε θέσει θέμα, 

έχουν  σήμερα πλειοψηφία μηχανικών και την προτεραιότητα να 

αναπτυχθούν στην κατεύθυνση μελών ΔΕΠ στον τομέα της μηχανικής.   

 Με αυτά τα δεδομένα, η ΣΕΜΦΕ έχει  όλες τις  προϋποθέσεις 

σήμερα να ενταχθούν οι  διπλωματούχοι της στο ΤΕΕ. Θέλω να 

διευκρινίσω κάτι.  Και το λέει  η εισήγηση του προεδρείου πολύ 

καθαρά. Λέει ότι  η διαδικασία για την πρόσβαση σε επαγγελματικές  

δραστηριότητες των διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ με βάση το 

πρόγραμμα των σπουδών και τα  γνωστικά τους αντικείμενα,  θα 

προσδιοριστεί  στη συνέχεια.  Δεν είναι σήμερα αντικείμενο συζήτησης.   

Και το λέω αυτό γ ιατί  υπεισήλθαν στη διαδικασία εκ μέρους του 

συλλόγου διπλωματούχων με αιτήματα προσδιορισμού επαγγελματικών 

δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το ΠΔ που έχει  ψηφιστεί  η διαδικα σία θα 

ακολουθήσει .  Θα ακολουθήσει  με τον ίδιο  τρόπο δηλαδή το Τ εχνικό 

Επιμελητήριο θα καλέσει τους  εκπροσώπους της  σχολής,  τους 

εκπροσώπους των διπλωματούχων και με τη συνεργασία μαζί του θα 

διατυπωθεί ένα σχέδιο κειμένου το οποίο θα πάει στον αρμόδιο 

Υπουργό τον Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών και με τη σύμφωνη 

γνώμη της  κυβέρνηση και όλων των υπουργείων τα οποία είναι 
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συναρμόδια γιατί  έχουν επαγγελματική ύλη για την άσκηση του 

επαγγέλματος θα πάει στο Συμβούλιο της επικρατείας και μετά θα 

υπογραφεί γ ια να  προωθηθεί σε ΠΔ.  

 Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε εκ των προτέρων για το 

ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Εγώ χαίρομαι που είναι εδώ και φοιτητές της ΣΕΜΦΕ διότι  

προσκαλώντας την ηγεσία της ΣΕΜΦΕ είμαι σίγουρη ότι  θα έχουμε 

και τη δ ική τους  συμβολή στις  προτάσεις  για τα επαγγελματικά τους  

δικαιώματα εφόσον βέβαια σήμερα εγκρίνουμε την εγγραφή τους στο 

ΤΕΕ διότι  αυτό είναι το ζητούμενο.  Με τροποποίηση του ίδιου νόμου 

του 4439.    

 Όσον αφορά στους μηχανικούς οικονομίας και διοίκησης,  οι  

μηχανικοί οικονομίας και διοίκησης είχαν προσέλθει στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο το 2002.  Το θυμάμαι ήμουν  τότε γενική γραμματέας της 

διοικούσας.  

 Την εισήγηση λέω. Παιδιά η εισήγηση είναι ενιαία και θα 

συζητηθεί σε μία ενιαία διαδικασία.  Δεν έχουμε δύο θέματα.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Σας παρακαλώ έχουμε δύο θέματα σε ένα.  Θα γίνει  από κοινού η 

τοποθέτηση, η ψηφοφορία θα είναι χωριστή.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  σε τρία λεπτά να συζητήσουμε δύο θέματα . . .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Είναι ένα θέμα και δεν μπορεί να αλλάξει τώρα.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν τα υποβαθμίζω είναι ένα θέμα θα γίνουν 2 ψηφοφορίες.  Δεν έχω 

καμία άλλη διαδικασία.   

. . . . . . . . . . :   

Ας πάρει παραπάνω, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  να ρωτήσουμε τους ανθρώπους από τις  σχολές 

να τοποθετηθούν.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  
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Μα θα τοποθετηθούν αμέσως μετά και ερωτήσεις θα γίνουν και  

χωρισμένος,  αυτό ναι αλλά δεν έχουμε δύο θέματα.  Δεν έχουμε δύο 

θέματα παιδιά,  δύο ψηφοφορίες έχουμε.   

. . . . . . . . . . :   

Αν δεν σας φτάνει  ο χρόνος θα πάρετε παραπάνω.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ο διάλογος με τους εκπροσώπους των σχολών θα γίνει  και χωρισμένος.  

Αυτό μπορούμε να το κάνουμε.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

 Είναι δύο ψηφοφορίες αλλά δεν  είναι δύο θέματα, ε ίναι ένα θέμα και  

δεν έχω καμία διαδικασία αυτή τη στιγμή να τα κάνω δύο θέματα. Δεν 

έχω καμία διαδικασία για να σας απαντήσω, δεν έχω.  Δεν έχω παιδιά. 

Θέλετε να καταργηθεί το θέμα; Καταψηφίστε το.  Εντάξει .   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν έχω ολοκληρώσει την εισήγησή μου, με διακόψατε πριν την 

ολοκλήρωση.   Θα παρακαλέσω πολύ να μου επιτρέψετε να σεβαστούμε 

τον κανονισμό και  να μην είμαι η μόνη που θα υποχωρεί στο να μην 

μιλάει εδώ μέσα, θα παρακαλέσω να με σεβαστείτε όλοι .    

 Λοιπόν,   όσον αφορά στους μηχανικούς οικονομίας και 

διοίκησης της πολυτεχνικής σχολής του παν/μίου του Αιγαίου,  

συνάδελφε αντιπρόεδρε,  δεν μπορώ να μιλήσω, λοιπόν,  όσον αφορά 

στη σχολή αυτή έχουμε αφενός την επιταγή του νόμου 1225 του ’81,  

και σήμερα υπάρχει πολυτεχνική σχολή στο πανεπιστήμιο Αιγαίου ο 

νόμος αυτός ο οποίος δίνει  στο ΤΕΕ το δικαίωμα να δίνει  την άδεια  

άσκησης επαγγέλματος κατόπιν εξετάσεων στους μηχανικούς,  αυτός ο 

νόμος επιβάλλει να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο όλοι οι  

διπλωματούχοι του πολυτεχνείου και των πολυτεχνικών σχολών της 

χώρας.   

 Στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου δεν   υπήρχε μέχρι πρόσφατα 

πολυτεχνική σχολή παρόλο που και  το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα 

πολυτεχνεία της χώρας εισηγούντο θετικά περί του θέματος από το 

2010.  Όμως δημιουργήθηκε αυτή η πολυτεχνική σχολή και επομένως,  

αποτελεί ,  σας παρακαλώ μην καπνίζετε εδώ πέρα, αποτελεί  επιταγή η  

εγγραφή των διπλωματούχων στο Τ εχνικό Επιμελητήριο.   
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Το ερώτημα ουσίας επί  του οποίου θα ήθελα να σας πω δυο λόγια 

πριν τοποθετηθούν οι  αρμόδ ιοι  της σχολής,  είναι το εξής.  Πως τους  

εγγράφουμε.   Γιατί  η εισήγηση λέει  ότι  τους εγγράφουμε σαν βασική 

ειδικότητα όπως το ίδιο λέει  και για τη ΣΕΜΦΕ.  

Η εισήγηση λέει  ότι  τους εγγράφουμε ως βασική ειδικότητα για 

τον εξής λόγο,  όταν ήρθανε το 2002 στο ΤΕΕ το ερώτημα ήταν  εάν 

μπορούν να εγγραφούν σε μία κατηγορία ως μηχανικοί  παραγωγής και 

διοίκησης που τότε ακόμα δεν είχαν  καν ισοτιμηθεί  με τους 

μηχανολόγους.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχοντας  την άποψη ότι ,  συνάδελφε 

Ξιφαρά άκουσε αυτό το σκεπτικό γιατί  θα τοποθετηθείς σε λίγο.  

Λοιπόν,  έχοντας την άποψη ότι  οι  μηχανικο ί παραγωγής και διοίκησης 

έχουν  ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ για το οποίο μάλιστα τότε 

συζητούσαμε την ισοτιμία του προς τους μηχανολόγους.    

Για αυτό το λόγο και επειδή θεωρούσε παράλληλα το Τ εχνικό 

Επιμελητήριο ότι  η διοίκηση των έργων, των διεργασιών όλων των 

συστημάτων αποτελεί  κοινό αντικείμενο όλων των μηχανικών πράγμα 

που σήμερα έχει  κατοχυρωθεί με το ΠΔ 99 το άρθρο 2 που στις  κοινές 

δραστηριότητες της μηχανικής τα συμπεριλαμβάνει αυτά.    

Τότε ως αρχή το ε ίχαμε και τους είπαμε ότι  εμείς  μπορούμε να 

συζητήσουμε μαζί σας μόνο εάν αλλάξετε πλήρως το πρόγραμμά σας 

και το άλλαξαν το 2005 και μετά το ξαναλλάξανε το 2007, έτσι ώστε 

να παράγετε μηχανικούς οικονομίας,  τους οποίους  χρειάζεται η 

ανάπτυξη, δηλαδή να σχεδιάζουν τις  διαδικασίες της ανάπτυξης από 

την πλευρά της οικονομίας.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Συνάδελφε δεν μιλάμε για τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης 

και μην με διακόπτεις  σε παρακαλώ.  

 Μιλάμε για τους  μηχανικούς οικονομίας αυτή τη στιγμή, δεν  

μιλάμε για  τους μηχανικούς παραγωγής.   

 Το πρόγραμμά τους έχει  αλλάξει.  Είναι αναρτημένο εδώ και  

πολλά χρόνια,  το ξέρετε όλοι και το ξανανάρτησα τώρα.  Συνεπώς 

μόνο ως χωριστή ειδικότητα μηχανικών οικονομίας θα μπ ορούσε αυτή 

τη στιγμή να εγκριθεί ,  διότι  δεν ταυτίζονται κατά κανένα τρόπο με το 

πρόγραμμα, τις  προϋποθέσεις για  πρόσβαση σε επαγγελματικές  

δραστηριότητες των μηχανικών παραγωγής και δ ιοίκησης.   
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 Συνεπώς και για τ ις  δυο ειδικότητες  το ερώτημα τίθεται για τ η 

δημιουργία δύο νέων βασικών ειδικοτήτων.  Η λογική δεν είναι και 

αυτό το λέω γιατί  υπάρχουν απόψεις α! να πάρουμε αυτά από τις  ήδη 

ασκούμενες δραστηριότητες των βασικών ειδικοτήτων των μηχανικών.  

Η λογική δεν είναι να γίνει  αναδιανομή των δραστηριοτήτων.   Η 

λογική είναι να υπάρξουν νέα αντικείμενα, μία νέα επαγγελματική 

ύλη.  

Και στις  δύο περιπτώσεις υπάρχουν αυτές οι  προϋποθέσεις,  

δηλαδή να διευρυνθεί ο ρόλος των μηχανικών. Με αυτό το σκεπτικό η 

εισήγηση καταλήγει στην πρόταση να εγκρίνει  η αντιπροσωπεία  του 

ΤΕΕ φυσικά με δύο διακεκριμένες  ψηφοφορίες και  μετά από δύο 

διακεκριμένες τοποθετήσεις των αντιπροσώπων και μετά από 

ερωτήσεις που θα γίνουν σε αυτούς και μετά από συζήτηση και  

τοποθέτηση όλων,  να εγκριθεί  η τροπολογία του νόμου 4439 με την 

αναγνώριση  αυτών των δύο νέων βασικών ειδ ικοτήτων που θα 

επιτρέψουν την ένταξη των διπλωματούχων τους στο ΤΕΕ.  

Θέλω να κάνω μία  διευκρίνιση για να μην θεωρηθεί εκβιασμός η 

απόφαση του ΣΤΕ για την οποία αναφέραμε ότι  σε συμμόρφωση προς 

την απόφαση αυτή καλούμεθα σήμ ερα να συζητήσουμε και να 

αποφασίσουμε.   Η συμμόρφωση στην απόφαση του ΣΤΕ απαιτεί  να 

συζητήσουμε δεν απαιτεί  να αποφασίσουμε.    

Η  επιταγή για να αποφασίσουμε σήμερα είναι ιστορική και είναι  

μία επιταγή ευθύνης διότι  συζητάμε από το 2002 και πληρούνται όλε ς 

οι  προϋποθέσεις για αυτό.   

Από την πλευρά μου έχω ολοκληρώσει την εισήγηση. Ο 

συνάδελφος Πρωτονοτάριος.  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ: :   

Συνάδελφοι όταν ετοιμάστηκε αυτή η εισήγηση τελικά και  

αναρτήθηκε,  εγώ είχα ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας  

και δεν  προσυπέγραψα την εισήγηση. Σας δηλώνω με ρητό και 

κατηγορηματικό τρόπο ότι  την είδα και φυσικά την προσυπογράφω και  

εγώ απόλυτα. Άρα είναι ομόφωνα και τα πέντε μέλη του προεδρείου.  

Επειδή δεν υπάρχει υπογραφή μου σε αυτό.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ο συνάδελφος Πρωτονοτάριος λοιπόν ως πρώτος αντιπρόεδρος,  

γενικός γραμματέας ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης,  ο δεύτερος 

αντιπρόεδρος ο Χάρης ο Δούκας και ο αναπληρωτής γενικός 

γραμματέας ο Γιώργος ο Γάγαλης υπογράφουν την εισήγηση.  
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 Να δώσουμε το λόγο -  Θέλετε να γίνει  ξεχωριστά η διαδικασία 

των ερωτήσεων, -  Να ακούσουμε και τους καλεσμένους  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . .  θα σε βοηθήσω, μία ερώτηση,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ή ουσιαστική; Εντάξει .  

. . . . . . . . . . :  

Ανέφερες ότι  υπάρχει  ο νόμος και το γνωρίζουμε  ότι  οι  απόφοιτοι  

πολυτεχνικών σχολών εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ και το 2
ο
 

είναι ότι  η σύνοδος των πρυτάνεων έβαλε ορισμένα κριτήρια ποιος 

γίνεται μηχανικός,  που κατά τη γνώμη μου, -  Μαζί με το ΤΕΕ που κατά 

τη γνώμη μου όμως οι  εισηγήσεις αυτών των γνω μοδοτικών οργάνων 

πρέπει να περνάνε από το Υπουργείο Παιδείας το οποίο στη συνέχεια 

να ορίζει  αυτή τη σχολή ως μηχανικών ή μη.  

 Με αυτή την έννοια είναι δεδομένο ότι  εφόσον ορίζονται 

μηχανικοί ή ο νόμος λέει  ότι  όταν λέει  απόφοιτοι πολυτεχνικών 

σχολών γράφω ΣΕΤΕ να λέμε εμείς  παραπάνω θέματα. Ένα είναι αυτό.  

Το δεύτερο είναι  πραγματικά αποτελούν βασική ειδ ικότητα εκ των 

πραγμάτων όπως είπες αποτελούν.  Έτσι.  Με την έννοια αυτή να μην το 

ανοίξουμε παραπάνω τις  κουβέντες απ’ ότι  ας πούμε χρειάζεται.  

Βέβαια θα  τοποθετηθούμε σε ορισμένα άλλα ζητήματα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ευχαριστώ συνάδελφε,  διαδικαστικά νομίζω διευκρινίσατε αυτό που 

έλεγα και εγώ, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Να καλέσουμε τους 

προσκεκλημένους μας,  τον καθηγητή του πολυτεχνείου τον Σταύρο τον 

Κουρκουλή, κοσμήτορα της ΣΕΜΦΕ.  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :  

Έχω το λόγο κυρία Πρόεδρε; Καλημέρα, θα προσπαθήσω να είμαι  

σύντομος,  αντιλαμβάνομαι την κόπωση όλων. Λέγομαι Σταύρος 

Κουρκουλής,  ε ίμαι  μηχανολόγος μηχανικός,  δεν  γνωρίζω ακριβώς τις  

διαδικασίες αλλά αντιλαμβάνομαι την κόπωση.  

 Είμαι ο 6
ο ς

 κατά σειρά κοσμήτορας της σχολής που ασχολείται  

με το θέμα και θα ήθελα να πω ότι  ασπαζόμενος την άποψη της κυρίας 

Μοροπούλου εδώ δεν τίθεται κάποιο εκβιαστικό ζήτημα σε σχέση με 

το συμβούλιο επικρατείας,  θα ήθελα να γίνει  η  συζήτ ηση επί της 

ουσίας,  θεωρώ ότι   η εισήγηση αποδίδει  πολύ τεκμηριωμένα το πώς 

φτάσαμε μέχρι εδώ και ποια είναι  σήμερα η κατάσταση και γιατί  

επιτέλους μπορεί να δοθεί  ένα τέλος σ’αυτό το ζήτημα που ταλανίζει  

πολλούς αποφοίτους Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,  τους  
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αποφοίτους της σχολής μου για πάνω από 15 χρόνια αφότου έχουμε 

τους πρώτους αποφοίτους.  

Επίσης θα ήθελα δραττόμενος από την τοποθέτηση του προέδρου 

του κυρίου Στασινού  σε σχέση με τις  βαφτίσεις  και το παν/μιο Δυτικής  

Αττικής και λοιπά, ήθελα να τονίσω  ότι τουλάχιστον η σχολή την 

οποία εκπροσωπώ δεν έχει  καμία σχέση με βάφτιση ή με υφαρπαγή.  

Έχει μεγάλη ιστορία από το 1974 και πιο πριν,  οι  γενικές έδρες  

του Πολυτεχνείου οι  οποίες παρείχαν τα βασικά μαθήματα φυσικής 

μηχανικής μαθηματικών και ανθρωπιστικ ών επιστημών σε όλο το 

ίδρυμα. Υπήρξε μία προσπάθεια από τον αείμνηστο Θεοχάρη να 

ιδρυθεί η σχολή γενικών μηχανικών το 1974, δεν ευοδώθηκε διότι  

ιδρύθηκε το γενικό τμήμα το οποίο τελικώς πήρε τη σημερινή του 

μορφή που είναι η σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών  και φυσικών 

επιστημών.  

Μιλάω ότι  δεν πρόκειται για κάποια βάπτιση γιατί  πληρούνται  

όλες ανεξαιρέτως οι  προϋποθέσεις που έθεσε η σύνοδος η 

συγκεκριμένη και πιο αναλυτικά, υπάρχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα 

πολυτεχνικής σχολής με 59 μαθήματα με 10 εξάμηνα τα 9 εκ των 

οποίων είναι αφιερωμένα σε μαθήματα, υπάρχει  διπλωματική εργασία,  

υπάρχει ο  αριθμός των εργαστηρίων εκείνων ο οποίος θεμελιώνει τον 

εφαρμοσμένο χαρακτήρα της σχολής και η λέξη εφαρμοσμένων 

μαθηματικών και φυσικών επιστημών η λέξη εφαρμοσμένων δεν είναι 

διακοσμητική.  

Η σχολή δεν έχει  καμία σχέση με ένα μαθηματικό ή φυσικό με 

όλο το σεβασμό που έχω σε όλες τις  μαθηματικές  και φυσικές σχολές 

των παν/μιών,  η λέξη εφαρμοσμένων και τα αντικείμενα τα οποία  

θεραπεύει είναι ακριβώς στην, -  συγνώμη για τη λέξη προφίλ 

μηχανικού.  

Θεραπεύονται κατευθύνσεις όπως είναι ηλεκτρονική και τα  

λέιζερ,  τα βιομηχανικά μαθηματικά, τα χρηματοοικονομικά 

μαθηματικά που αν αποδώσουμε τους αντίστοιχους όρους στα αγγλικά 

έχουν όλες τις  λέξεις  engineering ,  το  medical  engineering and physics , 

τα Industrial  Mathematics ,  το Financial  Engineering ,   δεν κάνουμε 

μαθηματικά και φυσική προφανώς η σχολή δεσμευμένη και από το 

ιδρυτικό της διάταγμα παρέχει  όλα τα βασικά μαθήματα φυσικής,  

μαθηματικών, μηχανικής σ’ όλες τις  σχολές του ιδρύματο ς,  όμως έχει  

και ένα σαφώς χαρακτήρα μηχανικού στις  επιμέρους κατευθύνσεις και 

ροές τις  οποίες θεραπεύει.  Και τις  οποίες προσφέρει στους αποφοίτους 

της.   
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Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι  αν ανατρέξουμε τόσο στο 

πρόγραμμα σπουδών και  στις  τροποποιήσεις οι  οποίες  έγιναν σ’αυτό 

καθ’ υπόδειξη της μόνιμης επιτροπής παιδείας του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου,  μπορείτε να δείτε κάλλιστα ότι  έχουν προστεθεί  τα 

μαθήματα εκείνα που έλειπαν πιθανώς από τα πρώτα προγράμματα 

σπουδών της σχολής,  όταν γίνεται ένα ξεκίνημα πάντα  υπάρχουν λάθη 

ας το αναγνωρίσουμε,  έχουν εισαχθεί μαθήματα προγραμματισμού, 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τεχνικών σχεδίασης,  αλλά δεν 

είναι μόνο τα μαθήματα.  

 Όλο το προφίλ των επιμέρους ροών τα οποία οδηγούν σε 

κατεύθυνση οπτοηλεκτρονικής πχ είνα ι προφίλ μηχανικού δεν είναι 

φυσική. Εμβιομηχανικής και μάλιστα θέλω να τονίσω ότι  αυτό που 

είπα,  δεν  υπάρχει  καμία διάθεση υφαρπαγής.  Είναι αντικείμενα τα 

οποία δεν θεραπεύονται από τις  κλασικές πο λυτεχνικές σχολές και 

αυτό ήταν  και  το ιδρυτικό σκεπτικό της σχολής.  Μία νέα κατεύθυνση 

μηχανικού η οποία θα γεφυρώσει την βασική έρευνα τη θεμελιώδη 

έρευνα με την αγορά εργασίας και με την οικονομία.  Αυτό ήταν  το 

σκεπτικό της ίδρυσης και καμία διάθεση intrusion ,  διήθησης σε άλλες 

κατευθύνσεις.   

Πιστεύω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι  πληρούνται  όλες οι  

προϋποθέσεις και  θα ήθελα να αρπάξουμε την ευκαιρία της 

ομοφωνίας,  όλες οι  σχολές του ιδρύματος μετά το αρχικό σοκ εντός 

εισαγωγικών της  ίδρυσης μίας σχολής μη μηχανικών τότε στο 

Μετσόβιο έχουν πλέον ομόφωνη θέση ότι  η Σ ΕΜΦΕ όντως ανήκει στο 

πολυτεχνείο,  ανήκε πάντα αλλά με το προφίλ του μηχανικού, δεν  

υπάρχει πλέον καμία αντίδραση από εκεί .   

Οι σύλλογοι των αποφοίτων της σχολής αλλά και των φοιτητών 

της σχολής έχουν θετική σκέψη και φυσικά η ηγεσία η νυν της σχολής 

και όλες οι  προηγούμενες που έφεραν το θέμα μέχρι εδώ με πολύ κόπο 

νομίζω ότι  και με βάση την εισήγηση μπορούμε πλέον να 

προχωρήσουμε και  να λύσουμε το πρόβλημα και είμαι στη διάθεσή σας 

να απαντήσω σε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στο να τελειώσει  

σήμερα ένα πρόβλημα που ταλανίζει  πολλά χρόνια.   

Να μην αναφερθώ σε μαθήματα συγκεκριμένα σε εργαστήρια,  

υπάρχουν 18 θεσμοθετημένα εργαστήρια τα οποία είναι εργαστήρια 

μηχανικού, υπάρχουν σκέψεις για ίδρυση καινούργιων εργαστηρίων,  

έχει  ήδη γίνει  ε ισήγηση γ ια ίδρυ ση εργαστηρίου εμβιομηχανικής και 

φυσικής ιατρικής,  είναι κατευθύνσεις  καθαρά μηχανικού και οι  οποίες 
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τώρα για πρώτη φορά θεραπεύονται και είμαστε και περήφανοι  

γι’αυτό.  

Άρα κάνω έκκληση να δώσουμε μία λύση και  να μην 

ταλαιπωρούνται πλέον να φύγουμε και απ ό δικαστικές διεκδικήσεις,  

να μην υπάρχει περαιτέρω τριβή στο θέμα αυτό και να τελειώσει η 

ταλαιπωρία των αποφοίτων της σχολής αυτής.   

Δεν έχω κάτι  άλλο μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση 

θεωρείτε  ότι  είναι σκόπιμο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Να ακούσουμε και  τον εκπρόσωπο του συλλόγου των διπλωματούχων 

και των φοιτητών αμέσως μετά.  Θέλετε να γίνουν πρώτα ερωτήσεις;  

Επομένως δεν ρωτάμε τους άλλους,  ρωτάμε μόνο τον κοσμήτορα και οι  

άλλοι τοποθετούνται επικουρικά.  Εντάξει ,  εντάξει .  Συνολικά 

ερωτήσεις προς τον κοσμήτορα της ΣΕΜΦΕ. Τσιμπουκάκης,  

Ζαχαρόπουλος,  όχι  ο Τσιμπουκάκης; Ο Γιαν ναδάκης,  ο  Μαρνέλλος,  α 

συγνώμη. Με συγχωρείς.  Αθανασόπουλος,  ο Κρεμαλής,  κλείσανε.  

Κλείσανε οι  ερωτήσεις.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Είναι άλλος πίσω τίποτα;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Ποιο νούμερο είσαι;  318.   

. . . . . . . . . . :  

Ακούγομαι;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Ναι  

. . . . . . . . . . :  

Κύριε Κοσμήτορα ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ειδικά 

που προέρχομαι  από μία ειδικότητα όπως είναι οι  μηχανικοί  

παραγωγής και διοίκησης έχουμε ν ιώσει στο πετσί μας με άλλες 

αφετηρίες βέβαια σαν σχολή και σαν πρόγραμμα σπουδών αλλά το 

έχουμε νιώσει να μην έχουμε πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα 

ή να ταλαιπωρούμαστε κατ’ αρχήν από την δημόσια διοίκηση, αυτό 

που θα τοποθετηθώ έτσι ευρέως αλλά αργότερα μία γρήγορη έτσι,  στα 

μητρώα μελετών σε ποιες  κατηγορίες προβλέπεται  ότι  θα θέλατε να 

εγγραφείτε στο μέλλον εφόσον ολοκληρωθεί;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Διαδικαστικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτησης.  

. . . . . . . . . . :  

Το ξέρω ότι  δεν υπάρχει αλλά,  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν υπάρχει.  

. . . . . . . . . . :   

Να σας  πω, εννοείται ότι  δεν  υπάρχει αλλά στην ουσία όταν λέμε ότι  

θα σας εντάξουμε σαν μηχανικούς το οποίο το καταλαβαίνω και σαν 

αίτημα και όσον αφορά το δίκαιο του ανθρωπιστικού κατ’αρχήν και 

του επιστημονικού αλλά φαντάζομαι ότι  υπάρχει  κάτι  που θα το 

έχουμε  στοχεύσει.  Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει  . .στοχεύω σε 

κάτι .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Όχι δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν αποτελεί  θέμα στην 

αντιπροσωπεία και  το διευκρίνισα και είναι γραμμένο στην εισήγησή 

μας θα μου επιτρέψετε αγαπητέ συνάδελφε,   

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Θα μπορούσα να απαντήσω αλλά θεωρώ ότι  είναι εκτός θέματος δεν 

θέλω να δημιουργήσω περαιτέρω. . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Όχι σας παρακαλούμε να μην απαντήσετε.  Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα 

συζήτησης σήμερα. Όταν ανοίξει  αυτό το θέ μα θα το συζητήσει και  

χωριστά  η αντιπροσωπεία.    

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

. . . . . . . . . . :   

Ευχαριστούμε πραγματικά για την τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη 

τοποθέτηση. Υπάρχουν όμως απορίες .  Πρώτον,  να διαβεβαιώσω με την 

άποψή μου ότι  το επάγγελμα του μηχανικού πρέπει να εμπλουτιστεί  

και με νέες κατευθύνσεις γνωστικού αντικειμένου και  κυρίως με τη 

διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται συνολικά 

ένας μηχανικός.  

 Όμως εκείνο που έλειψε από την σημερινή τοποθέτησή σας είναι 

ο παραλληλισμός σε σχέση με το τι  θα μπορούσε να ισχύει  σ ε επίπεδο 

παγκοσμίου και ευρωπαϊκού ερευνητικού γίγνεσθαι.  Τι θα μπορούσε 

να προσφερθεί από την ειδικότητα που προτείνεται.  Ευχαριστώ.  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Ευχαριστώ, νομίζω ότι  έκανα νύξεις  η σχολή δεν ιδρύθηκε με 

παρθενογένεση. Υπήρχε η εμπειρία  σχολών του  εξωτερικού στο 

applied sciences  σε πολλά παν/μια  διακεκριμένα και  υπήρχε και η 
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εμπειρία από τις  προσπάθειες των προηγουμένων ετών επί Θεοχάρη. 

Και σας ανέφερα μερικά χαρακτηριστικά.   

Ο  σκοπός ιδρύσεως της ΣΕΜΦΕ ήταν  μια νέα κατηγορία 

μηχανικών η οποία θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της βασικής 

έρευνας και της εφαρμοσμένης και κυρίως να μεταφέρουν τεχνογνωσία 

από τη βασική έρευνα στην αγορά και στην οικονομία.  

 Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω από την δική μου, γιατί  η σχολή 

έχει  σαφώς διακριτούς τομείς,  μαθημα τικών,  εφαρμοσμένων 

μαθηματικών, εφαρμοσμένης φυσικής,  το medical  engineering,  

θεραπεύεται κάπου αυτή τη στιγμή;  Γίνεται επανάσταση στον κόσμο 

από έρευνα στην περιοχή της ιατρικής μηχανικής.   Δεν έχ ουμε στην 

Ελλάδα, στα ΤΕΙ έχουν ,  τεχνολογίας ιατρικών οργά νων το οποίο 

μετεξελίσσεται σταδιακά σε medical  engineering .  Θα ήταν  κρίμα για 

το Μετσόβιο να μην είναι στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας.   

 Χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Η σχολή θεραπεύει με 

ιδιαίτερη ροή τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά που είναι το 

f inancial  engineering όπου επίσης βασικές γνώσεις προγραμματισμού 

στις  οποίες έχει  δώσει  νέα έμφαση η σχολή έχει  και καινούργια  

μαθήματα και έχει  προσλάβει και καινούργιο προσωπικό θα μπορέσει  

να δώσει μηχανικούς της οικονομίας,  όχι  του παν/μίου της Χίου,  κ αμία 

σχέση, την πολυτεχνική σχολή του παν/μίου της Χίου,  τα industrial  

mathematics  τα f inancial  engineering.   

Από το electronics ,  έχω εδώ τον τέως κοσμήτορα τον κύριο 

Σαραφετινίδη ο οποίος εισήγαγε και υπηρέτησε για χρόνια τη ροή της 

οπτοηλεκτρονικής,  των λέϊζερς.  Δεν θεραπεύεται από κάποια άλλη 

περιοχή και όμως γίνεται επανάσταση αυτή τη στιγμή διεθνώς σε όλα 

τα παν/μια σε βασική έρευνα σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας 

των λέιζερ σε δεκάδες επιστημονικές περιοχές.  

Θα έπρεπε το Μετσόβιο να είναι στην πρω τοπορία και είναι 

κρίμα που δεν  είναι τόσο καιρό.  Ελπίζουμε ότι  μέσω της σχολής της  

δικής μας και με την ένταξη στο Επιμελητήριο θα βοηθήσουμε στην 

κατεύθυνση αυτή.  Είναι σαφής η φιλοδοξία μας.  Δεν ξέρω αν 

απάντησα στην ερώτηση, αλλά αναφέρω μερικές  χαρακτ ηριστικές 

περιοχές που είναι σαφώς περιοχές μηχανικού.    

Ευχαριστώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :  

Λοιπόν ακούγομαι;  Κύριε  Κοσμήτορα θα ήθελα να σας κάνω μία  

ερώτηση και μια παρατήρηση.  Με όλο το θάρρος.    

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    
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Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

Αντιλαμβάνομαι στη συζήτηση και στον διάλογο που αναπτύσσετε ότι  

έχετε μία στόχο προσήλωση στο ΕΜΠ. Και λογικό είναι γιατί  οι  

προσλαμβάνουσες  είναι αυτές.  Βέβαια το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν 

είναι το ΕΜΠ και θα ήθελα να ξεκινήσω με την παρατήρηση ότι  στην 

Πάτρα και στο Αριστοτέλειο υπάρχουν τομείς εμβιομηχανικής.   

Το να λέμε σ’αυτή την αίθουσα εδώ μέσα ότι  το bioengineering ,  

το medical  engineering δεν θεραπεύεται πουθενά αλλού δεν ξέρω αν 

αυτό ισχύει  για το Μετσόβιο γιατί  πραγματικά στους μηχανολόγους ή 

σε άλλες σχολές ή στους ηλεκτρολόγους που είμαι σίγουρος γιατί  

βλέπω συγγραφείς  γιατί  και εγώ ο ίδιος δημοσιεύω σ’ αυτή την 

περιοχή ότι  θεραπεύεται,  έχω την εκτίμηση ότι  είναι τουλάχιστον 

εσφαλμένο για να μην πω κάτι άλλο.  

 Γιατί  υπάρχει και κάποιο όριο στη συζήτηση που κάνουμ ε.  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Βεβαίως.  

. . . . . . . . . . :  

Εντάξει.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Θα μου επιτρέψετε να πω διαδικαστικά συνάδελφε,  ότι  ο κοσμήτορας 

της ΣΕΜΦΕ τοποθετείται ως προς τη ΣΕΜΦΕ και μιλάει για την 

άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στην εμβιομηχανική, -  

. . . . . . . . . . :  

Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

 Εδώ δεν έχει  κατατεθεί   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δεν θα ξεχάσουμε τα ελληνικά εδώ μέσα θα ξεκινήσουμε με τα 

βασικά. Εγώ άκουσα κάποια συγκεκριμένα πράγματα και οφείλω 

συναδελφικά να σας πω ότι  τουλάχιστον αυτό που λέτ ε δεν ισχύει .   

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Θα απαντήσω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

Και αν ισχύει  αλλιώς να το συζητήσουμε.  Γιατί  είναι άλλο το λέω 

αυτό γιατί  έχει ,  μισό λεπτό κυρία Πρόεδρε,  γιατί  εντάξει ,  

καταλαβαινόμαστε.   

Λέω το εξής,  είναι ένα πράγμα να λέμε ότι  εμείς  θέλ ουμε να 

θεραπεύσουμε αυτό και  καλά κάνετε,  προφανώς, ε ίναι ένα θέμα ότι  
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θέλετε να το συνδέσετε με την έρευνα και καλά κάνετε προφανώς, 

είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι  δεν γίνεται πουθενά αλλού, 

τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο γιατί  ο χώρος έρευνας είναι ενιαί ος  

και δεν  υπάρχουν στεγανά και ε ίναι άλλο πράγμα αυτό με μαθηματική 

ακρίβεια να οδηγεί  στην ίδρυση αυτοτελούς ειδικότητας.   

Γιατί  με αυτού του τύπου τις  διασυνδέσεις τις  γεφυρώσεις 

στοιχειοθετείται και η ίδρυση της αυτοτελούς ειδ ικότητας.  Άρα αυτό 

που λέτε δεν ξέρω πως το εννοείτε  φαντάζομαι γι’αυτό το βάζω ως 

παρατήρηση και όχι  ως διόρθωση,  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Πριν κάνει  την ερώτηση να απαντήσω. Θέλω να ξεχωρίσω το 

biotechnology ,  το bioengineer ing και  το biomechanics  και την ιατρική 

φυσική. Το bioengineering είναι το ευρύτερο το οποίο θεραπεύεται και  

στη σχολή ηλεκτρολόγων και στη σχολή μηχανολόγων, το 

biotechnology είναι ακόμα ευρύτερο θεραπεύεται σε πάρα πολλές  

περιοχές της χώρας,  biomechanics  δεν θεραπεύεται.  Αν θέλετε να 

δώσουμε το . . .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

Θέλετε  να κάνετε μία βόλτα στην Πάτρα να δούμε αν θεραπεύεται;  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Ξέρω ότι  είναι η σχολή της Πάτρας έχουμε συνεργαστεί  από τα χρόνια 

του κυρίου Μυσιρλή. Δεν είναι η εμβιομηχανική είναι κάτι  πολύ 

ευρύτερο αυτό που θεραπεύει ο  κος Μυσιρλής κ αι η τεχνολογία στην 

Πάτρα. Είμαι σαφής γνώστης.  Μιλάω για το biomechanics  του 

μυοσκελετικού και  λοιπά, μιλάω για την . . .  φυσική.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω διότι  αυτό που θέτει  ο συνάδελφος 

Γιανναδάκης θα μπορούσα να θέσω εγώ για σχε δόν όλες  τις  σχολές του 

Πολυτεχνείου,  εκπαιδευτικά θεραπεύεται.  Επαγγελματικά με αφορμή 

τη ΣΕΜΦΕ θα ανοίξουμε το πεδίο αυτό,  θα γίνει  ένα πεδίο πρόσβασης 

επαγγελματικό  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Και γι’αυτό τόνισα κα Πρόεδρε ότι  υπάρχει  εισήγηση . . .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

 (ταυτόχρονα) Πρόσφατα . . .   διδακτορικό για  τα μυοσκελετικά γι’αυτό,  

θα τρελαθούμε στο τέλος.  Τέλος πάντων.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   
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Να κάνω και την ερώτηση;  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Βεβαίως.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

Ωραία,  θα ήθελα να μου πείτε  πως προσδιορίζεται η διεπαφή το 

σύνορο μεταξύ του μηχανικού που μελετά σχεδιάζει  γιατί  γνωρίζει  

επιστήμη υλικών, μετάδοση θερμότητας οτιδήποτε άλλο έχει  να κάνει  

με μηχανική για να μην το εξειδικεύσω, όχι  με μηχανική με την έννοια 

του γνωρίζω τις  φυσικές αρχές και έχω εμβαθύνει σε αυτές.  Με αυτόν 

ο οποίος θα μοντελοποιήσει ουσιαστικά την φυσική του πράγματος για  

να το κάνει  κώδικα, CFD ή οτιδήποτε άλλο έχει  να κάνει  με την 

επίλυση την αναλυτική επίλυση εν πάση περιπτώσει του προβλήματος.  

 Στην πραγματικότητα αυτό που ρωτάω είναι ότι  εάν θεωρείτε ότι  

σε σχέση με το παρελθόν που υπήρχε μία πολύ μεγάλη γενιά 

μηχανικών όπου η σύνδεση να το πω έτσι του φυσικού αντικειμένου με 

την αναλυτική επίλυση μέσω υπολογιστικών μοντέλων ήταν  δύσκολη 

και για λόγους τεχνολογικούς και για  άλλους λόγους που δεν είναι της 

ώρας να αναλύσουμε,  όταν σήμερα σε όλα τα προγράμματα σπουδών 

των μηχανικών το κομμάτι της υπολογιστικής προσομοίωσης των 

αριθμητικών μεθόδων, της αριθμητικής ανάλυσης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το κομμάτι της ολοκλήρωσης ενός  προγράμματος 

σπουδών και  όχι  με μαθήματα επιλογής αλλά με μαθήματα 

υποχρεωτικά.  

Θα ήθελα να μου προσδιορίσετε πάνω κάτω να το πω έτσι τι  

πιστεύετε ότι  στο τέλος της ημέρας θα δώσει ως επαγγελματικό 

πλαίσιο γιατί  για να μπει  κάποιος στο Τεχνικό Επιμελητήριο και μην 

με διορθώσετε κε Πρόεδρε,  δεν θα μπουν στο  Τεχνικό Επιμελητήριο 

φορέας απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών και 

επειδή δεν θα κάνουμε σαλαμοποιημένη συζήτηση τουλάχιστον έχουμε 

την ελευθερία να βάζουμε τα ερωτήματα που θέλουμε.  

Θα ήθελα σε αυτή τη λογική να μου πείτε ακριβώς είτε η 

αυτοτελής ε ιδικότητα τι  θα θεραπεύσει και σας το λέω πάρα πολύ 

καλοπροαίρετα ή ποια είναι η προέκταση που θα δώσει.    

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσω ότι  ουδεμία διάθεση αντιπαράθεσης με 

άλλες σχολές ή άλλα πανεπιστήμια υπάρχει.  Αυτό που ήθελα να 

τονίσω είναι ότι  ε ίναι μία προσπάθεια να οδηγηθούμε σε ένα κλάδο 

μηχανικού καινούργιο ο οποίος κακώς πιθανώς έδωσε έμφαση στην 

εμβιομηχανική,  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

Όχι όχι  αυτό είναι ένα παράδειγμα.  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ :    

Όμως, ξεφεύγω για να μην υπάρχει  αντιπαράθεση με την σχολή της  

Πάτρας με την οποία έχω άριστη συνεργασία είτε με το Αριστοτέλειο 

είτε με το Δημοκρίτειο.  Τώρα τι  θα κάνει  ένας μηχανικός από την 

σχολή μου. Θεωρώ ότι  σήμερα όπως είπατε εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών βοηθάει να επιλύουμε τα προβλήματα του μηχανικού με 

ένα τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ότι  τον επιλύουμε ακόμα και στην 

δική μου περίοδο.  

 Για να επιλύσει ο  μηχανικός το πρόβλημα θέλει  τρία πράγματα 

κατά την άποψή μου.  Πολύ στερεή γνώση των βασικών επιστημών. 

Πρέπει να ξέρει  καλά μαθηματικά, καλή φυσική και μπορώ να πω καλή 

μηχανική.  

