ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ
ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΓΖΛΧΖ
«ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΔΔ»
ΑΗΘΟΤΑ ΓΔΡΟΤΗΑ
ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΑΒΒΑΣΟ 3 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

1

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

2

Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε Πξφεδξ ε ηεο Βν πιήο, θχξηε Πξφεδξ ε ην π Σερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π, θχξηε Πξχηαλε ην π Δ ζληθνχ Μ εηζνβίν π Πνιπηερλείνπ,
θχξη νη Κνζκ ήηνξεο ησλ πνιπηερλ ηθψλ ζρνιψλ απφ φιε ηε ρψξα,
αγαπεηνί ζπλάδ ειθνη, ε ζεκεξηλ ή ζπλ εδξίαζε έρ εη παλεγπξηθφ
ραξαθηήξα έλαξμεο κηαο εζληθήο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ δηακφξθσζε
ησλ αιιαγψλ ην π ζεζκηθνχ π ιαηζίν π ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π ηεο
Διιάδνο έηζη ψζηε λα εληζρπζ εί ν ξφινο ηνπ, ε ζέζε ην π, λα
ζσξαθηζην χλ νη Μ εραληθν ί ζηελ θξίζε θαη λα δηεπξπλζ εί.
Ζ ζεκ εξηλ ή ζπδ ήηεζε ζα μεθηλήζεη πξηλ ηε δηα πίζησζε
απαξηίαο. Έρνπλ ήδε ππνγξ άςεη 65 απφ ηνπο 101, πξν ζέξρνλ ηαη. Θα
παξαθαιέζσ ηε γξακκαηεία λα πξν ζέιζ εη εληφο ηεο αηζνχζεο. Θα
ζπδ εηεζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνζθεθιεκ έλσλ καο ραηξεηίδνλ ηαο ηελ
έλαξμε ηεο εζληθήο δηαβνχιεπζεο αθξηβψο απηή ε ζέζε ηεο ελίζρπζεο
ηνπ ξ φιν π ηνπ Σ ερληθν χ Δ πηκ ειεηεξίν π ηεο Δ ιιάδν ο σο Σερληθνχ
ζπκβν χινπ ηεο πνιηηείαο.
Υσξίο ηε δηαπίζησζε απαξηίαο δελ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
ηεο Αλ ηηπξνζσπ είαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίν π. Απηφ ην
δηεπθξηλίδσ. Δίλαη ζαθέο, ην δ ήισζα .
Ξεθηλάεη επνκ έλσο , ην δ ήισζα. Σν δ ήισζα . Γήισζα φηη απηή ηε
ζηηγκ ή δελ έρ εη δ ηαπηζησζεί απαξηία, μεθηλάκε κ ε ηελ παλεγπξηθή
ζπλ εδξία φπνπ ραηξεηίδν πλ νη επίζεκνη πξνζθεθιεκέλ νη ζην π ιαίζην
ηεο έλαξμεο ηεο εζ ληθήο δ ηαβνχιεπζεο. Σν είπακε α πηφ.
Κος ……….. :
Κπξία Π ξφεδξνο, φηαλ ρξ εζηκνπνηείηαη φκ σο ηε ιέμε παλεγ πξηθή
ζπλ εδξία ελλν είηε φηη ζα γίλεη ζπλ εδξ ίαζε;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σν δηεπθξ ίληζα.
Κος ……….. :
Άξα είλαη κηα εθδ ήισζε ζαο παξαθαιψ πνιχ γηα ηελ ψξ α.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Βεβαίσο, σξαία φπσο ην ιέεη ν ζπλάδ ειθνο.
Κος ……….:
Δίλαη κηα εθδήισζε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
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Σν δήισζα φηη α πηή ηε ζηηγκ ή δελ ππάξρεη αθφ κε δηαπίζησζε
απαξηίαο .
Κος ………:
ρη ζπλεδξία ζε ηεο Αληηπξνζσπείαο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ννκίδσ φ ηη είλαη ζαθέο απηφ πνπ είπ αηε.
Κος ……….:
Να γξαθηεί ζπλ επψο ζηα πξαθηηθά ηεο Αλ ηηπξνζσπ εία ο φηη ε έιεμε ε
ζπλ εδξίαζε..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη δελ έιεμε, δελ έρεη μεθηλ ήζεη ε ζπλ εδξίαζε ηεο Α ληηπξνζσπ είαο,
λαη. Σν είπα απηφ, ην δ ήισζα .
Κος ……….:
Πφηε ζα δηαπηζηψζεηε ηελ απαξηία;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα παξαθαιέζσ λα κπνχκε ζηε ζπδ ήηεζε.
Κος ………:
Κπξία Πξφ εδξ ε, ηελ απαξηία πφηε ζα ηελ δηαπηζηψζεηε;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ζ απαξηία ζα έπξεπε λα έρεη δ ηαπηζησζ εί απφ ηηο 1 0:30, δελ έρεη
δηαπηζησζεί. Τπάξ ρεη θαζπζηέξ εζε. Πξνζέξ ρεηαη θφζκ νο, ην μέξ εηε.
Γελ έρ εη δηαπηζησζεί απαξηία γηαηί ππάξρεη θαζ πζηέξ εζε ζηε
δηαπίζηεπζε.
Παξφια απηά ζα έιεγα λα κελ αλεζπρ εί θαλείο εθ ησλ
παξηζηακέλσλ φ ηη ζα ππάξμεη νπνηαδ ήπνηε ιήςε απφθα ζεο πιελ ηνπ
ζπλαηλεηηθν χ πιαηζίνπ πνπ έρεη δηακ νξθσζεί. αο παξαθαιψ, απηή ηε
ζηηγκ ή είκαζηε εδ ψ ζε κ ηα εθδήισζε ε νπνία ζέιεη λ α εληζρ χζεη ην
ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ.
Να κελ ην ρα ιάζεηε, λαη. αο παξαθαιψ πνιχ λα πξνρ σξήζνπκ ε
ζηε ζπλεδξία ζε.
ΓΙΑΛΟΓΟ
Κος ……….:
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Άξα αλαβάιιεηαη ε Αλ ηηπξνζσπεία θπξία Πξφ εδξνο; Γελ κπνξν χκε λα
παίδνπκε κ ε ηηο ιέμεηο. Αλαβάιιεηαη ε Αληηπξν ζσπεία ιφγσ έιιεηςεο
απαξηίαο επί ηεο ν πζίαο;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, δελ αλαβάιιεηαη ε Αληηπξν ζσπεία. ρη, ε Αληηπξνζσπεία δ ελ
αλαβάιιεηαη. Οη ζπλάδειθνη έξρ νληα η. Δίρα θαιέζεη, ζαο παξαθαιψ,
είρα θαιέζεη ζε κ ηα επίζεκ ε ελαξθηήξηα ζπλεδξ ία ηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο, ην πο πξνέδξνπο ησλ δ πν ζπλαθψλ επηηξνπψλ ηεο Β νπιήο ,
ηνπο πξψελ πξνέδ ξνπο ην π Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξ ίνπ θα η ηνλ Τπνπξγφ
Τπνδνκψλ θαη Μ εηαθνξψλ, ην πο πξνέδξνπο ηεο Αληηπξνζσπείαο, ην πο
πξψελ πξνέδξν πο , ηνπο πξ πηάλ εηο ησλ πνιπηερλ είσλ θαη ηνπο
θνζκ ήηνξεο πν ιπηερληθψλ ζρνιψλ.
Απηή ηε ζηηγκ ή γίλεηαη κηα εθδ ή ισζε φπν π απηφ ην νπνίν
ζπδ εηάκε είλαη ε ελίζρπζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ξ φιν π ηνπ Σ.Δ. Δ. θαη
ε ζσξάθη ζε ησλ Μ εραληθψλ ζην π ιαίζην ηεο θξίζεο. Γελ είλαη ηπραίν
φηη ζήκ εξα νη Μ ερ αληθνί βξ ίζθνληαη αθφκε θαη ζηηο ςειφηεξεο ζέζεηο
ιής εο απνθάζεσλ ζηελ πνιηηεία.
Ο Πξφ εδξνο ηεο Β νπιήο είλαη Μεραλ ηθφο, ν Πξσζ ππν πξ γφο είλαη
Μεραλη θφο θαη είλαη πάξα πνιινί Μεραληθνί ζε ζέζεηο ππν πξγψλ.
Τπάξρεη επ νκ έλσο κία παξνπζία κερ αληθψλ θαη ζηελ θπβέξλ εζε, πν π
δεκην πξγεί κία επλ ντθή ζπγ θπξία γηα ηελ ελίζρ πζε ησλ κεραληθψλ θαη
ηνπ ΣΔΔ
Κος ……….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα ηα ζπδ εηήζνπκε φ ια φ ηαλ αξρίζεη ε Αληηπξνζσπ εία.. ρη, δελ
ππάξρεη άιιε δηαδηθαζία.
Κος ……….:
Ζ Αληηπξν ζσπεία κπνξεί λα θάλεη νπ νηαδήπνηε εθδ ήισζε..
Κος ……….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθ ξ φθσλν .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σν γλσξίδνπλ , είλα η ελήκ εξνη.
Κος ……….:
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Κπξία Πξφεδξ ε, ε Αληηπξνζσπεία κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε
εθδ ήισζε ζέιεη, φπνηε ζέιεη θαη φπνπ ζέιεη, εθδήισζε φκσο φρη
ζπλ εδξίαζε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σν δήισζα γηα ηί ην επαλαιακβάλεηε;
Κος ………:
Έρεηε νξίζεη ζπλ εδ ξίαζε..