 Στη συνέχεια,  πρέπει να ξέρει  πολύ καλά το συγκεκρι μένο 

αντικείμενο το οποίο θα επιλύσει με τη βοήθεια αυτών των γνώσε ων 

και τρίτον,  να έχει  στα χέρια του όλα εκείνα τα εργαλεία τα 

υπολογιστικά και τα εργαλεία προσομοίωσης που θα του επιτρέψουν 

να δώσει τη λύση στο φυσικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει με 

βάση τα προηγούμενα βήματα. Σε κάθε ένα λοιπόν από τα επιμέρους 

αντικείμενα που σας ανέφερα και τα οποία θεραπεύει η σχολή, ας  

φύγω από την εμβιομηχανική εφόσον είναι θέμα τριβής και ας πάω σε 

ένα άλλο αντικείμενο που είναι η οπτοηλεκτρονική.  

Να πάμε σε κάτι  πολύ συγκεκριμένο,  συντήρηση μνημείων και  

αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς  με τη βοήθεια της 

οπτοηλεκτρονικής και των λέιζερς.   Τι  πρέπει  να ξέρει  ο μηχανικός  

που θα ασχοληθεί με αυτό,  δεν  θα ασχοληθεί ο αρχαιολόγος 

φαντάζομαι.  Θα πρέπει να ξέρει  πολύ καλή φυσική. Η σχολή μου την 

προσφέρει.  

Δεν νομίζω ότι  υπάρχει  αμφιβολία ότι  το υπόβαθρο φυσικής που 

έχει  ο απόφοιτος της ΣΕΜΦΕ είναι υποδεέστερο οποιασδήποτε άλλη 

σχολή σε σχέση με τη φυσική.   Του προσφέρει επίσης τις  

εξειδ ικευμένες γνώσεις των λέιζερς και σ’αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία,  

υπάρχει  ολόκληρη ροή,  παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα σπουδών, άρα 

θα πάρει και τις  γνώσεις για το ειδικό αντικείμενο.   

Και τέλος,  τα μαθήματα υπολογιστικής μηχανικής που έχουμε,  αν 

δεν κάνω λάθος είναι ή 7  ή 8.  Από την απλή ανάλυση πεπερασμένων 

στοιχείων μέχρι  υπολογιστική ρευστομηχανι κή μέχρι υπολογιστική 
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μηχανική και ειδικά κεφάλαια υπολογιστικής μηχανικής ε ίναι  8  τα 

μαθήματα.  

Νομίζω λοιπόν θα εφοδιαστεί  και  με τα τρία εργαλείο που 

χρειάζεται για να αντιμετωπίσει  το πρόβλημα καθαρισμού μιας 

επιφάνειας μαρμάρου με τη χρήση του λέιζερ .  Ένα απλό παράδειγμα.  

Είναι εδώ συνάδελφοι από τα μαθηματικά να σας πουν τι  μπορεί να 

κάνει  κάποιος ο  οποίος θα ασχοληθεί με τα χρηματοοικονομικά 

μαθηματικά. Το  f inancial  engineering.   

Μπορώ να σας πω εγώ τι  κάνω από την πλευρά μου ως 

μηχανολόγος στα θέματα της  συντήρησης μνημείων και τι  κάνουν οι  

υποψήφιοι διδάκτορες οι  δικοί μου οι  οποίοι  δεν είναι ακόμα 

μηχανικοί,  ξέρουν πολύ καλή μηχανική,  αντίστοιχη και ανάλογη με 

την μηχανική που μαθαίνουν οι  πολιτικοί μηχανικοί του Μετσοβίου 

γιατί  εμείς  διδάσκουμε  τη μηχανική,  έχουν πάρει τις  γνώσεις  με ειδικά 

μαθήματα και μεταπτυχιακό για το τι  πρέπει να ξέρει  επιπλέον ένας  

μηχανικός  που θα ασχοληθεί με την συντήρηση και έχουν όλα τα 

εργαλεία,  εργαστηριακά και υπολογιστικά να επιλύσουν τα 

προβλήματα αυτά.  

Και μπορώ να σας πω ότι  τα επιλύουν με ικανοποιητικό τρόπο 

πολλοί  απόφοιτοι  της  σχολής μου  του τομέα μου απασχολούνται ήδη 

στη συντήρηση μνημείων, στο εργοτάξιο το μεγάλο στον Παρθενώνα.  

Δυο απλά παραδείγματα, φαντάζομαι κάπως έτσι απαντάω, δεν ξέρω.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Επί της διαδικασίας ο συνάδελφος Μήτρου.  

Κος ΜΗΤΡΟΥ: :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  χωρίς να παίρνω θέση,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Δεν έχεις  το λόγο.   

Κος ΜΗΤΡΟΥ: :   

Στις παρατηρήσεις που κάνει  ο  συνάδελφος,  εγώ προσωπικά 

αισθάνομαι άβολα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Και εγώ το  ίδιο κύριε συνάδελφε.  

Κος ΜΗΤΡΟΥ: :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  μία επιτροπή που θα συζητηθούν κάποια 

πράγματα, στην ολομέλεια της αντιπροσωπείας,  εγώ θεωρώ άβολο 

αυτή τη στιγμή χωρίς να παίρνω θέση επί του συγκεκριμένου θέματος,  

να κάνουμε τώρα να εξετάζουμε . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  
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Με εκφράζετε πλήρως, δεν ήθελα να διακόψω το Θανάση τον 

Γιανναδάκη,  αλλά διέκοψα πριν τον Κώστα τον Ξιφαρά, το θεωρώ 

πολύ άκομψο όταν είναι ξεκάθαρο, -   

Κος ΜΗΤΡΟΥ: :   

 (εκτός μικροφώνου) Δεν μίλησα για άκομψο.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Όχι για μένα το θεωρώ πολύ άκομψο όταν είναι  ξεκάθαρο και από την 

εισήγηση και από τη διαδικασία ότι  αυτό το θέμα της συζήτησης δεν 

τίθεται,  και ενώ ξεκαθαρίσαμε σε προηγούμενο συνάδελφο ότι  δεν  

μπορεί να κάνει  αυτή την ερώτηση, να την κάνουμε και να μπαίνουμε 

σε μία διαδικασία ατέρμονη χωρίς λόγο.  Μου επιτρέπεις  Θανάση, -  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

(εκτός μικροφώνου) . . .  αναφέρεστε σε μένα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Μου επιτρέπεις  Θανάση, όχι ,  όχι ,  όχι ,  γ ια μένα μιλάω. Εγώ μιλάω για  

μένα και λέω ότι  εγώ συμπεριφέρομαι -  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :   

 (εκτός μικροφώνου)  . . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Για μένα είναι άκομψο όχι για σένα.  Εγώ συμπεριφέρθηκα άκομψα. 

Διέκοψα, όχι ,  είμαστε μεγάλα παιδιά.  Εγώ διέκοψα τον Κώστα τον 

Ξιφαρά και δεν διέκοψα εσένα.  

Λοιπόν αυτό είναι άκομψο εκ μέρους μου και απολογούμα ι.  

Επίσης,  θα ήθελα να πω το εξής,  θα ήθελα να πω ότι  υπάρχει  και  

μάλιστα γι’  αυτό κάλεσα  και την κυρία Τζαν νίνη η οποία νομικά 

υποστηρίζει  αυτές τις  εισηγήσεις ,  είναι νομικός,  υπάρχει  μία  

διαδικασία που κατέληξε πριν από αρκετά χρόνια με τη σύμφωνη 

γνώμη  και του πολυτεχνείου και του ΤΕΕ σε ένα ΠΔ για  τα δικαιώματα 

των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ. Αυτό το έχουμε επίσης αναρτήσει και 

όποιος το διαβάσει θα δει  χωρίς να χρειάζεται να γίνει  μεγάλη 

συζήτηση θα δει  ακριβώς τι  κάνουν οι  απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ σήμερα.  

Αυτό θα αποτελεί  και μια είσοδο στη συζήτηση περαιτέρω. Εγώ θα 

παρακαλούσα να μην είναι άνιση η διαδικασία.  Ευχαριστώ τον 

συνάδελφο Μήτρου.  

Το λόγο τον έχει , -   

. . . . . . . . . . :  

Εγώ θα δώσω το λόγο αλλά, -  

. . . . . . . . . . :   
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Κυρία Πρόεδρε θα σας πω κάτι.  Επειδή προσωπικά ε γώ δεν έχω 

επιστημονικό πρόβλημα τουλάχιστον γιατί  αυτό πρέπει νάναι το 

κριτήριο επί  της συζήτησης που κάνουμε,  οφείλω όμως ως μέλος της  

αντιπροσωπείας να προφυλάξω μία διαδικασία η οποία επειδή 

μιλώντας με πάρα πολλούς συναδέλφους που δεν έχουν τοποθετηθε ί  

ακόμα να βάζουν μια λογική ότι  πρέπει να λήξουμε και τα δύο 

ταυτόχρονα δηλαδή και την ένταξη και το πλαίσιο,  να δ ιακινδυνεύσετε 

να πάρετε σήμερα ενδεχομένως μία αρνητική απόφαση που θα ΄ναι  

κακό μήνυμα για τους ανθρώπους οι  οποίοι  περιμένουν την άποψή μα ς 

και αυτό θα είναι ένα πολιτικό διακύβευμα που θα πρέπει να το 

διαχειριστείτε.  Αυτό και τελεία.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

. . . . . . . . . . :   

Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην αντιπροσωπεία  στο προεδρείο 

,σεβόμενος και την παρουσία του κοσμήτορα και σεβόμενος και τ ην 

αγωνία των παιδιών των αποφοίτων,  αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής,  a 

la carte δημιουργούμε τις  προϋποθέσεις την αναγκαιότητα για  

σύσταση βασικής ε ιδικότητας,  εννοώ σαν Τεχνικό Επιμελητήριο για τη 

δημιουργία βασικής ειδικότητας ή όχι ;   

 Και η ερώτησή μου με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα γιατί  θα 

τοποθετηθώ μετά όταν θα έχουμε το άλλο θέμα τους μηχανικούς 

αποφοίτων υλικών,  πως θα λέγεται αυτή η βασική ειδικότητα κατά την 

εισήγησή σας;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Αγαπητέ συνάδελφε το λέει  η ε ισήγηση, -  

. . . . . . . . . . :  

Μπορείτε να  μου την πείτε γιατί  δεν την έχω την εισήγηση. Πως θα 

λέγεται.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :  

Είναι διπλωματούχοι μηχανικοί  της σχολής εφαρμοσμένων 

μαθηματικών και  φυσικών επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου.  

. . . . . . . . . . :  

Πάρα πολύ ωραία,  άρα δημιουργούμε βαφτίσε ις  και ζητήματα που θα 

τα βρούμε μπροστά μας.  Μετά τα υπόλοιπα.  

. . . . . . . . . . :  
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Απλώς ενημερωτικά, επειδή υπάρχει . . .  που στην ουσία ας πούμε 

βγάζει  γενικούς μηχανικούς,  έχουμε μία ομοιότητα; Υπάρχει  

ομοιότητα;  

Κος ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ;   

Όταν ιδρύθηκε η σχολή πήραμε υ πόδειγμα και αμερικάνικων και  

ευρωπαϊκών. Η συγκεκριμένη σχολή ήταν ένα από τα υποδείγματα που 

μελετήσαμε πολύ αναλυτικά. Και ως προς το πρόγραμμα σπουδών και 

ως προς τα εργαστήρια τα οποία έκτοτε θεσπίσαμε.  

. . . . . . . . . . :  

Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Έχουν ολοκληρωθεί οι  ερωτήσεις.   Εάν θέλει  η κυρία Τζαν νίνη να μας 

πει  κάτι  επί  της νομικής βάσεως αυτών των θεμάτων και να έρθει  ο  

εκπρόσωπος των διπλωματούχων και του φοιτητικού συλλόγου της 

ΣΕΜΦΕ.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Καλησπέρα σας.  Σχετικά με τη διαδικασία του συγκ εκριμένου 

θέματος,  θα ήθελα να διευκριν ίσω το εξής,  απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου να συζητήσουμε την είσοδο της συγκεκριμένης σχολής 

στο ΤΕΕ, είναι να τροποποιηθεί  μία νομοθετική διάταξη.  Άρα στη 

νομοθετική αυτή διάταξη και  στο επίπεδο αυτό,  δεν  μπορο ύμε αυτή τη 

στιγμή να μιλήσουμε για δραστηριότητες αυτό είναι αντικείμενο του 

προεδρικού διατάγματος.  

Επομένως μέλημα και στόχος της σημερινής  συνάντησης είναι αν 

θα ζητήσουμε την τροποποίηση του 4439 που περιγράφει όλες τις  

ειδικότητες που συμμετέχουν στο  ΤΕΕ. Σε επόμενο χρόνο θα πρέπει  να 

γίνει  συζήτηση για τις  δραστηριότητες και τα δικαιώματα διότι  δεν 

αποτελούν αντικείμενο της  συγκεκριμένης νομοθετικής  διάταξης και 

δεν θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο,  άρα επί τη βάση της 

διατάξεως αυτή και με τη νομοθ ετική εξουσιοδότηση του νόμου, από 

εκεί  θα εκκινήσει  το νέο ΠΔ το οποίο θα περιγράψει όλο αυτό το 

αντικείμενο το οποίο θα αναλάβει η συγκεκριμένη σχολή, οι  απόφοιτοι  

σχολών.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: :   

Ευχαριστώ κυρία Τζαννίνη.  Ο εκπρόσωπος,  ναι ναι βέβαια.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Έχει ο κος Κρεμαλής μία ερώτηση κυρία Μοροπούλου.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ναι και ο κος Ξιφαράς.  
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Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Μία ερώτηση.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Πρέπει να έχετε διαβάσει τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της  

Επικρατείας για το διάταγμα του 99.   Πρέπει να το έχετε δει .   

Αναφέρει ότι  προκειμένου περί νέων ειδικοτήτων, μπορεί ετούτο να 

γίνει  και  με προεδρικό διάταγμα με βάση το νόμο που είπατε 

προηγουμένως  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Βεβαίως.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Γιατί  λέτε αλλαγή του νόμου 4439;   Αυτό θα μπορούσε να γίνει  με 

προεδρικό διάταγμα.  

. . . . . . . . . . :  

Γιατί  αυτό,   

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Για να προστεθεί  νέα ειδικότητα θα πρέπει να περάσει από νομοθετική 

διάταξη και μετά ειδικό Τ1 περιγραφή με προεδρικό διάταγμα όπως το 

περιγράφει  και  το ίδ ιο το προεδρικό διάταγμα για νομική 

εξουσιοδότηση.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Το είπε η Τόνια ότι  εφόσον τελειώνουν από πολυτεχνική σχολή με 

βάση το νόμο του 81 γραφόντουσαν ΤΕΕ υποχρεωτικά.  

. . . . . . . . . . :  

Βεβαίως έτσι είναι .  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Δεν κατάλαβα  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για τη βασική ειδ ικότητα συζητάμε κε συνάδελφε.    

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Βασική ειδικότητα,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για τη βασική ειδ ικότητα συζητάμε.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

 Το λέει  το συμβούλιο επικρατείας πρέπει να περάσει από τη 

διαδικασία με ΠΔ έχω τη γνώμη εκτός αν κάνω λάθος.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γι’αυτό μας απαντάει η κα Τζαννίνη.   Ο  κος Ξιφαράς.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ:   
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Η προτεινόμενη διαδικασία είναι τροποποίηση του 4439 στο άρθρο 29 

προσθήκη της συγκεκριμένης ειδ ικότητας και κατόπιν δια προεδρικού 

διατάγματος η ανάλυση η αντιμετώπιση αναλυτικά των θεμάτων για τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα. Και α υτή τη νομοθετική εξουσιοδότηση.. .  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

Δεν μπορώ να φέρω κόντρα σ’αυτό που λες τώρα, εντάξει .   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΞΙΦΑΡΑΣ :    

Έτσι κι  αλλιώς ήταν  μονόδρομος το να προτείνεται να υπάρχει 

ξεχωριστή ειδικότητα γιατί  σύμφωνα με το νόμο δεν γί νεται να γίνει  

κάτι  διαφορετικό.  

Ξεκινάμε να πάμε και ανάποδα, δηλαδή και να θέλαμε να λέγαμε 

ότι  θα μπει κάποιες από τις  βασικές ειδικότητες πλέον από κάτω αυτό 

δεν υπάρχει πλέον,  αναγκαστικά από το νόμο πρέπει να προταθεί σαν 

βασική ειδικότητα ώστε να ζητήσουμε να γίνει  κάποια διαδικασία που 

θα γίνει  το περίγραμμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με 

την υποομάδα έργου και τα λοιπά,  ανεξάρτητα αν θα το κάνει  το 

υπουργείο γρήγορα ή όχι .  

 Αυτό που εμένα με ανησυχεί και γι’αυτό θα ήταν  πιο ώριμο να 

είχαμε προχωρήσει  σε μία πιο συγκεκριμένη εισήγηση που να δίναμε 

και το περίγραμμα των επιθυμητών επαγγελματικών δικαιωμάτων,  

αλλά αφού λέτε ότι  δεν θέλετε αυτή τη στιγμή, με ανησυχεί ότι  στην 

ουσία εκεί  που τους είχαμε ομήρους εκτός θα τους κάνουμε ομήρους 

εντός.   

 Και δεν αλλάζει  τίποτε άλλο, δηλαδή αυτό που με ανησυχεί,  

μπορεί να ικανοποιείται ένα πρώτο step από τους αποφοίτους ότι  

τουλάχιστον θα εγγράφονται και θα πάρουν αριθμό μητρώου αλλά τους 

ξαναβάζουμε σε μία κατάσταση ομηρίας ενώ δεν πρ οχωράμε σε 

επόμενο βήμα θα ήταν  και μία εισήγηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

γιατί  μέχρι  τώρα τι  κάναμε;  

Είπαμε συγχαρητήρια που έγινε κωδικοποίηση από το ελληνικό 

κράτος σε κάτι  που το Τεχνικό Επιμελητήριο αν εξαιρέσουμε την 

προσπάθεια του 2014, δεν το έκανε ποτέ μέχρι  τώρα.  Ενώ θα έπρεπε 

να το έχει  κάνει  το ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο να κωδικοποιήσει τα  

επαγγελματικά δικαιώματα ξανά και  των υφισταμένων ειδικοτ ήτων 

βασικών, όχι  ναι αλλά ήταν  δικιά μας αμέλεια ,  το Τεχνικό 

Επιμελητήριο να το λέμε αυτό.  Είναι αμέλεια.  Γ ιατί  ξέραμε ότι  
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υπάρχουν από το 82 και το 85 νέες σχολές πολυτεχνικές στην Ελλάδα 

και δεν κάναμε τίποτα γι’αυτό.    

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Να απαντήσω κύριε Ξιφαρά; Η δική μου τοποθέτηση ήταν καθαρά 

νομοτεχνικού χαρακτήρα.  Νομοτεχνικού.  Τι θέλω να πω με αυτό.   Ότι 

οι  ειδ ικότητες περάσανε στο 4439 το 2014. Του 2016 με συγχωρείτε,  ο 

425 είναι του 14.   

Το προεδρικό διάταγμα για τα δικαιώματα  ήταν  του 18.  Θέλω να 

πω ότι  με τη δική σας τοποθέτηση θα μπορούσε κανείς  να υποθέσει ότι  

και όλες οι  υπόλοιπες ειδικότητες υπήρξα ν όμηροι εντός ΤΕΕ. Γιατί  

υπήρχαν 2 χρόνια, -  

Κος ΞΙΦΑΡΑΣ :    

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Όχι μιλώ και για τ ις  άλλες.  Άρα εδώ δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση 

γιατί  εγώ ως νομικός οφείλω να απαντήσω για τη διαδικασία.  Δεν 

μπορεί σε επίπεδο νόμου να μπει  κείμενο το οποίο να αφορά τα 

επαγγελματικά δικαιώματα και για ένα άλλο λόγο,  δ ιότι  φανταστείτε 

να περάσει διάταξη, -  Όχι,  όχι ,  φανταστείτε να περάσει σε διάταξη 

νόμου να περάσει σε διάταξη νόμου τα επαγγελματικά δικαιώματα της 

ΣΕΜΦΕ ενώ όλων των υπολοίπ ων να έχουν περάσει με προεδρικό 

διάταγμα.  

Κος ΞΙΦΑΡΑΣ :    

 (εκτός μικροφώνου)  Σ’αυτό έχετε δίκιο,  αυτό που θα μπορούσε όμως 

να κάνει  το ΤΕΕ όμως και  να . . .  να συζητήσει το περίγραμμα των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων.. .   

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Αυτό είναι θέμα του ΤΕΕ.  Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι  εάν 

αυτή τη στιγμή προχωρούσαμε σε διάταξη η οποία να είχε τα 

επαγγελματικά δικαιώματα της ΣΕΜΦΕ αυτό θα αποτελούσε ένα 

τεράστιο πρόβλημα, πρώτον διότι  η νομοθετική προπαρασκευή σε 

επίπεδο βουλής είναι πολύ διαφορετι κή και άρα αυτό θα καθυστερούσε 

μπορεί και  έτη,  ενώ η διαδικασία του προεδρικού διατάγματος είναι η 

ευελιξία που . . .  αρχικά ο νομοθέτης  προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

ζήτημα συνολικά.  

Κος ΞΙΦΑΡΑΣ :    

 (εκτός μικροφώνου)  Σ’ αυτό συμφωνούμε απλώς αυτό που λέω  εγώ 

είναι άλλο μέρος της απόφασης.   

. . . . . . . . . . :   
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(εκτός μικροφώνου)  Ρίχτε λίγο τους τόνους δεν χρειάζεται να 

φωνάζετε.   

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

 Όχι νομίζω ότι  δεν ακούγομαι με συγχωρείτε,  με είδατε ότι  γελάω δεν 

έχω τίποτα, με βλέπετε ότι  γελάω, ορίστε;  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Χαμογελάτε.  Όχι  γελάτε.   

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Θα το κλείσω πάντως και θα φωνάζω, -  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Νομίζω έχουν  ολοκληρωθεί οι  ερωτήσεις  και  του νομικού 

περιεχομένου και θα ακούσουμε,  λέτε το όνομά σας κύριε συνάδελφε,  

τον εκπρόσωπο του συλλόγου Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ.  

Κος ΚΑΡΑΛΗΣ :  

Καλησπέρα και από εμένα, ονομάζομαι Κάραλης Δημήτριος και είμαι  

ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου.   

Αγαπητά μέλη της αντιπροσωπείας.  Από την πλευρά του 

Συλλόγου μας χαιρετίζουμε τις  σημερινές εργασίες.   Να πω δυο λόγια 

για το τι  είναι ο Σύλλογός μας,  τι  πρεσβεύει,  ο Σύλλογος λοιπόν  ο 

Σύλλογος των Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών αποτελεί  το συλλογικό όργανο 

εκπροσώπησης των Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.  

Βάσει της  καταστατικής μας αρχής ίδρυσης και λειτουργίας  

σκοπός του συλλόγου είναι η κατοχύρωση, η προαγωγή και η 

προστασία των ηθικών, πνευματικών,  οικονομικών και  γενικότερα των 

επαγγελματικών συμφερόντων των αποφοίτων της Σχολής ΣΕΜΦΕ του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.    

Αυτή η αρχή μας φέρνει  και σήμερα εδώ παρόντες στη 

συνεδρίασή σας.   

Ως γνωστό η ΣΕΜΦΕ ιδρύθηκε με το προεδρικό διάτα γμα 

202/1999 φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης Α179 αρχικώς ως τμήμα και  

αργότερα το 2002 ως σχολή. Ως τέτοια παραμένει  μέχρι και σήμερα  

με την υπουργική απόφαση 43466.  

Αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών επειδή συζητήθηκε λίγο 

και προηγουμένως,  να πω ότι  το πρό γραμμα σπουδών είναι πενταετές 

και αποτελείται από βασικές γνώσεις  που καλύπτουν τις  περιοχές  των 
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εφαρμοσμένων μαθηματικών της φυσικής της μηχανικής και της  

πληροφορικής.   

Η σχολή μας έχει  εργαστήρια που αφορούν σ’ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών της επιστήμης του  μηχανικού,   τόσο σε θεωρητικό όσο και 

τεχνικό επίπεδο.  Χαρακτηριστικά αναφέρω κάποιες διεργασίες που οι  

διπλωματούχοι της  σχολής έχουν κατακτήσει κατά την περίοδο των 

σπουδών τους όπως είναι η μοντελοποίηση, η προσομοίωση, η 

υπολογιστική ανάλυση, η σχεδία ση και η βελτιστοποίηση.  Όλες αυτές 

είναι οι  διεργασίες  επίλυσης προβλημάτων, σύγχρονων προβλημάτων.   

Να αναφέρω εδώ ένα σημαντικό γεγονός την ειδική επιστημονική 

επιτροπή που συστάθηκε την 10
η
 Ιουλίου του 2008 με απόφαση του 

πρυτανικού συμβουλίου του ΕΜΠ.  Το οποίο συστάθηκε απ’ όλες τις  

σχολές του πολυτεχνείου και της πρυτανεί ας τότε και το πόρισμά της 

ήταν  το εξής,  ότι  θεωρεί ως επιβεβλημένη την ένταξη των 

διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ σε ΤΕΕ. Με συγκεκριμένα δικαιώματα όπως 

αυτά απορρέουν από το επιστημονικό αντ ικείμενο και  το πρόγραμμα 

σπουδών της σχολής.   

Επομένως εμείς  δεν είμαστε εδώ σήμερα για να ζητήσουμε κάτι  

που είναι έξω από την περιοχή μας.   Επίσης,  τότε υπήρξε και απόφαση 

της συγκλήτου 6 Φεβρουαρίου 2009 η οποία ήταν  ομόφωνη επί  

πρυτανείας του κυρίου Μουτζούρη η οποία λέει  ότι  εγκρίνει  την 

εισήγηση της συγκλητικής επιτροπής και των προέδρων των εννέα 

σχολών του ιδρύματος για την ένταξη των αποφοίτων της σχολής   

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος.  

Αυτό σημαίνει  ότι  το πολυτεχνείο ενωμένα και ενιαία  χωρίς να 

υπάρχει κάποια παραφωνία ενέκρινε το δίκαιο αίτημα μας.    

Αναφορικά λέω και για την αρχή διασφάλισης ποιότητας η οποία  

τον Μάρτιο του 2014 αξιολόγησε τη ΣΕΜΦΕ, τη σχολή μας,  και 

απεφάνθη ότι  η ένταξη της  σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών πρέπει  

να προωθηθεί ισχυρά σε όλα τα επίπεδα, εκτός από την ίδια την 

σχολή, το ΕΜΠ θα πρέπει να ρίξει  το βάρος προς την επίτευξη του 

στόχου αυτού.  

Η άποψη της επιτροπής είναι  ότι  η ένταξη και η συμμετοχή στο 

ΤΕΕ πρέπει  να είναι κυρίαρχη συνάρτηση του περιεχομένου σπουδών 

όπως γίνεται σε άλλες χώρες παρά τον τίτλο μαθημάτων ή 

διπλωμάτων.  

Τα υπόλοιπα αναφέρθηκαν εκτενώς και εμπεριστατωμένα από 

τους προηγούμενους ομιλητές και από το προεδρείο επομένως με βάση 
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όλα τα παραπάνω θέλο υμε αν ε ίναι εφικτό ακόμα και σήμερα να 

δώσετε μία θετική απάντηση και λύση στο πρόβλημά μας ώστε οι  

Διπλωματούχοι της  Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και Φυσικών 

Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Π ολυτεχνείου να εγγραφούν στο 

ΤΕΕ σε μία νέα ειδ ικότητα.   

Κλείνοντας να πω κάτι για το λογότυπο του Συλλόγου 

Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  

Φυσικών Επιστημών που είναι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων.   Αυτό 

υπάρχει σφραγίδα μας,  αυτό είναι το έμβλημά μας.  Πρόκειται για ένα 

τέχνεργο του 1
ο υ

 αιώνα  προ Χριστού το οποίο συγκεντρώνει  και  

συμβολίζει  την μέθεξη των επιστημονικών γνώσεων και τη σύνθεση 

αυτών στην υπηρεσία της διαχρονικής ανάγκης της ανθρωπότητας και 

τεχνολογική πρόοδο και ανέλιξη.   

Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο λοιπόν και μέσα απ’αυτό τον 

συμβολισμό, ερχόμαστε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και  

στην περίπτωση θετικής απόκρισης να συνεισφέρουμε και εμείς  στο 

διαχρονικό και ολοένα και πιο διευρούμενο ρόλο του σύγχρονου 

μηχανικού.   

Σας ευχαριστώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις,  είμαι εδώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ :  

Ωραία,  εκ μέρους των φοιτητών πράγματι στο πνεύμα της εισήγησης 

της κυρίας Μοροπούλου, αντιλαμβανόμαστε ότι  βρίσκεται κει  το 

επίκεντρο του ζητήματος και του προβλήματος που έχουν  οι φοιτητές 

και οι  απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο 

καλούμαστε να συζητήσουμε,  εμείς  το συζητάμε εδώ και καρό και  

υπάρχουν ας πούμε και οι  αντίστοιχες εισηγήσεις από πλευράς ΤΕΕ 

συγκλήτου, πολυτεχνείου και τα λοι πά, είναι ότι  συγκροτήθηκε μία  

σχολή στο πολυτεχνείο η οποία δεν κατοχύρωνε κανένα επαγγελματικό 

δικαίωμα.  

Άρα η πραγματική κουβέντα σε σχέση με το ας πούμε πολιτικό 

ζήτημα, είναι  το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το να υπάρχει  

σχολή η οποία δεν κατοχυρώνει κανένα επαγγελμα τικό δικαίωμα και  

μ’αυτή την έννοια  ο τρόπος με τον οποίον το θέτει  η εισήγηση είναι 

σωστός,  από τη στιγμή που μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι  πρέπει 

να κατοχυρώνεται επαγγελματικό δικαίωμα σε μία σχολή του 

πολυτεχνείου και να γίνει  διαβούλευση ακριβώς ε πειδή οι  ισορροπίες 

και οι  οριοθετήσεις σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και το πώς 
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αυτά κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν μπορούν να 

συμβούν  και θέλουν ας πούμε ειδικές διαδικασίες.   

 Ένα δεύτερο σημείο,  δεν πρόκειται  για ένα ζήτημα το οπο ίο 

είναι συγκυριακό.  Και έχει  ε ιπωθεί και από την εισήγηση και υπάρχει  

ας πούμε και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο συζητιέται.   

Δεν είναι συγκυριακό αντίθετα είναι  διαχρονικό,  με την έννοια 

ότι  κατ’ αρχήν ο φοιτητικός σύλλογος οι  σχολές οι  υπόλοι πες του 

πολυτεχνείου,  η σύγκλητος,  η διοίκηση της σχολής,  με ένα διαχρονικό 

τρόπο θέτει  το ζήτημα της αγωγής της σχολής στο ΤΕΕ χωρίς αυτό να 

άπτεται ας πούμε κάποιας ιδιαίτερης συγκυρίας του σήμερα, που 

μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Και με βάση 

και την προηγούμενη κουβέντα η οποία έγινε,  να καταλαβαίνω ότι  όλα 

αυτά μπορούν να απασχολούν το Σώμα.  

 Σε αυτά τα πλαίσια η σχολή έχει  κάνει  συγκεκριμένες ενέργειες  

οι  οποίες  καταλήγουν και αυτό έχει  προκύψει μέσα και από τη 

συζήτηση της ίδιας  της διοικούσας με βάση τα χαρτιά τα οποία έχουν 

αναρτηθεί όπως είπε προηγουμένως και η κα Μοροπούλου και τα 

έχουμε εμείς  διαβάσει και επεξεργαστεί ,  καταλήγει  στο ότι  όντως,  η 

Σχολή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με 

βάση ας πούμε μία πορεία χρόνων, μπορεί να καταλήγει στο ότι  θα 

πρέπει να εισαχθεί στο ΤΕΕ και άρα για να καταλήγω και να μην 

καταχραστώ το χρόνο, στην πραγματικότητα δεν νομίζουμε ότι  είναι 

ας πούμε ζήτημα να δούμε πως θα πρέπει να οριοθετηθούν γνωστικά 

αντικείμενα επιστημον ικά αντικείμενα σε σχέση με το πώς αυτά 

αντιστοιχούνται στα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Γιατί  ε ίναι μία κουβέντα που μπορεί  να μην τελειώνει ποτέ  όχι  

μόνο για κάποιον που είναι έξω από το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά 

ακόμα και  για αυτούς που είναι μέσα στο Τε χνικό Επιμελητήριο και με 

μία έννοια εμείς  καλούμε να υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα το οποίο 

αποτυπώθηκε και στην εισήγηση της κας Μοροπούλου, προκειμένου να 

εισαχθεί  η σχολή των   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σας ευχαριστούμε και για την παρουσία και καλώ στο βήμα τον 

κοσμήτορα της πολυτεχνικής σχολής του παν/μιου του Αιγαίου τον 

κύριο Κοκολάκη.  

 Θα μπορούσε να ακολουθήσει ο καθηγητής της πολυτεχνικής 

σχολής και πρώην πρόεδρος του ΤΜΟΔ ο Γιάννης ο Μίνης.   

Κος ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ :   
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Καλησπέρα και από εμένα, να ευχαριστήσω το προεδρείο που με 

προσκάλεσε και μας προσκάλεσε και μας έδωσε τη δ υνατότητα να 

απευθυνθούμε στην Αντιπροσωπεία.  Θα αποφύγω και εγώ τις  

λεπτομέρειες αλλά θα παραμείνω μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο 

Μίνη στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνι ση απαιτηθεί .    

Η πολυτεχνική σχολή ιδρύθηκε το 2017, σε αυτήν εντάχθηκαν τα 

3 τμήματα μηχανικών του παν/μίου Αιγαίου,  εγώ προέρχομαι από το 

τμήμα μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.   

Και εντάχθηκε σε αυτή  και το ΤΜΟΔ για τα οποίο μιλάμε 

σήμερα, το ΤΜΟΔ συνεργάστηκε από τις  αρχές  της 10ετίας του 2000 

με την μόνιμη επιτροπή παιδείας του ΤΕΕ και η κατεύθυνση που είχε 

δοθεί  τότε από τη μόνιμη επιτροπή παιδείας ήταν  ότι οι  νέοι  μηχανικοί  

που θα προκύψουν από αυτό το τμήμα μπορούν χωρίς να 

ανταγωνίζονται τις  άλλες ειδικότητες μηχανικών να δράσουν αυτόνομα 

ως μηχανικοί οικονομίας.   

Πάνω σ’αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε,  αναμορφώσαμε 

πλήρως το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ακολουθώντας όλες τις  

οδηγίες  της μόνιμης επιτροπής παιδείας και  καταλήξαμε σ’ ένα 

πρόγραμμα σπουδών που πιστεύουμε ότι  παρέχει  ένα πλήρες προφίλ 

μηχανικού και το οποίο εν τέλει  εγκρίθηκε το 2008 υπήρχε η θετική 

εισήγηση το 2008 γι’  αυτό το πρόγραμμα και από τη μόνιμη επιτροπή 

παιδείας.   

Επιπλέον έχουμε διασφαλίσει  ότι  υπάρχουν όλες οι  υποδομές των 

εργαστηρίων που απαιτείται για ένα τμήμα μηχανικών, έχουμε 

ενισχύσει το θεσμό της πρακτικής άσκησης,  έχουμε επίσης έχει  τα 

διπλώματα του τμήματος αναγνωρίζονται ως integrated masters  

σύμφωνα με τη νομοθεσία και όσον αφορά τους διδάσκοντες στο 

τμήμα, το 50% των μελών ΔΕΠΕ είναι διπλωματούχοι μηχανικοί,  

υπάρχουν όμως επιπλέον πέντε συνάδελφοι οι  οποίοι  διδάσκουν βάσει  

σύμβασης είναι ο ι  περίφημοι  407 για όσους είναι συνάδελφοι  και  

γνωρίζουν το πώς γίνονται  αυτά,  οι  οποίοι  είναι διπλωματούχοι  

μηχανικοί και κατ’  ουσίαν  είναι εν  αναμονή της πιστώσεων βάσει της 

οποίας θα μπορέσουν και αυτοί να ενταχθούν στα μέλη ΔΕΠΕ του 

τμήματος.  

Θα ήθελα να πω ότι  το τμήμα αυτό,  οι  απόφοιτοί του έχουνε 

πολύ υψηλή απασχολησιμότητα, όμως η ένταξή τους στο ΤΕΕ θα τους  

δώσει  πάρα πολύ σημαντική ώθηση ειδικά σε μία δύσκολη εποχή όπως 

είναι αυτή που διανύουμε αυτό τον καιρό,  πιστεύουμε ότι  η 

αναγνώριση του μέλους του ΤΕΕ είναι πάρα πολύ σημαντική για τους 
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αποφοίτους μας και επίσης ,  πιστεύουμε ότι  και το ΤΕΕ με αυτή την 

ευκαιρία θα ανοιχτεί  σε έναν νέο κλάδο, στον κλάδο αν θέλετε των 

μηχανικών της ανάπτυξης όπως εμείς  τους βλέπουμε.  

Δεν θα επεκταθώ στην αρχική μου εισήγηση, αν θέλετε 

ερωτήσεις τώρα σε μένα ή να μιλήσει  ο κος Μίνης.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Να μιλήσει και ο κος Μίνης και οι  ερωτήσεις να γίνουν και στους δυο.  

Κος ΜΙΝΗΣ ;  

Καλησπέρα σας είναι τιμή μου που απευθύνομαι για πρ ώτη φορά στην 

καριέρα μου στην Αντιπροσωπεία  του ΤΕΕ. Είμαι μηχανολόγος 

μηχανικός απόφοιτος του 1982 με καθηγητή και τον κύριο 

Πρωτονοτάριο.   Και είναι  ιδιαίτερα έτσι πραγματικά τιμή να 

απευθύνομαι σε σας.  

 Συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση του προεδρείου για 

ένταξη των αποφοίτων μας στο ΤΕΕ ως βασική ειδικότητα.  Θα ήθελα 

να κάνω μία αναδρομή αρχικά κατεύθυνση  που είχαμε ήταν  η ένταξη 

των αποφοίτων ως μηχανικοί  παραγωγής και  διοίκησης αλλά η 

μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο από 

το 2003 όπως ανέφερε και η πρόεδρος της αντιπροσωπείας,  ανέδειξε 

ότι  ενδεδειγμένη κατεύθυνση είναι  η ένταξη  των αποφοίτων του 

ΤΜΟΔ ως βασική ιδιότητα μηχανικών οικονομίας.   

 Θεραπεύουμε τις  εξής κατευθύνσεις.   Οι μηχανικοί της 

οικονομίας,  το f inancial  engineering δηλαδή το οποίο περιλαμβάνει  

κλασικές δραστηριότητες και κατευθύνσεις,  όπως η κοστολόγηση 

έργων, τα  οικονομικά έργων και κατασκευών αλλά και πιο σύγχρονες  

κατευθύνσεις όπως ο σχεδιασμός χρηματοοικονομικών προϊόντων, η 

ανάλυση λειτουργίας και συμπεριφοράς χρηματοοικονομικής αγοράς,  η  

ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου,  βελτιστοποίηση 

απόδοσης επενδύσεων, διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και 

τα λοιπά.  

 Επίσης η κατεύθυνση μηχανικής της διοίκησης,  δηλαδή το 

engineering management  θεραπεύουμε κατευθύνσεις ,  θεραπεύουμε 

δραστηριότητες όπως η επιστημονική υποστήριξη λήψης αποφάσεων, ο 

σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης,  χρονικός και τεχνικοοικονομικός 

προγραμματισμός έργων,  τεχνικές επιστήμης της διοίκησης,  

σχεδιασμός και διοίκηση συστημάτων εφοδιαστικής στην οποία έχω 

την τιμή να είμαι και πρόεδρος του εθνικού συμβουλίου 

ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης εφοδιαστικής,  σχεδιασμός 
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προγραμματισμός διοίκησης τμηματοπαραγωγής και διαχείριση 

καινοτομίας και τεχνολογίας.  

 Θα ήθελα να πω ότι  οι  προϋποθέσεις  που ανέφερε ο κοσμήτορας, 

έχουμε ευλαβικά δουλέψει  για να πετύχουμε αυτές τις  προϋποθέσεις 

και το πρόγραμμα σπουδών μας εκτός από τη συνεργασία,  την πολύ 

γόνιμη και συνεχή συνεργασία επί πέντε έτη νομίζω για τη 

διαμόρφωση του προγράμματος από το 2003 ως το 2008 κυρία  

Πρόεδρε,  έχει  μοντελοποιηθεί  σε σχέση σαν benchmarks δηλαδή 

πήγαμε σημαντικά σχετικά τμήματα διεθνώς,  αναφέρω δύο από την 

Αμερική,  το Department  of  Management  Science  Engineering  του 

Stanford ,το Department  for  … Research and Financial  Engineering του  

Princeton και  και  δύο  από  την  Ευρώπη ,  το  Engineering Economics & 

Management Department του  University of  Oxford και  το  Economics  

& Management του  Technical  Univers i ty of  Berl in.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κοσμήτορα και τον πρώην πρόεδρο του 

ΤΜΟΔ;  Υπάρχουν ερωτήσεις;   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . . .  

. . . . . . . . . . :   

Δεν συζητάμε αυτό,  θες και καλά να διασφαλίσεις , -   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Νομίζω ότι  και νομικά και ουσιαστικά σας απαντήσαμε, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Όχι αυτά ήταν πολύ παλιά,  ήταν  διάφορα σενάρια που κινούντο,  

σήμερα έχει  αλλάξει το τοπίο,  έχει  ωριμάσει το θέμα αλλά έχει  

ωριμάσει  με ένα τρόπο που δεν μπορούμε εμείς  να δημιουργήσουμε 

δεδικασμένα πριν αποτελούν συναδέλφους μας,  δεν επιτρέπεται.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Καμία σχέση.  