Κος ……….. :
Κπξία Πξφ εδξ ε, κπνξεί λα παίξλεη θά πνηνο ην ιφγν;
Κος ……….. :
Άξα ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπ είαο κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ αθνχ
είλαη εθδήισζε θα η λα κείλν πλ νη πξν ζθεθιεκ έλνη;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Έηζη θαη α ιιηψο δ ελ έρ εηε ππνγξάς εη φινη φζν η είζηε π αξφληεο. Δάλ
ππνγξάθαηε βεβαίσο, θαη είλαη ζαθψο δηθαίσκά ζαο, ζ α θαηαγξαθφηαλ
ε παξνπζίαο ζαο.  πλεπψο αζθείηε ηα δηθαηψκα ηά ζαο κε πιήξ ε
ειεπζ εξία.
Κος ……….:
Παξέκβαζε εθηφο κηθξν θψλν π.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, δελ ππάξρεη θακία απαγφξεπζ ε γ ηα έλα ζπλάδ ειθν.
Κος ΠΡΧΣΟΝΟ Σ ΑΡΗΟ:
Κπξία Πξφ εδξ ε, ζέισ ην ιφγν γηα έλα ιεπηφ ζαο παξαθαιψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο θχξηνο Αλ ηηπξφεδξνο, ν θχξηνο Π ξ σηνλν ηάξηνο.
Κος ΠΡΧΣΟΝΟ Σ ΑΡΗΟ:
αο παξαθαιψ ζπλάδειθνη. Έρσ πάξεη ην ιφγν . Κ πξία Πξφ εδξ ε,
επηηξές ηε κ νπ, είκα η καθξάλ ν παιαηφηεξνο ζε απηή ηελ αίζν πζα
Μεραλη θφο ελ ελεξ γεία Α Αληηπξφεδξ νο ηεο Αληηπξν ζσπ είαο.
Ζ Αληηπξνζσπεία έρεη ζπλέιζεη κε έλα ζέκα. ηελ πξ φζθιεζε
ιέηε φ ηη ε απαξηία ζα δηαπηζησζεί ζηηο 1 0:30. Γελ ππάξρεη απαξηία
ηψξα πνπ είλαη 11: 00. Λνηπφλ, ή ζα πείηε α πηή ηε ζηηγ κή φηη σο πξνο
ηα άιια ζέκαηα αλαβάιιεηαη ε Αλ ηηπξνζσπεία πν π είρε ζπγ θιεζεί
θχξηα, επεηδή φκ σο είρακ ε θαιέζεη ζπλαδέιθν πο εμαηξεηηθν χο, λα
μεθηλήζσ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βν πιήο πν π είλαη ν ηξίηνο ηε ηάμεη
πνιηηη θφο παξάγνληαο, νη πξπ ηάλεηο ηνπ πν ιπηερλείνπ, νη πξψελ
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πξφεδξνη ηνπ Σ.Δ. Δ. ζέια ηε λα δ ψζεηε θαη έλα ραξαθηήξα κ ε ηα 95
ρξφληα ην π Σ.Δ.Δ .
Άξα ην ζέκα ηεο απαξηίαο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα δηαβεβαηψζεηε
ηνπο ζπλαδέιθν πο φηη κφιηο ηειεηψζνπλ νη ραηξεηηζκν ί θαη απηνί δελ
πξφθεη ηαη λ α γίλεη θακία ζπδ ήηεζε επί ησλ ζεκά ησλ ηνπ ζ εζκηθν χ
πιαηζίν π θαη λα πξνρσξήζνπκ ε κ ε ζσζηφ θαη επγελ ή ηξφπν φπσο
αξκφδεη θαη ζηελ εκπηζηνζχλ ε πν π έδ εημε ν Πξφεδξ νο ηεο Βν πιήο πνπ
δηέζεζε ηελ αίζνπζα θαη ζην πο εθιεθην χο πξνζθεθιεκ έλνπο καο θαη
ζην πο ζπλαδέιθ νπο θαη λα απνρσξ ήζν πκε αγαπεκέλ α θαη εηξ εληθά
ρσξίο θαλέλα πξφβ ιεκα.
Γελ έρ εη θαλ έλα θνκκαηηθφ ραξαθηήξα ε ηνπνζέηεζή κνπ, έρ εη
ηνπ πην παιηνχ κ εραληθνχ πνπ είλαη εδψ ελ ελεξγεία θαη πνπ ζέβεηαη
θχξηα ην ζ εζκφ ην π Σερληθν χ Δπηκ ειεηεξίν π αιιά θαη ηε Βνπιή . αο
ηθεηεχσ ινηπφλ θάληε απηή ηε δ ήισζε ηψξα θαη λα θάλνπκε ηελ
ενξηαζηη θή
εθδ ήισζε
θαη φ ηη
κφιηο
ηελ
ηειεηψζνπκ ε ζα
απνρσξήζν πκ ε ιφγ σ έιιεης εο απαξηίαο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηψξα.
Διπίδσ λα κε α θνχζεηε.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ννκίδσ φ ηη φ ινη α θν χζαλε φ ηη δ ελ έρ εη δηαπηζησζεί απα ξηία.
Κος ……….:
Απηφ ζεκαίλεη φ ηη έιεμε ε ζπλ εδξ ίαζε θπξία Πξφ εδξνο.
Κ πξία
Πξφεδξ ε, κν π επηηξέπεηε; Μέινο ην π πξνεδ ξείν π ηεο Αληηπξνζσπείαο
έβαιε δήηεκα απαξηίαο.
Καη κα ο ιέηε ηψξα φ ηη ζπλ ερίδ εηε ε
ζπλ εδξίαζε ή ζα ζπλερ ηζηεί; Απφ ηελ ψξα πνπ κπήθε ην ζέκα απφ ηνλ
αγαπεηφ ζπλάδειθν..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ννκίδσ φ ηη αθν χζαηε θαη απφ εκέλα θαη απφ ηνλ ζπλάδ ειθν
Αληηπξφεδξ ν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνλ θ. Πξσηνλν ηάξην φηη απηή η ε
ζηηγκ ή απηφ πν π γίλεηαη είλαη ε ελ αξθηήξηα εθδ ήισζε ζηελ νπνία
έρνπκ ε θαιέζεη ην πο εθιεθην χο πξν ζθεθιεκέλ νπο καο γ ηα λα αθν πζηεί
εηο ην παλειιήλην φηη ζπδ εηάκ ε ηελ ελίζρπζε ην π ξ φιν π ην π Σ.Δ. Δ. θαη
ηε ζσ ξάθηζε ησλ Μεραληθψλ ζηελ θξίζε.
Απηφ ην είπα ξεηά θαη θαηεγνξεκα ηηθά. Καη δ ήηεζα λα κπεη
κέζα ζηελ αίζν πζα ε γξακκαηεία. Εήηεζα λα κπεη κέζα ζηελ αίζν πζα
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ε γξακκαηεία. Σ η ά ιιν πξέπεη λα πσ; Δίλαη ζαθέο λνκίδ σ, ην είπε θαη
ν θνο Πξ σηνλν ηάξηνο.
Κος ……….. :
Κάζε θνξά πξνζζ έηεηε ηε ιέμε ηψξα , εζείο έρεηε ηε δ πλαηφ ηεηα ζηηο
12:00, ζηηο 14:0 0, ζηηο 22:00 λα δηαπ ηζηψζ εηε ηελ απαξ ηία. Έρ εηε κηα
εκκνλή λα βγάιεηε εηο π έξαο έλα ζπγ θεθξηκέλ ν πξάγκα. Απηφ ην
πξάγκα φκσο δελ αθνξά ην πο ππφινηπ νπο. Ζ απαξηία ινηπφλ πξέπεη λα
δηαπηζησζεί ηψξα θαη κ εηά ζαο ππνζρφκαζηε φ ηη θαη εκ είο πν π
δηαθσλν χκε κ ε ηε … ζα είκαζηε εδ ψ λα ζπδεη ήζν πκε. Γελ έρνπκ ε
πξφβιεκα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Απαξηία δελ κπν ξψ λα δηαπηζηψζσ ην είπα, ην δ ήισζα.  ηη δ ελ
ππάξρεη απαξηία.
Κος ……….:
Δίπαηε ηψξα, ιχεηαη ινηπφλ ε ζπλεδξ ίαζε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ ιχεηαη.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Άξα ιχεηαη ε ζπλ εδξίαζε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ έρεη μεθηλ ήζεη.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
ρη, φρη, θπξία Πξ φεδξε δ ελ κπνξείηε λα πείηε ζηηο 23:0 0 ην βξάδπ φηη
αξρίδεη ε ζπλ εδξίαζε. Ο Α ' Αληηπξφεδξνο ην π πξνεδξείν π έβαιε
ζέκα απαξηίαο. Απφ ηελ ψξα πνπ θάπνηνο ζπλάδειθνο είζηζηαη ζε φ ια
ηα ζψκαηα..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ ην έβαιε ν Α Αληηπξφεδξ νο, εγψ ην έβαια. Δίπα φηη δελ ππάξρ εη
απαξηία.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Δίζαζηε έκπεηξ νη, έρεηε πεξάζεη απφ πνιιά ζψκαηα. Απφ ηελ ψξα πνπ
έλα κέινο ηεο Α ληηπξνζσπ είαο έβ αιε δ ήηεκα απαξηίαο πξέπεη λα
απνθαλζεί ην πξν εδξείν ηεο Αλ η ηπξ νζσπείαο αλ ππάξρεη απαξηία ή
φρη. Γελ ζα απνθαζίζεη, ηψξα κπήθε ε έλζηαζε απαξηίαο θαη ζα ην
απνθαζίζεη κεηά απφ ηξεηο ψξεο. Γελ κπνξεί λα είκα ζηε φκεξνη θάζε
θνξά ησλ επηινγψλ ζαο.