. . . . . . . . . . :   

(Εκτός μικροφώνου)  . .  θα έπρεπε να αφαιρεθεί  αυτό το κείμενο. . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Μα δεν μπορούμε επιλεκτικά να αφαιρέσουμε ιστορικά κείμενα. Δεν 

μπορούμε.    

. . . . . . . . . . :   

Αυτό εδώ είναι,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Αυτό δεν γίνεται,  δηλαδή δεν μπορώ να κάνω λαθροχειρία.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Δεν είπα τέτοιο θέμα ούτε για αστείο δεν  το εισηγούμαι,  όχι .  Είπα 

ξεκάθαρα ότι  αναφέρουμε όλα τα ιστορικά κείμενα για να καταλάβατε 

ότι  υπήρξε βάσανος επί  του θέματος.  Δηλαδ ή ακόμα και όταν ήρθαν 

που ήταν  οι  μηχανικοί οικονομίας και  διοίκησης ενώ σήμερα συζητάμε 

να ενταχθούν ως μηχανικοί οικονομίας πέρασε από μία  διαδικασία 15 

χρόνων, τροποποιήθηκε το όνομα στο ΣΑ ΠΕ έγινε η πολυτεχνική 

σχολή, έγιναν   απίστευτες διεργασίες για να συζητάμε σήμερα.   

Αλλά και πάλι,  θα ήταν μια προκατάληψη εάν εμείς  σήμερα  

βάζαμε θέμα να έχουν αυτά τα δικαιώματα. Δεν θα επιτρεπότανε 

δηλαδή. Εάν είναι μέλη του ΤΕΕ θα μπουν στην διαβούλευση με τους 

ίδιους όρους που μπήκανε και άλλοι.  Ξεκάθαρα Δεν υπάρχει άλλη 

διαδικασία καθαρή και ακριβοδίκαιη.  Και δεν, -  Εγώ τουλάχιστον δεν  

μπορώ ούτε νομικά ούτε ουσιαστικά να κάνω κάποια λαθροχειρία επί  

του θέματος.   

 Λοιπόν υπάρχει ερώτηση από το συνάδελφο Κυριακόπουλο;  Ναι.  

Δύο ερωτήσεις έχουμε.  Ωραία.  Τρεις.   

 Ο συνάδελφος Κυριακόπουλος.  Τι νούμ ερο είσαι;   

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:   

Κυρία Πρόεδρε είναι κοινή η ερώτηση και για τις  δύο σχολές,  

περιγράψατε όλοι  οι  ομιλητές  μία εξελικτική πορεία ώσπου να 

φτάσουμε να καλύπτουν τις  προϋποθέσεις που με μεγάλη σαφήνεια 

διατυπώσατε στην αρχή του λόγου σας για να  γίνουν μέλη του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.   

 Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους  αποφοίτους που ήταν  τα 

προηγούμενα χρόνια; Και αν ναι,  ποια είναι αυτή;   

Κα ΤΖΑΝ  

ΝΙΝΗ :   

Ως προς αυτό  υπάρχει μέριμνα και έχει  γίνει  μακριά συζήτηση για την 

μεταβατικότητα της διάταξης.  Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια μεταβατική 

διάταξη στην τροποποιητική η οποία θα καταλαμβάνει και τους  
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αποφοίτους των ετών οι  οποίοι ,  τους  ήδη αποφοίτους ώστε και αυτοί  

να μπορέσουν να αποτελέσουν μέλη του ΤΕΕ.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Επ’αυτών, όχι ,  όχι ,  επ’ αυτών, είχαμε τοποθετηθεί παλιότερα όταν 

άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών και θα μας απαντήσουν οι  εκπρόσωποι  

της σχολής,  είχαμε τοποθετηθεί ότι  εμείς  θα θέλαμε σε μία μεταβατική 

περίοδο να καλύψουν τα μαθήματα  αυτά όλοι και επειδή τότε ήταν  

μόλις ε ίχαν αρχίσει  να βγαίνουν απόφοιτοι θα ήθελα να ακούσω τι  θα 

μας πουν.   

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Θα μιλήσω για το ΤΜΟΔ μόνο φυσικά, οι  διαφοροποιήσεις που έχουν 

γίνει  στο πρόγραμμα σπουδών έγιναν περίπου ολοκληρώθηκαν άρχισε 

η διαφοροποίηση από το 2003, και ολοκληρώθηκαν το 2005.  Από το 

2005 και μετά δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών σχετικά έχει  μείνει  

αμετάβλητο, φυσικά εξελικτικά τα προγράμματα σπουδών 

εξελίσσονται,  αλλά οι  βασικές διαφοροποιήσεις έχουν γίνει  ως το 

2005.  

 Στα θέματα στα βασικά θέματα του μηχανικού, δηλαδή στο 

υπόβαθρο μαθηματικά, φυσική, χημεία είναι απαράλλακτο, στην  

επιστήμη του μηχανικού έχουν προστεθεί  κάποια αντικείμενα, κάποια 

θέματα δηλαδή έχουμε 11 μαθήματα επιστήμης του μηχανικού δεν 

θυμάμαι πόσα είχαμε παλαιότερα, είχαμ ε γύρω στα 7 ή 8,  μετά 

υπάρχουν μαθήματα πληροφορικής 7 μαθήματα τα οποία  τα είχαμε από 

την αρχή.  

Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων είναι  το υπόβαθρο του μηχανικού 

οικονομίας το οποίο είναι 20 μαθήματα και τα οποία αυτά εξελικτικά 

έχουν αλλάξει και συνεχίζουν ν α αλλάζουν αλλά με μικρές 

διαφοροποιήσεις.   Και μετά είναι  οι  δύο κατευθύνσεις,  στην αρχή 

είχαμε 3 και με την  υπόδειξη,  όχι  υπόδειξη ,  με τη συζήτηση με το 

ΤΕΕ ήταν  συνεργασία,  δεν υπήρχε θέμα  υπόδειξης,  έχουν γίνει  2  

κατευθύνσεις.  Της μηχανικής της οικον ομίας,  το f inancial  engineering 

δηλαδή και μηχανική της διοίκησης,  το management  engineering ,  εκεί  

έχουν γίνει  αρκετές τροποποιήσεις,  μέχρι το 2005.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η ερώτηση του συναδέλφου Κυριακόπουλου αφορούσε στο αν αυτά τα 

μαθήματα τα έχουν παρακολουθήσει όλοι οι  απόφοιτοι της σχολής.    

Κος ΜΙΝΗΣ :  



72 

 

Σίγουρα από το 2005 και μετά,  από το 2001 που άρχισε η σχολή μέχρι 

το 2005 τα βασικά μαθήματα τα έχουν παρακολουθήσει.  Υπάρχουν 

ορισμένα που δεν έχουν παρακολουθηθεί.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κος ΜΙΝΗΣ :  

Ακριβώς δηλαδή τα θέματα της  επιστήμης του μηχανικού που ήταν  σε 

μικρότερα έτη,  το 2
ο
 και 3

ο
 έτος συνήθως που διδάσκονται,  μερικά 

μαθήματα δεν τα έχουν διδαχτεί .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.  Νίκο τι  νούμερο είσαι;  

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ :   

Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία,   δεν θα 

τοποθετηθώ τώρα προφανώς, θα τοποθετηθώ μετά και για διάφορα 

ζητήματα που προκύπτουν νομικά ή αν τα χαρακτηρίσουμε νομικά.  

Τέλος πάντων, εγώ θέλω το εξής,  δ ιάβασα αυτά που μας έχετε 

στείλει  και την παρουσίαση που μας έχετε κάνει ,  είδα ότι  έχετε αν το 

κατάλαβα καλά αυτή τη στιγμή όπως έχει  διαμορφωθεί  το πρόγραμμα 

από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον 23 μαθήματα τα οποία είναι της 

κατεύθυνσης του μηχανικού εν γένει  μαζί  με τα  βασικά, δηλαδή τα 

μαθηματικά και οτιδήποτε άλλο θεωρείται μάθημα κορμού, μάθημα 

βάσης,  ήθελα να ρωτήσω πόσα μαθήματα μηχανικού πέρα από τα 

βασικά μαθηματικά και τα λοιπά, είναι στο υποχρεωτικό πρόγραμμα.   

Με ενδιαφέρει συγκεκριμένα το υποχρεωτικό πρόγραμμα δεν 

ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά ή τα κατ’ 

επιλογήν,  αυτό που θέλω πιο πολύ είναι μία ερώτηση η οποία θέλω να 

απαντήσετε όπως νομίζετε,  είναι η εξής,  πως βλέπετε εσείς  τη σχολή, 

πως βλέπετε εσείς  και οι  απόφοιτοι την ενασχόλησή σας και όλη σας 

την σταδιοδρομία,  τα πράγματα με τα  οποία ασχολείστε γιατί   

ουσιαστικά αυτό είναι που σας χαρακτηρίζει ,  ουσιαστικά αυτό είναι με 

βάση αυτό είναι που είναι το πιο σωστό να κινηθείτε.  

Αντιλαμβάνομαι  σίγουρα ότι  είσαστε σ’ ένα μετέωρο πράγμα 

έχετε ταλαιπωρηθεί,  μετέωρο,  συγνώμη, μην το πάρετε λάθος,  έχετε 

ταλαιπωρηθεί εν πάση περιπτώσει,  αυτή ήταν  η πρώτη μου ερώτηση 

λοιπόν,  μάλλον η 1
η
 μου ερώτηση είναι για τα μαθήματα, η 2

η
 

ερώτηση είναι πως βλέπετε εσείς  την ενασχόλησή σας και αν ανήκετε,  

αν θεωρείτε ότι  ανήκετε στον τεχνικό κλάδο και γιατί  και η 3
η
 

ερώτηση είναι γιατί  δεν  προτιμάτε πλέον να κατευθυνθείτε προς μία 

ήδη υπάρχουσα ειδ ικότητα, τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης 
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οι οποίοι  έχουν ενταχθεί  και έχουν  και λάβει μόλις και κάποια 

συγκεκριμένα δικαιώματα.  

Κος  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ :   

Ωραία,  όσον αφορά τα μαθήματα αυτά που είναι όπως θα λέγαμε core 

μηχανικού που είναι υποχρεωτικά, είναι 9 τον αριθμό, και θα αναφέρω 

ορισμένα ενδεικτικά,  όπως στατική,  θερμοδυναμική, αντοχή υλικών,  

δυναμική κινηματική,  συστήματα αυτόματου ελέγ χου, μηχανική 

περιβάλλοντος,  συστήματα παραγωγής ηλεκτρολογία ηλεκτρονική. Και 

είναι 9  τον αριθμό, είναι  όπως τα είχαμε συζητήσει  με την μόνιμη 

επιτροπή  παιδείας .   

 Όσον αφορά την ένταξή μας σε ξεχωριστό κλάδο, εμείς  βλέπουμε 

δύο πράγματα. Το ένα αφορά την όλη στρατηγική που υπήρχε από την 

αρχή και το πρόγραμμα μας σπουδών έχει  δομηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση και δεν πιστεύουμε ότι  θα είναι σκόπιμο να γυρίσουμε 

πίσω σ’  αυτό.    

Το δεύτερο είναι διότι  πιστεύουμε ότι  έχει  να ωφεληθεί πέρα από 

τους δικούς μας  απόφοιτους και το ΤΕΕ ανοίγοντας σε καινούργιες  

ειδικότητες,  ε ιδικά αυτή την εποχή που αυτοί οι  τομείς όπως τα 

χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία έχει  αλλάξει ριζι κά αυτούς τους  

τομείς και έχουν  γίνει  αμιγώς ηλεκτρονικοί και θα γίνει  εντονότερο 

και το μέλλον .  

 Όσον αφορά την τεχνικότερη οπτική του τμήματος θα ήθελα τον 

καθηγητή κύριο Μίνη να τοποθετηθεί.  

Κος ΜΙΝΗΣ :  

Επιπλέον των μαθημάτων που ανέφερε ο κοσμήτορας στις  δύο 

κατευθύνσεις υπάρχουν υποχρεωτικά κατεύθυνσης που είναι μαθήματα 

μηχανικού, θα έλεγα πάνω  από το 60% των υποχρεωτικών 

κατεύθυνσης είναι μαθήματα μηχανικού.  

 Τώρα για την 2
η
 ερώτηση σας,  όσον αφορά πως νιώθουν οι  

απόφοιτοί  μας βασικά γιατί  οι  απόφοιτοί μας θα ενταχθούν στο ΤΕΕ 

αλλά πως νιώθουμε γενικά σαν κοινότητα, σαν τμήμα δηλαδή και σαν 

απόφοιτοι.   

 Κοιτάξτε,  ένα δείκτη που θα σας δώσω είναι η 

απασχολησιμότητα. Μέσα στα δυο χρόνια από αποφοίτηση,  έχουμε 

85% απασχολησιμότητα των αποφοίτων μας και οι  απόφοιτοί μας λόγω 

της περιφερειακής χωροθέτησης του τμήματος,  κυρίως την εποχή της 

κρίσης ε ισέρχονται  στο τμήμα με χαμηλές βάσης.   

Όταν αρχίσαμε οι  βάσεις ήταν  17.000. Λόγω της  κρίσης,  φυσικά 

προτιμώνται τα τμήματα που ειπώθηκε προηγουμένως του κέντρου και  
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παρ’ όλα αυτά, έχουμε κατορθώσει με εισαγωγή με χαμηλή βάση να 

βγάζουμε μηχανικούς.  Να βγάζ ουμε μηχανικούς το 85% των οποίων 

βρίσκουν απασχόληση μέσα στα 2 χρόνια από την αποφοίτησή τους.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Σε ποιο αντικείμενο;  

Κος ΜΙΝΗΣ :  

Σε διάφορα αντικείμενα αν θέλετε να σας πω έτσι σταχυολογικά, ναι 

φυσικά, σταχυολογικά χρηματοοικονομική ανάλυση, διοίκηση έργων 

και προγραμμάτων, διαχείριση καινοτομίας,  διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων σύμβουλοι επιχειρήσεων, διοίκηση 

τεχνικών βιομηχανικών και επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι  

πληροφορικής,  στελέχη εφοδιαστικής.  Δεν είναι  υπάλληλοι,  

υπάλληλοι,  δεν είναι self -employed αν θέλετε.   Καλά φυσικά σε 

τεχνικούς κλάδους.    

 Άρα νιώθουμε πολύ καλά, φυσικά η ερώτησή  σας μου έδωσε ένα 

πάτημα, ναι στελέχη, ακριβώς.  Μπράβο. Μου έδωσε ένα πάτημα έτσι 

να περιαυτολογήσουμε αλλά πραγματικά νιώθουμε πολύ περήφανοι και 

το 3
ο
 θέμα που θίξατε για τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης 

και γιατί  θεωρούμε ότι  η ένταξη μας συμφωνούμε δηλαδή με την 

εισήγηση του προεδρείου σαν ένταξη σαν βασική ειδικότητα.  

Ανέφερε το 80%  της απάντησης που ανέφερε ο κοσμήτορας,  θα 

ήθελα να πω ότι  θα χάναμε και τον χαρακτήρα μας,  δηλαδή χρειάζεται 

η χώρα μηχανικούς της οικονομίας.  Αυτή είναι η πεποίθησή μας.  

Ορισμένα θέματα όπως ανέφερε και ο κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ 

θεραπεύονται.  Από άλλα τμήματα και μηχανικών παραγωγής  και  

διοίκησης.   

 Αλλά στην καρδιά του f inancial  engineering  είμαστε το μόνο 

τμήμα θεωρούμε,  στην καρδιά f inancial  engineering και νομίζουμε ότι 

η χώρα έχει  ανάγκη από αυτή τη βασική ειδικότητα.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ θα ήθελα να πω στο Νίκο τον Ανδρεδάκη πο υ έκανε την ερώτηση 

ότι  δεν ε ίναι μόνο 23,  24 εδώ κατά το πρόγραμμα τα βασικά μαθήματα 

μηχανικής.   Και τα υπόλοιπα μαθήματα δηλαδή τα 7 της 

πληροφορικής,  τα  20 του υποβάθρου μηχανικών οικονομίας και 

διοίκησης,  τα 21 της κατεύθυνσης μηχανικών οικονομίας και  τα 21 της 

διοίκησης είναι μαθήματα μηχανικού.  Εξ’  ου και το Υπουργείο 

Παιδείας αναγνώρισε την αναγκαιότητα ίδρυσης πολυτεχνικής σχολής 

με αυτήν τη σχολή να συμπεριλαμβάνεται στον πυρήνα των τριών που 

δίνουν δίπλωμα.   
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 Επειδή όμως πραγματικά είναι ανέκδο το για μας η έννοια  

μηχανική της οικονομίας θα σας πω πολύ γρήγορα τους τίτλους των 

μαθημάτων όπως τους ανήρτησα και είναι αναρτημένοι και στο 

παν/μιο του Αιγαίου.  Δεν μιλάω για  τα βασικά μαθήματα μηχανικής 

πληροφορικής μιλάω για της μηχανικής οικονομίας.  

Μακροοικονομική,  εφαρμοσμένη μικροοικονομική, οργάνωση 

και διοίκηση επιχειρήσεων, πιθανοθεωρητικά μοντέλα, γενική 

λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, διοίκηση έργων,  

επιχειρησιακές εφαρμογές ΗΥ, οικονομετρία,  επιχειρησιακή έρευνα, 

θεωρία και εργαστήρια.  Χρηματοοικονομική ανάλυση, βιομηχανική 

οργάνωση και θεωρία παιγνίων, στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμός.   

. . . . . . . . . . :   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) Είναι  εδώ ο κος καθηγητής . . .  αφήστε 

να μιλήσει. . .    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ανάλυση δεδομένων, προσομοίωση κοστολόγηση, ανάλυση αποφάσεων 

και μηχανική γνώσεων, διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας,  

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,  μάρκετινγκ,  διεθνής 

μακροοικονομική και χρηματοοικονομική, επιχειρησιακή έρευνα 2,  

ανάλυση διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, τ ραπεζικά 

προϊόντα και υπηρεσίες,  χρηματοοικονομική οικονομετρία,  χρήμα 

πίστη τράπεζες,  διαχείριση χαρτοφυλακίου,  παράγωγα και νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα,  ανάλυση κόστους οφέλους και  

επενδυτικές αποφάσεις,  στοχαστικά μοντέλα,  αξιολόγηση 

επιχειρήσεων, εξαγορές και  συγχωνεύσεις,  προσομοίωση 

χρηματοοικονομικών σεναρίων, μοντελοποίηση, ανάλυση και  

σχεδιασμός στοχαστικών συστημάτων διοίκηση λειτουργιών,  

σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων, συστήματα 

διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, διαχ είριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας,  συστήματα παραγωγής,  αξιοπιστία συστημάτων, συστήματα 

ποιότητας,  διοίκηση δικτυακών επιχειρήσεων και  ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα.  

 Όχι τα  διαβάζω γιατί  γίνονται ερωτήσεις σαν να μην πρόκειται  

για αντικείμενα μηχανικών.  Δεν θεώρησα ότι  ήταν  απαραίτητο,  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

. . . . . . . . . . :   



76 

 

(εκτός μικροφώνου)  514.  Με κάλυψε τις  περισσότερες ερωτήσεις ο  

συνάδελφος,  ίδιες ερωτήσεις θα έκανα, αλλά δεν πείστηκα ότι  και με 

αυτά που είπε και  . .  τα μαθήματα που ανέφερε,  ποια  μαθήματ α τα 

οποία κάνετε εσείς  που δεν καλύπτονται από αλλού,  δηλαδή ποιο 

γνωστικό αντικείμενο δεν  καλύπτεται από άλλη ειδικότητα. Ίσα ί σα 

βλέπω σας λείπει  και παραγωγή.  Δηλαδή όσοι ,  που δεν καλύπτονται 

τα δικά σας από άλλες ειδικότητες,  αλλά σας λείπει  και παραγωγή και 

μηχανικός  σημαίνει ,  μελέτη και η κατασκευή.  Στη δικιά σας 

περίπτωση είναι ας το πούμε μελέτη και παραγωγή.  

Κος ΜΙΝΗΣ :  

Ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι πολύ σημαντική γ ια μένα γιατί  

ασχολούμαι με την παραγωγή και δ ιδάσκω την παραγωγή, επομένως  

υπάρχουν συστήματα παραγωγής,  σας διαβεβαιώ στο πρόγραμμα, 

απλώς δεν τα δ ιάβασε όλα η, -  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

Κος ΜΙΝΗΣ :  

Τα έχετε δει  τα  συστήματα παραγωγής είναι στο 8
ο
 εξάμηνο τα 

συστήματα παραγωγής τα έχουμε στο 8
ο
 εξάμηνο και τα  διδάσκω εγώ.  

Και επίσης,  τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πάλι στο 8
ο
 

εξάμηνο και τα διδάσκω εγώ.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

 (εκτός μικροφώνου)  Εμείς θα κάνουμε έλεγχο αν σπουδάζουν 

μηχανικοί;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Κλαδάκης.  Έχει δίκιο ο συνάδελφος Κρεμαλής.  Έχει  

δίκιο.   

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το είπαμε επανειλημμένα συνάδελφε Κρεμαλή.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ο συνάδελφος Κλαδάκης έχει  το λόγο.  Ο συνάδελφος Κλαδάκης.  Τι 

νούμερο έχετε συνάδελφε;  

Κος ΚΛΑΔΑΚΗΣ :  
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Έστω ότι  ψηφίζουμε σήμερα να μπουν και οι  δύο σχολές μέσα στο 

ΤΕΕ, να ρωτήσω, τροποποιείται ο νόμος και προβλέπει την ένταξη και 

των  δύο σχολών, οπότε εκκρεμεί ένα προεδρικό διάταγμα αν κατάλαβα 

καλά μετά για να καθοριστεί  το πρόγραμμα σπουδών. Επί του οποίου 

βέβαια δεν αναφέραμε τίποτα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα, με 

συγχωρείτε.  

 Λοιπόν,  υπάρχει δυνατότητα νομική αυτό το προεδρικό δι άταγμα 

να τροποποιήσει το 99; Γιατί  αλλάζουν κυβερνήσεις,  αλλάζουν χίλια 

δυο πράγματα. Και να στερηθούνε δικαιωμάτων κάποι οι  άλλοι 

μηχανικοί που τα έχουν  σήμερα;  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Όταν θα τροποποιηθεί  η διάταξη του 4439 για να προστεθεί  η 

συγκεκριμένη ειδικότητα εκεί  θα δοθεί  νομοθετική εξουσιοδότηση από 

το νόμο αυτό η οποία θα λέει  ότι  με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται 

οι  επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα δικαιώματα ή όπως θέλετε να 

τα ορίσουμε της συγκεκριμένης σχολής.   

 Άρα το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί δεν θα μπορεί να 

εκφεύγει  του περιεχομένου αυτού ούτε του περιγράμματος αυτού, θα 

πρέπει λοιπόν το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα από την άποψη 

της εξουσιοδότησης,  να κάνει  ακριβώς αυτό που λέει  η 

εξουσιοδότηση. Αν κάνει  κάτι  παραπάνω απλά θα βγει  

αντισυνταγματικό γιατί  αντιβαίνει  στη διάταξη 43 του συντάγματος.   

. . . . . . . . . . :  

(Εκτός μικροφώνου) σαν να λέμε ότι  δεν μπορεί να τροποποιηθεί  το 

προηγούμενο το προεδρικό διάταγμα πότε;  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Το υφιστάμενο το 99 του 18 για να τροποποιηθεί  θα πρέπει να  υπάρξει  

μία νομοθετική πρωτοβουλία όχι  όμως αυτή με την οποία θα προστεθεί  

μία σχολή, εκτός και αν το λέει  μέσα η ίδια η διάταξη ότι  δίνεται, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Εκτός αν το ΣΤΕ κάνει . . .  διάταξη.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Το ΣΤΕ δεν είναι δυνατόν να γ νωμοδοτήσει και να πει ,  είναι καλό το 

περιεχόμενο του σχεδίου που μας φέρνετε αλλά τροποποιήσετε και το 

99 θα έπρεπε να το έχει  πει  τώρα. Αυτή η τύχη του κάθε προεδρικού 

διατάγματος ε ίναι γνωστή και συγκεκριμένη. Ήδη τούτο το 99 έχει  

πάρει και αυτό την διαδρομή του ως προς τις  πιθανές αιτήσεις  

ακυρώσεως, αλλά σίγουρα ό,τι  είχε να πει  το συμβούλιο επικρατείας 

για το 99 το ε ίπε.    
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Δεν μπορεί εξ’ αφορμής άλλου προεδρικού διατάγματος να 

τοποθετηθεί για το 99 το είπε και σωστά . . .  επεξεργασίας και θα το 

ξαναπεί εν  όψει  και των δικών, αν  προκύψουν δίκες,  γιατί  και το λέω 

γιατί  είμαστε μέσα στο εξηκονθήμερο της προθεσμίας.  Μέχρι 5 

Ιανουαρίου.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Κρητικός.  Τι νούμερο έχετε;  

Κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ :    

Λοιπόν  θα κληθούμε να ψηφίσουμε με συγκεκριμένη εισ ήγηση που 

λέει   ζητάμε να τροποποιηθεί  ο νόμος,  για να εγγραφεί ως βασική 

ειδικότητα, και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία για καθορισμό 

σύμφωνα με αυτό το νόμο, θέλω να επανέλθω διότι  είναι διττό και στο 

νόμο τον εξουσιοδοτικό και στο προεδρικό διάταγμα π οια είναι η 

διαδικασία που αλλάζουν οι  βασικές ειδικότητες.   

 Οι βασικές ειδικότητες αλλάζουν με προεδρικό διάταγμα με 

διαδικασία που προβλέπεται στον καταστατικό νόμο 1486 του 84.  Δεν 

αλλάζουν με αλλαγή του νόμου.  Δεν μπορούμε να . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Αγαπητέ συνάδελφε αυτό ίσχυε,   

Κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ :    

Εξακολουθεί και ισχύει  κατά τη γνώμη μου  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Αυτό ίσχυε όμως  

Κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ :    

Θα δημιουργήσουμε χρόνο καθυστέρησης  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όταν ο Υπουργός, -  Όχι δεν υπάρχει  καθυστέρηση. Όταν ο Υπουργός 

υποδομών  αποφάσισε να αναγνωρίσει τις  4 νέες ε ιδικότητες τις  

αναγνώρισε αμέσως με τροποποίηση και μετά κατ’ επέκταση 

τροποποιήθηκε και  το Π.Δ.  

Κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ :    

Και το προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμο αυτό,  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Δεν συζητάμε,  συγνώμη, δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή  

Κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ :    

Οι ειδικότητες όχι  συζητάμε τη διαδικασία ένταξης βασικής 

ειδικότητας στο ΤΕΕ. Λοιπόν,  και τη συζητάμε με ένα νομικό πλαίσιο.   

Και δεν μπορεί εμείς  να λέμε . . .   
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Όχι δεν μπορείτε να το πείτε εσείς .    

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :  

Προβλέπονται οι  ειδικότητες στον 4439 στο άρθρο 29;  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . .  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :  

Προβλέπονται.  Όχι να σας εξηγήσω, προβλέπονται  οι  υπόλοιπες 

ειδικότητες στον 4439;  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :  

Οι ειδικότητες, -   

. . . . . . . . . . :  

Είναι λάθος αυτό.   

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . .  είναι πως εισάγεις  στο ΤΕΕ και το είπε ο  

Θόδωρος και εγώ το είχα πει  προηγουμένως . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  η διαδικασία γ ια τα επαγγελματικά 

δικαιώματα,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφοι θα μπορούσαν να γίνουν όλα παράλληλα αλλά επειδή η 

πρόσφατη, επειδή η πρόσφατη διαδικασία είναι αυτή,  αναφερόμαστε 

στον 4439. Θα παρακαλέσω να δηλωθούν ομιλητές  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Μία  ερώτηση μπορώ να κάνω;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Και άλλη ερώτηση;   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .   

. . . . . . . . . . :   

Κατ’αρχήν το ότι  κάνουμε ερωτήσεις είναι καλό δεν σημαίνει  ότι  

είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά ενός πράγματος και τα λοιπά. Η δική μου 
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ερώτηση είναι η εξής.   Και θέλω να μου απαντήσετε εσείς  κυρία  

Μοροπούλου.  Γύρω στο 1999 2000 είχε έρθει  στο πολυτεχνείο μία,  

είχε  τεθεί  μετά που είχε εγκριθεί  η σχολή του ΣΕΜΦΕ μία πρόταση για 

μηχανικών σαν οικονομίας κάπως έτσι δεν θυμάμαι τον πλήρη τίτλο 

Έχω κάπου κρατήσει τα χαρτιά,  στο πολυτεχνείο.  

 Αυτό δεν θυμάμαι πόσο είχε προχωρήσει,  νομίζω είχε έρθει  στη 

σύγκλητο και δεν  είχε προχωρήσει τελικά,  πάνε πολλά χρόνια όπως 

καταλαβαίνετε δεν  θυμάμαι ακριβώς το τι  είχε γίνει .  Θα ήθελα να 

ρωτήσω,  γιατί  αυτό στο πολυτεχνεί ο δεν προχώρησε και αν είχατε τότε 

κάποια θέση. Ο,τι  μπορείτε να θυμάστε και εσείς  και ό,τι  μπορείτε να 

κάνετε ως κρίση, έτσι;  Αυτά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Νομίζω Νίκο ότι  μπορώ να στο απαντήσω προσωπικά εκτός  

διαδικασίας,  διότι  δεν έχει  καμία σχέση με το θέμα τ ο οποίο συζητάμε.   

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ:   

Κυρία Μοροπούλου να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ:   

Λοιπόν,  θα ήθελα να σας απαντήσω για το 4439 αναφέρονται όλες οι  

ειδικότητες των μηχανικών, λέει  τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις  

ακόλουθες ειδικότητες.  Και τις  αναφέρει.  Εδώ λοιπόν δεν θα 

μπορούσαμε εφόσον αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία,  αναλαμβάνετε 

μάλλον την πρωτοβουλία ένταξης 2 νέων σχολών δεν θα μπορούσε να 

παραληφθεί και να περάσει με προεδρικό διάταγμα.  

Θα μπορούσε ενδεχομένως εάν ε ίχε σχετική νομοθετική 

εξουσιοδότηση αλλά η κατοχύρωση της ένταξης θα πρέπει  να γίνει  

κατ’ ίσους όρους με τ ις  προηγούμενες.  Εδώ πέρα λοιπόν αναφέροντας 

τις  ειδ ικότητες το ορθόν,  το νομικά ορθόν είναι να περάσει η 

νομοθετική διάταξη.  

Θα μπορούσε ξαναλέω να  μπει και με το προεδρικό διάταγμα 99,  

αλλά εκεί  θα ετίθετο ένα ζήτημα νομοθετικής εξουσιοδότησης.  Εφόσον 

η ίδια η διάταξη του 4439 δίνει  νομοθετική εξουσιοδότηση για τα  

επαγγελματικά δικαιώματα, αν θα ήθελε να εντάξει  και νέες σχολές θα 

μπορούσε να το πει .  

Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική εξουσιοδότηση είναι αίολο το 

να περάσει με προεδρικό διάταγμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι  ίσως 

ενδεχομένως νάναι  πιο ελαφρά η διαδικασία.   

. . . . . . . . . . :   
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(εκτός μικροφώνου)  . . .    

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ:   

Μπορεί το προεδρικό διάταγμα, το  προεδρικό διάταγμα μπορεί να τα 

λέει ,  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Εντάξει νομίζω εξαντλήθηκε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Να τοποθετηθούν οι  ομιλητές.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

. . . . . . . . . . :   

Εμείς ευχαριστούμε.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Να ζητήσει το προεδρείο ομιλητές  και για να μην έχουμε παρεξήγηση 

θα αρχίσουμε από εδώ.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Οι ομιλητές,  σας παρακαλώ, οι  ομιλητές θα τοποθετηθούν και στα δύο 

θέματα, οι  ψηφοφορίες θα είναι διαφορετικές.   Λοιπόν παρακαλώ να 

ξεκινήσει ο  κατάλογος των ομιλ ητών.    

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα διότι  σήμερα έχουμε πάρα πολλά 

θέματα. Σας παρακαλώ κύριε  συνάδελφε.  Πολλές  φορές πηγαίνουμε 

και τρώμε χωρίς να διακόψουμε.  Δηλώστε ποιοι  θέλετε να 

τοποθετηθείτε.   Ποιοι  θέλετε.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Ξεκινάω. Παπαγιαννίδης,  Ανδρεδάκης,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κρεμαλής.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Μάλλον και στα δυο εντάξει .  Κρεμαλής.  Κυριακόπουλος,  Μπούκη,  

Μπούκη είναι η τελευταία,  καλά θα πούμε και τους . .  συνάδελφε μου 

ξαναλές το όνομα; Βενέρης να ι.   Βενέρης.  Συνάδελφε όνομα; 

Γιαννόπουλος.   Ο Πρωτονοτάριος,  Γεναδάκης.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αθανασόπουλος.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Αθανασόπουλος.  Το έγραψα Αθανασόπουλος.  Λοιπόν Πρωτονοτάριος,  

Μοροπούλου, Στασινός.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι εγώ.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Πρωτονοτάριος.  Ξιφαράς.  Μήλης.  Στασινός.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ στο τέλος.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Αθανασόπουλος Τσιμπουκάκης.  Όχι  θα ξαναδιαβάσω να μην έχουμε 

παρεξηγήσεις.  Είναι άλλος; Λοιπόν.  Παπαγιαννίδης,  Ανδρεδάκης,  

Κρεμαλής,  Κυριακόπουλος,  Μπούκη, Βενέρης,  Γιαν νόπουλος,  

Γιανναδάκης,  Αθανασόπουλος,  Τσιμπουκάκης,  Πρωτονοτάριος,  

Ξιφαράς,  Μήλης,  Στασινός.   

. . . . . . . . . . :   

Πόσοι είναι;  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Ζωή νάχουν όσοι ε ίναι αυτοί,  3,  ,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ :  

Έχουμε ζητήσει να ανοίξει  το φαγητό οπότε μπορείτε κατά επιλογή,  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

9, 12,  14 νομίζω.   Ξεκινάω. Εντάξει .  Όποιοι  είναι να φύγουν,  τώρα 

μιλάς για το φαί σε μένα; Ξέρεις τώρα, είναι οξύμωρο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Παπαγιαννίδης έχει  το λόγο.  Παρακαλώ όσοι  βγουν 

έξω να κλείσουν την πόρτα.  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Συνάδελφοι  νομίζω ότι  το σημερινό θέμα της ένταξης των δύο σχολών 

των ΣΕΜΦΕ και του τμήματος οικονομίας της πολυτεχνικής σχολής 

του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο είναι  πάρα πολύ εύκολα και 

αποκαθιστούν μία  αδικία υφιστάμενη η οποία δεν πρέπει πλέον  να 

συνεχίσει  να ταλαιπωρεί την εποχή της αγοράς της παγκοσμιοποίησης 

και διάφορων νέων τεχνολογιών να είναι εναντίον των αποφοίτων 

αυτών των σχολών.    
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 Είναι σαφές ότι  και με το νόμο 4439 όπου ορίζεται ότι  τα μέλη 

του ΤΕΕ εντάσσονται στις  κάτωθι 13 βασικέ ς ειδικότητες αυτός ο 

νόμος πρέπει να τροποποιηθεί  γιατί ,  ορίστε;   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Άμα διακόπτετε, -  

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Εγώ αντίδραση τι  να σου πω; Εγώ ακούω την πρόεδρο. Τώρα τι  να σου 

πω;  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου )   . . .   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:   

Τέλος πάντων. Έλα κάνε μισή ώρα διάλειμμα αλλά η μισή ώρα 

συνάδελφοι δεν είναι ποτέ μισή ώρα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφοι η ώρα είναι 4.  Στις  4.20 συνεχίζουμε.   

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Παρακαλώ περάστε στην αίθουσα να ξεκινήσει η διαδικασία.   

Συνάδελφοι  ξεκινάμε,  όσοι μείνουν απέξω δεν θα ακούσουν τους  

ομιλητές.  Παρακαλώ να περάσετε στην αίθουσα.   

 Κύριοι  συνάδελφοι  περάστε να ξεκινήσει η διαδικασία.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Να ξεκινήσουμε.  Αγαπητοί  συνάδελφοι στο ερώτημα εάν οι  απόφ οιτοι  

του ΣΕΜΦΕ και της σχολής οικονομίας από την πολυτεχνική σχολή 

του πανεπιστημίου του Αιγαίου πρέπει να εγγραφούν στο ΤΕΕ νομίζω 

η απάντηση μπορεί να είναι μόνο καταφατική και μάλιστα αναφανδόν 

καταφατική.  

 Τώρα με βάση το νομικό καθεστώς σαφώς και υπο στηρίζω την 

εισήγηση που προσυπέγραψα κιόλας της αντιπροσωπείας αλλά θέλω να 

πω γιατί  δεν γίνεται αλλιώς να μην εγγραφούν. Και με το νόμο 4439, 

αναφέρεται σημαντικά ότι  τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται  στις  

ειδικότητες.  Στις  13 τότε ειδ ικότητες.   Άρα πρέπει να προστεθούν 2 

νέες ειδ ικότητες και για τους μηχανικούς του ΣΕΜΦΕ και για τους  

μηχανικούς οικονομίας.   
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 Δεν θέλω να υπεισέλθω ξανά στο θέμα μαθημάτων, μιλώντας και 

λίγο πιο νομικίστικα,  νομικά αν θέλετε κατά την άποψή μου θα ήταν  

αδιανόητο απόφοιτοι μιας πολυτεχνικής  σχολής να μην εγγράφονται 

στο ΤΕΕ.  

 Τώρα ακούστηκαν διάφορες νομίζω που εκφράζουν την ελάχιστη 

μειοψηφία εδώ της αντιπροσωπείας,  ότι  γιατί  να ήταν  αυτό ή να 

ενταχθούν σε μία άλλη ειδικότητα και λοιπά. Για μεν τους  οικονομίας  

το να ενταχθούν στο παραγωγής και διοίκησης είναι εντελώς λάθος,  

όπως έχει  προκύψει.  Οι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης έχουν 

δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικού,  άρα θα έπρεπε να αλλάξουν όλο 

το πλαίσιο των σπουδών που ήδη έχουν  κάνει.  Άρα είναι δεν τίθεται  

τέτοιο  θέμα.  Θέμα τίθεται μόνο ως νέα ειδικότητα και για αυτό 

συζητάμε σήμερα. Δεν συζητάμε για τα επαγγελματικά δικαιώματα.   

 Και δεν υπάρχει  αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πριν από το 

προεδρικό διάταγμα, είμαστε πριν από την τροποποίηση του 

υφιστάμενου νόμου και την προσθήκη  των νέων ιδιοτήτων. Δεν θέλω 

εγώ, δεν μου αρέσει να επικαλούμαι ανθρωπιστικούς λόγους για τους  

αποφοίτους για τους φοιτητές και  λοιπά, αλλά πραγματικά είναι 

αδιανόητο το Τεχνικό Επιμελητήριο μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων 

αλλαγών σπουδών να μην αγκαλιάσε ι αυτούς τους συναδέλφους οι  

οποίοι  δεν είναι και όλοι τόσο νέοι όσο νομίζουμε.   Είναι  πάρα πολλά 

χρόνια που βγαίνουν  απόφοιτοι.   

 Όχι δεν  μιλάω για τους  καθηγητές,  λέω για τους  αποφοίτους.   

Γιατί  για να λέμε και την αλήθεια,  το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι,  δεν 

είναι στα πολυτεχνεία αφ’ εαυτής είναι στους αποφοίτους.  Εγώ λοιπόν 

σας καλώ με την ψήφο σας να συνδράμετε να αποκαταστήσετε αυτή 

την αδικία,  έπρεπε να είχε γίνει  παλιότερα, δεν έγινε,  τηρούνται όλες  

οι  προϋποθέσεις,  οι  συνάδελφο ι  έχουν όλο το γνωστικό  αντικείμενο  

ενός πλήρους μηχανικού όσο το έχουμε και εμείς  γιατί  δεν θέλω να,  

εδώ δεν είμαστε εξεταστές,  δεν είμαστε ιερά εξέταση να λέμε αν είναι 

ή δεν είναι.  Όπως το έχουμε και εμείς  το έχουνε και αυτοί.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κυριακόπουλος.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :   

Συνάδελφοι πραγματικά δεν  είμαστε ούτε ιερά εξέταση ούτε εμείς  οι  

εξεταστές έτσι.   Νομίζω ότι  ο εκπρόσωπος των φοιτητών της ΣΕΜΦΕ 

τα είπε όλα.  Είπε σε μία αποστροφή του λόγου του ότι  το πρόβλημα 

είναι η ίδρυση σχολών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα.  
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Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας για 

ακόμα μία φορά συμμετέχουμε στο ίδιο έργο,  θυμάμαι ολονυχτίες επί  

προεδρίας Αλαβάνου με τα ίδια θέματα με τους φοιτητές της σχολής 

υλικών στα Γιάννενα, όπου είχαν  κάνει τα πάντα αλλά δεν ε ίχαν ακόμα 

εργαστήρια και δ ιδακτικό προσωπικό με ειδικότητα μηχανικού θα 

προσελάμβαναν.  

 Αναφερθήκατε και  στους μηχανικούς,  πως το είπαμε,  οργάνωση 

παραγωγής και οργάνωσης έργων; Οι οποίοι  τελικά σε τι  

μετεξελίχθηκαν μετά από το γόνιμο διάλογο με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο;  Σε μηχανολόγους.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης.   

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :   

Μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης.  Τι δουλειά έχουν οι  μηχανικοί  

παραγωγής και διοίκησης ξαφνικά με τους μηχανολόγους; Πως 

προέκυψε αυτό μετά από το γόνιμο διάλογο; Γιατί;  Γιατί  κατά την 

άποψή μας τα πράγματα γίνονται ανάποδα.  Και το ανάποδο της 

πορείας έγκειται στο ότι  η πανεπιστημιακή κοινότητα πρώτα ιδρύει 

επειδή έτσι  εκτιμά και δικαίωμά της,  κάποια σχολή,  και όταν αρχίσει  η 

παραγωγή αποφοίτων οι  οποίοι  συνειδητοποιούν ότι  οι  σπουδές τους  

δεν οδηγούν απευθείας σε επαγγελματικά δικαιώματα, αν είναι ή 

νοιώθουν κοντά στον φορέα μας,  αρχίζει  ο διάλογος γ ια το τι  πρέπει 

να κάνουμε ώστε να γίνουμε μηχανικοί.  Και να γίνουμε μέλη μ ας.   

Ποια θα ήτανε κατά την άποψή μας σωστή πορεία; Όταν είτε η 

πανεπιστημιακή κοινότητα είτε το Τεχνικό Επιμελητήριο που πρέπει 

να είναι ο  σύνδεσμος μεταξύ πανεπιστημιακής κοινότητας και 

πραγματικής οικονομίας,  αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ίδρυσης 

νέων σχολών, νέων ειδικοτήτων, τροποποίηση των προγραμμάτων,  

τότε να έχουν γόνιμο διάλογο πριν οποιαδήποτε ίδρυση σχολής που 

αφού παράξει αποφοίτους ψάχνουμε να βρούμε υπό ποία σκέπη θα 

μπουν για να αποκτήσουν είτε τον τίτλο όπως με πολύ μεγάλη 

ειλικρίνεια είπε ο κύριος πρόεδρος κοσμήτορας ,  τα μπερδεύω λίγο με 

τους τίτλους,  των μηχανικών οικονομίας.   

Σε ό,τι  δε αφορά τα παραδείγματα για τους μηχανικούς 

οικονομίας που αναφέρθηκαν, δυο σχολές είναι στην Ευρώπη, στο T U 

Berlin ήταν γύρω στο 75 η ίδρυσή της,  δεν  ι δρύθηκε καμία άλλη, ήταν 

τελείως διαφορετικές οι  σπουδές ,  δεν  είχαν  να κάνουν με λογιστική 

και με χρηματοοικονομικό απλώς έβαλαν  και κάποια μαθήματα 

παραπάνω οικονομικά για την διαχείριση και την οργάνωση μεγάλων 
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έργων. Και όχι  να μιλάμε τώρα για χρηματο πιστωτικούς κινδύνους και  

τραπεζική και λογιστική και μακροοικονομία και μικροοικονομία.   

Παρ’ όλα αυτά, επειδή μέσα απ’ όλη αυτή την ταλαιπωρία τόσο 

των καθηγητών αλλά κατά κύριο λόγο των ανθρώπων που επέλεξαν 

αυτές  τις  σχολές ,  και έφτασαν να αντιμετωπίζο υν θέματα στην 

επαγγελματική τους δραστηριότητα και αφού μπήκαν στο  βάσανο του 

διαλόγου με τον φορέα μας και τουλάχιστον από την πληροφόρηση που 

μας δώσατε κυρία Πρόεδρε και από τον διάλογο που προηγήθηκε,  

εκτιμώ ότι  σε ό,τι  αφορά τη ΣΕΜΦΕ είναι πιο ώριμη η κατάσταση στο 

να μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει  ως μηχανικούς.   

Υπάρχει ένα ακόμα θέμα που μας βρίσκει  σε διαφορετική 

προσέγγιση από εσάς.   Η σαλαμοποίηση όπως είπε και άλλος 

συνάδελφος της συζήτησης.   Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για  

ένταξη στον φορέα μελών χωρίς καν το περίγραμμα επαγγελματικών 

δικαιωμάτων. Αφού τώρα ο καυγάς για το πάπλωμα αυτός είναι.   Είναι 

σαφές.   

Εγώ θα παρακαλέσω να υπάρξει έστω ένα περίγραμμα είναι 

προφανές ότι  αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί λεπτομερώς τώρα, αλλά 

ένα περίγραμμα θα παρακαλέσω και  τους κυρίους εκ προσώπους των 

σχολών να ανέβουν ευθαρσώς στο βήμα και να πουν  η ερώτηση έγινε 

από πάρα πολλούς συναδέλφους,  την συμμερίζομαι και την 

επαναλαμβάνω, να μας δώσουν το περίγραμμα.  Τι αυτοί  πιστεύουν ότι  

οι  γνώσεις τις  οποίες έχουν μεταλαμπαδεύσει στους αποφοίτους τους  

σε ποια επαγγελματικά δικαιώματα οδηγούν.   Ένα περίγραμμα λέω 

πάλι.    

Και από εκεί  και ύστερα για να μην φτάσουμε πάλι στην 20ετία 

των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης που μετά από 20 χρόνια τους  

κάναμε μηχανολόγους έχοντάς τους επί  20 χρόνια περίπου ομήρους,  

άμεσα να προχωρήσουμε και στα επαγγελματικά τους δικαιώματα.   

Σε ό,τ ι  αφορά τη σχολή οικονομίας μηχανικών πως ήτανε,  νομίζω 

ότι  θέλει  λίγο περισσότερο συζήτηση.    

Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ.  Η συνάδελφος Μπούκη. Ποιο νούμερο είσαι;   Όχι μετά τον 

Κυριακόπουλο είσαι.  Τι νούμερο είσαι;  

Κα ΜΠΟΥΚΗ :    

Το 607.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ήρθες; Είσαι μέσα; Μετά την Μπούκη.  
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Κα ΜΠΟΥΚΗ :    

Μήπως είναι πριν;  Εντάξει  οκ το λέω γιατί  ήθελα να ακούσω κάποιες 

τοποθετήσεις και για την συζήτηση υπό την εξής έννοια,  εδώ και  

αρκετή ώρα η συζήτηση η οποία γ ίνονταν γύρω από το θέμα της 

ένταξης των αποφοίτων του ΣΕΜΦΕ και του τμήματος Αιγαίου κατά 

τη γνώμη μου εμφανίζει  μία πάρα πολύ μεγάλη αντίφαση σε σχέση με 

τη συζήτηση που γ ινότανε μία ώρα πριν και αφορούσε τις  ενημερώσεις  

και την συζήτηση για το προεδρικό διάταγμα.  

 Αυτή η αντίφαση εμφανίζεται γιατί  δεν  μπορούμε στην 2
η
 

συζήτηση που κάνουμε συγκεκριμένα για τις  δύο σχολές η κουβέντα 

να είναι ποιες συγκεκριμένες επαγγελμα τικές δραστηριότητες θα 

πάρουμε,  για ποιους λόγους να ενταχθούν,  πως θα μπουν ως βασική 

ειδικότητα όταν  υπάρχουν όλες οι   υπόλοιπες και τα γνωστικά 

αντικείμενα καλύπτονται και,  και και .   

Ενώ στο ΠΔ δεν αναγνωρίζουμε μία βασική και  δομική αντίφαση 

που είναι  ότι  τα επαγγελματικά δικαιώματα γ ίνονται πλέον 

μετατρέπονται σε επαγγελματικές  δραστηριότητες  και ότι  στην 

πραγματικότητα αυτό που έχει  συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στα 

πλαίσια της αναδιάρθρωσης και  της εκπαίδευσης και  του επαγγέλματος 

του μηχανικού είναι  ο κατακερματισμός  των γνωστικών αντικειμένων, 

η αντιστοίχιση των πτυχίων και των γνωστικών αντικειμένων από το 

επάγγελμα και τελικά η ενσωμάτωση όλων των μνημονιακών επιταγών 

που θέλουν άνοιγμα του επαγγέλματος και θέλουν κατακερματισμό 

όλων των ειδικοτήτων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

Και ενώ έχουν γίνει  όλα αυτά καταλήγουμε στο να συζητάμε για 

το αν μία σχολή ή δύο θα ενταχθούμε στο ΤΕΕ και θα πάρουμε 

επαγγελματικά δικαιώματα. Εμένα αυτό μου φαίνεται μία δομική 

αντίφαση στην οποία ο καθένας θα π ρέπει να τοποθετηθεί.  Γιατί  δεν  

μπορεί να λένε οι  κυρίαρχες και πλειοψηφικές παρατάξεις  μέσα στο 

ΤΕΕ ότι  δεν μπορεί το ΣΕΜΦΕ ή το πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα πω 

μετά συγκεκριμένα για την κάθε σχολή, δεν θέλω να πω τώρα, βάζω το 

γενικό περίγραμμα, δεν μπορε ί να λένε ότι  δεν θέλουμε  και υπό ποιο 

καθεστώς θα μπουν ,  όταν διαχρονικά εδώ και τόσα χρόνια αυτό που 

κάνουνε οι  παρατάξεις  τους  και κατά προέκταση οι  κυβερνήσ εις που 

στηρίζουν  να εφαρμόζουν μία τέτοια διάσπαση των πανεπιστημίων και  

από  την άλλη αυτοί οι  ίδιοι  να έχουν επιλέξει  και να έχουν  συναινέσει 

στο άνοιγμα τόσων σχολών που στην πραγματικότητα είναι 

κατακερματισμός του γνωστικού αντικειμένου.  
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Και μου κάνει  επίσης πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση  να λέμε ότι  

οι  αρχιτέκτονες και η αντίληψή τους  και η κριτικ ή τους είναι 

συντεχνιακή και ότι  έλα μωρέ τώρα αυτό που γινόταν  στην αγορά τόσα 

χρόνια και οι  πολιτικοί μηχανικοί  έπαιρναν δικαιώματα από τους 

αρχιτέκτονες,  αυτό συμβαίνει  και με το ΠΔ για να καταλήγουμε σε ότι  

δεν μπορεί ας πούμε το ΣΕΜΦΕ να πάρει επαγγελ ματικές 

δραστηριότητες από κανέναν γιατί  αυτό θα σημαίνει  ότι  ξέρω γω 

κάποια ειδικότητα θα χάσει επαγγελματικά δικαιώματα.  

Συνάδελφοι  αυτά είναι δομικές αντιφάσεις  εδώ μέσα, νομίζω 

κατά τη γνώμη μου ότι  δύο πράγματα χρειάζονται,  ένα χρειάζεται 

κριτική και  συζήτηση και το βάλαμε εξ’ αρχής εμείς  σαν παράταξη 

συζήτηση για το ίδιο το προεδρικό διάταγμα και  τι  φέρνει  στο 

επάγγελμα και γιατί  αποτελεί  αναδιάρθρωση του ίδιου του 

επαγγέλματος και κατακερματισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

και χρειάζεται  παράλληλα μια  κατά τη γνώμη μας συζήτηση γύρω από 

την κάθε σχολή για το με ποιους  όρους υπό την εξής έννοια,  

αποδιοπομπαίο τράγο νομίζω εδώ μέσα δεν χρειάζεται να βρούμε,  στο 

πρόσωπο καμίας σχολής.    

Άρα υπ’ αυτή την έννοια εμείς  δεν έχουμε αντίρρηση στο να μπει 

κατ’ αρχήν η σχολή του ΣΕΜΦΕ να ενταχθεί  στο ΤΕΕ νομίζουμε ότι  

το ΤΕΕ όταν έχει  συναινέσει  τόσα χρόνια και έχει  στην 

πραγματικότητα υποδείξει  στη σχολή την ίδια το τι  αναδιαρθρώσεις 

πρέπει να κάνει  στο πρόγραμμα σπουδών της της σχολής προκειμένου 

να πάρει επαγγελματικά δικαιώματα, είναι τουλάχιστον νομίζω από 

πλευράς μας ανεπίτρεπτο το να λέμε ότι  δεν μπορούμε να πούμε τώρα 

από το 2006 που συμβαίνει  αυτή η διαδικασία,  ότι  δεν μπορούνε να 

μπουν.  

Και εν τέλει  σε σχέση με το ΣΕΜΦΕ υπάρχει και  το εξής  

πρωτότυπο ας πούμε.  Ότι η αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση έχει  φέρει  

δύο ζητήματα,  το ένα είναι η αναδιάρθρωση στα πολυτεχνεία  και τα 

επαγγελματικά τους δικαιώματα και το δεύτερο είναι η αναδιάρθρωση 

που συμβαίνει  αυτή τη στιγμή και στις  παιδαγωγικές σχολές.   

Όταν μία σχολή σαν το ΣΕΜΦΕ είναι δύο οι  τομείς και οι  κλάδοι  

στους οποίους μπορεί να απασχοληθεί.  Η μία είναι ο ένας τομέας είναι  

οι  καθηγητικές σχολές ή τέλος πάντων γύρω από την εκπαίδευση. Ο 

δεύτερος είναι οι  μηχανικοί.   

Όταν δεν  μπορούν να πάρουν ούτε δ ιδακτικ ή επάρκεια  αυτή τη 

στιγμή που απαιτείται για να διδάξουν από την  άλλη, δεν μπορούν και 

να έχουν  επαγγελματικά δικαιώματα στο ΤΕΕ, όσο κι  αν διαφωνούμε 
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οριζοντίως καθέτως και με όλους τους τρόπους για αυτές τις  σχολές οι  

οποίες είχαν ιδρυθεί μαζικά τη 10ετι ά του ’90 και  αποτελούσαν  

στρατηγική των κυβερνήσεων και πολιτικής κεφαλαίου,  δεν μπορούμε 

να λέμε ότι  αυτή τη στιγμή εντάξει  α λα κάρτ δεν θα βάλουμε μια 

σχολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο γιατί  θα πάρει  από κάποιους  

δικαιώματα.  

Υπ’ αυτή την έννοια για το ΣΕΜΦΕ κλείνω νομίζουμε ότι  είναι  

όντως ώριμες οι  συνθήκες για να πούμε ότι  εντάσσονται στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφει 

η εισήγηση, για την άλλη σχολή νομίζουμε ότι  είναι κάπως λίγο πιο 

δομικό το ερώτημα με την έννοια ότι  όντως και  από αυτά που έχουμε 

δει  για το πρόγραμμα σπουδών και από αυτά που είδαμε και σήμερα 

και μπήκανε στην κουβέντα ως στοιχεία,  υπάρχει  το δομικό ερώτημα 

για το σε ποιον κλάδο όντως είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμα 

σπουδών τους και η σχολή  τους.   

Είναι τα οικονομικά ή είναι στους μηχανικούς; Νομίζουμε ότι  

είναι πιο δομικό το ερώτημα και υπ’ αυτή την έννοια  

επιφυλασσόμαστε.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Κρεμαλής.  

Κος ΚΡΕΜΑΛΗΣ :  

Ευχαριστώ. Λοιπόν πρώτον,  συμφωνώ με τον συνάδελφο 

Κυριακόπουλο αλλά και με την προηγούμενη συναδέλφισσα σε ό,τι  

αφορά ας πούμε την συμμετοχή μας στην κρίση προγραμμάτων 

σπουδών προκειμένου μια σχολή να ονομαστεί  ως σχολή μηχανικών.   

Δηλαδή έπρεπε να προβλέπουμε διαδικασίες όπου πραγματικά 

χρειάζεται μία σχολή να καλύψε ι ανάγκες και από εκεί  και πέρα στα 

προηγμένα κράτη αυτές οι  διαδικασίες ε ίναι  σοβαρές και 

αποφασίζονται με πολύ σοβαρό τρόπο. Εδώ πέρα αν υστερούμε έπρεπε 

εμείς  έγκαιρα να φωνάζουμε ας πούμε.  

 Από τη στιγμή που σύμφωνα με τους νόμους οριστήκανε ως 

σχολές μηχανικών και οι  νόμοι λένε ότι  σε αυτή την περίπτωση 

εγγράφονται στο ΤΕΕ εγώ σέβομαι  αυτές τ ις  νομοθετικές προς το 

παρόν αποφάσεις όπως υπάρχουν και δεν έχω καμιά αντίρρηση να 

γραφτούν στο ΤΕΕ.  Τώρα πολλοί εγράφησαν κατά καιρούς στο ΤΕΕ 

προκειμένου να ψηφίζουν.   

Θυμάμαι με τους περιβαλλοντολόγους  που είχαν κάνει  και μία 

εισήγηση να γράφονται σε ειδικότητα χημικών μηχανικών ή 

πολιτιστικών ανάλογα με την διπλωματική είχε γίνει  δεκτό αυτό και 
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περιμένανε ύστερα 15 χρόνια μέχρι να αποκτήσουν,  εντός εισαγωγικώ ν 

όπως λέω εγώ, επαγγελματικά δικαιώματα.   

 Θα μπορούσαν  για λόγους συμμετοχής στις  εκλογές του ΤΕΕ να 

αποτελέσουν ας πούμε ένα τμήμα οι  λοιπές ειδικότητες και να 

συμμετέχουν.  Με τη λογική αυτή με βάση το νόμο 1468 θα μπορούσαν 

να εγγραφούν και  να συμμετέχουν σε εκλογές.  Κατάλαβα από την 

εισήγηση ότι  το να περάσουμε σε μία  νέα νομοθεσία,  σε ένα νέο νόμο 

για να διευρυνθούν οι  ειδικότητες αυτό ήτανε συνδεδεμένο με 

επαγγελματικά δικαιώματα, πάλι εντός εισαγωγικών.  

 Και εδώ πέρα έρχομαι τώρα επί της ουσίας.   Α κούω τη λέξη από 

όλους τους συναδέλφους επαγγελματικά δικαιώματα Αυτό το κείμενο 

που έχει  γραφτεί  για επαγγελματικά δικαιώματα είναι  δήθεν.   Είναι  

δήθεν.   

Τα επαγγελματικά δικαιώματα υπάρχουν σε παράλληλη 

νομοθεσία,  που αφορά τα μητρώα,  που αφορά τις  αδειο δοτήσεις 

οικοδομής και ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανίας,  που αφορά την 

δυνατότητα να γίνεις  ελεγκτής δόμησης και τα λοιπά.  

Δεν είναι δ ικαίωμα η κατοχύρωση να το πω απλά 

επαγγελματικού τίτλου.  Είναι απλά κατοχύρωση επαγγελματικού, 

θέλετε να το πείτε δικαίωμα αυτό; Ναι έχει  ένα νόημα.  

Αλλά μην τα μπερδεύουμε ότι  το φύρδην μίγδην που έχει  γραφτεί  

εκεί  πέρα σαν περιπτωσιολογία αποτελεί  επαγγελματικό δικαίωμα και  

θέλω να καταλάβω, το ζήτησα και πραγματικά πρέπει να απαντήσετε 

κάποτε,  μήπως εννοείτε νομοθετ ικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα 

υπέρ επαγγελματικών τίτλων;  

Αυτό το φύρδην μίγδην; πάρτε τη θέση και πέστε το αυτό.  Εγώ 

λέω καθαρά ότι  αυτό αποτελεί  κατοχύρωση επαγγελματικού τίτλου και 

μετά από αυτό εμείς  εδώ πέρα είμαστε επαγγελματίες.   Είμαστε 

επαγγελματίες.  Έπρεπε να ελέγχουμε το θέμα της  άσκησης του 

επαγγέλματος.   

Στο θέμα της άσκησης του επαγγέλματος θα μπορούσε μέσα στο 

προεδρικό διάταγμα του 99 να υπάρχουν πέντε κριτήρια,  πέντε 

κριτήρια,  το προέβλεπε το άρθρο 29,  δεν θελήσατε να το κάνετε,  

δημιουργήσατε τεράστιο πρόβλημα, αλλά εγώ θα επανέλθω και θα πω 

το εξής,  πρόκειται  πραγματικά σαν Τεχνικό Επιμελητήριο να δούμε το 

θέμα της άσκησης του επαγγέλματος.   Εκεί για τους συναδέλφους τους  

καινούργιους θα είμαι λίγο αυστηρός.    
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Ο μηχανικός πρέπει με την υπ ογραφή του σε σχέδια και μετά από 

τήρηση προδιαγραφών προτύπων και  κανονισμών, να βάλει μπρος ένα 

έργο ή μία εγκατάσταση ή ένα μηχάνημα.   

Εάν οι  συνάδελφοι μέσα από γνωστικό αντικείμενο που θα 

εμπλουτιστεί  στην πράξη, και πιστοποιηθούν ότι  μπορεί  να κάνου ν την 

δουλειά αυτή, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να πω ότι  θα 

μπορούν να την κάνουν,  δηλαδή για λόγους δημοσίου συμφέροντος να 

πάρουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται σ’αυτό που πραγματικά είναι 

δουλειά του μηχανικού.  

Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι  αυτό δεν μπο ρεί να γίνει  με ταύτιση 

πρόσβασης και άσκησης.   Ας σοβαρευτούμε να είμαστε επαγγελματίες.  

Να μην κατατριβόμαστε σε γνωστικά αντικείμενα σπουδών που είναι  

15 σελίδες και  όποιος γίνει  μηχανικός πρέπει να τα διαβάσει 155 

χιλιάδες σελίδες και κάποτε να τελειώσ ει αυτή η υπόθεση.  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ. Συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Πρωτονοτάριος.  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ: :    

Συνάδελφοι εγώ θέλω να αναφερθώ κύρια και σε μια άλλη διάσταση,  

θεωρώ την εισήγηση με ό ,τι  έχει  προηγηθεί δηλαδή πολλά χρόνια να 

επεξεργάζεται να δουλεύεται από επιτροπές απ’  όλα και να 

καταλήξουμε σ’αυτή την εισήγηση, ότι  καλύπτει  κάποια πράγματα κι 

όπως σας είπα παρόλο που στην τελική της διατύπωση για 

προσωπικούς λόγους δεν μπορούσα να είμαι,  την υπέγραψα εκ των 

υστέρων.  

 Εγώ θέλω να σας βάλω όμως μία άλλη διάσταση.  Πότε επιτέλους 

αυτό το κράτος θα γίνει  κράτος;  Διαχρονικά οι  κυβερνήσεις και  

κυρίως οι  κυβερνήσεις του παλιού δικομματισμού επιτρέψτε μου δυο 

λεπτά, χωρίς βέβαια να εξαιρώ και την παρούσα κυβέρνηση παρά το 

γεγονός ότι  βέβαια ίσως είναι μικρότερο το διάστημα και το έχει  κάνει  

λιγότερο από τις  προηγούμενες.   

Δεν μπορούν να δημιουργούν φρούδες ελπίδες στις  οικογένειες  

και στα παιδιά τους και να ιδρύουν απανταχού στη χώρα διάφορες  

σχολές και λοιπά και λοιπά και να προβάλουν ό τι  ξέρω γω 

αναπτύσσουμε και  την τοπική οικονομία από τους φοιτητές που θα 

πάνε εκεί ,  και να δημιουργεί  μία σειρά σχολών και  όλοι να είναι  

προοπτικές με κάποιο δίπλωμα που παίρνουν το δίπλωμα στην 

ανεργία.    
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 Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν φταίνε τίποτα ούτε οι  οικογένειες  

ούτε αυτοί που βασισμένοι εκεί  δήλωσαν σ’ αυτές τις  σχολές.   Και σας 

ερωτώ, ποιος  όταν βλέπει μία  σχολή του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου και  αναφέρομαι στη ΣΕΜΦΕ δεν πάει στο νου του 

αμέσως ότι  το Πολυτεχνείο βγάζει  μηχανικούς.  Ποιος;  Ποιο ς γονιός;  

Ποιος υποψήφιος σπουδαστής δεν πιστεύει  αυτό; Και ποιος μηχανικός 

δεν συνδέει  τον εαυτό του απόλυτα και ο γονιός του και όλοι με το 

ΤΕΕ.   

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για αυτό λέω ολοκληρώθηκε ας 

πούμε η διαδικασία με καθυστέρηση και πληρούνται όπ ως μας είπαν 

και οι  εκπρόσωποι  των σχολών αυτών και ειδικά της ΣΕΜΦΕ πληρούν 

όλες  τις  προϋποθέσεις.  Πιστεύω λοιπόν πέραν από όλα τα 

επιχειρήματα που είναι ισχυρά, ε ίναι και ένα βασικό έχουμε και ένα 

βασικό κοινωνικό χρέος να τολμήσουμε να το κάνουμε εμείς  και ας  

μην μπορούσε να το κάνει  η πολιτεία,  ή τουλάχιστον,  όταν 

εδημιουργούντο αυτές οι  σχολές να αντισταθούμε και  να λέγαμε ότι  

δεν υπάρχει προοπτική για αυτούς.  

 Το κράτος νομοθετεί ,  το κράτος τις  ίδρυσε αλλά δεν μπορούμε 

αυτό να το κάνουμε.  

 Θέλω λοιπόν  να είμαι κατηγορηματικός,  θεωρώ απόλυτα τη 

ΣΕΜΦΕ ώριμη και ότι  πληροί όλες  αυτές τις  προϋποθέσεις και θα 

ψηφίσω υπέρ της ένταξης στο ΤΕΕ, μία μικρή παρένθεση αν δεν  

εγγραφούν στο ΤΕΕ δεν μπορούν,  δεν μπορεί να κινηθεί η δ ιαδικασία 

των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.  

 Ας τους εντάξουμε λοιπόν στο ΤΕΕ σήμερα και αν είναι  δυνατόν 

με την μεγαλύτερη πλειοψηφία και εν πάση περιπτώσει να 

δεσμευτούμε ότι  θα πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση και για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα.   

 Θεωρώ ότι  και  η άλλη σχολή είναι σχε τικά ώριμη, θεωρώ ότι  και  

η άλλη σχολή είναι σχετικά ώριμη αν εμείς  δεσμευθούμε όμως, αν 

αναπτυχθεί  κάποια τέτοια αντίληψη ότι  να ωριμάσει και να το δούμε 

πιο καλά αλλά με δέσμευσή μας απέναντι  σ’ αυτούς εγώ θα τους πω 

τους συναδέλφους ότι  δεν θα πάει και αυτό στις  καλένδες.  Για πάρα 

πολλά χρόνια.  Ότι  θα τελειώσει με τη θητεία της παρούσας ας πούμε 

αντιπροσωπείας μέχρι το Νοέμβριο του ’19 να το προχωρήσουμε.   

Αλλιώς αν κληθούμε χωρίς αυτή τη δέσμευση εγώ θα ψηφίσω και  

την ένταξη και της  άλλης σχολής από τώρ α στο ΤΕΕ. Σας ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ Αντώνη. Ο συνάδελφος Βενέρης.   
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Κος ΒΕΝΕΡΗΣ :    

Αυτή που κάνουμε σήμερα συνάδελφοι είναι μια μεγάλη κουβέντα,  

μεγάλη συζήτηση και δεν περιορίζεται μόνο στο εάν οι  συγκεκριμένες  

σχολές θα ενταχτούν ή όχι  στο Τεχνικό Επιμελητήριο οι  απόφοιτοί  

τους δηλαδή.  

 Αυτό κατά την άποψή μου είναι αυτονόητο από τη στιγμή που 

δημιουργούνται πολυτεχνικές σχολές  εντάσσονται τμήματα μέσα στις  

πολυτεχνικές σχολές,  είναι αυτονόητο ότι  κάποια στιγμή διότι  το ΤΕΕ 

όπως είπε και ο  συνάδελφος  Πρωτονοτάριος είναι συνυφασμένα με τις  

τεχνικές σχολές,  θα ενταχθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο.   

 Εκείνο όμως που σήμερα συζητούμε στην ουσία επί της ουσίας  

είναι η δημιουργία δύο νέων γνωστικών αντικειμένων. Βασικών 

ειδικοτήτων. Αυτό λοιπόν είνα ι μία πολύ μεγάλη συζήτηση.  Με 

αφορμή λοιπόν τις  δύο αυτές σχολές  οι  οποίες λειτούργησαν και σαν 

πολιορκητικός κριός,  έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι και πράγματι έχουν 

ωριμάσει οι  συνθήκες εδώ και 15,  20 χρόνια πόσο λειτουργούν,  εγώ 

θυμάμαι και ως εκπρόσωπος νησιωτικού τμήματος ΤΕΕ είχαμε κάνει  

συζητήσεις με την σχολή οικονομίας.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κος ΒΕΝΕΡΗΣ :    

Είμαι φακελωμένος.  Είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει για την 

ένταξή των μελών τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο όμως θα θέλω στο 

εξής να δώσουμε μία μεγάλη προσοχή διότι  στην ουσία δημιουργούμε 

νέες κατευθύνσεις.  Πριν ειπώθηκε από τον πρόεδρο ότι  δύο χιλιάδες  

ειδικότητες,  σωστά;  Δύο χιλιάδες ε ιδικότητες  στην πλειοψηφία τους  

του εξωτερικού, έρχονται να δούμε που θα τους εντάξουμε κα ι που θα 

μπουν.  

 Άρα λοιπόν αυτό είναι μία πολύ μεγάλη κουβέντα,  κατά την 

άποψή μου θα έπρεπε να έχει  δρομολογηθεί αυτή η συζήτηση από το 

να δημιουργήσουμε  δύο νέες ειδικότητες,  αυτό θα έπρεπε να έχει  

γίνει  να δούμε αυτές τις  2000 ειδικότητες σε ποιο βασι κό γνωστικό 

αντικείμενο θα τις  εντάξουμε.   Να δημιουργούσαμε λοιπόν αντί  για 13 

που έχει  σήμερα να δημιουργούσαμε 20 βασικά γνωστικά αντικείμενα 

στις  οποίες θα εντάσσαμε όλους τους  μηχανικούς.    

 Δεν έγινε έτσι,  πιστεύω το πάθημα να μας γίνει  μάθημα στο 

τέλος,  να δημιουργήσουμε τις  προϋποθέσεις των νέων γνωστικών 

αντικειμένων και  μετά να εντάσσουμε τους απόφοιτους των επιμέρους 

σχολών, νομίζω ότι  αυτή θα ήτανε μία σωστή διαδικασία και έτσι θα 
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έπρεπε να είχαμε κινηθεί,  ωστόσο δημιουργήθηκαν τετελεσμένα από 

τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε πίσω.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.  

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ :  

Καλησπέρα και πάλι από εμένα.  Θα κάνω πρώτα ένα σχόλιο,  εγώ 

νομίζω ότι  ο ι  13 ειδικότητες που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή 

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 αυτές οι  παλιές οι  πιο 

κλασικές αυτές ε ίναι και άλλη δεν είναι,  άλλη δεν υπάρχει ποτέ.   

 Εγώ θα τοποθετηθώ μόνο για την μία από τις  δυο σχολές γιατί  

νομίζω ότι  πρέπει  να έχουμε μία καλύτερη συνοχή θα τοποθετηθώ 

άλλος από την παράταξή μου για την δεύτερη. Εγώ θα τοποθετηθώ για 

το ΣΕΜΦΕ.  

 Κατ’ αρχήν η πρώτη παρατήρηση είναι,  το οποίο προκύπτει  και 

απ’ αυτές  τις  δύο κουβέντες που κάνουμε αλλά προκύπτει  και από 

άλλες σχολές που υπάρχουν και πιθανώς θα έρθουν στο μέλλον,  από 

σχολές που έχουμε αντιμετωπίσει  στο παρελθόν στο πρόσφατο ή στο 

πιο παλιό,  η εμπειρία δείχνει  ότι  αυτό που είναι σωστό να γίνεται  

είναι όταν υπάρχει ένας σχεδιασμός για μία νέα σχολή που είναι  

μηχανικών.  

Να υπάρχει μία κουβέντα μία ενημέρωση με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο προκειμένου να υπάρχει η γνώμη για το αν τελικά αυτή 

η σχολή πρέπει να είναι με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή με ένα 

λίγο διαφορετικό προσοχή για να μην πιεστεί  κάποιος δεν εννοώ ότι  

πρέπει οπωσδήποτε νάναι το πρόγραμμα ένα εντελώς συγκεκριμένο,  

υπάρχει η ακαδημαϊκή ελευθερία,  υπάρχει επιθυμία των τμημάτων να 

κινηθούν προς μία κατεύθυνση έτσι για να καταλαβαίνουμε τι  λέμε.  

Αυτό δεν έχει  γίνει  μέχρι στιγμής.   

Τα τελευταία χρόνια που είδαμε τη 10ετία του 90 ειδικά και πιο 

πριν βέβαια,  δημιουργήθηκαν σχολές χωρίς να έχει  γίνει  αυτό το  

πράγμα με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα. Κύριο και πριν μπω 

στο ΣΕΜΦΕ οι  μηχανικοί  παραγωγής και διοίκησης ας πούμε 

κοντεύανε να πάρουν σύνταξη και δεν είχανε προεδρικό διάταγμα με 

κατοχυρωμένα δικαιώματα να ξέρουν τι  κάνουν.  Κάθε Νομαρχία τους 

αντιμετώπιζε διαφορετικά.   Έτσι;   

 Πραγματικά, κάποιος μου είπε ότι  κάποιες κατηγορίες γυναικών 

που δικαιούνται πρόωρη συνταξιοδότηση πιθανώς να έχουν από ΜΠΔ 
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να έχουνε κατοχυρώσει  μέχρι και συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να 

καταλάβουμε τι  γινότανε και πως δημιουργούνταν.    

 Τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρουν κατ’ αρχήν θέματα τα οποία  

βάζουμε ως τυπικά δηλαδή αν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα μόνο το 

θέμα της ένταξης ή και το θέμα ενός περιγράμματος και τα λοιπά, 

αυτά είναι ζητήματα δικά μας.   Το πώς θα πάνε για να εγκριθούν στο 

Υπουργείο ή όπου χρειάζεται να εγκριθούν αυτό είναι άλλη κουβέντα 

αλλά το ότι  μπορούμε να  τα κουβεντιάσουμε και να ανοίξουμε μια 

κουβέντα μπορούμε και εγώ αυτό θέλω.  

 Εγώ τη σχολή του ΣΕΜΦΕ για την οποία θα τοποθετηθώ την 

παρακολούθησα ουσιαστικά από την αρχή της,  ήμουν φοιτητής όταν 

ψηφίστηκε η ίδρυσή της και  όταν μπήκανε οι  πρώτες 2,  3 χρονι ές  

φοιτητών, ήτανε μία σχολή με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο από την αρχή,  

ήτανε μία σχολή η οποία ταυτόχρονα είχε να το πω είχε αντιμετωπίσει  

αντιδράσεις και προβλήματα, είχε αντιμετωπίσει  αντιδράσεις από το 

φυσικό και το μαθηματικό αρχικά του παν/μίου,  εν συν εχεία πιθανώς 

αντιμετώπισε και αντιδράσεις και από άλλες σχολές μηχανικών.   

Υπό την έννοια ότι  δεν πρέπει να κρυβόμαστε.  Όταν θα έρθουμε 

και θα πούμε ότι  πρέπει οι  άνθρωποι που θα γραφτούν που προτείνω 

εγώ να γραφτούνε στο Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει ν α πούμε ότι  

κάνουνε και κάποια πράγματα, θα έχουνε λοιπόν κάποια 

επαγγελματικά δικαιώματα.  Και τότε σαφώς κάποια απ’αυτά τα 

πράγματα τα οποία θα πάρουν είναι πράγματα τα οποία έχουν και 

ειδικότητες οι  οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν.   Είμαι ξεκάθαρος.  

Και  πρέπει να είμαστε το ξέρουμε αυτό,  πρέπει να το ξέρουμε 

γιατί  είπα πριν για τους ΜΠΔ οι οποίοι  κάνανε τόσα χρόνια για να 

έχουνε προεδρικό διάταγμα και επαγγελματικά δικαιώματα, αυτό δεν 

είναι δυνατόν να γίνει  αυτή τη στιγμή.   

Αντιθέτως,  αυτή τη στιγμή αν εγκριθούν όπως λέω εγώ, θα 

πρέπει τώρα, τώρα, δεν με ενδιαφέρει  αν νομικά έπεται,  δεν έχει  καμία 

σχέση αυτό.  Το νομικά έπεται σημαίνει  ότι  νομικά έπεται η κατάθεση 

κάποιου πράγματος.  Η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος με ΦΕΚ 

όχι η επεξεργασία.   Εγώ λοιπό ν λέω ότι  αν σήμερα γίνει  αποδεκτή η 

σχολή, σήμερα, σήμερα θα πρέπει να ορίσουμε τη διαδικασία και να 

βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να καταλήξουμε άμεσα, άμεσα, έτσι;  

Σε προεδρικό διάταγμα το οποίο θα δίνει  και δικαιώματα.  Η 

διαδικασία νομίζω ότι  υπάρχει .    

Για μένα λοιπόν σίγουρα θα πρέπει να γίνει  δεκτή η εγγραφή των 

αποφοίτων του ΣΕΜΦΕ, κατά την άποψή μου αυτό θα είναι κάτι  το 
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οποίο θα έπρεπε να έχει  γίνει  πάρα πολλά χρόνια πριν ,  μέχρι  και  οι  

τόσες αλλαγές του προγράμματος οι  οποίες γίνανε δεν ξέρω ας πούμε 

αν και σε ποιο βαθμό ήτανε όλες τους απαραίτητες,  μία διευκρίνιση 

έχω την εντύπωση το θέμα με την διδασκαλία στα σχολεία έχει  λήξει .    

Εάν, δεν ξέρω, αν το  ξέρει  κάποιος,  νομίζω ότι  έχει  λήξει  το 

θέμα νομίζω ότι  κάποια στιγμή οι  άνθρωποι έπρεπε να π άνε ΣΕΛΕΤΕ 

μετά είχε και προσέφερε η σχολή μαθήματα παιδαγωγικά τα οποία 

όποιος τα έπαιρνε έπαιρνε ένα συγκεκριμένο,  μία  συγκεκριμένη 

βεβαίωση από την ίδια την σχολή,  αυτό πρέπει να πω το 5 το 6 κάπου 

εκεί  και στη συνέχεια νομίζω ότι  έχει  τελειώσει το θέμα  και δεν 

χρειάζεται ούτε αυτό.   

Ξαναλέω λοιπόν οπωσδήποτε ναι στην εισαγωγή, όμως για να 

μην ακολουθήσουμε τα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος  

τώρα πρέπει να βάλουμε τον οδικό χάρτη για τα επαγγελματικά 

δικαιώματα.   

Και το λέω γιατί  εκεί  πέρα είναι στη συνέχεια  όλο το μεγάλο 

ζήτημα ας το πούμε έτσι και δεν θέλω να συμβεί το ίδιο που συνέβη 

και με άλλους.   Να τους  βάλουμε και ας πούμε δικές μας αντιθέσεις να 

στερήσουμε τα δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν.   

Αυτά και ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ συνάδελφε.  Το λόγο έχει  ο συνάδελφος Γιαννόπουλος.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

 Πολύ σύντομα κατ’ αρχάς να πω εδώ ότι  ο δικός μας ο ευρύτερος 

χώρος ας πούμε είχε θέμα με την ίδρυση ακόμα της σχολής της  

ΣΕΜΦΕ όταν αυτή φτιάχτηκε γιατί  η σχολή της ΣΕΜΦΕ για ν α 

είμαστε ειλικρινείς  φτιάχτηκε επειδή οι   καθηγητές των γενικών εδρών 

του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, -  

 Κύριε Κρεμαλή αν γίνεται,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφε Κρεμαλή, Ανδρεδάκη δεν ακούμε.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Λοιπόν,  υπήρχε ουσιαστικά φτιάχτηκε για να μπορούν να εξελίσσονται 

και να έχουν μία ισόνομη αντ ιμετώπιση οι  καθηγητές  που ήταν  στις 

γενικές έδρες,  αυτό δεν απέτρεψε εγώ ήμουν μαθητής τότε αλλά δεν 

επέτρεψε στη συνέχεια να μην έχουν ισότιμη αντιμετώπιση σε μία  

σειρά συγκρούσεων στα προγράμματα σπουδών των διαφ όρων σχολών, 

θυμίζω ότι  το 2006 ας πούμε σε μία  ενδιάμεση αλλαγή προγράμματος 

σπουδών σχολής πολιτικών μηχανικών όλα τα μαθήματα που 
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διδάσκονταν από καθηγητές  του ΣΕ ΜΦΕ περικόπηκαν, γιατί  δεν ήταν  

συμμέτοχοι στη Γενική Συνέλευση του τμήματος και άρα δεν έ παιζαν 

ρόλο στον συσχετισμό της σχολής.   

Αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν δημιουργείται μια αντικειμενική 

πραγματικότητα ότι  έχουμε αποφοίτους περίπου 20 χρόνια ας πούμε 

μπορεί να κάνω και λάθος,  αν δεν κάνω λάθος κάπου τόσα πρέπει  

νάναι,  οι  οποίοι  δεν έχουν  δικαιώματα οι  οποίοι  έχουν αντικείμενο,  οι  

οποίοι  σε άλλες χώρες που έχουνε μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη 

από την Ελλάδα βρίσκουν και δουλειά με άλλους όρους στους ίδιους 

τομείς με εμάς και ούτω καθεξής.  

Αυτό το οποίο θέλω να κλείσω το συγκεκριμένο κομμ άτι και να 

πω ότι  εμείς  τοποθετούμαστε υπέρ του να ενταχτούν οι  απόφοιτοι  της 

ΣΕΜΦΕ στο ΤΕΕ είναι ότι  είναι λίγο βιωματικό,  πως κάνανε καμιά 

φορά οι  φιλελεύθεροι,  συγνώμη αν υπάρχει κανένας εδώ πέρα, στα 

facebook και αυτά, είχα έναν συμφοιτητή ο οποίος είχ ε τελειώσει τη 

ΣΕΜΦΕ και ήμασταν μαζί στο μεταπτυχιακό της υπολογιστικής 

μηχανικής.    