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Μπήθε έλα ζ έκα απαξηίαο, ζα δηαπηζησζεί ε απαξηία ηψξα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟ Τ:
Γελ δηαπηζηψλ εηαη απαξηία, δελ ππάξ ρεη απαξηία.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Άξα δελ ππάξρεη α παξηία κπνξνχκε λα θχγνπκ ε, απηφ καο ιέηε. Γελ
ππάξρεη απαξηία κ αο ιέηε ηψξα;
Κος ……….:
Κπξία Πξφεδξ ε, επ ί ηεο δηαδηθαζίαο. Μπνξεί λα παίξλεη ν θαζέλαο ην
ιφγν θαη λα κηιά εη γηα λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζν χκ ε ηε ζπδ ήηεζε;
Οπνηαδήπνηε θαη α λ είλαη απηή.
Καη δεχηεξνλ γηα ηνπο ζπλαδέιθν πο, ζαο παξαθαιψ π νιχ, δελ
είλαη ε πξψηε θν ξά πνπ θαζπζηεξν χκε λα γίλ εη απαξηία. Τπάξρνπλ
ζπλάδειθνη νη νπνίνη είλαη απφ ηελ πεξηθέξ εηα νη νπ νίνη έξρνληαη
απηή ηε ζηηγκή.  αο παξαθαιψ, ην ιφγν. Αλ ζέιεηε γξαθηείηε θχξη έ
κνπ θαη πείηε φηη ζέιεηε, αιιά απφ ηε ζηηγκ ή πνπ δ ελ έρεηε γξαθηεί
ζαο παξαθαιψ πνιχ λα αθν χζεηε απηά πνπ έρ εη λα πεη ν θαζέλαο καο.
Καη θπξία Πξ φεδξ ε, ζαο παξαθα ιψ π νιχ, αλ εί λαη λα ζπλερηζηεί
απηή εδψ ε ζπδήηεζε λα δίλεηε ην ιφ γν θαη φπνηνο ζ έιεη λα παίξλεη ην
ιφγν θαη λα κηιάεη. ρη κε α πηφλ ηνλ ηξφπν.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Λνηπφλ, επεηδή έρεη δίθην ν ζπλάδειθνο επαλαιακ βάλσ δελ έρ εη
δηαπηζησζεί απαξηία, δελ ππάξρεη ζπλεδξία ηεο Αλ η ηπ ξνζσπείαο θαη
απηφ ην νπνίν γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή είλαη ε επίζεκε εθδήισζε
έλαξμεο ηεο εζληθήο δηαβν χιεπζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθν χ
πιαηζίν π ην π Σ.Δ . Δ.
Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ δ πν ιφγηα..
Κος ……….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα καο εκπνδίζεηε λα θάλν πκε εθδ ήισζε; Δάλ ζέιεηε λα ην π είηε.
Χξαία.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Μηζφ ιεπηφ, θπξία Πξφεδξ ε, έρ εηε δίθην.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δάλ πξφθεηηαη λα καο εκπνδίζεηε πείηε καο γηα ηί καο εκπνδίδεηε, λα
καο ην πείηε λα ην μέξν πκε.
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Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ :
ρη, φρη, δελ ζα ζαο εκπνδίζσ. Δίπα ηε φ ηη ζα μεθηλήζεη ε εθδήισζε,
θαηαλνεηφ, ζεβαζηφ θαη απνιχησο ζεκηηφ. Λέσ φκσο ε εθδ ήισζε ζα
ζπλ ερηζηεί κε ζπλ εδξίαζε ηεο Αληηπξ νζσπείαο; ρ η.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Απηή ηε ζηηγκή δ ελ ππάξρεη απαξηία ηη άιιν κπνξψ λα πσ;
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
ρη απηή ηε ζηηγκή, δ ειαδ ή πφηε ζα.. βάδσ εγψ ινηπφλ έλα ζέκα
απαξηίαο. Λέγνκαη Κξεηηθφο Μάξηνο, είκαη κέινο ηεο Α ληηπξνζσπ είαο
ηνπ Σερλ ηθν χ Δπηκειεηεξίν π θαη κπα ίλεη έλα ζέκα απαξ ηίαο. Μπνξ είηε
ζαο παξαθαιψ λα ηε δηαπηζηψζεηε γηα λα μέξν πκ ε ηη γίλ εηαη ζήκεξα;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ δηαπηζηψλ εηαη ε απαξηία, δελ ππάξρεη.
Κος ΠΑΠΑΓΗ ΑΝΝ ΗΓΖ:
Μηζφ ιεπηφ, ζ έισ θαη εγψ ην ιφγν . πλάδειθε, δελ ππάξρεη θακία
δηάζεζε θαη απφ ην πξνεδξείν λα ππ νθιαπεί θάπνηα απαξηία πνπ δελ
πθί ζηα ηαη.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Γηα φλνκα ηνπ Θ ενχ δελ ππνλνψ θάηη ηέηνην. Να θξαηήζν πκε ηε
δηαδηθαζία δεηάσ.