Αυτός ο συμφοιτητής μου έχοντας κάνει  κυρίως τους χώρους ας 

πούμε διπλωματική του και τα λοιπά, στους μαθηματικούς χώρους κλπ,  

έμεινε και κάνει  τελειώνει τον Γενάρη το δι δακτορικό του στον τομέα 

στατικής του πολυτεχνείου του Μονάχου,  της σχολής πολιτικών 

μηχανικών.  

Θέλω να πω ότι  ε ίναι λίγο σχολαστικισμός να προσπαθούμε να 

βρούμε 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  biomechanics  και bioengineering  και τέτοια και τα λοιπά, 

βέβαια εντάξει  μας έχει  συνηθίσει  και αυτό το όργανο και η ηγεσία 

εννοώ η ευρύτερη ηγεσία του ΤΕΕ με δεδομένους συσχετισμούς σε 

τέτοιες συζητήσεις,  όταν τα επαγγελμα τικά δικαιώματα που παίρνει  

μπορείτε να πάρετε το λόγο μετά,  γιατί  δεν ακούω τι  λέτε.   

Όταν η εκάστοτε επαγγελματική ομάδα παίρνει  επαγγελματικά 

δικαιώματα να της  φαίνονται όλα καλά και  όταν φοβάται ότι  μπορεί  

κάποιος να περιστείλει  ας πούμε ή να μοιραστεί  ένα επαγγελματικό 

δικαίωμα με τη δική τους ειδικότητα, αρχίζουν και βγάζουν 

προγράμματα σπουδών, βιβλία του εξωτερικού, υποκεφάλαια της ύλης 

των σχολών και ούτω καθ’ εξής.   

Πιο σύντομα για το 2
ο
 ζήτημα το ζήτημα των μηχανικών 

οικονομίας που τέθηκε,  εκεί  υπάρχει  ένα ερωτηματικό όχι  στο τι  

επάρκεια έχουν επιστημονικά οι  συγκεκριμένοι συνάδελφοι αλλά στο 
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αν εμπίπτουν στα αντικείμενα τα οποία καλείται  συνολικά να 

αντιμετωπίσει  το ΤΕΕ και αυτό πιάνει  και επίσης κουβέντες που έχουν 

αρχίσει  εδώ και 10 χρόνια και στις  σχολές τις  διάφορες,  στη σχολή 

που ήμουν εγώ τότε ας πούμε έμπαινε ζήτημα να έχουν οι  πολιτικοί  

μηχανικοί ροή που να ασχολείται με τα οικονομικά.    

Το γεγονός ότι  υπάρχουν απόφο ιτοι,  αυτό δεν σημαίνει  όμως, 

αυτό διαρκώς εμείς  διαφωνούσαμε,  διαφώνησαν  και οι  περισσότεροι 

καθηγητές της σχολής λέγοντας ότι  εμείς  δεν ήμασταν οικονομολόγοι.  

Το γεγονός ότι  κάποιοι  απόφοιτοι  των σχολών μηχανικών έχουν πάει  

στην Αμερική ή στο City του Λονδίνου και το έχουνε γυρίσει  στο 

f inance δεν σημαίνει  ότι  ο ι  μηχανικοί έχ ουν αυτό το πράγμα ως 

αντικείμενο.   

Είναι κουβέντα για το Οικονομικό Επιμελητήριο αυτή με βάση 

και την κουβέντα μπορεί να μην την κατάλαβα ακριβώς γιατί  δεν έχω 

τις  αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις αλλά και η παρουσίαση των 

υποψηφίων ας πούμε των εκπροσώπ ων συγνώμη για το λάθος,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριοι συνάδελφοι  μία διευκρίνι ση, ε ίναι διπλωματούχοι πολυτεχνικής  

σχολής.   

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Ναι ξαναλέω,  οι  μηχανικοί οικονομίας σας λέω αυτό είναι ένα 

ευρύτερο ζήτημα που έχει  ανοίξει  παντού, δηλαδή έχει  ανοίξε ι  και σε 

άλλους κλάδους.  Έχει  ανοίξει  και στο γεωπονικό.  Κάποτε το 

γεωπονικό απέκτησε τμήμα οικονομικής διαχείρισης και έφτασε αυτό 

το τμήμα κάποια στιγμή να μην κάνουν τα βασικά μαθήματα εκεί  πέρα 

και αντίστοιχα τμήματα που έχουν επιχειρηθεί να ανοίξουν κ αι αλλού 

και να έχουν τα δικαιώματα και τα μεν και τα δε.  

Δεν είναι το ζήτημα να έχουν τα μεν και τα  δε κατά την δική μου 

εκτίμηση είναι ότι  δεν εμπίπτει  σ’αυτά που καλείται το ΤΕΕ, δεν είναι  

ότι  θα μπουν και θα πάρουν κάποιοι  από τα δικαιώματα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μπορείτε να λέτε όποια άποψη θέλετε  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Την δική μας άποψη.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ναι απλώς να μην θέτουμε αλλιώς το θέμα.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Δεν είπα τη δικιά σας  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Είναι διπλωματούχοι πολυτεχνικής σχολής που με βάση το 1225 το υ 

81 είναι στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Εντάξει Τέλος πάντων, νομίζω ήτανε σαφής ο διαχωρισμός αυτό που 

λέτε και τώρα δεν ξέρω αν έχει ,  ένα τελευταίο,  υπάρχει  ένα ζήτημα, -   

Είμαστε αρνητικοί.  Θεωρούμε ότι  πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή 

ψηφοφορία κατ’  αρχάς,  νομίζω ότι  είναι σαφές αυτό.  Και  

τοποθετούμαστε επιφυλακτικά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Και το τελευταίο,  υπάρχουν και άλλα τμήματα και το κλείνω,  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφε ολοκλήρωσες;  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Ένα τελευταίο υπάρχει ένα τμήμα,  δεν ξέρω αν έχει  τεθεί  με τμήματα 

όπως αυτό της  επιστήμης υλικών των Ιωαννίνων που είναι τμήμα 

πολυτεχνικής σχολής με αντικείμενο το οποίο είναι σαφώς τέτοιο και 

τα οποίο πρέπει να τεθεί  αν όχι  σήμερ α, ΟΚ το καταλαβαίνουμε,  

πρέπει να τεθεί  το επόμενο διάστημα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν αποτελεί  θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Ναι απλά εμπίπτει  στον ευρύτερο κύκλο αυτής της συζήτησης οπότε το 

βάζουμε εμείς   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Όπως ενημέρωσα το πρωί όλες  οι  ειδικότητες  στην επόμενη 

αντιπροσωπεία οι  2000 θα ενταχθούν στις  βασικές ε ιδικότητες.  Οι  

μηχανικοί των υλικών έχουν ήδη ενταχθεί  με απόφαση της διοικούσας 

στους χημικούς μηχανικούς.    Ο συνάδελφος Γιανναδάκης.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ :  

Λοιπόν ξεκινάω με μία διαπίστωση η οποία θα πρέπει να μας 

προβληματίσει  σε σχέση και με αυτό που κάνουμε τώρα.   

 Και νομίζω ότι  αναδείχτηκε από συναδέλφους πριν.   Το πρώτο 

είναι ότι  ουσιαστικά είχαμε μία κατά συρροή ίδρυση τμημάτων όπου 

το ίδιο  το Τεχνικό Επιμελητήριο έλε γε ότι  δεν θα πρέπει να ιδρύονται  
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αν δεν συνοδεύεται από ένα περίγραμμα επαγγελματικών δικαιωμάτων 

ή πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως θες να το πεις  

Κώστα μου, φίλε μου.  

 Αλλά εν πάση περιπτώσει το τι  μέλλει  γενέσθαι για  αυτούς που 

τελειώνουν μία σχολή ένα τμήμα, να ξέρουν οι  γονείς  τα παιδιά τι 

πάνε να κάνουν.   Προσπαθούμε δηλαδή σήμερα σε μία συζήτηση η 

οποία προφανώς εδώ δεν γίνεται για  πρώτη φορά αλλά γίνεται  με μία 

ένταση, να θεραπεύσουμε παθογένειες δεκαετιών και  είναι λογικό 

λοιπόν να υπάρχουνε και προστριβές και διαφορετικές αντιλήψεις.    

 Ένα όμως πράγμα δεν πρέπει να γίνει .   Εκμετάλλευση των 

παιδιών που είτε  τελειώσανε είτε  τελειώνουνε είτε  θα τελειώσουνε 

είτε για εκλογικούς λόγους ε ίτε για ακαδημαϊκούς λόγους είτε γ ια 

λόγους που σχετίζονται και με τα δύο μαζί.  Για να είμαστε ξεκάθαροι.    

 Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι  όταν χαρακτηρίζουμε μία βασική 

ειδικότητα ουσιαστικά αναφερόμαστε σε έναν πυρήνα ο οποίος 

προφανώς πρέπει  να αντικατοπτρίζεται και  στο πρόγραμμα σπουδών 

αλλά και σε αυτό που χαρακτηρίζει  την ειδ ικότητα.   Και γι’αυτό 

μιλάγαμε για βασικές ή αποκλειστικές δραστηριότητες ή και για  

διαμοιραζόμενες που ήτανε κυρίως στη λογική όχι  της αυτοδύναμης να 

το πω έτσι  άσκησης αλλά συνεπικουρούμενες ή μερικώς προσβάσιμες.    

 Αυτά τα δύο λοιπόν πρέπει να τα απαντήσουμε επί της ουσίας 

όταν συζητάμε για  βασικές ειδικότητες γιατί  αν δεν τα απαντήσουμε 

θα είμαστε πάρα πολύ ευχάριστοι στο πρώτο ημίχρονο,  στο δεύτερο θα 

μας κυνηγάει και ο  διαιτητής όχι  μόνο οι  φίλαθλοι.   Δημήτρη μου μετά 

από 40 χρόνια να αλλάξω από Παναθηναϊκός δεν γίνεται,  συγνώμη.  

 Έρχομαι τώρα για να συμπληρώσω αυτό και να πω ότι  πριν έγινε 

ένα λάθος εδώ μέσα.  Και έγινε ένα λάθος το οποίο προφανώς δεν 

ήτανε συνειδητό αλλά άρχισε να γίνεται μία ανάγνωση καταλόγου 

μαθημάτων.  Είτε  κατά απαίτηση είτε  κατά παράκληση είτε  οτιδήποτε.  

Εάν εμείς  διολισθήσουμε σε μία λογική ονομαστικής καταγραφής τότε 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αν πάρετε ένα πρόγραμμα σπουδών ενός  

ΤΕΙ θα πρέπει να σας πει  ότι  αφού τους ίδιους τ ίτλους έχουμε,  ρε 

παιδιά να κάνουμε τα ίδια.  

 Αυτό θέλει  πάρα πολύ προσοχή και πρέπει λοιπόν να 

καταλήξουμε γιατί  άκουσα και τον συνάδελφο τον Γιαννόπουλο που 

είπε κάτι  σε σχέση με τα στατικά,  νομίζω και  γι’αυτό έκανα και την 

ερώτηση πριν και  στον κύριο Κοσμήτορα και θέλω τώρα πλέον να 

τοποθετηθώ όχι απλά με ερώτηση, εάν μπορούμε στη διαδικασία να 

υποβαθμίσουμε σε τέτοιο βαθμό την προερχόμενη γνώση η οποία 
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μοντελοποιείται για να μπορέσει να δώσει λύση, τότε το μόνο που 

χρειαζόμαστε είναι το ΤΕΕ κανονισμός και οδηγίες.  Και μετά όποιος 

ξέρει  ελληνικά να διαβάζει  ας το κάνει .  

 Και το λέω αυτό τόσο αιχμηρά γιατί  στο τέλος δεν  θα είναι 

συντεχνιακό το ζήτημα για το αν θα πάρει κάποιος μία δραστηριότητα 

που δεν την είχε ή που θα την πάρει γιατί  καλώς θα την πάρει γιατί  

την διδάσκεται.    

 Αλλά  δεν γίνεται  εμείς  οι  ίδιοι  εδώ μέσα να κάνουμε μία 

συζήτηση που να λέει  ότι  αν σου δώσω εγώ όλα τα στοιχεία για το πώς 

συμπεριφέρεται δυναμικά ένα μοντέλο στη σεισμική καταπόνηση, δεν  

χρειάζεται να έχεις  πολιτικό μηχανικό για να σου κάνει  στατικά.  

Μπορεί να είναι πάλι κάποιος ο οποίας ξέρει  να κάνει  πεπερασμένα 

στοιχεία,  άρα θα πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται για  να κάνει  την 

μελέτη.  Εάν θεωρούμε κάτι  τέτοιο εδώ μέσα, τότε έχουμε πολύ σοβαρό 

πρόβλημα.   

 Επιστημονικό πρόβλημα έχουμε.    

 Λοιπόν,  έρχομαι,  μ ισό λεπτό,  και λέω ότι  ένα κομμάτι  το οποίο 

και με προβληματίζει  και αυτό έτσι όπως συζητιέται γιατί  μπήκε ένα 

θέμα τελικά οι  απόφοιτοι μίας πολυτεχνικής  σχολής που έχει  ας πούμε 

ως πυρήνα το κομμάτι το οικονομικό,  μηχανική οικονομίας και  

διοίκησης και όλα  αυτά, μήπως θα έπρεπε να απευθυνθούν σε άλλο 

Επιμελητήριο;   

Η άποψή μου η προσωπική είναι όχι .  Γιατί  δεν υπάρχει πλέον 

διαδικασία η οποία να μην εμπεριέχει  μέσα οικονομοτεχνική ή 

τεχνοοικονομική όπως θέλετε πείτε το μελέτη.   Εάν εμείς  οι  ίδιοι  που 

τώρα δηλαδή δεν νομίζω ότι  υπάρχει  δραστηριότητα ή έργο 

αποσυνδέσουμε την δραστηριότητά μας από την οικονομία,  είναι σαν 

να λέμε ότι  εμείς  ε ίμαστε γενικότερα φιλόσοφοι και υπάρχουν κάποιοι  

άλλοι που βγάζουν τα νούμερα.  

 Και αυτό στρατηγικά για την ανάπτυξη του Τε χνικού 

Επιμελητηρίου και το ρόλο που μπορεί να παίξει  σαν τεχνικός 

σύμβουλος του κράτους δεν ε ίναι κάτι  το οποίο μπορούμε να το 

αφήσουμε να βγει  παραέξω, θυμίζω ούτως ή άλλως κάτι  τελευταίο 

παράδειγμα, η έγκριση του ΚΕΝΑ είχε μέσα μοντέλο κόστους 

ανάλυσης κύκλου ζωής.  Δηλαδή μην τρελαθούμε και μόνοι μας και  

μην βγάζουμε και τα μάτια μας με τα  ίδια μας τα χέρια.   

Δεν είμαστε κάτι  άλλο. Δεν είμαστε αδιάφοροι με τα οικονομικά 

της τέχνης και της επιστήμης.  Άρα προφανώς είναι ο ορισμός της 

βασικής αρμοδιότητας ε ίναι  πιο  εμφανής στο κομμάτι  αυτό,  
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καταλαβαίνω βέβαια ότι  υπάρχει  και ένα brand name του ΕΜΠ το 

οποίο το σέβομαι,  αλλά  θα πρέπει όπως ξεκίνησε και  το είπε πολύ 

καλά ο συνάδελφος ο Γιαννόπουλος από ένα γενικό τμήμα το οποίο 

έγινε σχολή γιατί  και εμείς  είχα με γενικό τμήμα στην Πάτρα, να δούμε 

το γενικό τμήμα θεράπευε βασικές επιστήμες και αριθμητικά 

μαθήματα, μαθήματα αριθμητικής ανάλυσης και μεθόδων στα 

πολυτεχνικά τμήματα ή σχολές όπως λέγονται στο ΕΜΠ, εδώ όμως 

είναι ανάποδη η διαδικασία.   

Εδώ θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο συνδυάζεται η γνώση και 

η συνεργασία και διαμοιραζόμενες και ουσιαστικά οι  δ ιεπιφάνειες με 

όλες τις  ειδικότητες.  Γιατί  ναι βεβαίως να υπάρχουν γιατί  έτσι και  

αλλιώς και  να μην τους  πούμε εμείς  ότι  δεν σας θελουμε.  Οι άνθρωποι  

αυτοί δεν θα χαθούν.  Για να μην τρελαθούμε κιόλας εδώ μέσα. Δεν 

μας ζητάνε χάρη.  

Εχουνε μία νορμαλ γι’αυτό και το ΣΤΕ λέει  ότι  ρε παιδιά  

απαντήστε,  να έχουν ένα δρόμο. Αλλά όμως πρέπει να γίνει  πολύ 

σαφές και γι’αυτό και θεωρώ και  κλείνω με αυτό ότι  είναι πολύ 

σημαντικό για να μην έχουμε λάθος απαντήσεις  σε λάθος ερωτήματα, 

ενδεχομένως το πιο σοφό θα ήτανε τον Φλεβάρη να έχουν ωριμάσει  

αυτά που είπαμε και για τα περιγράμματα για τι  ακριβώς,  πως ακριβώς 

εννοούμε το να μπούνε γιατί  αν δεν κάνουμε αυτό κατά βάση μάλλ ον 

θα πάμε είτε σ’αυτό που είπαμε με τον διαιτητή είτε πρόσκαιρα εν  

όψει των εκλογών του ’19 κάποιοι  να εγγραφούν μέλη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου έτσι ώστε κάποιο να γυρίσουν να πουν στις  σχολές να 

παιδιά εμείς  σας κάναμε μηχανικούς ελάτε να ψηφίσετε στις  εκλογές.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Αθανασόπουλος.  

Κος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ :   

Εγώ θα ξεκινήσω από την ρήση τον σχολιασμό του Αντώνη του 

Πρωτονοτάριου,  ε ίπε χαρακτηριστικά μετά το απόσταγμα 40,  50 

χρόνια επιμελητηριακής εμπειρίας πότε θα γί νουμε κράτος.   Κατ’ 

αρχήν επειδή αυτή είναι μία  . . .  διαδικασία το πότε θα γ ίνουμε κράτος  

και κανείς  δεν μπορεί να απαντήσει  θα πρέπει εμείς  πρώτα να γίνουμε 

Τεχνικό Επιμελητήριο.  Το κάθε κύτταρο να μπορεί να τακτοποιήσει τα  

εν οίκω.   

 Και τι  θέλω να πω.  Για μένα σήμερα αναζητείται ο πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου.  Ποιος είναι  ο πρόεδρος; Γιατί  το λέω αυτό;  

Γιατί  πέρα από την περιπτωσιολογία  αν έχουμε να εντάξουμε κάποιες 

ειδικότητες ή να δημιουργήσουμε νέες βασικές ειδ ικότητες,  θα πρέπει 
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ο πρόεδρος θεσμικά μιλάω δεν είναι προσωπικό και  είμαι  

υποχρεωμένος να υπερασπιστώ τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε 

να έχει  έρθει  με μία πρόταση,  με μια νόρμα, με ένα κανόνα, πότε το 

Τεχνικό Επιμελητήριο προχωρά σε δημιουργία  νέας βασικής 

ειδικότητας και πότε εντάσσει ανάλογα με το αντικείμενο το 

πρόγραμμα σπουδών και,  και,  και στις  υπάρχουσες βασικές 

ειδικότητες.    

 Μπορεί να το κάνει  αργότερα. Γιατί  θα τοποθετηθεί.   Γιατί  το να 

ακούω τώρα τους σημερινούς τεχνίτες της εξουσίας,  τη ΡΙΖΟΠΡΟΜ 

και να λέει  από του βήματος έχουμε 13 βασικές ειδικότητες για μας θα 

έπρεπε να είναι λιγότερες αλλά ψηφίζουμε να γίνουν 14 τώρα και θα 

δούμε για την 15
η
.  Καταλαβαίνω εκλογές έχουμε,  αυτή τη στιγμή 

παίζουμε όλοι στην πλάτη, μάλλον παίζουμε και θα βάλω όλους μας.  

Όσοι είμαστε στην αίθουσα.  Παίζουμε στην πλάτη των αποφοίτων.  

Για να μαζεύουμε ψήφους.  Αυτό δεν κάνουμε; Όχι βέβαια.  

 Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια γιατί  η αγαπητή πρόεδρος της  

αντιπροσωπείας καλύπτει  επαρκώς εν μέρει  τα καθήκοντα του 

προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου.    

Ακούστε να δείτε συνάδελφοι,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφε  

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ :   

Δεν ανέφερα όνομα και μπορώ να κάνω κριτική.  Είναι  δικαίωμά μου 

ακόμα.  Για μένα όπως είπε ο Κυριακόπουλος ο Γιάννης,  υπάρχει  

πανεπιστημιακή κοινότητα.  

Υπάρχει πραγματική οικονομία κα ι υπάρχει και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο.   Που εμείς  θα έπρεπε να ρυθμίζουμε εσωτερικά 

τουλάχιστον το πότε και πως δημιουργείται μία βασική ειδικότητα,  

διότι  αν περιμένουμε την πολιτεία πότε θα γίνουμε κράτος αγαπητέ 

Αντώνη, θα δημιουργηθούν και άλλες  γενιές αποφοίτων.  Θα πρέπει να 

ξέρει  η πολιτεία και η κάθε πανεπιστημιακή κοινότητα ποιοι  είναι οι  

κανόνες του πότε δημιουργείται εννοώ εντός του ΤΕΕ, πότε 

δημιουργείται βασική ειδικότητα και πότε εντάσσεται.   

 Γιατί  το επόμενο θέμα θα τοποθετηθώ και στο επόμενο  θέμα 

όταν έρθει  η ώρα του για τους μηχανικούς υλικών, έχουμε άλλη νόρμα. 

Εκεί εντάσσονται στους χημικούς μηχανικούς με επιμέρους πρόσβαση 

στα επαγγελματικά δικαιώματα.  Άρα για μένα είναι σαφές,  δεν  

θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε.  Ολοι.  Παπατζιλίκι  παίζουμε α υτή τη 

στιγμή και θα συνεχίσουμε να το παίζουμε γ ιατί  το θέλουμε.    
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Για μένα λοιπόν ναι πρέπει να ενταχθούν στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο οι  ειδικότητες αυτές  το αν όμως θα ενταχθούν σε 

επιμέρους υπάρχουσες βασικές ειδ ικότητες ή όχι ,  θα πρέπει να 

κατατεθεί  φόρμα,  είναι ευθύνη όλων μας και βεβαίως και του 

προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου.  Αυτά για την ώρα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ποιο νούμερο έχετε συνάδελφε; 818.   

. . . . . . . . . . :  

Θα ήθελα να κάνω μία ενημέρωση από την περιοχή της Δυτικής  

Μακεδονίας,  επειδή τυχαίνει  να είμ αι και στη ΔΕΗ στέλεχος και 

νομίζω ότι  έχει  άμεση σχέση με τα θέματα που συζητάμε σήμερα.   

Είναι δύο διαφορετικά θέματα.   

Το πρώτο, επειδή είμαι διευθυντής στο ανθρώπινο δυναμικό 

υγείας και όλα αυτά των . . .  σε πρόσφατες προσλήψεις έκανε η ΔΕΗ για  

μηχανικούς οκταμήνων με την ειδικότητα των μηχανολόγων, δύο 

συνάδελφοι μηχανικοί της  ειδικότητας μηχανικών διοίκησης και 

παραγωγής  έκαναν ένσταση γιατί  δεν πήραν  αυτούς και πήραν τους 

άλλους δυο διότι  ε ίχαν κάποια μόρια παραπάνω κατά την κρίση τους.  

Ίσως λόγω οικογενειακής κατάστασης και τα λοιπά, μια μοριοδότηση.  

 Το ΑΣΕΠ απέρριψε τις  ενστάσεις τους διότι  θεώρησε ότι  δεν 

καλύπτουν την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού αμιγώς και είχε 

μάλιστα ένα σχόλιο δισέλιδο,  τρισέλιδο όπου περιέγραφε παίρνοντας 

κάποια επαγγελματικά δικαιώματα δεν ξέρω από παλιά ή από τα 

καινούργια,  νομίζω παλιότερα, ότι  δεν είναι μηχανολόγοι το ΑΣΕΠ 

αυτά έτσι;   

 Και είναι κάτι  άλλο εντάξει ,  κοντά,  κάνουν και κοινωνικά 

θέματα, ε ίχε μία περίεργη επιχειρηματολογία πάντως αυτό το φέρνω 

εδώ σαν πληροφορία.    

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .    

. . . . . . . . . . :  

Όχι εγώ σας είπα τώρα για το ΑΣΕΠ.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

. . . . . . . . . . :   

Εγώ το έφερα σαν πληροφορία.  Το 2
ο
 είναι το εξής,  στην περιοχή της 

Κοζάνης γίνεται μία μάχη για την συγχώνε υση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ.   

Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις εύκολα γιατί  έχουν κάνει  και ο ι  

φοιτητές κατάληψη των τριών σχολών, οι  3 σχολές που υπάρχουν και 
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είναι μηχανολόγων, οι  παλιοί  ενεργειακοί μηχανικοί,  είναι 

περιβάλλοντος και η σχολή των ηλεκτρονικών και  δικτύων.   Τα παιδιά  

είναι σε κατάληψη, έχουν διάφορα θέματα, αμφισβητούν την 

συγχώνευση και τα λοιπά. Αλλού ήθελα να καταλήξω.  

Ότι διαβάζοντας τον τοπικό τύπο και αυτό είναι που θέλω να 

αποφύγουμε από εδώ και πέρα για να μην έχουμε να επαναλαμβάνουμε 

τα  ίδια υπάρχει πρόταση ότι  οι  3 σχολές του πολυτεχνείου να γίνουν 9.   

Μέσα σ’ αυτές  τις  9 σχολές περιλαμβάνονται κάποιες  από τις  γνωστές  

όπως χημικοί μηχανικοί,  νέα σχολή χημικών μηχανικών, νομίζω 

διάσπαση των μηχανολόγων σε 2, ,  3  άλλες υποειδικότητες,  δεν  ξέρω 

πως ακριβώς,  δεν  θυμάμαι τώρα γιατί  δεν  είναι  και  κάτι  οριστικό,  

μάλιστα υπήρχε και πρόταση για σχολή με κατρόνικ.  Ή με κατρονικ 

είναι η σχολή που έχουν συνήθως στη Γερμανία οι  μηχανικοί που 

δουλεύουν στα εργοστάσια της BMW και είναι μηχανολόγοι μεν α λλά 

ξέρουν καλά από ηλεκτρονικά.   

 Τι θέλω να πω.  Ότι θα πρέπει  το ΤΕΕ ο πρόεδρος,  η 

αντιπροσωπεία να έρθει  σε πλήρη επαφή με τον Υπουργό Παιδείας μην 

έχουμε τα ίδια,  δηλαδή μην παρθούν αποφάσεις να ιδρυθούν σχολές 

έτσι αυθαίρετα πάλι στη λογική ότι  νομίζ ουμε ότι  δεν υπάρχει γιατί  να 

μην κάνουμε μία ακόμα σχολή εντάξει .  Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει 

να το δούμε και να το προλάβουμε.   Αυτά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Ξιφαράς.  

Κος ΞΙΦΑΡΑΣ :   

Εγώ νομίζω σαν τεχνικός  κόσμος αφού κριθεί  η τεχνική επάρκεια και  

δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί  από εμάς ή οτιδήποτε θα έπρεπε να λέμε 

ότι  όλοι οι  συνάδελφοι που είναι από μηχανικές σχολές προφανώς να 

έρθουν και να ενταχτούν.   Όμως, αν δεν φροντίσουμε εμείς  οι  ίδ ιοι  

είτε να προτείνουμε ή να προετοιμάσουμε και τους  μελλοντ ικούς 

απόφοιτους ότι  ξέρετε κάτι ,  το  ότι  σας λένε σε μία σχολή ότι  έχετε 

τελειώσει μηχανική, χωρίς να ξέρουν ποτέ τι  επαγγελματικά 

δικαιώματα έχουν γιατί  δεν το έχουν σκεφτεί .    

Το έχουμε αντιμετωπίσει  πολλά χρόνια εμείς  κι  όταν 

τελειώνουμε να τους λέμε ότ ι  τελικά μπορεί νάστε και μηχανολόγοι  

μπορεί και χημικοί  μηχανικοί μπορεί  και κάτι  άλλο και  να μην έχουν 

πρόσβαση στο επαγγελματικό δικαίωμα. Και αν εξαιρέσεις  την 

πρόσβαση στο δημόσιο ή κάπου αλλού η αγορά αν έχεις  τη γνώση 

όπως είπαν και ο  κοσμήτορας της  σχολής από το Αιγαίο,  ότι  έχουν 

85% πρόσβαση σε εργασία.   
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Άρα η ίδια η αγορά αν έχεις  τη γνώση ή κρίνει  ότι  είσαι καλός 

θα βρει  τον τρόπο να σε απορροφήσει .  Δεν είναι το ζητούμενο αυτό.  

Εμένα αυτό που με προβληματίζει  είναι ότι  τις  διαδικασίες που 

ακολουθούμε ή τι  αφήνουμε πίσω μας σαν ουρές.  Και βλέπω ότι  εδώ 

είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε πίσω μας ουρές.  Προφανώς βλέποντας το 

ανθρωπιστικό οκ,  προφανώς όμως ό,τι  έχουμε μελετήσει ότι  έχουν 

αυτό το προφίλ που χρειάζεται για να είναι μέλη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου είναι πολυτεχνικές  σχολές.  Δηλαδή αυτό είναι το 

καταπληκτικό.    

Προσπαθούμε,  έχουμε καλέσει εδώ τα μέλη της αντιπροσωπείας 

να λύσουν τα θέματα που δεν έλυσε η πολιτεία και τι  εννοώ, άφησε το 

Μετσόβιο να δημιουργήσει από το γενικό τμήμα αυτή τη σχολή χ ωρίς 

να την νοιάζει  τι  θα γίνουν οι  απόφοιτοί της,  το άφησε όμως, ευτυχώς 

εμείς  στα Χανιά όταν ήρθε αυτή η ώρα επειδή ήμουν στη ΓΣ του 

τμήματος που αποφάσισε την μη πραγματοποίηση, τη μετατροπή του 

γενικού σε τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και ευτυχώς σωθή κανε 

οι  άνθρωποι και τα μέλη ΔΕΠ γιατί  για αυτούς έγινε όλη η ιστορία να 

μπουν στα τμήματα και να συνεχίσουν την καριέρα τους,  και για τους 

απόφοιτους που δεν δημιουργηθήκανε.   

Το Μετσόβιο όμως το έκανε.  Και το λάθος που έκανε το 

Μετσόβιο,  το λάθος που έκανε η πολιτεία και το επέτρεψε ερχόμαστε 

εδώ που δεν ξέρω σε πόσους απόφοιτους πλέον αναφερόμαστε.  Σε 500;  

1000; Δεν ξέρω πόσους και τους λέμε θα προτείνουμε εμείς  κάτι .  Που 

ούτε είναι η λύση τους γιατί  το πρόβλημα τους δεν νομίζω ότι  ε ίναι να 

ονομαστούνε να πάρουν αριθμό μητρώου ΤΕΕ.  

Φαντάζομαι πρόβλημά τους είναι να μπορούν να δουλεύουν.   Για  

μένα είναι σημαντικό όταν τους λέμε αυτό που θέλετε να δουλέψετε να 

τους πούμε και που θα δουλέψετε  ή που νομίζουμε ότι  μπορείτε να 

δουλέψετε ή να μπορούν να μας πουν και αυτοί που νομίζουν ότι  

μπορούν να δουλέψουν .  

Το 2
ο
 για την σχολή του Αιγαίου εγώ θα έλεγα ότι  κακώς γιατί  

και εμείς  το κάναμε το λάθος παλιότερα, δεν το κάνανε άλλες σχολές 

όπως στον Βόλο,  όπως και η Κοζάνη, δεν ξεκινήσατε διαδικασία 

μετονομασίας και να πάτε κοντά σε αυτό που πιστεύατε ότι  ε ίστε πιο  

κοντά.  Στους ΜΠΔ; Στους μηχανολόγους;  

Δεν ξέρω που πιστεύατε ότι  καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο 

και έρχεστε σε μια άλλη διαδικασία που για μένα είναι διαδικασία 

πίσω πόρτας και  δεν εννοώ αυτή τη διαδι κασία εδώ, εννοώ τη 

διαδικασία που μετατραπήκατε σε πολυτεχνική σχολή,  που ελπίζω πάλι  
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να μην είναι το λάθος να πληρώσουν οι  απόφοιτοι ένα λάθος που 

κάνουν τα μέλη ΔΕΠ και πάλι η πολιτική ηγεσία του κάθε Υπουργείου 

Παιδείας ανοιγοκλείνει  τα μάτια σε μελλον τικούς ψηφοφόρους ή σε 

μελλοντικούς φίλους μέλη ΔΕΠ.  

Γιατί  αυτό πληρώνουμε κάθε φορά, να ερχόμαστε εδώ πέρα και  

να δημιουργούμε πάλι συνθήκες που δεν θάναι δόκιμες για τους  

αποφοίτους γιατί  ξέρετε κάτι;   Εσείς είστε μέλη ΔΕΠ. Ότι και να γίνει  

έχετε κάνει  την καριέρα σας.  Το πρόβλημα είναι τα παιδιά που μένουν 

πίσω περιμένουν.  Και το ίδιο που μας έκαναν κι  εμάς τα πρώτα 

χρόνια,  μας λέγανε είστε μία σχολή που δεν υπάρχει αλλού είστε μόνοι 

σας,  είστε μηχανικοί . . .  και  διοίκησης είστε εξαιρετικοί δεν υπάρχει τ ο  

γνωστικό αντικείμενο.   

Στην 5ετία,  10ετία καταλάβαμε ότι  είμαστε και μηχανολόγοι  

μηχανικοί και πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές αλλά μας πήρε 20 

χρόνια να το κάνουμε αυτό.   

Οπότε θεωρώ ότι  και τίμιοι  πρέπει να είμαστε προς τους 

αποφοίτους και να μην παίζουμε παιχνίδια στην πλάτη τους  και θα 

πρέπει σαν τεχνικός κόσμος και σ’αυτό το κορυφαίο όργανο που 

λέγεται αντιπροσωπεία να μην τους δίνουμε μόνο μία υπόσχεση ότι  

εμείς  θα ζητήσουμε να αλλάξει  ο νόμος για να γίνεται ξεχωριστή 

ειδικότητα αλλά να τους πάμε  εμείς ένα βήμα παρακάτω ή να πάμε την 

πολιτεία ένα βήμα παρακάτω.  

Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ευχαριστώ συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Βαμβουρέλ λης.  

Κος ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ:  

Λοιπόν πολύ σύντομα. Σχετικά με το ΣΕΜΦΕ μίλησε προηγουμένως ο 

συνάδελφος ο Νίκος ο Ανδρεδάκης και κάλυψε τη θέση της  

Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών, εγώ θέλω να πω μερικά 

πράγματα αρχικά στο γενικό.  Έχει τύχει  η συγκυρία να είναι πολύ 

πυκνή σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα η άσκηση όπως 

αναφέρθηκα και προηγούμενα στην 1
η
 τοποθέτηση με το προεδρικό 

διάταγμα το οποίο εκδόθηκε και  αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των μηχανικών.  

Και επίσης έχουμε και  την εξέλιξη με την αναγνώριση του 

πενταετούς δ ιπλώματος ως integrated master  ως . . .  μεταπτυχιακό 

επιπέδου τίτλου και άρα διασφάλιση της ανάλ ηψης της ανώτατης 

τεχνικής ευθύνης.  
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 Σε αυτό το πλαίσιο και όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία 

συγκρότησης του προεδρικού διατάγματος που εδώ πέρα μέσα είναι  

διάφορες βλέπω είχαν  εμπλοκή,  θέλω να θυμίσω τα εξής,  ότι  είχαμε 

μπει σε μία αντίληψη να περιφρουρήσο υμε την ευρύτητα των 

γνωστικών αντικειμένων, την ευρύτητα των διπλωμάτων, και  βεβαίως 

τον ενιαίο και αδέσμευτο χαρακτήρα του 5ετούς δ ιπλώματος.  

 Νομίζω ότι  αυτό θα πρέπει νάναι ο οδηγός μας για να κρίνουμε 

κάθε στιγμή τη στάση την οποία επιλέγουμε απέναντι  σε καινούργιες  

σχολές,  νέα τμήματα, ή σε τμήματα που είναι εκτός Τεχνικού 

Επιμελητηρίου και ζητάνε την ένταξή τους  στο ΤΕΕ. Υπάρχουν 

μάλιστα από τις ,  στην . . .  των πρυτάνεων πολυτεχνικών σχολών και  

προέδρων πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων, μία σειρά από κ ριτήρια 

που έχουν τεθεί  γ ια το αν μία σχολή και πως μπορεί να θεωρηθεί  

πολυτεχνική.   

Πηγαίνοντας στο προκείμενο που είναι σήμερα το τι  κάνουμε με 

τους  μηχανικούς οικονομίας  και δ ιοίκησης.  Νομίζω ότι  υπάρχει  μια 

ευρύτητα εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα, μια μεγ άλη περιβάλλουσα που 

θέλει  να μπει στη συζήτηση για τους  συναδέλφους της συγκεκριμένης 

τους αποφοίτους της συγκεκριμένης σχολής,  υπάρχει το ερωτηματικό 

σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο,  το αν το γνωστικό αντικείμενο 

συγκροτεί  αυτοτελές γνωστικό αντικείμ ενο ή έχει  μία  πολύ μεγάλη 

συνάφεια και ένα μεγάλο κοινό πεδίο με ήδη υπάρχοντα γνωστικά 

αντικείμενα και ειδικότητες.   

Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε μία λύση σε αυτούς που είναι 

βασικοί  όμηροι και  αυτοί είναι  οι  απόφοιτοι των σχολών που μπαίνουν 

σε τμήματα που ιδρύονται χωρίς  επαγγελματικά δικαιώματα και 

συσσωρεύονται,  συσσωρεύονται μέχρι που να γίνει  μια μεγάλη ένα 

μεγάλο ζήτημα με ανθρώπους που δεν έχουνε μέλλον σε σχέση με το 

επάγγελμα που θα πρέπει να εξασκήσουν.  

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν και  καθώς εί μαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε ότι  χρειάζεται μία ιδιαίτερη διαβούλευση και με τους 

συλλόγους των αποφοίτων, νομίζω δεν υπάρχει ,  δεν έχει  τοποθετεί  

κάποιος εδώ πέρα από το σύλλογο των αποφοίτων ούτε υπήρξε σε 

διαδικασία διαβούλευσης κάποια ιδιαίτερη τριβή, θε ωρούμε το εξής,  

ότι  για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να μπούμε σε μία συζήτηση 

μαζί με τον σύλλογο των αποφοίτων και βεβαίως και  τη σχολή που 

έχει  ήδη καταθέσει τις  απόψεις και τα λοιπά, να  εξετάσουμε άμεσα 

την ένταξη με τις  κατάλληλες προσαρμογές που θ α χρειαστούν σε 
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επίπεδο προγράμματος σπουδών,  στην υπάρχουσα ειδικότητα που είναι 

ιδιαίτερα συγγενής των μηχανικών της παραγωγής και της διοίκησης.   

Βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητήσουμε.   Και 

δεν είναι  κάτι  το οποίο είναι θέσφατο αλλά νομί ζω ότι  όπως και να 

έχει  σήμερα δεν πρέπει να πάμε σε μία κατάσταση που θα 

αποφασίσουμε ότι  οι  μηχανικοί οικονομίας και διοίκησης εντάσσονται  

στο Τεχνικό Επιμελητήριο  ως ανεξάρτητη ειδικότητα βάσει πολλών 

ερωτηματικών που υπάρχουν το αν συντελεί  βασικό γνω στικό 

αντικείμενο και όχι  μόνο αυτό,  επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα 

ερωτηματικά, ε ίναι και τι  επαγγελματικά δικαιώματα θα πάρουν και 

πότε οι  απόφοιτοι αυτής της σχολής.   

Ενώ με τη δ ιαδικασία που μόλις  έθεσα προηγουμένως,  είναι μία 

διαδικασία στην οποία με  πολύ άμεσο και γρήγορο τρόπο την επόμενη 

συνεδρίαση το εγκρίνουμε αν θέλετε κιόλας,  οι  απόφοιτοι εφόσον 

υπάρχει συμφωνία και από τους φορείς της σχολής.   Να ενταχθούν 

στην ειδικότητα των μηχανικών οικονομίας και διοίκησης και να 

λάβουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Αυτή νομίζω είναι η δικιά  μας προσέγγιση στο συγκεκριμένο 

θέμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακριβώς γιατί  έχουμε να κάνουμε  

με τις  ζωές ανθρώπων και θα πρέπει να αποφεύγονται και λαϊκισμοί  

και διάφορες ας πούμε προσπάθειες καπήλευση ς των προβλημάτων 

χιλιάδων συναδέλφων που αυτή τη στιγμή δεν έχουνε κάτι  μπροστά 

τους ως προοπτική.  

Αυτά από εμάς.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ευχαριστώ Θεόφραστε.  Ο συνάδελφος Μήλης.  Να πω ότι  το θέμα να 

ενταχθούν οι  μηχανικοί οικονομίας σε άλλο κλάδο δεν ετέθη σήμ ερα 

εδώ ούτε ε ίναι θέμα αυτής της ημερήσιας διάταξης.    

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΜΗΛΗΣ :   

Λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι  μία κουβέντα η οποία  

ξεκινάει  και με βάση την εισήγηση όπως έρχεται από το προεδρείο της  

αντιπροσωπείας καλώς ή κακώς με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να την 

αντιμετωπίσουμε ως Σώμα και να μην κάνουμε  ακροβατισμούς.    

 Και τι  εννοώ. Πριν τοποθετηθώ και  πω την άποψή μου νομίζω 

ότι  διαδικαστικά εφόσον έτσι τίθεται  η συζήτηση και έτσι τίθεται το 

θέμα στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει γι α κάθε μία από τις  δύο αυτές  
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ειδικότητες να  υπάρχει ξεχωριστή ψηφοφορία.  Το να γίνονται εδώ 

πέρα ακροβατισμοί επειδή ακούστηκε κάτι  να μην λαϊκίζουμε,  ξέρετε 

πριν φτάσουμε στο όριο του λαϊκισμού ή στο όριο του να χαϊδεύουμε 

αυτιά θα πρέπει τουλάχιστον μεταξύ μας να ξέρουμε και να τηρούμε 

τις  διαδικασίες αυτού του Σώματος.   

 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 πρέπει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν ήδη 

το τηρούν ήδη, είναι ένας χρήσιμος θεσμός 10ετιών και  νομίζω ότι  θα 

πρέπει και  το δικό μας το Επιμελητήριο ουσιαστικά να αποτελεί  το 

όχημα μέσω του οποίου θα υπερβαίνονται όλες οι  συντεχνιακές 

διεκδικήσεις θα πρέπει οι  επιστήμονες και οι  επιχειρήσεις μέσα από 

συλλογικές και δημοκρατικές δ ιαδικασίες και μέσα βέβαια από την 

ευρύτερη δυνατή αντιπροσώπευση θα πρέπει να ξεπερνούν πλέον τις  

πρακτικές της συντεχνίας που 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 πολιτικούς  

μηχανικούς,  τους  ηλεκτρολόγους,  τους αρχιτέκτονες,  είχε τους  

μηχανικούς περιβάλλοντος και τους μηχανικούς παραγωγής και 

διοίκησης.   Φτάσαμε σήμερα οι  μηχανικοί περιβάλλοντος και οι  

μηχανικοί παραγωγής και  διοίκησης να αποτελούν βασική ειδικότητα 

χωρίς να έχει  υπάρξει απόφαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.  

 Εδώ λοιπόν και αναφέρομαι σε όλους τους συναδέλφους,  θα 

πρέπει να κατηγορήσουμε τις  προηγούμενες διοικήσεις του ΤΕΕ γιατί  

δεν παίρναμε τέτοιες αποφάσεις;  Γιατί  καλό είναι να κάνουμε την 

αυτοκριτική μας του τι  κάνει  σήμερα η διοίκηση του ΤΕΕ, αλλά επίσης 

χρήσιμο για τον τρόπο με τον οποίον θα αποφασίσουμε σήμερα  είναι  

να δούμε και  τι  έγ ινε τα  προηγούμενα χρόνια για πράγματα τα οποία  

σήμερα λέμε  ότι η ελληνική πολιτεία αυτονοήτως τα θεράπευσε.  

 Για να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς  μεταξύ μας.  Στο θέμα 

της ΣΕΜΦΕ υπάρχει και ένας άλλος περιορισμός τον οποίον δεν  τον 

έβαλαν  οι  υπόλοιποι συνάδελφοι.  Υπάρχει η απόφαση του Δ’  

Τμήματος του συμβουλίου της επικρατείας.  Και νομίζω ότι  δεν το 

ανέφεραν στις  τοποθετήσεις τους.  Νομίζω ότι  για να είμαστε και 

τυπικά ορθοί,  θα πρέπει και αυτό να ληφθεί πολύ σοβαρά 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 μηχανικούς οικονομίας για ένταξή τους ως βασική ειδικότητα, ως 

έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί εδώ, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.   

 Έχω την άποψη ότι  ακριβώς το Τεχνικό Επιμελητήριο επειδή έχει  

ανοίξει  έναν διάλογο, επειδή θυμίζω ότι  έχουμε πάρει αποφάσεις και 

για τους  τεχνολόγους με άλλο βέβαια πρόσημο και με άλλη 

κατεύθυνση, νομίζω ότι  σήμερα θα πρέπει μεταξύ μας να πούμε ότι  το 

ΤΕΕ το θέλουμε μεγάλο. Και το θέλουμε μεγάλο όχι  για τους εαυτούς 

μας όπως κάποιοι  πικρόχολα θα σχολιάσουν.   Το θέλουμε μεγάλο για 

τα μέλη μας.   Θέλουμε ένα Τεχνικό Επιμελητήριο το οποίο να 

αγκαλιάζει  με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις τα μέλη του,  να τα 

κατοχυρώνει,  να προάγει την επιστήμη,  να αποτελεί  το πραγματικό 

τεχνικό σύμβουλο του κράτους και όχι  όποτε θυμάται το κράτος.   

 Άρα υπ’ αυτή την έννοια έτσι θα πρέπει να αποφασίσουμε 

σήμερα.  Θα πρέπει λοιπόν για κάθε μία από αυτές τις  δύο σχολές τα 

δύο τμήματα, πέρα από την θετική ή αρνητική απόφαση που θα 

πάρουμε θα πρέπει σήμερα και το είπαν 2 συνάδελφοι,  να  

προδιαγράψουμε και τη διαδικασία το ε ίπε ο Αθανασόπουλος ο 

Αλέξης,  τις  νόρμες είπε χαρακτηριστικά,  και  τη διαδικασία λοιπόν και 

το χρονοδιάγραμμα, το είπε και  ο Νίκος ο  Ανδρεδάκης,  σήμερα, γ ια να 

μην δημιουργούνται αυταπάτες σε αυτούς τους ανθρώπους.   

 Και υπ’ αυτή την έννοια θα πρέπει  να εξεταστούν και τα δύο 

ζητήματα.  Θετικά ή αρνητικά.  Για οποιοδήποτε από τα δύο αλλά με 

την δέσμευση ότι  σήμερα θα ξεκι νήσει η διαδικασία η οποία θα 

προδιαγράφει όλη τη σειρά των πραγμάτων.  Για να μην φτάσο υμε στο 

σημείο να λέμε που ήταν  το ΤΕΕ τόσο καιρό όταν σήμερα μας φέρνετε 

την εισήγηση γιατί  και εγώ μπορώ να πω αλήθεια που ήταν  το ΤΕΕ τα 

προηγούμενα χρόνια,  όταν σήμερα η ελληνική πολιτεία θυμήθηκε ότι  

πρέπει να κατοχυρωθούν οι  συνάδελφοι μηχανικοί παραγωγής και 

διοίκησης και οι  συνάδελφοι μηχανικοί περιβάλλοντος.   Και ορυκτών 

πόρων και χωροτακτών.  

 Να μην είμαστε λοιπόν επιλεκτικοί στην κριτική μας,  να 

βλέπουμε συνολικά το ζήτημα, και  βέβαια,  μέσα από τον τρόπο που θα 

αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, διαφυλάττουμε και το κύρος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου.   Θέλουμε ένα Επιμελητήριο μεγάλο, θέλουμε 

ένα Επιμελητήριο το οποίο θα προστατεύει  και θα κατοχυρώνει  τα 

μέλη του.  Και με βάση αυτή την διαδικασία θα πρέπει σήμερα να 

κινηθούμε.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ευχαριστώ συνάδελφε,  ο συνάδελφος Τσιμπουκάκης.  
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Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:   

Συνάδελφοι,  κατ’ αρχάς και για να καταγραφεί και σαν γνώμη και 

στάση της πανεπιστημονικής στη διαδικασία τη σ ημερινή κρίνουμε 

σκόπιμο να αναφέρουμε ότι  το ΤΕΕ σαν Επιμελητήριο νομικός 

σύμβουλος του κράτους δεν είναι κάτι  διαφορετικό από το κράτος.   

 Και δεν ήτανε ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνει  στα πλαίσια 

αυτού του συστήματος,  οικονομικού, πολιτικού,  κοινωνικοπ ολιτικού 

και οικονομικού συστήματος.  Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι και η 

απάντηση σε μία πολύ εξ’ απαλών ονύχων κριτική η οποία λέει  ότι  τι  

να κάνουμε,  μας προκαλεί κάποιο πρόβλημα η πολιτεία και 

προκαλώντας αυτό το πρόβλημα η πολιτεία έρχεται να το θεραπεύσ ει  

το Τεχνικό Επιμελητήριο.  Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.  

 Είναι στην ουσία ένα το κράτος και  το Τεχνικό Επιμελητήριο,  

επομένως λίγο πολύ άτυπα σε συνεννόηση όλα αυτά τα χρόνια έχει  

ακολουθηθεί αυτή η γνωστή κατεύθυνση που έκανε τις  ειδικότητες από 

9 13,  και τώρα πάμε να τις  κάνουμε 14,  15,  16 και πιθανά με τα νέα 

τμήματα που θα εντάσσονται στην ειδική κατηγορία των ΑΤΕΙ των 

μηχανικών ΑΤΕΙ του ΤΕΕ που έχει  πάρει απόφαση και γι’αυτό και η 

διοικούσα και η αντιπροσωπεία κατ’  αρχήν να προχωρήσουμε σε  25 

και 30 ειδικότητες.  Όχι βασικές,  φυσικά, γιατί  όντως από τα ΤΕΙ 

μπορεί να μπαίνουν σαν δευτερεύουσες ειδικότητες κάτω από τις  

κύριες.   

 Εμείς διαφωνούμε λοιπόν κατ’ αρχάς γιατί  θα πρέπει  το ΤΕΕ να 

απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα. Υποχρεώνεται το κράτ ος 

ιδρύοντας μία σχολή και επειδή έχει  την μέριμνα για την κρατική 

παροχή της δημόσιας εκπαίδευσης στην ανώτατη εκπαίδευση,  να έχει  

και το περίγραμμα της κάθε ειδικότητας το περιεχόμενο των σπουδών 

και να το αντιστοιχίζει  σε αντίστοιχες δραστηριότητες  του μισθωτού ή 

του αυτοαπασχολούμενου στην αγορά εργασίας.  

 Με αυτή τη λογική το κράτος είναι  υποχρεωμένο εξ’  αρχής να 

κάνει  μία ανάλυση να έχει  ένα κεντρικό σχεδιασμό για το που θα 

αξιοποιήσει αυτούς τους αποφοίτους,  το τι  θέλει  να παράξει,  που θέλει  

να το αξιοποιήσει,  αλλά φυσικά όλα αυτά που λέω ακούγονται εικόνες  

από ένα άλλο κράτος μελλοντικό θα έλεγα εγώ, όχι  ότι  δεν υπήρξε,  το 

οποίο θα έχει  στο στόχο του την κάλυψη των διευρυνόμενων αναγκών 

της κοινωνίας και όχι  την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας μιας χούφτ ας 

επιχειρηματικών ομίλων.  

 Και επειδή όλη αυτή η κουβέντα γίνεται πάνω σ’ ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό έδαφος,  πάνω στο έδαφος ελεύθερης αγοράς 
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και της καπιταλιστικής ανάπτυξης,  πρέπει να έχουμε ως δεδομένο ότι  

όποια σχολή βγαίνει  ε ίτε από πολυτεχνείο είτε  από άλλο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα, είτε από τα ΤΕΙ,  δεν  εγγυάται και ούτε μπορεί 

ποτέ να έχει  εξασφαλισμένη σταθερή δουλειά και εργασιακά ευρύτερα 

δικαιώματα, σύνταξη, υγεία,  παιδεία και τα λοιπά.  Αυτά δεν τα 

εξασφαλίζει  το σημερινό σύστημα.  

 Επομένως, με αυτή τη λογική μπαίνει  όλη η κουβέντα που 

κάνουμε σήμερα για το που θα βρουν χώρο να δουν φως κάποιες νέες  

ειδικότητες.  Σε ένα άλλο περιβάλλον και σύστημα που ήδη το 

ανέφερα, που θα ήτανε κοινωνικοποιημένη παραγωγή,  δεν θα γινότανε 

καμία κουβέντα για πρόσβαση στο επάγγελμα γιατί  θα ήτανε λυμένο 

το που θα πιάσει δουλειά ο απόφοιτος και ποιο σχέδιο οικοδόμησης 

και ανάπτυξης θα καλούνταν να αξιοποιήσει.   

 Με αυτή τη λογική λοιπόν και το ΣΕΜΦΕ ιδρύθηκε για να 

υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής,  πρώτα απ’ όλα στη 

Σοβιετική Ένωση,  διότι  και  η λογική για την ίδρυση του ΣΕΜΦΕ 

πατούσε  πάνω σε ένα άλλο μοντέλο οικονομίας και κοινωνίας,  και  

αυτό στην ουσία ακολουθήθηκε,  επειδή ακούστηκαν διάφορα για 

μεταφορά πείρας από την Γαλλία και τα λοιπά, επειδή τύχαινε  να είμαι  

φοιτητής στο Μετσόβιο τον καιρό πριν λειτουργήσει με απόφοιτους το 

τμήμα, όταν ιδρύονταν,  η όλη κουβέντα που είχε γ ίνει  μέσα στη 

σύγκλητο ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο,  στο περιεχόμενο 

σπουδών του ΣΕΜΦΕ.  

 Προφανώς θα μου πει  τώρα κάποιος  σε μία χώρα με το επίπεδο 

ανάπτυξης Ελλάδας και με τους κλάδους τους οποίους αναπτύσσει 

αυτή τη στιγμή η οικονομία και ε ίναι στο σχέδιο της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης,  τι  μπορεί να εξυπηρετήσει το ΣΕΜΦΕ; Θα έλεγα ότι  αυτό,  

σ’αυτό το κοινωνικοοικονομικό σύ στημα θα το λύσει   η αγορά πάλι 

και αυτό είναι η πραγματικότητα. Το τι  θα εξυπηρετήσουν οι  

απόφοιτοι του ΣΕΜΦΕ.  

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει ναναι δεδομένο ότι  κανένας δεν είναι  

περιττός από τους αποφοίτους,  σε μία άλλη κατεύθυνση της ανάπτυξης 

με βασική έρευνα ανάπτυξη τεχνολογίας,  σχεδιασμό για ταχεία 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, όλοι  θα είχαν δουλειά και όλοι 

θα είχαν μέλλον.  Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει νάναι ξεκάθαρο 

μιλώντας θα κάνω εγώ πιο συγκεκριμένο τι  ακριβώς,  επειδή έχει  

επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο το ΣΕΜΦΕ που μπορεί να σταθεί 

σαν αυτόνομο αντικείμενο και επομένως έρχονται εδώ με μία λογική 

και οι  φοιτητές του με απόφαση και της γενικής τους συνέλευσης και  



114 

 

ζητούν την ένταξη στο ΤΕΕ, να κρούσουμε και εμείς  τον κώδωνα του 

κινδύνου λέγοντας ότι  αν περνούσε από το χέρι μας ούτε εμεί ς  θα 

βρισκόμασταν μέσα στο ΤΕΕ αυτή τη στιγμή.  

Διότι  στη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αν εξαιρέσουμε 

κάποιους οι  οποίοι  ακόμα δουλεύουν με την υπογραφή τους,  δεν  

εξασφαλίζει  κάτι   η ένταξη στο ΤΕΕ, εγώ θα έλεγα απε ναντίας  

σ’αυτούς τους συναδέλφους ότι  αν είναι να δουλέψουν με μπλοκάκι σε  

μία τεχνική εταιρία  θα τους κοστίσει  774 ευρώ το χρόνο παραπάνω. 

Αυτό πάει και στο συνάδελφο τον Βαμβουρέλ λη, επειδή ακριβώς τα 

64,5 ευρώ τον μήνα τα οποία δεν τα έχει  ο αυτοαπασχ ολούμενος στον 

ΟΑΕΕ στον πρώην ΟΑΕ, στον οργανισμό ασφάλισης ελεύθερων 

επαγγελματικών, θα τα έχουν σαν αυτοαπασχολούμενοι με μπλοκάκι  

αλλά επιπλέον θα τα έχουν και σαν μισθωτοί με κανονική σχέση 

εργασίας.  Γιατί  και εκεί  υπάρχει επικουρικό και εφάπαξ επομέν ως θα 

τους έρχεται και ο μισθός 64,5 ευρώ το μήνα λιγότερο.  

Αντίθετα,  αυτό που μπορούν να δουν σαφώς είναι σαν φως στην 

περίπτωση που σήμερα θα παρθεί μια κατ’ αρχήν τέτοια απόφαση για  

να ενταχθούν στο ΤΕΕ θα είναι μία υπόσχεση ότι  μελλοντικά αφού 

βγουν και η νομοθετική ρύθμιση και το προεδρικό διάταγμα με το 

περίγραμμα των επιστημονικών τους δραστηριοτήτων, των 

επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων θα αποκτήσουν όχι  δικαίωμα 

άσκησης του επαγγέλματος αλλά επειδή το έχει  αναφέρει,  εγώ πολλές  

φορές με το συνάδελφο Κρεμαλή οι  αναφορές μου στοχεύουν σε αυτόν 

διότι  λέει  το επόμενο επεισόδιο και  είπε πολύ καλά σήμερα, ότι  το 

επόμενο επεισόδιο είναι ότι  θα τους πιστοποιήσει  αυτούς όλους 

κάποιος.  Όταν κληθούν να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα.  

Διότι  αυτό είναι το επόμενο, θα ολοκληρώσω, δεν θέλω ούτε ένα 

λεπτό.  Πρόβλεψα.  Πρόβλεψα. Το επόμενο επεισόδιο λοιπόν είναι ότι  

όλοι αυτοί οι  συνάδελφοι θα κληθούν να πληρώνουν μία  συνδρομή στο 

ΤΕΕ θα κληθούν να πληρώνουν κάποια παραπάνω εισφορά στον κλάδο 

ασφάλισής τους και θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης  σε κάποιες 

επαγγελματικές δραστηριότητες που θα γίνει  και εκεί  θα υπάρξουν για 

αυτές τις  επαγγελματικές δραστηριότητες άλλες 10 προσφυγές στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας διότι  αυτή τη στιγμή ήδη κινείται ο 

σύλλογος τοπογράφων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας,  κινείται ο  

σύλλογος αρχιτεκτόνων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και 

κάποιες μάλιστα προσφυγές και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο όπου αφού 

λήξουν αυτές οι  προσφυγές τέλος πάντων και τελεσιδικήσουν τα 

επαγγελματικά περιγράμματα και η πρόσβαση, σε επαγγελματικές  
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δραστηριότητες θα κάνουν κάποια σεμινάρια,  προκειμένου να 

αποκτήσουν τη δυνατότητα υπογραφής αυτές τις  δραστηριότητες.  

Αυτά τα λέμε για να ξέρουν τα παιδιά που βρίσκονται εδώ μέσα, 

ποιο είναι  ακριβώς το μέλλον και μήπως θα  έπρεπε να δουν λίγο 

διαφορετικά την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης και το που 

ζητάνε να μπουν.  Μάλλον στον λάκκο των λεόντων θα προσθέταμε 

εμείς .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ολοκλήρωσε.  

Κος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ:  

Παρ’ όλα αυτά όμως για να καταλήξουμε  ακριβώς λέμε ότι  

διαφοροποιείται το ΣΕΜΦΕ σε σχέση με τα άλλα παραδείγματα που 

έχουμε εξετάσει σαν επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που έχει  την 

αυτοτέλειά του,  εμείς  δεν θα σταθούμε εμπόδιο σ’αυτό που πιστεύουμε 

ότι  θα τους κάνει  λίγο πιο μαύρο το μέλλον να ενταθούν στο Τεχ νικό 

Επιμελητήριο.   

 Επομένως δεν θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση,  

παρόλα αυτά για  το τμήμα μηχανικών διοίκησης και οικονομίας,  εδώ 

αφορά ένα διεπιστημονικό αντικείμενο,  δεν αφορά ένα αυτόνομο 

αυτοτελές αντικείμενο της μηχανικής,  γνώσεις οικονομί ας,  γνώσεις 

παραγωγής και διοίκησης είναι επιστημονικό αντικείμενο που κάθε μία 

από τις  βασικές σχολές των πολυτεχνείων πρέπει να έχει .   

Εγώ βέβαια με αυτό την μακρο και την μικρο που άκουσα έχω 

και μία αλλεργία,  διότι  είναι η οικονομία του αστικού συστήμα τος την 

οποία την διδάσκονται κάποιοι  μηχανικοί για να μπορούν να δίνουν 

πιο αποτελεσματικά την υπεραξία από χιλιάδες εργαζόμενους  που 

μπορεί να έχουν σ’ έναν όμιλο στον οποίον είναι οικονομικοί 

διευθυντές.   

Αλλά εν πάση περιπτώσει μην μείνουμε σε αυτό,  ε μείς  

στεκόμαστε αρνητικά στο 2
ο
 ζήτημα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πρόεδρος του ΤΕΕ.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γιώργο έχεις  το λόγο.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   
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Λοιπόν,  θα προσπαθήσω να μαζέψω πολλά πράγματα που ειπώθηκαν 

σωστά από συναδέλφους και κάπου να καταλήξουμε.   Ξεκίνησα την 

ομιλία μου για ενημέρωση για το ηλεκτρονικό σύστημα . . .  μιλάω 

πολλές  φορές για αντικειμενική διαδικασία που κάποιος δεν 

παρεμβαίνει ,  που δεν αποφασίζουμε υποκειμενικά, που δεν  μπορεί η 

δημόσια διοίκηση να αποφασίζει  υποκειμενικά, έχω βάλει  πολλές  

φορές τέτοια θέματα και για εσωτερικά μας ζητήματα, ξέρετε πριν 

αναλάβω πρόεδρος,  ο πρόεδρος αποφασίζει   ε ίναι και επόμενο θέμα, 

πόσο θα δώσει σε κάθε περιφερειακό, αν ήταν δικός του ο πρόεδρος 

του έδ ινε κάτι  παραπάνω. Άμα δεν ήταν  δικός του δεν του έδινε τμήμα 

οπότε έκλεισε το τμήμα.  Αν  ο πρόεδρος σε ένα σύλλογο ήταν  δικός  

τους έπαιρνε,  μετά δεν έπαιρνε.   

Έτσι γινόταν .  Σε όλους τους προέδρους πριν α πό εμένα.  

Αποφασίστηκε και  ήταν νομίζω πολύ σημαντικό από την Δ ιοικούσα να 

αποφασίζουμε με  έναν αλγόριθμο,  μάλιστα στους Προέδρους των 

Περιφερειακών τους αφήσαμε μόνους τους να βγάλουν τον αλγόριθμο, 

τους είπαμε ότι  το ποσό που θα διατίθεται είναι τόσο, από εκεί  και 

πέρα βγάλτε ένα ποσοστό που αντιστοιχεί  στον καθένα.  

Με πρωτοβουλία  του μετά από . .  της διοικούσας του συναδέλφου 

Αντιβαλίδη μπήκε πάλι ένας αλγόριθμος για τους επιστημονικούς 

συλλόγους άρα ξέρει  ο καθένας τι  δικαιούται.   Δεν αποφασίζει  ο  

πρόεδρος.   Υπάρχει ο αλγόριθμος.  Πάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα 

γιατί  δεν τα λέω για να πω τι  έχουμε κάνει  εμείς  σαν διοικούσα και 

θάρθω στα λόγια του συναδέλφου Αθανασόπουλου που νομίζω 

προσέγγισε σωστά μερικά ζητήματα. Παρόλο που μπορεί να το είπε 

και λίγο επικριτικά,  αλλά δεν το παίρνω έτσι,  εγώ το παίρνω θετικά.  

Εγώ το παίρνω θετικά όμως. Το παίρνω θετικά.  

Λοιπόν ποιο είναι  το θετικό που είπε;  Και εκεί  νομίζω ότι  θα 

πρέπει να καταλήξουμε ότι  θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες.  Οι  

κανόνες νάναι ξεκάθαροι να τους ξέρουν όλοι,  όχι  μόνο εμείς ,  οι  

άνθρωποι οι  οποίοι  θέλουν να μπουν στο Τεχνικό Επι μελητήριο.   

Οι απόφοιτοι σχολών που θέλουν να μπουν στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο και  όταν αν ήξεραν ότι  υπάρχουν κανόνες τότε θα 

ακολουθούσαν τους κανόνες και εμείς  τι  θα κάναμε;  Θα φτιάχναμε μία 

check l ist  και θα λέγαμε απ’ αυτά τα 10 έχει  και τα 10.   Άρα τι 

γίνεται;  Καινούργια ειδικότητα.  

Λοιπόν απ’ αυτά τα 10 έχει  τα 8 που αντιστοιχούν σε 

υποειδικότητα που πρέπει να ενταχθεί  σε μία άλλη ειδικότητα. Άρα 

που μπαίνει;  Εκεί.  Άρα τι  δεν θα χρειαζόταν; Επειδή το έχω ζήσει λίγα 



117 

 

χρόνια βέβαια,  άλλοι το έχουν ζήσει περισσότερα, οι  κακόμοιροι  

απόφοιτοι και οι  καθηγητές τους.   Και συγνώμη σε εισαγωγικά το λέω, 

γιατί  οι  άνθρωποι είναι αξιόλογοι,  να παρακαλάνε το κάθε μέλος 

διοικούσας ανάλογα την διάθεσή του να του λένε εσύ θα ψηφίσεις εσύ 

δεν θα ψηφίσεις ποιοι  είναι οι  άλλοι που θα ψηφίσουν,  σε ποιον 

ναρθούμε να βρούμε;  

Να πάνε στον τοπικό βουλευτή και να του λένε κάνε και μία 

επερώτηση στον πρόεδρο και να σε παίρνει  ο τοπικός βουλευτής κάθε 

περιοχής και να σου λέει  θα σου κάνω μία ερώτηση γιατί  πρέπει να 

την κάνω για να μαζέψω ψήφους.  Δεν με νοιάζει  τι  θα πεις ,  αυτά λένε 

οι  βουλευτές.  Απάντησε ο,τι  θες αλλά εγώ θέλω σε αυτούς να δείξω 

ότι  την έκανα την ερώτηση στην βουλή.  

Και αυτό να ακολουθείται.   Δηλαδή τι  κάνουμε,  κάποιους  

ανθρώπους τους αφήνουμε να κρέμονται πάνω μ ας να μας παρακαλάνε, 

και μετά ακολουθείται και αντίστροφη διαδικασία.   Υπολογίζεται  

επειδή εδώ αυτή τη στιγμή υπολογίζει  ο καθένας και τις  ειδικότητες 

ως εξής,  λέει ,  κάθε ειδικότητα ένας πολιτικός  μηχανικός να το πω 

έτσι,  τα μέλη της  αντιπροσωπείας το ξέρ ουν,  μπορεί να θέλει  1000 

ψήφους για να βγει  στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ένας άλλος σε μία 

μικρότερη σχολή θέλει  20.   Σου λέει  εγώ θα πάρω και πέντε ακόμα.   

Στην αντιπροσωπεία από 200 θα γίνουμε 220 ή 225 τώρα.  

Άρα αν βρω καμιά 40αριά άτομα που θα τους το πουλήσω 

εκδούλευση κάτι  μπορώ να έχω στην επόμενη διοίκηση του ΤΕΕ. Αυτό 

γίνεται και πρέπει  να είμαστε ειλικρινείς  μεταξύ μας.   Και αυτό έχει  

να κάνει  με την μη τροποποίηση και  του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ 

σε πολλά ζητήματα που κατά την άποψή μου σε πολλά  θα μπορούσαμε 

να συμφωνήσουμε και να τα έχουμε περάσει,  τελικά προκειμένου να 

διαφωνήσουμε σε κάποια άλλα αποφασίσαμε να μην κάνουμε τίποτα.  

Αποφασίσαμε εντός εισαγωγικών όπως λέει  και ο Δημήτρη ς ,  

επομένως θεωρώ ότι  ακόμα θα κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντι κό αν 

θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας να βάλουμε κανόνες.  Και εγώ 

επίσης πιστεύω, ε ιπώθηκαν γύρω γύρω τα ζητήματα ποια είναι τα 

δικαιώματα που θα πάρεις,  προφανώς οι  άνθρωποι για να είμαστε 

ειλικρινείς ,  κατ’ αρχήν έχουμε 2 περιστατικά.  

 Ένα ήρθε ο Υπουργός μία μέρα και είπε θέλω αυτέ ς  τις  4 

ειδικότητες τ ις  βάζω. Και εμείς  μπορεί να λέγαμε το ίδιο.  Το 

αποφάσισε ο Υπουργός μόνος του,  το έβαλε σε ένα νόμο, άρα αν είχαν 

τον υπουργό το λέω σε εισαγωγικά, οι  συγκεκριμένοι άνθρωποι θα 
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πήγαιναν στον Σπίρτζη,  θα πέρναγε σε μία τροπολογία σε ένα νόμο ότι  

μπαίνουν και αυτές  οι  2 ειδ ικότητες.  Μεθαύριο και άλλες 5.   

Αν ήτανε και καμιά 10αριά είναι πέντε δέκα πενήντα,  πενήντα 

εκλέκτορες.  Μεγάλο νούμερο.  Γιατί ,  δεν αντέδρασε κανείς ,  δεν 

νομίζω ούτε στη διοικούσα ότι  ήρ θε κανείς  να πει  γιατί  τις  έβαλε 

αυτές ο Σπίρτζης;  Μα και εμείς  θα συμφωνούσαμε αλλά έπρεπε να 

αποφασίσουμε εμείς .   Δεν το έβαλε κανείς  το ζήτημα.  

Τώρα επειδή κάποιοι  έχουμε υποσχεθεί  χρόνια τώρα στους 

ανθρώπους και τους έχουμε εγκλωβισμένους ότι  θα σας κ άνουμε και 

μετά συμβαίνουν και άλλα εκπληκτικά, εγώ θα είμαι επίσης ειλικρινής 

απέναντί  σας,  πολύ ειλικρινής,  ζήτησαν να με δουν όλοι οι  

συγκεκριμένοι άνθρωποι και μάλιστα ήμουν θετικός για  να ακούσω τις 

απόψεις τους.    

Υπήρχαν διαφωνίες.  Όταν θάρθει ξέρω εγώ ο κοσμήτορας να 

έρθω και εγώ; Ή μην έρθει  ο τάδε όταν έρθω εγώ για να του το 

πουλήσω εγώ καλύτερα.  

Ειλικρινά σας λέω σαν άνθρωπο όσο με ξέρετε και όσο με έχετε 

ζήσει εδώ σαν πρόεδρο, δεν  με εκφράζουν αυτά τα πράγματα. 

Πραγματικά τα απεχθάνομαι.  Αηδιάζω . Αηδιάζω και για τη θέση που 

είμαι που υπηρετώ σήμερα αν αυτός είναι ο ρόλος μας.    

Θα έλεγα αν είμαστε έντιμοι απέναντι  σ’αυτούς τους ανθρώπους,  

περιμένουν,  περιμένουν δεν ξέρουν και εμείς  πως λειτουργούμε,  έχουν 

τρελαθεί με αυτά που ακούνε,  χωρίς καμία αιτιολόγηση, λέει  ο  

καθένας αυτό το θέλω το άλλο δεν το θέλω. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα Ανεξάρτητα αν λέμε και πέντε κουβέντες παραπάνω. 

Λέμε και πέντε κουβέντες παραπάνω γιατί  κάπως πρέπει να το 

δικαιολογήσουμε αλλά στο κάτω κάτω κάποιοι  το λένε και ωμα  και 

κάποιοι  το έχουν προαποφασίσει.  

Και μάλιστα κάποιοι  στο πίσω μέρος του μυαλού τους τι  

σκέφτονται;  Γι’  αυτό και ειπώθηκε.  Τι επαγγελματικά δικαιώματα 

είναι ερώτηση παγίδα,  το ήξερα βέβαια από πριν,  τι  επαγγελματικά 

δικαιώματα θέλετε;   

Μόλις πει  2 δικαιώματα από κάθε,  έναν από κάθε ειδικότητα, 

μην τον ψηφίσει κανείς  μετά,  γι’αυτό γινόταν  η ερώτηση και γι’αυτό 

βέβαια,  επειδή τους είχαν δασκαλέψει τους ανθρώπους δεν έλεγαν και  

αυτοί  τα δικαιώματα Αυτή είναι η αλήθεια.  Και γι ’αυτό το φέραμε 

μαζί.  

Λέω πράγματα τα οποία τα ξέρετε όλοι δεν λέω κάτι  καινούργια,  

απλά επειδή δεν τα λέει  κανείς  είπα να τα πω εγώ ως Πρόεδρος.   
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Άρα αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι  και για το μέλλον,  θεωρώ 

δεν πάει πίσω, παρόλο που δεν ε ίχα αποφασίσει αυτό,  να σας πω, 

θεωρώ ότι  αδικούσαμε αυτούς τους αποφοίτους  της ΣΕΜΦΕ 

πραγματικά, τους έχουμε αδικήσε ι,  γιατί  πολλά χρόνια δεν ήμουν ούτε 

καν στην Αντιπροσωπεία,  τους έχουμε υποσχεθεί  και έχει  έρθει  5  

χρόνια το παλεύουν οι  άνθρωποι και τους λέμε βάλε και αυτά τα 

μαθήματα, κάνε και αυτούς το υς καθηγητές,  κάνε και τον φίλο μου τον 

άλλο καθηγητή, έτσι γίνεται  γιατί  αν δεν το βάλεις,  κάπως έτσι 

παζάρια κάναμε πάντα. Και ο τάδε ο πρόεδρος έλα να με ψηφίσεις,  

όλα αυτά.  

Επειδή θεωρώ ότι  τους έχουμε αδικήσει και όντως έχουν κάνει  

πολλά πράγματα που  τους έχει  ζητήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο στην 

πραγματικότητα, αλλά πάλι τους κοροϊδεύαμε.  Η αρχική μου άποψη 

ήταν να πω ότι  πρέπει να ενταχθούν σήμερα και στη συνέχεια σε 

επόμενη συνεδρίαση να αποφασίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Αυτό αρχικά είχα σκεφθεί.  Επειδή θεωρώ ότι  πληρούν όντως τις  

προϋποθέσεις τις  οποίες θα βάλουμε αν υιοθετήσουμε την πρότασή 

μου.  

Η άποψή μου είμαι  όντως πιο επιφυλακτικός με τους αποφοίτους 

της σχολής οικονομίας.  Ναι.  Ήμουν πιο επιφυλακτικός δεν  ήμουν 

αρνητικός,  θεωρούσα ότ ι  ίσως θα πρέπει να γίνουν και  κάποια άλλα 

βήματα, παρόλα αυτά, πραγματικά δηλώνω αδυναμία να μπορώ να 

ψηφίσω, να ψηφίσουμε χωρίς κανόνες.   

Θεωρώ αν είμαστε σοβαροί και αν πραγματικά τους εκτιμούμε 

τους ανθρώπους ότι  θα πρέπει να βάλουμε προϋποθέσεις  για ν α 

αμυνθούμε και στο μέλλον απέναντι  σε άλλες εντάξεις  που θα μας 

έρθουν,  λέγοντας ποιοι  είναι οι  κανόνες για να μπει  κάποιος ως νέα 

βασική ειδικότητα και ποιος ε ίναι ο  κανόνας για να ενταχθεί  σε μία 

από τις  βασικές ε ιδ ικότητες.   

Αν δεν βάλουμε τους κανόνες  και αποφασίζουμε ως πλειοψηφία,  

ξέρετε και  γνωρίζετε πολύ καλά ότι  άλλος δεν το έκανε στη θέση μου 

να σας πω την αλήθεια,  μπορώ να σχηματίσω πλειοψηφία και το 

ξέρετε.  Ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα ναι.    

Μπράβο. Καμιά φορά την πατάω για νάμαι σε εγρήγορση για την 

επόμενη.  

Ισχύει .  Μπράβο. Έχει δίκιο ο Θανάσης.   

Και μετά εξαντλώ και εγώ τη συνδικαλιστική μου εμπειρία για  

να αποφύγω αποφάσεις τις  οποίες δεν μου αρέσουν,  αλλά νομίζω 

επειδή εδώ παίζουμε με ανθρώπινες ζωές,  δικαιώματα, επαγγελματικά 
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δικαιώματα και δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουμε ούτε,  αν θέλουμε να 

το κάνουμε το παιχνίδι  μεταξύ 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 πρότασή μου, παρόλο που σα ς 

είπα ποια είναι η αρχική μου σκέψη, στην επόμενη συνεδρίαση της 

αντιπροσωπείας αφού βάλουμε κανόνες σήμερα αν είναι δυνατόν ή αν 

θέλουμε να ορίσουμε μία επιτροπή έμπειρους ανθρώπους η οποία όμως 

θα έχει  στο μυαλό της όχι  πως θα βάλουμε τις  2 ειδικότητες γιατί  

μπορεί και αυτό να γίνει ,  να βάλουν συγκεκριμένα κριτήρια  

επιλέγοντας από πριν αν θέλουμε να βάλουμε τους τάδε ή τους τάδε.  

 Στη σκέψη μας επειδή θάναι απόφαση αντιπροσωπείας θα πρέπει 

νάναι,  αν μας έρθει  μεθαύριο με βάφτιση που είπα από την αρχή ο 

απόφοιτος του παν/μίου Δυτικής Αττικής  επειδή θα τον βαφτίσει  ο 

υπουργός άμεσα τα 5ετούς φοίτησης,  πως αυτός δεν  θα πληροί τα 

κριτήρια που εμείς  πιστεύουμε.   Έτσι  θα πρέπει να αποφασίσουμε.  Τα 

κριτήρια.   

Αν τα αποφασίσουμε αλλιώς τότε θα έχουμε κάνει  λάθος και 

επειδή η απόφαση θα δεσμεύει την αντιπροσωπεία και  θα πρέπει να 

αλλάξουμε από αντιπροσωπεία και  όχι  από διοικούσα, θα πρέπει να τα 

σκεφτούμε πολύ σοβαρά.  

Η κατεύθυνσή μου είναι πάντως πραγματικά θεωρώ και 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 αλήθεια και τον 

ευχαριστώ τον συνάδελφο Αθανασόπουλο, παρόλο που δεν το είπε με 

αυτή τη διάθεση, ήμουν προς εκείνη την κατεύθυνση αλλά όχι  τόσο 

πολύ.  

 Εγώ νομίζω ότι  η απόφαση της  α ντιπροσωπείας θα πρέπει  

σήμερα να είναι ότι  στην επόμενη συνεδρίαση θα έχει  θεσπίσει  τους  

κανόνες,  και θα εξετάσει και θα εξετάσει θα πω πάλι,  θα εξετάσει  

στην επόμενη συνεδρίαση αν πληρούν τις  προϋποθέσεις  με ένα 

checklist  και αιτ ιολογημένα το αν αυτή μπο ρεί  νάναι βασική 

ειδικότητα ή όχι  και αν μπορεί να είναι υποειδικότητα ή όχι .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ συνάδελφε.  Σας παρακαλώ, έχω το λόγο.  Έχω το λόγο.   

Μπορεί να τον ζητάτε αλλά τον έχω εγώ αυτή τη στιγμή.   

Σας παρακαλώ να με ακούσετε με προσοχή.  Σας παρακαλώ να με 

ακούσετε με προσοχή.   Διότι  ο  συνάδελφος Αθανασόπουλος με 

εγκάλεσε για κατάχρηση εξουσίας.  Εκτελεστικής, -  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Σε παρακαλώ επί  της ουσίας,  Μου επιτρέπετε να μιλήσω;  Μου 

επιτρέπετε να μιλήσω; Η πραγματικότητα είναι ό τι  στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο έχουμε ξεχάσει ότι  υπάρχει  μία συνέχεια της διοίκησης.   

Και δεν το ξέρει  αυτό ο οποιοσδήποτε εξ’ ημών που δεν έχει  διανύσει  

τα χρόνια που έχει  διανύσει ο Αντώνης ο Πρωτονοτάριος,  ο Κώστας ο 

Κρεμαλής,  ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος κα ι άλλοι διότι  αν το ξέραμε 

όλοι θα ξέραμε ότι  αυτά τα κριτήρια τα έχουμε διατυπώσει στην 

διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ το 2008 τα έχω αναρτήσει όταν έκανα 

την εισήγηση για  την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και ήτανε τα 

κριτήρια με βάση τα οποία ομόφωνα είχαμε καταλήξει στη διοικούσα 

επιτροπή του ΤΕΕ ότι  οι  βασικές ειδικότητες και αυτοί που 

εντάσσονται στις  βασικές ειδικότητες .   

Και είχαμε καταλήξει σ’αυτή τη συζήτηση εξ’  α ιτίας του 

γεγονότος των αιτημάτων της ΣΕΜΦΕ και των μηχανικών οικονομίας,  

είναι αυτοί που έχουν ένα ισχυρό προφίλ.   Είναι αυτοί  που έχουν ένα 

ισχυρό προφίλ.  Δηλαδή αυτοί  που ασκούν μια συνολική δραστηριότητα 

μηχανικού. Ανεξάρτητα εάν κάπου όλοι κάνουμε όπως το περάσαμε 

στο ΠΔ διοίκηση,  οικονομοτεχνικά,  ενεργειακά, περιβαλλοντικά,  τα  

έχουμε περάσει αυτά στο ΠΔ. Είναι το άρθρο 2.  Αυτά τα κάνουμε 

όλοι.    

Αλλά πέραν αυτών βασικές ειδικότητες και  το λέει  το ΠΔ διότι  

το ΠΔ σήμερα είναι ο κανόνας του νόμου  ο οποίος λέει  ποιες είναι οι  

βασικές ειδικότητες,  λέει  ότι  είναι  αυτές που έχουνε ένα ισχυρό 

περίγραμμα και κάνουν ένα,  δύο,  τρία,  τέσσερα, πέντε,  τα είπε ο 

Κρεμαλής,  ο Κρεμαλής τα ξέρει  γιατί  επί  χρόνια τα δουλεύαμε και  

ήτανε και στη διοικούσα τότε με το Σιούνα που ψηφίσαμε τα κριτήρια 

για το ποιο ε ίναι το προφίλ των βασικών ειδικοτήτων.   