Κος ΠΑΠΑΓΗ ΑΝΝ ΗΓΖ:
ε παξαθαιψ. Χξα ία, δελ ππάξρεη απαξηία ηειείσζε. Αθήζηε καο λα
ζπλ ερίζν πκ ε ηελ εθδήισζε.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Σειεηψ ζακε, δ ελ ππάξρεη απαξηία δελ ππάξρεη Αλ ηηπξνζσπεία.
Κος ΠΑΠΑΓΗ ΑΝΝ ΗΓΖ:
Σειείσ ζε.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Χξαία, απηφ θαληά δνκαη έρεη γξα θηεί ζηα πξαθηηθά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μα έηζη μεθίλ εζα, δελ κπνξψ λα θα ηα ιάβσ. Ννκ ίδσ…
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
ρη, φρη, έρεηε επαλαιάβεη 17 θνξ έο φηη απηή ηε ζηηγκ ή δελ ππάξρεη.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, εάλ ζέιεηε λα εκπν δίζεηε ηελ εθδ ήισζε λα καο ην
πείηε θαη λα καο πείηε θαη γηαηί.
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Κος ΓΗΑΝΝΟ ΠΟΤ ΛΟ:
Δζείο κε ηηο κεζνδ εχζεηο, γηα λα θαηαιαβαίλεη θαη ν ζπλάδειθνο πνπ
δήηεζε λα κηιάκε ζηα κηθξφ θσλα, εζείο δπλακηηίδεηε ηε δπλα ηφηεηα
λα πξνρσξήζεη ε εθδ ήισζε κ ε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιαηε θαη κε ηνλ
ηξφπν πηζαλψο πν π ζα ήζ ειε ην πξν εδξείν . ηαλ α θφκ α θαη κέιε ην π
πξνεδξείν π βγαίλν πλ θαη ιέλε φ ηη πείηε φηη αθν χ α πηή ηε ζηηγκή
δηαπηζηψλ εηαη έιιεηςε απαξηίαο, έρ εη πεξάζεη θαηά κ ηζή ψξα ε ψξα
πξνζέιεπζεο … … ε, λα πν χκε λα γίλεη εθδήισζε θαη λα ηειεηψλ εη
εδψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Παξαθαιψ δ ελ έρ εη θαλείο άιιν ην ιφ γν. Ξεθηλάεη ε εθδ ήισζε.
Κος ΥΧΡ ΑΦΑ:
Παξαθαιψ, θπξία Π ξφεδξε, φ ζνη ζαο δηαθφςαλε είραλ ε ην ιφγν.
Κάπνηνο πνπ ζεθψλεη ην ρέξη εδψ θαη δέθα ιεπηά δ ελ κπνξεί λα ηνλ
έρεη;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ θαηάιαβα, πνηνο είλαη απηφο; Α , ζπγλψκ ε, ν θνο Υσξαθάο λαη.
Ναη, δελ ζαο θαηάιαβα θχξηε ζπλάδειθε.
Κος ΥΧΡ ΑΦΑ:
Μπνξψ λα έρσ ην ιφγν γηα δπν ιεπηά; Δπί ηεο δηαδηθα ζίαο, σο πξψελ
Πξφεδξνο θαη εγψ ηνπ Π εξηθεξ εηαθ ν χ ηκήκαηνο αλαηνιηθήο Κξ ήηεο λα
δειψζσ ην εμήο. Έρεη ηε δ πλαηφ ηεηα ην πξνεδξείν θαη δελ ην δν πλ
πξψηε θνξά ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο λα δεηήζεη ιίγν αξγφηεξα ηε
δηαπίζησζε ηεο α παξηίαο. Αλ θάηη ηέηνην δ ελ ζπκβεί ην ζέκα είλαη
ιήμαλ λν κίδσ θαη κπνξεί λα α λαθνηλ σζεί ε αλαβνιή ηεο ζπλ εδξίαζεο.
Πξέπεη φκσο λα ηνλίζν πκε ην εμήο, ζήκεξα ζπκ βαίλεη κηα
δεχηεξ ε ληξ νπή. Έρνπκ ε ην δ εχηεξ ν εκίρξνλν ηεο ληξνπήο ζήκεξα.
Έρνπκ ε έξζεη απφ φιε ηελ Διιάδα εδ ψ, έρ νπκ ε παξαηήζεη δν πιεηέο θαη
νηθνγέλ εηεο γηα λα ζπδεηήζνπκ ε έ λα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Δδψ
πξνθαλψο θαη έρν πκε απαξηία. Γελ λνκίδσ λα έρεη θα λείο ακθηβν ιία
φηη παξφληεο ζηελ αίζνπζα δειψλν πλ ηελ απαξηία ηεο Α ληηπξνζσπ είαο
θαη άιισζηε έρν πλ δψζεη κ ε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πεξλψληαο ηελ
παξνπζία ην πο.
Σν γηαηί δ ελ κπήθε εθεί κ ηα ππνγξαθή ψζηε λα θαηαγ ξαθεί ν
ζσζηφο αξηζκφο είλαη έλα άιιν δήηεκα δηαδηθαζηηθφ . Δδψ ιν ηπφλ ελψ
είκαζηε άλσ ησλ 1 01 ζέινπκ ε λα δ ειψζν πκε επεηδ ή δ ελ ππνγξάθν πκε
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αιιά παίξλνπκ ε ην ιφγν λα κηιήζν πκε δηα θφπηνλ ηαο άιιν πο φηη δ ελ
ππάξρεη απαξηία.
Δπραξηζηψ π ν ιχ, δ ελ ρξεηάδεηαη λα π σ ηίπνηε άιιν.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Καη ν ζπλάδειθν ο Κακαξηψηεο θα η θιείλ εη α πηή ε πξνδηθαζηηθή
δηαδηθαζία.
Κος ΚΑΜΑΡ ΗΧΣ Ζ:
Κπξία Πξφ εδξ ε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Κακαξηψηεο ηαχξνο,
πξψελ Πξφ εδξνο θαη εγψ απφ ην Π εξηθεξεηα θφ ηκ ήκ α ηεο Δ χβ νηαο.
Ήζεια λα πσ κ ε φιν ην ζεβαζκφ ζε φ ινπο ην πο ζπλαδέιθνπο πν π
έρνπλ απηή ηελ ά πνςε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη ή πέξα ζε ε ψξα, λα
ηνπο ζ πκίζσ θαη λ α δνπλ πνιχ θαιά ηη ψξα έκπαηλε ζηηο πξνεγνχκ ελεο
ζπλ εδξηάζεηο. Μ εηά ηηο 12:00, 12:30 μεθηλνχζε ε Αλ ηηπ ξνζ σπεία.
κσο ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην εμήο, ηφ ζα ρξφληα παιεχακε
θαη παιεχνπκ ε λα κπνξέζν πκε λα πεξάζνπκ ε ηα πξ νβιήκαηα ζηελ
εγεζία ην π ηφπν π, ζηηο πξπηαληθέο αξρέο. Δ ίλαη ν Πξφεδξνο ηεο
Βνπιήο εδψ νχησο ψζηε λα κπνξέζν πκε έζησ θαη άηππα ζε απηή ηε
κεγάιε ζπγ θέλ ηξσζε πνπ έγηλ ε ζήκεξα ζε απηή ηελ παλεγπξηθή φπσο
ηε ιέηε, ζε α πηή πνπ απνθαζίζαλε θάπνηνη λα κ ελ ππνγξάςνπκε θαη
εκείο πν π ζα ππνγξ άςνπκε δ ελ μέξσ ηη αθξηβψο ζα γίλεη.
Απηφ λα κελ ην εθκεηαιιεπην χκ ε; Να κελ κπνξέζνπκ ε λα
πεξάζνπκ ε ηα πξν βιήκα ηα ηα νπνία έρνπλ αλαθχςεη ζηα ηφζα ρξφληα
πνπ δνπιεχνπλ νη Μεραληθνί; Απηφ ζα ην αθήζν πκε; Πνιιέο θνξ έο
έρεη παξνπζηα ζηεί ε επθαηξία λα κπν χκε ζε απηφ ην ρψξν κέζα θαη λα
πνχκε κ έζα εδψ ζηελ θαξδηά ηα πξνβ ιήκα ηά καο;
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ πάξα π νιχ λα δψζνπκε ηελ
επθαηξία λα γίλεη α πηή ε δηαβν χιεπζε. Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο θνο Κ πξηα θφπνπινο.
Κος ΚΤΡΗΑ ΚΟΠ ΟΤΛΟ:
Κπξία Πξφ εδξ ε θα η θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζ έκα δελ έρ εη λα θάλεη κε
ηελ απαξηία, έρεη λα θάλεη κε ηε ζχγ θιηζε απηήο ηεο
«Αλ ηηπξνζσπεία ο » θαη απηφ είλαη ην πνιχ ζεκαλ ηηθφ ζέκα. Έρνπκε
ηελ ηη κή λα έρνπκε ηνλ ηξίην πνιηηεηα θφ παξάγνληα, ηνλ αμηφηηκν
Πξφεδξν ηεο Β νπιήο ησλ Δ ιιήλσλ ν νπνίνο κ ε ηελ απφθαζή ηνπ λα
παξαρσξεί ηελ αίζνπζα ηεο Γεξ νπζίαο ζε θνηλ σληθν χο θνξ είο
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αλαγλσξίδεη ηε ζπκβν ιή απηψλ ησλ θνξ έσλ ζηε δεκνθξα ηηθή
δηαδηθαζία θαη ζηελ ζηήξημε ησλ θνηλ σληθψλ ζ έζεσλ.
ηαλ ινηπφλ κηιά κε γηα ηξνπνπνίεζε ζεζκηθνχ π ιαηζίνπ, εγψ
φηαλ είδα ην θάιεζκά ζαο πξαγκαηηθά ε πξψηε κν π αληίδξαζε ήηαλ
ζεηη θή θαη ζαο ζπγραίξσ θαη απφ απηήλ εδψ ηελ αίζνπ ζα γηα ηελ
πξσηνβν πιία ζαο.