Και το ΠΔ  είναι αυτό που κατοχύρωσε ποιες είναι ο ι  βασικές  

ειδικότητες και λέει  ότι  όλες οι  άλλες εντάσσονται.  Εάν σήμερα για 

παράδειγμα δεν ψηφίσετε την πρόταση του προεδρείου,   είναι φανερό 

για όποιες ειδ ικότητες από τις  δύο δεν την ψηφίσετε είναι φανερό ότι  

οι  ειδικότητες αυτές θα έρθουν να ενταχθούν υ υποχρεωτικά και δεν 

θα ξαναρωτήσει κανείς  την αντιπροσωπεία,  ούτε και τη διοικούσα.   

Διότι  το ΠΔ, -  
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου; Έχω το δικαίωμα να 

ολοκληρώσω την άποψή  μου;  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κοιτάξτε,  το ΠΔ ξέρετε τι  λέει;  Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος 

του διπλωματούχου μηχανικού κατά ειδικότητα επιτρέπεται   στους 

κατόχους διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητας 

πολυτεχνικών σχολών ή  τμημάτων πολυτεχνείων και τα λοιπά.  

 Και μετά λέει  ότι  σε αυτούς την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

την δίνει  το ΤΕΕ.   Γι’αυτό σας λέω ότι  εντάσσονται στο ΤΕΕ, το θέμα 

είναι πως εντάσσονται.   Εάν σήμερα δεν τους εντάξουμε σε βασική 

ειδικότητα θα ψηφίσουμε στην άλλη αντιπροσωπεία σε ποια 

ειδικότητα εντάσσονται.    

 Αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι , -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  ότι  αυτή θάναι η πρόταση που μπορεί νάναι  

και ξεχωριστή ειδικότητα . . .  στην επόμενη αντιπροσωπεία μπορεί να 

ψηφίσουμε . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αυτή είναι η πρόταση του προέδρου,  αλλά ο πρόεδρος μίλαγε με την 

καλή προαίρεση ότι  θα φτιάξουμε κανόνες.  Εγώ σας λέω,  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ σας λέω ότι  αυτά υπάρχουν,  ε ίναι το ΠΔ και σας λέω ότι  αυτό δεν  

έφτασε εντελώς  τυχαία εδώ το ΠΔ το ότι  καθίσανε όλες  οι  ειδικότητες  

και παρά τις  αντινομίες,  αδυναμίες,  τις  υποχρεώσεις,  πάρα πολλά 

πράγματα, παρόλα αυτά κάπου κατέληξε,  κατέληξε γιατί  το ΤΕΕ τα 

έχει  δουλέψει αυτά τα πράγματα επί χρόνια.  Δεν είμαστε η αρχή του 

ΤΕΕ σήμερα.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  και να πείτε βάσει αυτών των κανόνων..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Είπαμε βάσει του ΠΔ. Το ΠΔ  παιδιά αυτή τη στιγμή, -  
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. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι άμα το διαβάσετε είναι πολύ συγκεκριμένο.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφε Πρόεδρε,  στην πρότασή σου η οποία  είναι  πολύ 

καλοπροαίρετη για να δώσει χρόνο, εγώ θα απαντήσω ότι  οι  κανόνες  

υπάρχουν.   Και  γι ’αυτό ή θα αποφασίσουμε σήμερα ότι  εντάσσουμε 

αυτές τις  δύο κατηγορίες διπλωματούχων μηχανικών ή θα 

αποφασίσουμε σήμερα ότι  εντάσσουμε αυτές τις  δύο κατηγορίες 

διπλωματούχων μηχανικών ως βασικές ειδικότητες στο ΤΕΕ ή στην 

επόμενη αντιπροσωπεία θα τους εντάξουμε σε κάποιους  άλλους.    

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δηλαδή μου  λέτε,  δηλαδή μου λέτε, -  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  ότι  πρέπει  να απαντήσουμε που κακώς δεν 

έχουμε απαντήσει. . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Εντάξει είναι προφανές ότι  δεν μου επιτρέπετε να έχω άποψη 

συνάδελφε.   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  εδώ πέρα τώρα να δούμε μία κόντρα μεταξύ 

του προέδρου και της προέδρου τώρα.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Δεν υπάρχει καμία κόντρα Δημήτρη.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Εγώ είμαι ειλικρινής φίλε μου, όπως θες και  εσύ 

νάσαι ειλικρινής. . .  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Δεν υπάρχει κόντρα, είμαι καλοπροαίρετος και καταθέτω μία πρόταση 

η οποία  θα, -  
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. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  δεν είπα κάτι  διαφορετικό,  αλλά και εσύ να 

αναγνωρίζεις  ότι  εδώ υπάρχει μία κόντρα και . . .  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

 Διαφωνία μπορεί να μην υπάρχει κόντ ρα δεν υπάρχει.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Αν θέλετε,  εγώ θα διατυπώσω την πρόταση όπως την έκανα. Και 

νομίζω ότι  είναι σε μία κατεύθυνση που δεν θα μας λύσει το πρόβλημα 

για τώρα, θα μας λύσει το πρόβλημα γενικά από εδώ και πέρα. Εγώ 

δεν ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας  που πιθανό να είχε αποφασίσει  

κάποιους κανόνες.  Τους κανόνες δεν  τους ξέρω και για να μην τους  

ξέρω εγώ σαν πρόεδρος,  πιθανότατα δεν τους ξέρουν και τα υπόλοιπα 

μέλη της αντιπροσωπείας.    

 Οι κανόνες που λέω που μπορεί να περιγράφον ται εν  μέρει  σε 

σχέση με αυτό που λέω στο προεδρικό διάταγμα 99,  και νάναι οι  

βασικοί κανόνες,  θα πρέπει να μπουν το λέω προσπαθώ να είμαι 

αναλυτικός περιγραφικός για να μην υπάρχουν παρανοήσεις.   

Να υπάρχει  ένα checklist  και να λέει ,  αυτή η σχολή είναι  

πολυτεχνική; Πάμε να το διευκρινίσω. Είναι 5ετούς φοίτησης; 

Περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών τέτοια μαθήματα; Οι καθηγητές 

είναι κατά 50%, συγνώμη, για να το διευκρινίσω, και δεν είναι αυτές 

οι  προϋποθέσεις,  προσπαθώ λίγο να καταλάβετε τι  εννοώ. 50% 

διπλωματούχοι μηχανικοί;  

 Οι προϋποθέσεις αυτές,  αυτές έβαζε το ΤΕΕ τόσα χρόνια σε 

όλους αυτούς τους ανθρώπους.   Και εδώ είναι να το βεβαιώσουν. 

Τέτοιες προϋποθέσεις έβαζε και ανέβαλε το θέμα κατά καιρούς και 

επανερχόντουσαν για μία απόφαση.  

Όσο αυτά είναι υποκε ιμενικά και  δεν  είναι αντικειμενικά δηλαδή 

να πούμε σήμερα ότι  η ΣΕΜΦΕ πληροί τα 15 κριτήρια που 

περιλαμβάνει και το ΠΔ ενδεχομένως και κάποια που θέλουμε εμείς ,  

και ταυτόχρονα δίπλα στην εισήγηση περιλαμβάνει και ένα πλαίσιο 

αρχικό γιατί  πρέπει να το συζη τάμε και αυτό γιατί  τέθηκε επί της  

ουσίας και ε ίναι σημαντικό,  ένα γενικότερο περίγραμμα 

επαγγελματικών δικαιωμάτων σε εισαγωγικά, τότε μάλλον δεν 

μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις.  Έτσι ε ίναι.  Μετά θα καταλήξουμε 
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πάλι στο ίδιο.  Θα λέμε πόσους έχουμε,  πόσες έχ εις  εσύ,  πόσους έχω 

εγώ και σε ποιον χρωστάω.    

Άρα δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει  η πρόεδρος της  

αντιπροσωπείας ούτε πιστεύω ότι  αν χάσουμε άλλους 2 μήνες όταν 

έχουμε χάσει  από το 2008 που έχει  έρθει  η απόφαση για  τη ΣΕΜΦΕ αν 

χάσουμε άλλους 2,  3 μήνες,  ό τι  είναι τόσο σημαντικό και για τους 

ίδιους τους ανθρώπους όσο σημαντικό είναι να τους διασφαλίζει  

πραγματικά το ότι  αυτό που λέμε το εννοούμε και δεν θέλουμε να τους 

εγκλωβίσουμε είτε  μέσα είτε έξω.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Δεν θα δουλέψει  αυτό,  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Ισα ίσα που απαντάμε . . .  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Στο ΣΤΕ ούτως ή αλλιώς θα απαντήσουμε,   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Να κάνεις διαδικαστική πρόταση.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Άρα λέω η πρότασή μου είναι,  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Πες την να την βάλουμε σε ψηφοφορία.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  

Η πρότασή μου είναι επιτροπή από συγκεκριμένους ανθρώπους από 

την αντιπροσωπεία  που θα αποφασίσουμε σήμερα αν θέλετε μπορώ να 

πω και ονόματα, μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια.   

Φτιάχνουν αυτή τη λίστα με βάση το προεδρικό διάταγμα 99 και  

άλλες προϋποθέσεις που έχει  βάλει  στο παρελθόν το ΤΕΕ για όλες 

αυτές τις  σχολές,  και για τις  σχολές που θέλουμε να μπουν ως 

ξεχωριστή ειδικότητα και γι’  αυτές που θέλουμε να μπουν σε κάποια 

άλλη ειδικότητα ως υποειδικότητα.  

 Αυτό θα οδηγήσει  στο να είναι  αντικειμενική η κρίση και να 

ξέρουμε στο τέλος όταν έρχεται η εισήγηση ότι  πληρούν αυτές τις  

προϋποθέσεις ή όχι  και παίρνουμε την απόφαση ή όχι .  Και συνεχίζω 

ότι  επανέρχεται το θέμα και για  τις  δύο σχολές  στην επόμενη 

συνεδρίαση της αντιπροσωπείας για να αποφασίσουμε με βάση τις  

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.   Αυτή είναι η πρόταση.  

 Είπε η πρόεδρος θα γίνει  τον Φεβρουάριο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Λοιπόν συνάδελφοι,  αυτή είναι μία διαδικαστική πρόταση, ε ίναι μία  

διαδικαστική πρόταση επί της οποίας θα ανοίξουμε κατάλογ ο 

ομιλητών. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν εγώ κατ’ αρχάς 

εκφράζοντας τα μέλη του προεδρείου ,  ωραία εντάξει ,  θα πούμε τη 

θέση μας.   

 Λοιπόν ποιος θέλει  διαδικαστικά το λόγο;  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν υπάρχει νομική θέση είναι μία πολιτική θέση αυτή.  Μα αυτό είπα.  

Το είπα αυτό.  Είναι δεδομένο.  

 Ποιοι θέλουν διαδικαστικά το λόγο;  Ανδρεδάκης,  

Πρωτονοτάριος,  Παπαγιαννίδης,  ο Δούκας και εγώ.  

 Εμείς ως προεδρείο επιμένουμε στην πρόταση της εισήγησης για  

όλους τους λόγους που εξηγήσαμε και νομικά και ουσιαστικά και  

πολιτικά.  Εμείς επιμένουμε δηλαδή η πρόταση του συναδέλφου 

προέδρου,  διαδικαστικά, είναι μία  αντιπρόταση στην πρόταση του 

προεδρείου.   

 Παρακαλώ να τοποθετηθούν οι  συνάδελφοι οι  οποίοι  θέλουν να 

τοποθετηθούν.  Διαδικαστι κά.  Διαδικαστικά είναι,  Ανδρεδάκης,   

Είμαστε σε διαδικασία τώρα. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Δεν σας ακούμε.   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Λοιπόν Ανδρεδάκης,  Πρωτονοτάριος,  Μπούκη, Γεωργάκης,  ποιος 

άλλος; Μανσούρ,  Παπαγιαννίδης,  ποιος άλλος ζήτησε το λό γο 

διαδικαστικά; Βαμβουρέλλης,  Μιχαλέτος, -  Σε παρακαλώ Ανδρέα μίλα 

διαδικαστικά. Ο κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ ζήτησε προσωπικά να του 

δώσουμε το λόγο με την έγκρισή σας.   Έχετε προσωπικά το λόγο κύριε 

κοσμήτορα.  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Μία πολύ μικρή παρατήρηση θα ήθελα να  κάνω από κάποιον 

συνάδελφο, ούτε καν ρωτάω ονόματα, έγινε μια αναφορά στο ότι 

ιδρύθηκε κάποια σχολή με σκοπό να βολευτούν κάποιοι  καθηγητές σε 

αντιπαράθεση με κάποιο άλλο γενικό τμήμα στο οποίο δεν έγινε η 

προσπάθεια.  

 Οφείλω να διευκρινίσω ότι  αυτό είναι  απολύτως αναντίστοιχο με 

την πραγματικότητα.  Ήταν μια χαρά βολεμένοι οι  καθηγητές αν 
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θέλετε με το γενικό τμήμα και με τις  ελάχιστες υποχρεώσεις που 

είχανε χωρίς φοιτητές να κάνουν σέρβις στις  άλλες  σχολές και να 

κάνουν την έρευνά τους και  να εξελίσσονται .  Όμως οι  καθηγητές αυτοί  

σε αντίθεση με άλλα γενικά τμήματα συναίνεσαν στο να ιδρυθεί μια 

σχολή με συγκεκριμένο σκοπό που περιγράφεται στο ιδρυτικό και δεν 

έχει  καμία σχέση με το γενικό της Κρήτης κύριε συνάδελφε όπου 

ήτανε ένας ελάχιστος αριθμός συναδέλφ ων που δεν ήθελαν να 

προχωρήσουν δική τους επιλογή, μιλάμε για μια σχολή 120 ατόμων 

που δεν θα ήτανε εύκολο να διαχυθεί σε άλλες  σχολές όπως 

υπαινιχτήκατε.  

Και επομένως παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι  δεν  

ιδρύσαμε μία σχολή για να ικανοποιήσουμε ανάγκε ς καθηγητών.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  σας παρακαλώ πάρα πολύ  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Δεν προσβάλω κανέναν.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  να το αφαιρέσετε  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Το αφαιρώ.  

. . . . . . . . . . :  (εκτός μικροφώνου)  Προσβάλει τους άλλους και αυτό δεν . . .  

Κος  ΜΙΝΗΣ :   

Το αφαιρώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριε συνάδελφε,  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Δεν πρόσβαλα κανέναν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν έχετε το λόγο.  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Εγώ προσεβλήθην.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σας παρακαλώ κανέναν δεν κατηγορεί .  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Εγώ προσεβλήθην από την τοποθέτηση του συναδέλφου ότι  ιδρύσαμε 

μία σχολή, -   
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Είναι η 2
η
 φορά που προσβάλλεται η σχολή μου.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  το προεδρείο να το αφαιρέσετε. . .  

Κος ΜΙΝΗΣ :   

Να μου αφαιρεθεί  ο λόγος αλλά να καταστεί  σαφές ότι  δεν ιδρύσαμε 

μία σχολή για  να ικανοποιήσουμε τις  ανάγκες μας κύριοι  συνάδελφοι  

να μην με παρακαλάτε.  Και δεύτερον,   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ο συνάδελφος Πρωτονοτάριος έχει  το λόγο διαδικαστικά. Ούτε εμάς 

θα θέλατε να είμαστε εδώ μέσα.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :  

Συνάδελφοι,  πολλές φορές το έχω κάνει αυτό και παίρνω το λόγο σαν 

το παλαιότερο μέλος της αντιπροσωπείας  είμαι εκλεγμένος συνεχώς 

εδώ πάνω από 40 χρόνια και έχω ζήσει όλες αυτές τ ις  διαδικα σίες.  

Αναφέρομαι στους συναδέλφους πρώτα πρώτα συγχωρείστε με για  

αυτή την παρένθεση, που με πολύ αναιδές ύφος συνάδελφε,  παρόλο 

που είσαι φίλος και σε εκτιμώ, απευθύνθηκες στον κοσμήτορα της  

σχολής και να λες αφαιρέστε του το λόγο.  

 Που είμαστε; Είμαστε σε μία αντιπροσωπεία μηχανικών, -   

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :  

Αυτό που σου λέω.   

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  να πει  την άποψή του κάποιο εκλεγμένο μέλος;  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :  

Να σηκωθείτε να το πείτε όχι  την ώρα που μιλάε ι να τον διακόψει.  Σε 

παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχεις  το λόγο.  Εγώ μιλάω τώρα.  
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :  

Τσάμπα μαγκιές ε ίναι αυτά.  Μην χαλάσουμε τώρα τη συνεδρίαση.  

Λοιπόν,  επιτρέψτε μου, και στην τοποθέτησή μου είπα την συνοψίζω 

πάλι,  ότι  θεωρώ ότι  είχα την εντύπωση και  ότι  η πλειοψηφία όσων 

τοποθετήθηκαν ήτανε υπέρ του να εγγραφούν στο ΤΣΜΕΔΕ οι 

απόφοιτοι  της ΣΕΜΦΕ και το άλλο μέσα σε ένα γρήγορο 

χρονοδιάστημα . . .  άλλη σχολή θα ψήφιζε αυτό αλλιώς θα πω από τώρα.  

 Εγώ τον συνάδελφο Στασινό  και πρόεδρο τον τιμώ 

συνδικαλιστικά και σέβομαι πάντα τον θεσμό του προέδρου του ΤΕΕ.   

Πολιτικά μας χωρίζει  πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.  Αυτό δεν με 

εμποδίζει  ούτε να έχω το θάρρος να απευθυνθώ και σαν πιο παλιός σε 

αυτό,  ούτε να διαφωνήσω ούτε να τον κριτι κάρω.  Δεν με εμποδίζει  

καθόλου και ελπίζω ότι  δεν με παρεξηγεί .   

 Συνάδελφε πρόεδρε,  θέλω να κάνω μία έκκληση να 

τροποποιήσεις  την πρότασή σου να περάσει η ΣΕΜΦΕ σήμερα και 

στην πρότασή σου να γίνει  για την άλλη σχολή.  Είναι μια ιστορία 

πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορούμε να τους 

αφήσουμε άλλο,  πληροί όλες  τ ις  προϋποθέσεις,  επιστημονικές,  

τεχνικές,  τα πάντα και έχει  και αυτό το στοιχείο που είπα στην 

τοποθέτηση μου.  

Ελπίζω να μην παρεξηγήσεις αυτή την έκκληση μου, ξέρεις  πως 

απευθύνομαι σε σένα και κάνω έκκληση να γίνει  αυτό το πράγμα και 

θα σεβαστούμε και προς την άλλη σχολή του πανεπιστημίου του 

Αιγαίου ότι  θα το κάνουμε μέσα στην παρούσα θητεία.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Ανδρεδάκης.  

Κος ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ:   

Ειρήνη ημιν συνάδελφοι.  Κατ’ αρχήν,  από τη στιγμή που ένα θέμα 

μπαίνει  σε αντιπροσωπεία είναι προφανές ότι  είναι δικό μας θέμα να 

αποφασίσουμε για  αυτό θετικά ή αρνητικά. Άρα δεν τ ίθεται θέμα ότι  

πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσουμε αυτό ή εκείνο,  ζητείται η γνώμη 

μας.  Αυτό σημαίνει .  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Συνάδελφε επειδή το προεδρείο του συλλόγου 

ΣΕΜΦΕ αντί  να . . .  και τέτοια,  ζηταω αποχώρηση τώρα και να μην . . .  
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Τελείωσε.  Αλλιώς φεύγω εγώ τώρα. Δεν θα δεχτώ εγώ να με 

κοροϊδεύουνε . . .  γ ια να μας μιλήσουνε . .  γ ιατί  χειροκροτήσατε.    

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  . . .  και μας δουλεύουν και από πάνω;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος έχει  δίκιο δεν χρειάζονται χειροκροτήματα, επευφημίες,  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  Όχι τώρα τελείωσε.  Εγώ . . .  δεν το δέχομαι.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Παρακαλώ πολύ.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Είδατε πόσο διαφωνώ με τον Κώστα αλλά αυτό 

είναι απαράδεκτο και δεν επιτρέπεται να το κάνετε αυτό.  Εντάξει ;  

Είδα και τον φοιτητή που βγήκε έξω, άρα κάτι  έγ ινε.  Εν πάση 

περιπτώσει ας το αφήσουμε εκεί  και παρακαλώ να μην ξαναγίνει , -    

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  Όχι δεν είναι έτσι Αντώνη,  το αφήσαμε να γίνει  

αυτό πριν τη διοικούσα, το αφήνουμε  και τώρα, τι  είμαστε . . .    

. . . . . . . . . . :  

Έχω το λόγο; Αν κανείς  τώρα έβλεπε  από μακριά την αντιπροσωπεία 

και αυτό το θέμα δηλαδή, που συζητάμε,  για αυτές  τις  δυο σχολές και 

έβλεπε από την αρχή της συνεδρίασής 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  νόημα να φωνάζουμε έτσι.  

Ψυχραιμία.    

 Λοιπόν,  επί  του διαδικαστικού.  Κατ’  αρχήν να πω  ότι  μπορούμε 

σαν αντιπροσωπεία να αποφασίσουμε,  γι’αυτό καλούμαστε.  Μπορούμε 

να πούμε ναι,  μπορούμε να πούμε και όχι ,  μπορούμε να πούμε αυτό 

που νομίζουμε ότι  θα πούμε,  και θα αναλάβουμε την ευθύνη προφανώς 

για αυτό που θα πούμε.   
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 Ξέρετε κάτι;  Ακούω για την επιρροή εκλογική των νέων 

ειδικοτήτων στις  επόμενες εκλογές του Τεχνικού Επιμελ ητηρίου και τα  

λοιπά. Δεν ξέρω αυτό είναι ένα θέμα που όντως μπορεί κάποιος να 

θεωρήσει ότι  αυτό είναι το μέγιστο διακύβευμα αυτών των 

διαδικασιών μπορεί και όχι  μπορεί να σκεφθεί και άλλα πράγματα.  

Νομίζω ως παράταξη η αντίστοιχη φοιτητική παράταξη η οπο ία 

υπήρχε εκεί  πέρα δεν ε ίχε ποτέ δύναμη, υπέρ είμαστε,  δεν μας 

ενδιαφέρει  αν δεν  θα πάρουμε ας πούμε έδρα στην επιστημονική ή όχι  

ή αν θα υπάρχει καν επιστημονική, αν θα προλάβει να υπάρξει μέχρι  

την προκήρυξη των εκλογών και πείτε μου πότε θα είναι η προ κήρυξη 

των εκλογών. Πείτε μου πότε θα είναι η προκήρυξη των εκλογών.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Μα δεν πρόκειται να υπάρχει καμία επιστημονική ειδικότητα των νέων 

ειδικοτήτων μέχρι τις  εκλογές.  Αυτό το ξέρουμε όλοι.   

. . . . . . . . . . :  

Συνεχίζουμε.  Συνεχίζουμε.  Να χαλαρώσω εγώ τώρα.  Τα πράγματα 

χρειάζονται διαδικασίες συγκεκριμένες όταν υπάρχει ικανό πλήθος 

διαδικασιών συγκεκριμένων που απαιτεί  τη  δημιουργία 

συγκεκριμένων διαδικασιών. Αν είχαμε λοιπόν να εξετάσουμε 150 

σχολές εδώ πέρα,  θα έπρεπε ίσως να δούμε και  τσεκ λιστ ίσως να 

δούμε και κάτι  άλλο και οτιδήποτε.   

Εδώ όμως έχουμε αυτή τη στιγμή δύο σχολές  μονάχα, αυτή τη 

στιγμή, ελπίζω να μην έχουμε ξανά κατατετμημένες σχολές όπως 

αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν,  δεν λέω για το ΣΕΜΦΕ, λέω για άλλες  

σχολές των μηχανικών, να μην  έχουμε ξανά ώστε να μην έχουμε 

ζητήματα αν πχ οι 4 αυτές ειδικότητες που εντάχθηκαν, εντάσσονται  

και πως εντάσσονται,  και να βλέπουμε την ουσία.   

 Στο κομμάτι ειδικά της σχολής του ΣΕΜΦΕ δεν ειπώθηκε νομίζω 

από σχεδόν κανέναν ότι  ας πούμε υπάρχει κάποιο ζ ήτημα με το 

αντικείμενο ή οτιδήποτε άλλο.  Το να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε 

διαδικασία αντικειμενικά σημαίνει  τα εξής.  Πρώτον,  σημαίνει  ότι  

θάρθουμε το νωρίτερο στην επόμενη αντιπροσωπεία  να συζητήσουμε 

το πλαίσιο και να το αποφασίσουμε και στη συνέχεια στ ην μεθεπόμενη 

αντιπροσωπεία το γρηγορότερο, να δούμε αν αυτές οι  δύο σχολές ή και  

κάποια άλλη πληροί τα κριτήρια.   

 Όμως εκεί  δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, το πιο  μεγάλο 

πρόβλημα είναι το εξής,  ότι  αν φτιάξουμε ένα τσεκ λιστ το οποίο απλά 

κάποιος θα πρέπει  να είναι μέσα σ’αυτό το τσεκ λιστ και μπαίνει  στο 
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Τεχνικό Επιμελητήριο και ερωτώ δεν ξέρω αν μπαίνει  και ως 

υποειδικότητα ή κανονική ειδικότητα.  

 Εγώ φοβάμαι ότι  μπορεί να σου έρθει  ο οποιοσδήποτε από 

οποιαδήποτε σχολή 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 πούμε.  Να πέσω πάνω πως; Κάνω ξέρω 

γω το τάδε μάθημα, κάνω το ένα,  κάνω το άλλο, αυτό που περιγράψανε 

κάποιοι  πιο μπροστά ότι  δεν του πρέπει  να το εξετάζουμε ακριβώς 

έτσι. \  

Εμείς λοιπόν νομίζω ότι  πρέπει να προχωρήσουμε,  τουλάχιστον 

για το ΣΕΜΦΕ που υπάρχει μία ευρεία 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 αύριο μεθαύριο πανεπιστήμια,  γιατί  όχι  και από το εξωτερικό;    

Γιατί  όχι  που δεν ξέρει  κανείς  τι  ποιότητας είναι και τ ι  γίνεται 

και θα σου λένε ότι  με βάση αυτό εγώ είμαι μέσα.  Θέλουμε τέτοιο 

πράγμα; Δεν νομίζω ότι  θέλουμε.   Θα υποβιβαστούν δυστυχώς θα 

κινδυνέψουμε να υποβιβαστούμε σε μία συζήτηση η οποία θα είναι η 

συζήτηση που ακούμε πολλές φορές από, λόγω χάρη τους αποφοίτους  

των ΤΕΙ,  οι  οποίοι  λένε για βγάλε το πρόγραμμά σου εδώ πέρα να δω 

τι  κάνεις  τάδε ειδικότητα, ορίστε κάνω και εγώ τα ίδια φαίνονται οι  

τίτλοι τα ίδια είμαστε.  

Εμείς δεν  αντιμετωπίζουμε μέχρι  στιγμής στο Επιμελητήριο τα  

θέματα κατ’ αυτό τον τρόπο.   Έτσι ;  Και το ζήτημα λόγου χάρη με 

κάποιες ειδικότητες και  κάποιες  κατατετμημένες επί  της  ουσίας 

σχολές,  δεν είναι ένα θέμα το οποίο το δημιουργήσαμε εμείς  και  

θέλουμε να συνεχιστεί .   

Είναι ένα ζήτημα που δεν θέλουμε να συνεχιστεί  γι ’αυτό και  

όταν μίλησα στην αρχή είπα ότι  αν μας ρώταγε κανείς  αν με ρώταγε 

εμένα ας πούμε,  και ερχότανε εδώ, θα έλεγα ότι  από τ ις  4 ειδικότητες  

αυτές τις  καινούργιες βασικές ειδικότητες που δημιουργηθήκαν εγώ θα 

πρότεινα ότι  οι  3 κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε να μπουν κάτω από 

ήδη υπάρχουσες ειδικότητες,  τουλάχιστον οι  3.   

Δεν καταλαβαίνω.  Θα αποδεχτούμε από εδώ και πέρα να σπάνε  

τα τμήματα κατά βούληση για να τα ελέγχουμε μετά αν θα μπούνε και 

πως θα μπούνε; Ή θα πάμε σ’αυτό που είπανε άλλοι συνάδελφοι πιο  

μπροστά ότι  θα πρέπει να έχουμε μία επικοινωνία σοβαρή με τους 

εκάστοτε υπευθύνους προκειμένου να προλαμβάνουμε τη δημιουργία  

ας πούμε αυτών των φαινομένων; Αυτά.  



133 

 

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  Άντε πια πήγε 7 για όνομα του θεού. 

Διαδικαστικά το βάζω. Επί της διαδικασίας δεν γίνεται  να μιλάτε μισή 

ώρα ο καθένας.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η συνάδελφος Μπούκη.  Δύο λεπτά σας παρακαλώ όλοι.  Έχει δίκιο  ο 

συνάδελφος.   Δυο λεπτά όλοι.  

. . . . . . . . . . :   

Πάντως επί της δ ιαδικασίας.   

Κα ΜΠΟΥΚΗ :  

Επί της  διαδικασίας να μιλήσουμε και όχι  όλων των υπολοίπων έχουν 

περάσει 4 ώρες,  στις  4 ώρες που συζητάμε για το . . .    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στο μικρόφωνο παρακαλώ.  

Κα ΜΠΟΥΚΗ :  

Λοιπόν συζητάμε 4 ώρες.   Και έρχεται μετά από 4 ώρες συζήτηση, εγώ 

έχει  γίνει  όλη αυτή η παρουσίαση μία πρόταση η οποία  λέει  αναβολή. 

Κατά τη γνώμη μας κατ’ αρχήν αυτά τα πράγματα αν είναι να 

κατεβαίνουν ως προτάσεις κατεβαίνουν εξαρχής και κάποι ος δείχνει 

τις  διαθέσεις του.   

Αυτή την διάθεση έχουνε επιδείξει  διάφοροι και έχουμε επιδείξει  

όταν δεν θεωρούσαμε ώριμες τις  συνθήκες πχ για το θεσμικό πλαίσιο 

για να συζητήσουμε,  οπότε υπ’ αυτή την έννοια νομίζουμε ότι  άπαξ 

και συζητάμε 4 ώρες,  είναι αυτονόητο ότι  θα πρέπει  κάπου αυτή η 

κουβέντα να καταλήξει.  Υπ’ αυτή την έννοια για πρώτη φορά σε αυτή 

την τριετή θητεία στηρίζουμε την αυτονόητη πρόταση του προεδρείου,  

που είναι ότι  θα πρέπει η συζήτηση να καταλήξει.  Να ολοκληρωθεί  

τουλάχιστον με κάποιο τρόπο.  

Νομίζουμε ότι  από εδώ και πέρα και στην επόμενη συνεδρίαση 

θα πρέπει όντως συνολικά να γίνει  η συζήτηση για το ΠΔ, γιατί  οι  

κανόνες δεν μπορούν να θεσπιστούν α λα καρτ για τις  2  σχολές ή μόνο 

ας πούμε για τα ΤΕΙ και για το παν/μιο Δυτικής Αττικής και τα λοιπά, 

γιατί  αυτά είναι  ζητήματα που ήδη νομίζω ότι  χρεώνονται στην ηγεσία 

και του ΤΕΕ και στο προεδρείο της αντιπροσωπείας το γεγονός ότι  δεν 

έχουμε βγάλει  ούτε μισό κείμενο σαν αντιπροσωπεία για αυτά τα 

ζητήματα.  

Οπότε υπ’ αυτή την έννοια,  την επόμεν η φορά ειδική συνεδρία 

για όλα αυτά. Και σήμερα να ολοκληρωθεί η συζήτηση.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Ο συνάδελφος Γεωργάκης  

Κος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ :   

Λοιπόν επειδή δεν τοποθετηθήκαμε,  δεν θα κάνουμε μία 

ολοκληρωμένη τοποθέτηση, αυτό καμιά φορά το προεδρείο θέλει  να 

μετατρέψει  τα πράγματα λίγο σε διαδικαστικά, αλλά εδώ πρόκειται  για 

μια επαναχώρηση όχι  από το προεδρείο,  για μία  επαναχώρηση από την 

πλειοψηφία σε μια  πρόταση η οποία ακόμα και από τις  τοποθετήσεις,  

ακόμα και  αυτοί που εκφράσανε κάποιες ενστάσεις,  χοντρά χοντρά 

υπήρχε μια συνισταμένη.  

 Το ΣΕΜΦΕ όλοι εκτιμούσαν, εγώ όσους άκουσα, νομίζω έναν ή 

δύο άκουσα να διαφωνούν. Το ΣΕΜΦΕ εκτιμούσαν ότι  πληροί όλα τα 

κριτήρια,  υπήρχε μία αμφιβολία  για το θέμα των μηχανικών 

οικονομίας,  λίγο πολύ αυτό ήτανε το κοινό κλίμα μέσα στη ν αίθουσα,  

και ξαφνικά υπάρχει μία υπαναχώρηση σε σχέση με το πώς αυτό το 

πράγμα θα ρυθμιστεί .    

 Νομίζω ότι  πλέον δεν μπαίνει  θέμα μπαίνει  από την ανάποδη 

τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό.  Το παιχνίδι  μιας ομάδας που κατά 

βούληση είτε θέλει  να μετατρέπεται  σε τεχνικό σύμβουλο είτε σε μια  

συντεχνία που μοιράζει  επαγγελματικά δικαιώματα, τουλάχιστον εμάς 

δεν μας εκφράζει ,  δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.   

Πιστεύω ούτε οι  απόφοιτοι του ΣΕΜΦΕ ούτε οι  απόφοιτοι των 

περισσότερων σχολών αυτή τη στιγμή έχουν να κάνο υν πραγματικά 

αντικειμενικά με αυτό ας πούμε το απίστευτο παιχνίδι  γύρω από 

επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία  στην πραγματικότητα αφορούν 

πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες του μηχανικού.  

 Το άλλο είναι το εξής,  αυτά τα τσε κ λιστ απορώ γιατί  δεν  

γίνονταν  όλα αυτά τα χρόνια όταν δημιουργήθηκαν  απίθανου 

ονοματολογίας και περιεχομένου σχολές σε όλες τις  πόλεις  της 

Ελλάδας όταν οι  πολιτικές παρατάξεις  άλλα λένε στο ΤΕΕ, άλλα στην 

κυβέρνηση, άλλα στα ΤΕΙ,  άλλα στους τόπους και  στους χώρους 

κατοικίας από όπου εκλέγονται.   

 Αυτό το παιχνίδι  καλό είναι  να μην συνεχίζετε να το παίζουμε 

και μάλιστα στο όνομα της αντικειμενικότητας.   Στο όνομα της 

αντικειμενικότητας πολιτικών παρατάξεων που ξαναλέω είναι 

απίστευτο και γ ι’αυτό είναι συντεχνία,  για αυτό είναι συντεχνία,  γ ιατί  

στα ΤΕΙ οι  ίδιες  πολιτικές δυνάμεις λένε άλλα πράγματα.  Εδώ οι ίδ ιες  

πολιτικές δυνάμεις  λένε άλλα πράγματα.   

 Και μετά αναρωτιόμαστε που πάει αυτή η κοινωνία παιδιά,  ποια 

είναι η πολιτική,  γιατί  τελικά αυτά τα μικροσυμφέροντα και αυτό το 
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πράγμα που βγαίνει  με αυτό τον τρόπο, πραγματικά δεν οδηγεί  

πουθενά, ξαναλέω κάνει μία απίθανη μάχη οπισθοφυλάκων, χωρίς να 

ασχολείται με την πλειοψηφία των συναδέλφων και  των μηχανικών και  

αυτό που είναι πραγματικά τώρα.  

 Εν κατακλείδι ,  ουσιαστικά ανεξάρτητα από το διαδικαστικό εδώ 

έχουμε μία καινούργια πρόταση.  Άρα χοντρά χοντρά έχουμε μία 

πρόταση αρνητική για την εισαγωγή των ανθρώπων αυτών στο ΤΕΕ.   

Μία πρόταση θετική και μία πρόταση αναβολής.  Περί αυτού πρόκειται.    

Εγώ λέω τώρα δεν τοποθετήθηκα, νομίζω ότι  μόνο  και μόνο 

ουσιαστικά από την τοποθέτηση των φοιτητών και όλης αυτής της  

διαδικασίας ακριβώς όπως θα εξέφραζα πχ του συναδέλφους 

ηλεκτρολόγους που κατά πλειοψηφία στην πραγματικότητα δεν  

ενδιαφέρονται γ ια επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και  μηχανολόγους 

και χημικούς και πάρα πολλές άλλες ειδικότητες πο υ στην 

πραγματικότητα δεν έχουν  αυτή την ενασχόληση με αυτό το πράγμα, 

έτσι ε ίναι και το ΣΕΜΦΕ, νομίζω ότι  πρέπει να ενταχθούν στο ΤΕΕ 

ανεξάρτητα από το αν αυτό λύνει  τα πραγματικά προβλήματα της  

απασχόλησής τους ,  ανεξάρτητα από το αν αυτό λύνει  τα πραγματικά 

προβλήματα, τον τρόπο με τον οποίον θα εργάζονται.  Αυτά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μανσούρ.  

Κος ΜΑΝΣΟΥΡ :   

Λοιπόν,  κατ’ αρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για  τον τόνο της 

φωνής.  Αλλά από το πρωί ακούω διάφορα παράλογα πράγματα. Εδώ 

ήρθε μία πρόταση στην αντιπροσωπεία χωρίς να είναι  τεκμηριωμένη.  

Δηλαδή όταν κάνει  το προεδρείο μία πρόταση να ψηφίσουμε,  φέρνει  

κάποια τεκμηρίωση, δηλαδή ποιες συνθήκες θέλουν να μπουν,  ποια 

είναι τα κριτήρια και τα λοιπά, για να ξέρουμε τι  ψηφίζουμε.   Δηλαδή 

πάμε να ψηφίσουμε συναισθηματικά;  Δεν κατάλαβα. Και μετά,  σαν να 

βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα, για μένα και τα δυο είναι το 

ίδιο.    

 Το πρώτο πράγμα είναι δηλαδή είμαστε υπέρ των μηχανικών του 

Μετσοβίου των μαθηματικών του Μετσοβίου,  να γίνει  σήμερα και τα 

λοιπά, οι  άλλοι να περιμένουν μετά.   Δεν κατάλαβα γιατί  αυτή η 

διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο; Θα παρακαλέσω για να μην 

είμαι αρνητικός στην ψήφο, να αναβληθεί αυτή η συζήτηση για άλλη 

φορά αλλά νάρθει με κάποια κριτήρια και κάποιες συνθήκες και 

κάποια μελέτη να έχει  γίνει  όταν θέλουμε να είμαστε σοβαρό το ΤΕΕ.  

 Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ο συνάδελφος Παπαγιαννίδης.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ:  

Μόνο που δεν ξέρω αν θα είναι πάνω από το κοινοτικό 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 δεν την καταλαβαίνω 

για αναβολή.  Ως προεδρείο πιστεύω κάναμε μία δουλειά,  εξαιρετική,  

καλή πέστε την όπως θέλετε,  πάντως έγινε μία συντεταγμένη με ένα 

τελικό σκοπό.  

Πληρούνται τα κριτήρια και για τις  δύο σχολές είναι απόφοιτοι  

πολυτεχνικών σχολών, εξετάστηκαν όλα, τα κριτήρια έχουν τεθεί  

δεκάδες  φορές και  παλιότερα και είμαι παλιός,  δεκάδες φορές μέχρι  

και στο βιβλίο αν θυμάμαι καλά τα έχω, έχουν γραφτεί ,  που έχω 

γράψει για το ΤΕΕ, δεν  το καταλαβαίνω ειλικρινά.  Δεν θέλουμε,  

εντάξει .  Να αναβληθεί.  

Για μένα πιο κοντά είναι  ο ι  μηχανικοί βέβαια της οικονομίας 

από το ΣΕΜΦΕ στο να ενταχθούν,  δηλαδή σαν επάγγελμα και σαν 

τέτοιο πιο κοντά βρίσκω τους συναδέλφους από τη Σάμο. Εν πάση 

περιπτώσει,   η άποψή μου είναι,  είναι απόφοιτοι  πολυτεχνικών 

σχολών, οι  καθηγητές τους η πλειοψηφία ή αυτοί που πρέπει είναι 

μηχανικοί.    

Δηλαδή εγώ θυμάμαι στην Ξάνθη όταν πήγα το 77 που η σχολή 

ακόμα δεν είχε οι  περισσότεροι  καθηγητές ήτανε ανύπαρκτοι,  δεν 

είχανε καν εκλεγεί  ήταν έκτακτοι.  Τότε είχε ο θεσμός,  δεν βγήκαμε 

καλοί μηχανικοί;  Ή τα εργαστήρια ήταν  σε διάφορες  πολυκατοικίες.   

Από εδώ και από εκεί .  Δεν είναι έτσι ,  τώρα μιλάμε για σχολές,  για το 

μεν Μετσόβιο δεν νομίζω, εγώ δεν θεωρώ, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 

ταπεινό να κάτσει να πει  ότι  όχι  δεν ε ίστε μηχανικοί.    

Τώρα το θέμα των . . .ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, ωραία 

μπορούμε να βάλουμε όταν συμπληρώσουν 2000, 3000 απόφοιτοι να 

ψηφίσουνε.  Λύνονται όλα.  Εδώ μιλάμε για το επαγγελματικό μέλλον 

των παιδιών δεν  είναι δυνατόν να βγαίνουν συνάδελφοι,  εγώ 

αισθάνομαι ντροπή απέναντι  τους και τα λέω και δεν  με ενδιαφέρει ,  

ποτέ δεν με ενδιέφερε η ψήφος και λοιπά. Απόφοιτος πολυτεχνικής  

σχολής ότι  δεν θα γραφτεί  εδώ.    

Και γράφεται ο απόφοιτος μιας  Χ σχολής της Ουγκάντα, της  

τέτοιας και λυπάμαι και για  την Ουγκάντα δηλαδή που το λέω. Δεν 

είναι δυνατόν.   Ούτε είναι ε ιδικότητες.   Δηλαδή εγώ να σας πω και  

μάλιστα το είπα και στον υπουργό,  ο νόμος αυτός  είχε ένα τραγικό 
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λάθος.   Τι  διαφορά έχει  ο μεταλλειολόγος μηχανικός  μεταλλουργός 

πως λέγεται από τον μεταλλειολόγο ορυκτών πόρων. Δεν έχει  καμία 

διαφορά κι  όμως είναι άλλη ειδικότητα.  

Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι διακριτοί οι  μηχανικοί  

οικονομίας  είναι υπαρκτή ειδ ικότ ητα, εμείς  κάνουμε αύριο feasibil i ty 

study θα το δείτε από το Υπουργείο για ένα έργο 10 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Το C2C το rai l  project  Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Μπουργκάς και  

Ρίσε.  Αυτό δεν θα μπορούσε,  αυτό είναι ακριβώς αυτό είναι.  Δουλειά 

και μηχανικού οικονομολόγου ακόμα καλύτερα αν έχουμε μηχανικό 

οικονομίας και διοίκησης.   

Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η άποψή μου, εγώ εντάξει  επειδή 

έχω βάλει και την υπογραφή μου και δουλέψαμε για αυτό δεν θα το 

αποσύρω και νομίζω ότι  είναι λάθος να αναβληθεί.  Από εκεί  και πέρα 

δεν έχω αντίρρηση να μπουν αλλά οι  ίδιοι  οι  κανόνες θάναι δεν μπορεί 

να υπάρχουν διαφορετικοί.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η συνάδελφος Λοϊζίδου.  

Κα ΛΟΪΖΙΔΟΥ :    

Γεια σας δεν είχα σκοπό να μιλήσω αλλά μετά τα τελευταία  

πραγματικά θέλω να πω δυο λόγια και  την εμπε ιρία μου.  

 Με κάλυψε σε σημαντικό βαθμό και  ο Δημήτρης αλλά θα ήθελα 

να πω το εξής,  γίνεται μία  συζήτηση από το πρωί με μία εισήγηση που 

έχει  έρθει  από την αντιπροσωπεία.  Το θέμα ΣΕΜΦΕ τέθηκε και στην 

προηγούμενη αντιπροσωπεία στη βουλή. Και είχαμε τους εκ προσώπους 

και τους κοσμήτορες.   Εγώ ήρθα εδώ να σας πω την δική μου εμπειρία  

ως κοσμήτορας του τεχνολογικού πανεπιστημίου Κύπρου.  

Είχα 10 σχολές μηχανικών. Σαφέστατα δουλέψαμε με το ΕΤΕΚ, 

το αντίστοιχο Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου και φτιάξαμε τα 

προγράμματα σπουδών. Τελειώσαμε εκεί  και ε ίχαν αναγνώριση.   

Σήμερα όμως το θέμα ΣΕΜΦΕ και το άλλο τμήμα οικονομίας η 

συζήτηση γίνεται χρόνια.  Πρέπει σήμερα να τελειώνουμε.   Πρέπει να 

δούμε λίγο τις  προοπτικές που ανοίγονται μπροστά.   Πραγματικά 

λυπάμαι για το χρόνο που χάνουμε εδώ, με τόση συζήτηση είναι 

εποικοδομητικό αλλά πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή.  Και να 

πάρουμε αποφάσεις.  Ποιο είναι το πρόβλημα; Έχουμε πενταετούς 

κύκλου σπουδές,  μαθήματα πάρα πολλά πρέπει να δούμε το μέλλον.  

Ποιες σχολές θα έρθουν;  

Και θα έκανα μία πρόταση στο Τεχνικό Επιμελητήριο να στείλει  

επιστολές  προς όλα τα πανεπιστήμια που σκοπεύουν να κάνουν τέτοιου 
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είδους σχολές,  να ανοίξουν συζήτηση.  Όχι να γίνονται οι  σχολές και 

μετά η συζήτηση. Και την πρωτοβουλία θα πρότεινα να την πάρουμε 

εμείς .  Εμείς να στείλουμε επιστολές.  Εμείς είμαστε Τ εχνικό 

Επιμελητήριο και πρέπει εμείς  να  καθοδηγήσουμε κάποια πράγματα.  

Οι σχολές είτε από διάφορες περιστάσεις δημιουργούνται.  

Πρέπει όμως να βάλουμε και τη διάσταση στου τεχνικού κό σμου, ότι  

αυτά τα παιδιά θα έρθουν  να δουλέψουν και πρέπει να έχουν 

δικαιώματα επαγγελματικά.  Το έχουμε ζήσει.   Με διάφορες σχολές ,  ας 

μην το ξαναζήσουμε. \  

 Ας πάμε εποικοδομητικά να λύσουμε σήμερα το πρόβλημα των 

δύο αυτών σχολών που πιστεύω έχει  γίνει  πάρα πολύ δου λειά και το 

Επιμελητήριο έχει  μνήμη. Δεν ήρθαμε εμείς  2 χρόνια τώρα να πούμε 

δεν έχει  γίνει  κάτι .   

Έχει  γίνει  διαχρονικά πάρα πολύ δουλειά και πιστεύω έχουμε 

φτάσει στο τέλος και πρέπει σήμερα να πάρουμε μία απόφαση και έχει  

έρθει  πρόταση από την αντιπροσωπεία.  

Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ Μαρία.  Ο συνάδελφος Μιχαλέτος.  

Κος ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ :  

Ναι.  Καλησπέρα και από εμένα, πρώτη φορά μιλάω στην 

αντιπροσωπεία  και θα μιλήσω σε αντίθεση με την προηγούμενη 

συνάδελφο, θα μιλήσω καθαρά διαδικαστικά, εγώ πιστεύω λο ιπόν ότι  

επειδή υπάρχουν  και καινούργιοι  συνάδελφοι και βεβαίως σαφώς και  

έχει  συνέχεια το Τεχνικό Επιμελητήριο  και πάρα πολλοί ε ίναι 

εκλεγμένοι και 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια όπως είπε η κυρία  

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας,  αλλά είμαστε και εμείς  οι  οπ οίοι  

είμαστε καινούργιοι  και επειδή πέρα από τη συνέχεια πρέπει να 

υπάρχει και εξέλιξη,  δηλαδή το ότι  υπάρχουν κάποια κριτήρια από 10 

χρόνια πριν,  εμένα που ήμουν εγώ στα 25 μου προσωπικά δεν μου λέει  

τίποτα απολύτως.   

 Όπως βεβαίως και σε 10 χρόνια τα κριτήρια που θα μπούν  

σήμερα δεν θα λένε τίποτα απολύτως.   Και σε 30 τίποτα απολύτως.    

 Εδώ πέρα λοιπόν επειδή πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια και 

επειδή κακά τα ψέματα δεν είναι  δογματικές οι  αποφάσεις της 

αντιπροσωπείας ή της διοικούσας και τα λοιπά, δεν ε ίναι κάποιο 

θρήσκευμα το Τεχνικό Επιμελητήριο,  όπου αποφασίστηκε κάτι  πριν 39 

χρόνια έχουμε αυτά τα κριτήρια και προχωράμε.  Το βρίσκω πολύ 

λάθος και δεν  έχει  και νόημα να συμμετέχουμε άμα είναι  έτσι.  
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 Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι  στην πρόταση που είπε ο πρόεδρος  του 

ΤΕΕ θα ήθελα επί  της δ ιαδικασίας εάν τυχόν ψηφιστεί  όχι  απλά να 

υπάρξει μία επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα, αλλά να 

υπάρξει αυστηρό σαφές χρονοδιάγραμμα που θα πάρουμε σήμερα και  

γιατί  όχι  αυτό που κακώς έγινε σήμερα και έγινε μία ανάκριση  στους 

ανθρώπους τι  μαθήματα κάνεις  όχι  κάνω θερμοδυναμική αλλά όχι  

θερμοδυναμική 2.  Εγώ θεωρώ ότι  ήτανε υποβάθμιση για τους 

ανθρώπους που ήρθανε εδώ πέρα.  

 Αλλά αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ σωστά οι  

επιστημονικές επιτροπές των ειδικοτήτων εγώ έχω την τιμή να είμαι 

στην επιστημονική επιτροπή των ναυπηγών, να δούνε κάθε 

επιστημονική επιτροπή τι  συνάφεια υπάρχει για τ ις  2 αυτές προτάσεις 

και για γενικότερες προτάσεις  που θα υπάρξουν από εδώ και έπειτα,  

να τα μαζέψει η επιτροπή η κανονική με χρονοδιάγρ αμμα, δηλαδή να 

πει  σε 10 μέρες η επιστημονική επιτροπή των μηχανολόγων, των 

ναυπηγών, των χημικών θα μας έχει  φέρει  τις  προτάσεις της.  

Και έτσι να μην πέσουμε και στην παγίδα στο ότι  αν δεν  

ψηφιστεί  σήμερα σώνει και ντε μετά θα έρθουν  και θα μας πουν ότι  θα 

μπουν σε κάποια επιτροπή, έτσι  απαντάμε και στο Συμβούλιο της  

Επικρατείας.  

 Αυτό θα ήθελα να πω επί της διαδικασίας.  Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.  Ο Χάρης ο Δούκας.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  

. . . . . . . . . . :   

Γνωρίζεις  εσύ.  Άμα γνωρίζεις  εσύ κάντο εσύ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μην κάνετε διάλογο. Ο συνάδελφος Δούκας.   

. . . . . . . . . . :   

Είναι αίσχος.  Αυτό είναι αίσχος που γ ίνεται.   

 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ ;   

Συνάδελφοι,  εγώ υπέγραψα την εισήγηση του προεδρείου και πιστεύ ω 

ότι  αυτή είναι μία πρόταση η οποία είχε την εξής λογική, είναι 2 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικά για τη ΣΕΜΦΕ την ακούω πάρα 
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πολλά χρόνια,  ε ίναι άνθρωποι οι  οποίοι  τα είπανε και  αυτοί που λένε 

και για τα χρονοδιαγράμματα και ο Κώστας που είναι σε ομηρία .   

Είναι μία σχολή η οποία είναι στο εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο,  

είναι πενταετής,  και είναι μια κουβέντα δεν συμμετείχα εγώ, αλλά τα 

διάβαζα από το υλικό που στάλθηκε που τη συζητάμε πάρα πολλά 

χρόνια και  μιλάνε οι  υπεύθυνοι με την κοσμητεία και φτιάχνουν  το 

πρόγραμμα σπουδών και το ξαναπροσαρμόζουν και το 

ξαναπροσαρμόζουν και εν πάση περιπτώσει θεωρούσα και θεωρώ ότι  

έχει  φτάσει σε μία διαδικασία ωρίμανσης ειδικά κάτω από τις  

σημερινές συνθήκες όπως τις  ζούμε,  τ ις  πολύ δυναμικές όπου 

δημιουργούνται άλλες σχολές και άλλα πανεπιστήμια με πολύ πιο 

γρήγορες διαδικασίες και χωρίς όλη αυτή την διεργασία και όλη αυτή 

την διαβούλευση.   

 Το ίδιο είναι και η περίπτωση κατ’ εμέ με τους οικονομίας και 

σαν προεδρείο αντιπροσωπείας έτσι ,  θέλω να πω ότι  είναι σημαντικό 

γιατί  και  με το θεσμικό έτσι είχαμε διάφορα προβλήματα όταν και μου 

κάνει  εντύπωση ήτανε μία κουβέντα πολύ ζωντανή και όλοι είχαν πολύ 

σωστά σημεία,  να μπορέσουμε να φτάνουμε σε κάποιο σημείο 

απόφασης,  δηλαδή δεν είναι θα έλεγα αποδοτικό να συζητάμε πάρα 

πολλά χρόνια,  να συνεχίσουμε να συζητάμε πάρα πολλά χρόνια,  να  

έρχεται το θέμα θεωρώντας ότι  είναι ώριμο, το έχουμε προσυπογράψει,  

να συζητάμε πέντε ώρες για  να πούμε τελικά ότι  ε ίναι ώριμο να το 

πάμε σε επόμενη αντιπροσωπεία.  

 Άρα αυτό που εγώ θέλω έτσι να  πω κλείνοντας,  είναι βεβαίως να 

υπάρχουν κανόνες ,  και πολύ αυστηροί.  Αλλά όταν έρχονται 2 πολύ 

συγκεκριμένα θέματα με την ιστορία που έχει  το κάθε ένα,  το να λέμε 

ότι   να φτιάνουμε γενικούς κανόνες για αυτά τα δύο θέματα μετά από 

5 ώρες συζήτησης,  είναι σαν να παίζουμε καθυστερήσεις και είναι 

κρίμα γιατί  ε ίναι πολύ μεγάλο το δ ιάστημα που είναι  και άνθρωποι  

αυτοί  σε μία διαρκή αναζήτηση και επαγγελματική και σε ένα διαρκές 

άγχος.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Επειδή έχει  δημιουργηθεί και μία παρανόηση θα ήθελα πριν δώσω τ ο 

λόγο στους συναδέλφους Βαμβουρέλ λη και Μήλη να ρωτήσω τη 

νομική μας παραστάτη αν κατά νόμο υπάρχουν κανόνες γιατί  αν δεν 

υπάρχουν κακώς φέραμε την εισήγηση.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Τα δύο σημαντικά κείμενα τα οποία θα μπορούσε κανείς  να στηριχτεί  

είναι ο 1225 του  1981  που αφορά την αρμοδιότητα του ΤΕΕ ως προς 
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την αδειοδότηση των αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών και το 

πρόσφατο νομοθετικό κείμενο του ΠΔ 99 του 2018.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Είναι τωρινό.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Ναι,  άρα αν η ερώτηση είναι η οποιασδήποτε απόφαση αν θα είναι  

εντός θεσμικού πλαισίου η απάντηση είναι θα είναι εντός θεσμικού 

πλαισίου,  δηλαδή η απόφαση εισαγωγής κάποιας  σχολής,  των 

αποφοίτων κάποιας σχολής στο ΤΕΕ αν ληφθεί σήμερα, είναι εντός  

πλαισίου και δεν  χρήζει  περαιτέρω νομοθετικής επεξεργασί ας του 

συγκεκριμένου. Αυτή ήταν  η ερώτηση κυρία Πρόεδρε; Ευχαριστώ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο συνάδελφος Βαμβουρέλλης και μετά ο συνάδελφος Μήλης.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Όλα μπορούν να προσβληθούν γιατί  για τα πάντα υπάρχει ο έλεγχος 

νομιμότητας.   Δεν μπορούμε να μιλάμε σε μία ευνομ ούμενη χώρα για  

νομοθετικό κείμενο που δεν μπορεί  να προσβληθεί .  Μα ήδη το ΠΔ 

προσβάλλεται.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Το ΠΔ προβλέπει επιτροπή ενστάσεων.  

Κα ΤΖΑΝΝΙΝΗ :   

Και ήδη, το ίδιο προβλέπει επιτροπή ενστάσεων αλλά και το ίδιο το 

ΠΔ δύναται να προσβληθεί και δύναται να προσβάλλεται στο διηνεκές,  

καθώς και οι  νόμοι επίσης.  Άρα αυτό το οποίο λέμε είναι αν η 

οποιαδήποτε σημερινή απόφαση καλύπτεται με το τεκμήριο της 

νομιμότητας.  Καλύπτεται.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συγνώμη συνάδελφε Βαμβουρέλλη, παρενέβη ο συνάδελφος Ξιφαράς 

και έγινε διάλογος,  συνάδελφε Ξιφαρά δεν είπε κανείς  όχι  γιατί  δεν  

είχαμε διαδικασία να τοποθετηθούμε επί του θέματος που έβαλε ο 

Ανδρεδάκης και ο Στασινός ότι  δηλαδή θα δεσμευτούμε σε ένα 

χρονοδιάγραμμα για τα επαγγελματικά δικαιώμ ατα.  

Δεν είχαμε διαδικασία,  η μόνη διαδικασία που έχω κατά τον 

κανονισμό είναι  τη στιγμή που θα ψηφίζουμε να πω εάν κατατίθεται 

αυτή η τροπολογία και να εγκριθεί .  Είναι πολύ απλό.   Είναι πάρα πολύ 
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απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν επιτρέπετε στην αντιπ ροσωπεία  

να λειτουργήσει.  

Παρακαλώ τον συνάδελφο Βαμβουρέ λλη.  

Κος ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ :   

Εύλογο είναι να ανεβαίνουν ώρες ώρες οι  τόνοι σ’ αυτά τα θέματα,  

παρ’ όλα αυτά όμως μόνο με ψυχραιμία μπορούμε να πάρουμε θέση 

και να καταλήξουμε από την πλευρά μας νομίζω ότι  η πρόταση που 

έθεσε ο Αντώνης ο Πρωτονοτάριος είναι μία πρόταση πολύ βατή.  

Μιλάμε για 2  διακριτά θέματα  και χρειάζεται να 

αντιμετωπισθούν το καθένα στο μέτρο που του αναλογεί  και με αυτή 

την έννοια βλέποντας και το πώς εξελίχτηκε η συζήτηση υπάρχει  

ωριμότητα σήμερα να πούμε ότι  συνάδελφοι μηχανικοί του ΣΕΜΦΕ να 

μπούν  να ενταχθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο ως νέα ειδικότητα, 

υπάρχει μία μικρή εκκρεμότητα στους συναδέλφους μηχανικούς 

οικονομίας και διοίκησης και με αυτή την έννοια  θα πρέπει να 

έρθουμε  την επόμενη φορά να δούμε να το έχουμε λήξει  πριν μια  

προπαρασκευαστική επιτροπή εάν είναι η ένταξή τους στην ειδικότητα 

των μηχανικών οικονομίας και διοίκησης ή αν θα  μπούν  ως 

ανεξάρτητη ειδικότητα για να δουν τι  επαγγελματικά δικαιώματα θα 

πάρουν στο μέλλον.  Έχει σημασία.   

Εμείς έχουμε πολύ ανταγωνισμό σε σχέση με την αυτοτέλεια του 

γνωστικού αντικειμένου και άρα τα νέα επαγγελματικά δικαιώματα 

όπου αυτό μπορεί  να έχει  που να είναι σε επίπεδο δραστηριοτήτων 

μηχανικού.   

Αυτό και άρα επαναδιατυπώνω την πρόταση του συναδέλφου του 

Αντώνη του Πρωτονοτάριου,  απευθύνοντας την αφενός μεν στον 

πρόεδρο του ΤΕΕ τον Γιώργο τον Στασινό και αφετέρου δε και προς το 

προεδρείο της αντιπροσωπείας και τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας  

αντίστοιχα να προσαρμοστεί  σε αυτή τη διαδικασί α και να τα δει  με 

διαφορετικό τρόπο προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή 

συναίνεση για το συγκεκριμένο θέμα.  

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  Να κάνω μία έκκληση. Ξεκινήσαμε . . .  η  ώρα 5.  

Θα παρακαλέσω όλους όταν παίρνουν το λόγο να λένε κάτι  

καινούργιο.  Όταν κάτι  ακουστεί  200 φορές θέλουμε να λεγόμαστε 

μηχανικοί με ένα από τα κριτήρια . . .  

Κος ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ :   

Το καινούργιο που έθεσα συνάδελφε απευθυνότανε προς το  Προεδρείο 

της Αντιπροσωπείας.  
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. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  εσύ φιλοσοφείς.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Έχετε δίκιο  συνάδελφε.  Ο συνάδελφος Μήλης και  ολοκληρώνεται η 

διαδικασία.  

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  και δεν έχουμε αποφασίσει σχεδόν τίποτα.  

Δηλαδή αισθανόμαστε ότι  ερχόμαστε τζάμπα. Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ.  

Κος ΜΗΛΗΣ :   

Πιάνομαι από την τοποθέτηση του τελευταίου συναδέλφου όπως είπα 

και στην πρώτη μου τοποθέτηση,  θεωρώ ότι  το Σώμα αυτό και μόνο 

αυτό έχει  την ωριμότητα σήμερα να αποφασίσει ξεχωριστά για  κάθε 

μία από τις  δύο περιπτώσεις και κάνω έκκληση και  στον Πρόεδρο του 

ΤΕΕ και στην Πρόεδρο  της Αντιπροσωπείας .   

Όποια απόφαση λάβουμε για κάθε μία  από αυτές τις  περιπτώσεις,  

να υπάρχει δέσμευση αυτού του Σώματος ότι  τα επόμενα βήματα που 

θα γίνουν και τα οποία όπως γνωρίζουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία 

είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίον θα  στηθούν οι  προδιαγραφές 

για τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, να ακολουθούν από εδώ  και 

στο εξής γιατί  τυπικά με βάση το νόμο ισχύει  αυτό,  να ακολουθούν  

από εδώ και στο εξής  τις  αποφάσεις της   Α ντιπροσωπείας με βάση 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα θέσ ει .    

 Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν οι  συνάδελφοι και  των δύο 

περιπτώσεων, ε ίναι ότι  εμείς  με μεγάλη ευχαρίστηση μπορούμε να 

πούμε ότι  είστε μέλη του ΤΕΕ. Από εκεί  και πέρα όμως, αυτό είναι η 

αρχή της διαδικασίας.  Και αυτό το οποίο πληγώνει σήμερα αυτό  το 

Σώμα είναι ότι  καθόμαστε εδώ πέρα για διαδικαστικά θέματα να δούμε 

ποιος έχει  δίκιο και ποιος έχει  άδικο.   Άποψή μου είναι ότι  το Σώμα 

μπορεί να αποφασίσει σήμερα όπως επίσης το Σώμα μπορεί σήμερα με 

τη σύμφωνη γνώμη μας να προδιαγράψει και τις  διαδικα σίες.    

 Και αυτές οι  διαδικασίες  ουσιασ τικά να είναι δέσμευση και της  

Αντιπροσωπείας ότι  στη διαβούλευση που θα γίνει  με το αντίστοιχο 

Υπουργείο αυτές οι  προδιαγραφές θα τηρούνται.   Εάν σήμερα 

συνάδελφε πρόεδρε πάμε στη διαδικασία της αναβολής νομίζω ότι  

οδηγούμαστε πιο πίσω, νομίζω ότι  και το ΤΕΕ θα πρέπει να 

διεκδικήσει το ρόλο που του αρμόζε ι  οι  αποφάσεις της  

Αντιπροσωπείας θα πρέπει από εδώ και πέρα να εξειδ ικεύονται στον 

τρόπο με τον οποίον θα γίνει  η διαβούλευση με τα αντίστοιχα 
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Υπουργεία,  προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι  το ΤΕΕ εφόσον 

γεννιούνται οι  προϋποθέσεις για αυτές τις  2 περιπτώσεις μπορεί 

σήμερα να αποδεχτεί  με απόφαση Α ντιπροσωπείας ναι ή όχι  για κάθε 

μία από αυτές τις  περιπτώσεις.   

Αλλά ταυτόχρονα,  στην σημερινή απόφαση να υπάρχει ρητή 

αναφορά ότι  οι  προδιαγραφές που θα τεθούν από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο θα ληφθούν υπόψιν στον  τρόπο με τον οποίον θα γίνει  η 

επεξεργασία του προεδρικού διατάγματος.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ συνάδελφε Μήλη. Νομίζω ότι  με την αίσθηση που έχω ότι  

η μία τροπολογία  εφόσον ψηφίσουμε όμως επί των βασικών δύο 

ερωτημάτων τροπολογία που διατύπωσαν με τη σειρά οι  συνάδελφοι 

Ανδρεδάκης,  Στασινός,  Μήλης,  περί της δέσμευσης σε ένα 

χρονοδιάγραμμα και Ξιφαράς και Γιανναδάκης το είπε αυτό,  για την 

διατύπωση ενός περιγράμματος και χρονοδιαγράμματος για τον τρόπο 

με τον οποίον θα προκύψουν τα επαγγελματικά δικαιώματα στη 

συνέχεια,  μας λύνουν το πρόβλημα και εκτονώνει ένα κενό που εξ’ 

αντικειμένου υπήρχε γιατί  δεν μπορούσαμε να το προκαταβάλουμε.   

 Θεωρώ λοιπόν και  κάνω μία έκκλ ηση σε όλους να υπερβούμε 

έτσι την ένταση που δίκαια δημιουργήθηκε,  και να προχωρήσουμε 

στην διαδικασία με την διακεκριμένη ψηφοφορία για τα δύο 

ερωτήματα και  με την τροπολογία  η οποία  θα τεθεί  πρώτη, διότι  

σύμφωνα με τον κανονισμό οι  τροπολογίες τίθενται πρώτες.  Δεν 

υπάρχει αντιεισήγηση οπότε δεν  μπορώ να ζητήσω από το Σώμα να 

ψηφίσει κατ’ αρχάς ποια είναι η βασική εισήγηση, βασική εισήγηση 

είναι η εισήγηση του προεδρείου.  

 Ζητώ λοιπόν από το Σώμα να τοποθετηθεί και να ψηφίσει πριν  

μπούμε στις  δύο διακεκριμένες ψηφοφορίες βάσει της εισήγησης,  να 

ψηφίσει  την τροπολογία που διατύπωσαν οι  Ανδρεδάκης,  Μήλης,  

Στασινός,  Ξιφαράς,  Γιανναδάκης και τα λοιπά περί  δέσμευσης σε 

χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένη διαδικασία για  την διατύπωση 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

 Ναι Γιώργο έχεις  το λόγο.  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Ειλικρινά δεν  ήθελα να μιλήσω αλλά δυστυχώς όσοι συνάδελφοι  

μίλησαν προσπάθησαν και βλέπετε είμαι ήρεμος,  προσπάθησαν να μου 

βάλουν λόγια που δεν είπα.   

 Άλλοι είπανε ότι  ενδιαφέρομαι γι α τ ις  εκλογές.   Είπα τι  γινόταν  

γενικότερα.  Δεν ε ίπα γιατί  ενδιαφέρομαι εγώ. Άλλοι ε ίπαν και φίλοι 
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μου, ο Χάρης ο Δούκας ας πούμε.  Είπε,  δεν θυμάμαι τ ι  λόγια επίσης 

μου έβαλε.   Πραγματικά μου είναι αδιανόητο.  Άλλος είπε ότι  είμαστε, -  

Ναι μπράβο.  

 Άλλος είπε,  ναι,  εγώ κάνω καθυστ έρηση;  Παιδιά το έχετε το 

θέμα και συγνώμη κιόλας,  είναι συνάδελφοι εδώ ο επίσης φίλος ο  

Αντώνης ο Πρωτονοτάριος,  έβαλε ένα θέμα ότι  εγώ ζητάω αναβολές.  

Που είναι,  δεν νομίζω ότι  έχουμε πάρει περισσότερες  αποφάσεις και  

στη Διοικούσα απ’ όταν ήμουν πρόεδρος  και βάζουμε κανόνες.   Έχουν 

το θέμα από το 2000 δεν ξέρω τότε,  η Τόνια είπε το έφερε το 08 και 

λένε σε μένα ότι  καθυστερώ ένα ζήτημα για δύο μήνες.   

 Δηλαδή από το 08 από το 05 πότε το συζητάνε που τους 

κορόιδευαν τους ανθρώπους τι  έκαναν; Αυτοί δεν καθυσ τερούσαν εγώ 

το καθυστερώ τώρα; Για τους 2,  3  μήνες;   

Και μισό λεπτό,  μισό λεπτό,  και  δεν καταλαβαίνω ειλικρινά εγώ 

δεν θέλω,  το ψήφισα στη διοικούσα, στη διοικούσα εγώ τοποθετήθηκα 

και ψήφισα υπέρ της ένταξης της ΣΕΜΦΕ όταν τέθηκε το ζήτημα.  

 Για να είνα ι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εκεί  και πέρα όσο δεν 

βάζουμε κανόνες  κινδυνεύουμε κάθε φορά να γίνεται η ίδια 

διαδικασία.  Το να πάει 2,  3 μήνες και θα χρησιμοποιήσω λέξεις  που 

δεν μου αρέσει,  καμιά φορά πρέπει να προστατεύουμε και  τους 

ανθρώπους τους οποίους βάζουμε εδώ μέσα σε μία τέτοια διαδικασία.    

 Όσο δεν έχουμε τους κανόνες,  ακόμα δεν τους  έχουμε,  είπε ο  

Δημήτρης  να τους  περισσότερους κανόνες και  είπε 2,  3 πράγματα ότι  

θυμόταν,  ούτε πόσοι καθηγητές είναι  ούτε τι  ποσοστό, ούτε ποια είναι 

τα μαθήματα,  δεν  τα ξέρουμε μάλλον,  δεν  ήρθε προετοιμασμένο το 

θέμα.  Γιατί  αυτή τη στιγμή αν λέγαμε τα 10 κριτήρια πραγματικά τα 

είχαμε βάλει τα 10 κριτήρια και ψηφίζαμε,  τότε θα είχαμε καταλήξει .    

 Και πραγματικά πιστεύω ότι  έχει  τα κριτήρια η ΣΕΜΦΕ να μπει.  

Από εκεί  και πέρα, δεν μπορώ όμως να κάνω μία αντιφατική πρόταση 

και να λέω βάζω κριτήρια για τη μία  σχολή για την άλλη δεν  βάζουμε 

κριτήρια,  για την άλλη τα ξέρουμε τα κριτήρια.   

 Αυτό δεν γίνεται,  καταλαβαίνετε.   Όσο και αν πιστεύω ότι  τα 

πληροί,  τ ις  πληροί τις  προϋποθέσεις η ΣΕΜΦΕ Ακόμα και τώρα 

νομίζω το προεδρείο να πούμε να πει  ονομαστικά 10 κριτήρια δεν θα 

τα πει  ή αν σηκωθεί ο  καθένας μόνος του να πει  θα πει  διαφορετικά 

πράγματα.  

 Και συνεχίζετε,  ειλικρινά με βλέπετε πολύ  ήρεμο σε σχέση με 

το αυτά που άκουσα για το τ ι  είπα.   Όταν λέμε δηλαδή να βάζουμε 

κανόνες,  μακάρι να με κατηγορεί  κάποιος ότι  καθυστερώ ζητήματα.  
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Αλλά δεν έχει  συμβεί.  Στο μόνο που λένε συνήθως είναι ότι  βιάζομαι,  

στη διοικούσα κάθε φορά μου λένε να αναβάλουμε κάποιο θέμα και 

επιμένω να μην το αναβάλουμε.   

. . . . . . . . . . :  

(εκτός μικροφώνου)  Τώρα τι  άλλαξε;  

ΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ :   

Τώρα άλλαξε το εξής ρε φίλε,  άλλαξε,  συγνώμη αλλά εσύ μπορεί να 

μην είσαι φίλος,  θα ήθελα να είσαι φίλος μου.  

 Να πω το εξής,  εγώ ειλικρινά σας το λέω, είμαι θετικός για τη 

συγκεκριμένη σχολή και θεωρώ ότι  τους έχουμε αδικήσει.  Από εκεί  

και πέρα όμως δεν μπορούμε  να κάνουμε μία και θα παραμείνω σε 

αυτή την κατεύθυνση από εκεί  και πέρα δεν θεωρώ ότι  πρέπει ούτε 

τρίπλες να κάνουμε ούτε να τους καθυστερήσουμε 2,  3 μήνες που 

αντιλαμβάνονται ότι  υπάρχει  μία θετική κατεύθυνση και από τη 

διοικούσα και από την αντιπροσωπεία,  ότι  αν βάλουμε κανόνες,  ή 

πιστεύουν ότι  δεν  πληρούν τους κανόνες να το πω αλλιώς,  επομένως 

την επόμενη φορά δεν θα το αποφασίσουμε ή πιστεύουν ότι  πληρούν 

τους  κανόνες επομένως την επόμενη φορά θα ενταχθούν εύκολα για να 

ψηφίσουμε όλοι.  

 Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την πίεση από κάποιους 

ανθρώπους οι  οποίοι  πραγματικά τους καθυστερούν 15 χρόνια.   Τώρα 

μου έρχονται,  σας το λέω ειλικρινά,  τώρα μου έρχονται δεκάδες  

μηνύματα, κάνε ό,τι  μπορείς.  Δεν είμαι τέτοιος  άνθρωπος με 

συγχωρείτε κιόλας,  ειλικρινά σας το λέω. Δεν μπορώ να πηγαίνω να 

τους  κάνω.. .  παρελθόντος,  πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία,  τα είπα και 

το πρωί.   

 Όσο συνεχίζουμε ειλικρινά,  αν δεν θέλετε,  αν θέλετε ν α 

συνεχίσουμε όπως παλιά και θεωρείτε ότι  καλά πηγαίναμε,  

σχηματίζοντας πλειοψηφίες να το πείτε.  Να προσαρμοστούμε να 

κάνουμε αυτό μόνο το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι  άλλο. Επίσης,  το 

να βάλουμε μία τροπολογία,  εγώ έκανα μία διαδικαστική πρόταση που 

νομίζω θα πρέπει να προηγηθεί.  Δεν θες να την βάλεις;   

Έτσι κι  αλλιώς δεν με ενοχλεί  να ψηφίσουμε ότι  την επόμενη 

φορά θα έχουμε για να σχηματίσουμε κάποιες  εντυπώσεις,  

συνδικαλιστικά πραγματικά παρόλο που είμαι νεότερους από πολλούς,  

έχω μία μεγάλη εμπειρία.  Και  πως βάζουμε τα θέματα και πως κινούμε 

διαδικασίες.  Και  να σας πω, να παίξουμε και  με ό,τ ι  κανόνες θέλετε 

δεν θα βάλω ούτε καν τους κανόνες,  δεν με ενδιαφέρει αλλά να 
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είμαστε ειλικρινείς  με τους εαυτούς μας,  μια φορά είμαστε σοβαροί 

άνθρωποι,  μηχανικοί είμαστε.   

Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι  άλλο να πω και με συγχωρείτε κιόλας και 

ζητώ συγνώμη κιόλας από τους ανθρώπους που τους  ταλαιπωρούμε 

αλλά από εκεί  και  πέρα νομίζω ότι  κάποια στιγμή παντού πρέπει να 

βάλουμε κάποιους  κανόνες τουλάχιστον ελάχιστους που να τους 

τηρούμε και να λέμε έστω έβαλε και  κάποια θέματα ότι  αν βάλουμε 

αυτούς τους κανόνες που θάναι νάχεις  ξέρω γω 50 καθηγητές,  60 

μαθήματα, να είσαι πολυτεχνική σχολή, κάποιοι  θα φτιάξουν ένα 

πρόγραμμα για αυτό για να μπουν στο ΤΕΕ.  

Δεν  νομίζω ότι  για να . . .  θα φτιαχτεί  ολόκληρη σχολή στο 

εξωτερικό ή εδώ με τις  προϋποθέσεις  τις  15 που θα βάλουμε.  Ακούω 

δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά ή απευθύνεστε όσοι μιλάτε και 

λέτε τέτοια πράγματα σε χαζούς ή τουλάχιστον να μην τα λέμε.  Δεν 

ξέρω, ειλικρινά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Γιώργο μία έκκληση έκανα και νόμιζα ότι  δημιουργήθηκε ένα 

κονσενσους με την τροπολογία για να προχωρήσουμε τη διαδικασία.  

Εάν όμως θέλεις  να βάλω τη διαδικαστική σου πρόταση, βεβαίως έχεις  

το δικαίωμα το λες και θα την βάλω σε ψηφοφορία.   

Λοιπόν η πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ διαδικαστικά,  είναι να 

αναβληθεί,  συγνώμη, -  Όχι πάλι παιδιά.  Κάναμε ολόκληρη συζήτηση.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Σας παρακαλώ μπορώ να μιλήσω; Να πω τι  διαδικασία αυτή τη στιγμή 

έχουμε στην ψηφοφορία; Μπαίνει  σε ψηφο φορία η πρόταση του 

προέδρου η διαδικαστική η οποία είναι αντίθετη με την πρόταση της 

διαδικασίας που έχει  κινήσει το προεδρείο της αντιπροσωπείας και το 

οποίο επιμένει  σε αυτήν.    

Λοιπόν,  θα ψηφίσουμε κατ’ αντιπαράθεση την πρόταση του 

προέδρου προς την πρόταση της διαδικασίας που ήδη έχει  ξεκινήσει 

και που είναι η πρόταση την οποία υποστηρίζει  το προεδρείο της 

αντιπροσωπείας.   

 Εγώ έκανα έκκληση να κινηθούμε ομόθυμα διαδικαστικά.   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν γίνεται εφόσον, -  Σε παρακαλώ Θεόφραστε.   Θεόφραστε,  συγνώμη.  

Όχι,  μου επιτρέπετε γιατί  προεδρεύω αυτή τη στιγμή.   Εάν κινηθούμε  

εάν ψηφιστεί  η πρόταση του Γιώργου δεν  συζητάμε τίποτα.  Εάν 

κινηθεί η πρόταση του προεδρείου θα αποφανθεί  στην πράξη η 

Αντιπροσωπεία τι  θέλει .  Δεν μπορούμε να επιμερίσουμε.  Σε παρακαλώ 

Θεόφραστε.   Μα δεν υπάρχει άλλη διαδικασία.   Δεν υπάρχει άλλη 

δηλαδή να πούμε, -  Δύο προτάσεις.  Δύο προτάσεις.  

 Λοιπόν είναι κατ’  αντιπαράθεση προς την δι αδικασία που ήδη 

κινείται στην Αντιπροσωπεία ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητάει και το  

σεβόμεθα και  το βάζουμε σε ψηφοφορία διαδικαστικά αυτή η 

διαδικασία να σταματήσει,  να μην πάρουμε καμία απόφαση 

προκειμένου να ρυθμιστούν κανόνες  και εφόσον ρυθ μιστούν κανόνες  

σε μία επόμενη Αντιπροσωπεία στην επόμενη Α ντιπροσωπεία,  να 

ξανάρθει το θέμα.   

Σας παρακαλώ όχι άλλη συζήτηση.  Ψηφίζουμε.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Αυτό είναι  άλλο θέμα Κώστα. Όχι  σε παρακαλώ. Αυτό είναι, -  Σε 

παρακαλώ. Μην παρεμβαίνεις .  Μην παρεμβαίνετε στη διαδικασία.  

Αυτή η τροπολογία  θα μπει σε ψηφοφορία αν υπάρξει ψ ηφοφορία.    

. . . . . . . . . . :   

Δώστε το λόγο στον Γιανναδάκη αφού έκανε. . .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Έλα Γιανναδάκη.  

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

 

. . . . . . . . . . :   

(εκτός μικροφώνου)  . . .  δεν κατάλαβα από τα λεγόμενά σου κάτι .  

Ζητάς αναβολή έτσι ώστε να είναι π ιο ώριμο το Σώμα να απ οφασίσει  

αν συνιστά . . .   ή αν θα γραφτούνε . . .   

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :   
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Κατ’ αρχήν Θανάση δεν είχα καμία πρόθεση αντιδ ικίας.  Εγώ νόμιζα 

ότι  μου έδωσε η πρόεδρος το λόγο και εσύ επενέβης.  Και σου λέω 

μιλάω Γιανναδάκη μου έδωσε η πρόεδρος  το λόγο.  Εγώ είπα ρε;  Αν 

είπα ρε το ανακαλώ. Νομίζω ότι  δεν  το είπα.  Νομίζω ότι  δεν το είπα.   

Δεν μου ταιριάζει .  Θα δούμε τα πρακτικά, δεν το είπα.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  τα πράγματα είναι  σαφή.  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :   

Έχω μία διαφορά από την τοποθέτηση της προέδρου. Ο πρόεδρος 

έκανε μία διαδικαστική πρόταση που συνοψίζεται,  συνεκτιμώντας τα 

απάντα και αναπτύσσοντας θέση του στην αναβολή.  Στην αναβολή 

λήψη απόφασης,  αυτό δεν  είναι σε αντιπαράθεση με την πρόταση του 

προεδρείου.   Δεν μπορεί λεχθεί  έ τσι .  Αστε με να πω την άποψή μου 

και σκοτώστε με.   Αν ψηφιστεί  η αναβολή δεν γίνεται καμία συζήτηση 

από εκεί  και πέρα.  Είναι προφανές αυτό.   Αν δεν  ψηφιστεί  θα 

προχωρήσει,  αυτό θέλω να πω.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συνάδελφοι είμαστε μηχανικοί.  

Κος ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ :   

Δεν είναι σαφές αυτό;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

Είμαστε μηχανικοί  και καταλαβαίνουμε τι  λέμε.  Σας παρακαλώ ποιοι  

είναι υπέρ της διαδικαστικής πρότασης αναβολής όπως την διατύπωσε 

ο συνάδελφος πρόεδρος του ΤΕΕ.   Ο Ξιφαράς μετράει και  ο 

Παπαγιαννίδης.   

Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ :  

Ο Παπαγιαννίδης από εδώ;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ναι.  Μπορείτε να μας πείτε τις  δύο πτέρυγες 19 και 32,  51 ψήφισαν 

την πρόταση του προέδρου. 19 και 32.  51 ψήφισαν την πρόταση του 

προέδρου για αναβολή.  

Πόσοι ψηφίζουν ότι  συνεχίζεται η δ ιαδικασία  δηλαδή αντίθετα στην 

πρόταση του προέδρου.   

. . . . . . . . . . :  

22 από εδώ. Και 22 από εδώ, 45.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ:  

45 ψήφισαν τη συνέχιση της  διαδικασίας.  Πόσοι ψήφισαν λευκά και  

πόσοι άκυρα. πόσοι δεν μετέχουν.  Λευκά, 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10.  

10 λευκά. 51,  45,  10 λευκά, ποιοι  δεν μετέχουν; Αποχές;    
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Αναβάλλεται η διαδικασία μετά από πρόταση του Προέδρου .  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 

 