Θεηηθή γηα πνην πξάγκα; Γηα απηφ πνπ είπαηε θαη ζηε Γηνηθν χζα
θαη αλαθέξαηε θαη ηψξα, φηη πξφ θεηηαη γηα κηα επεηεηαθή εθδ ήισζε
ελψπηνλ ην π Πξν έδξνπ ηεο Βν πιήο φ πνπ ζα αλνίμν πκ ε ην δηά ινγν γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζ εζκηθν χ πιαη ζίνπ ην π Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π
Διιάδαο ψζηε λα επηθαηξνπνηεζ εί, λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα κπνξέζεη
λα δψζεη απαληήζεηο φπσο ηφ ζα ρξ φληα άιινηε κ ε κ εγάιε επηηπρία,
άιιν ηε φρη κε ηφ ζν κεγάιε επηηπρία έρεη θάλεη ζηελ πνξεία ησλ 95
ρξφλσλ απηφο ν θνξ έαο θαη ζα ήηαλ θξίκα εά λ νπνηνζδ ήπνηε
ζπλάδειθνο επέκ ελε ζε παξάηππ εο δηαδηθαζίεο ζχγ θιηζεο ηεο
Αληηπξνζσπείαο πνπ παξαβηάδνπλ ην ίδην ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνί ν
θαιν χκεζα λα ζπδεηήζν πκε, λα σξηκάζεη θαη ελ θαηξψ λα
ζπγ θιεζνχκε ζε κ ηα Αληηπξνζσπεία φπσο απζηεξά πξ νβιέπ εηαη απφ
ην ππάξρνλ θαηα ζηαηηθφ καο γηα λα κπνξέζν πκ ε λα θαηαιήμνπκ ε ζε
απνθάζεηο.
Καη επεηδ ή αξ εζθφκεζα πνιιέο θν ξέο λα παξαιιειίδνπκε ηε
δηνηθεηη θή καο δηάξζξσζε κε απηή ηελ ειιεληθήο πνιηηείαο άξα ην
θαηαζηαηηθφ καο ζε αληηπαξαβν ιή δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ην
ζχλ ηαγκά καο, κελ πάκε ζην αθξνηειεχηην εδάθην φπνπ αθήλ εη ηελ
ππεξάζπηζή ηνπ ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ κειψλ .
Καη θπξία Πξφ εδξ ε, κ ελ μερλάηε φηη ηα πξαμηθνπ ήκαηα γελλνχλ
επαλαζηάζεηο.
Υ αηξεηίδσ ηελ απφθαζή ζαο λα παξακείλνπκ ε ζε
επεηεηαθή εθδήισζ ε θαη λα ζπγθα ιέζ εηε ζπλ εδξηάζεηο ζχκ θσλα κ ε ην
ζεζκη θφ πιαίζην εηδηθή, ηαθηηθή φπσο εζείο θξίλεηε γηα λα
ζπδ εηήζν πκ ε παξαπέξα αθνχ απηφ ην θιίκα θαη απηή ε ζπδ ήηεζε πνπ
έρνπκ ε ηελ ηηκή λ α αλνίμεη φρη κφλ ν ελψπην λ ην π αμηφηηκν π θπξίν π
Πξνέδξν π αιιά θαη ζπλ αδέιθσλ πξπηάλεσλ, θνζκ εηφ ξσλ, πξνέδξσ λ
επηηξνπψλ, λα δηαρπζεί ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ησλ πεξηθεξ εηαθψλ
θαη ζε αλνηρηέο εθδειψζεηο.
Καιψο θαη ηνλ θχξ ην Τπνπξγφ θαη πξ ψελ Πξ φεδξφ καο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
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Θέισ λα θαισζνξ ίζσ θαη ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θα η Μεηα θνξψλ ,
πξψελ Πξφ εδξν ην π Σ.Δ.Δ . ηνλ Υξήζην πίξηδ ε.
Κος ΚΤΡΗΑ ΚΟΠ ΟΤΛΟ:
Καη είκαη βέβαηνο φηη ε ξεηή ζαο δηαβεβαίσζε ζα δψζεη… Δπραξηζηψ
πνιχ.
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ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΔΚΓΖΛΧΖ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο θαινζσξίδν πκ ε ζηελ εθδήισζε κε ηελ νπνία μεθηλά εη ε εζληθή
δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζ εζκηθν χ πιαηζίνπ ην π Σ.Δ.Δ .
Δίλαη ξεηά θαη θαηεγνξεκα ηηθά εθδήισζε. Γηαπηζηψλεηαη ε
έιιεης ε απαξηίαο θαη πξνρσξάκε ζηελ εθδήισζε. Σν πξφγξακκα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ ελαξθηήξηα απηή εθδ ήισζε είλαη ην εμήο. Μ ηα
ζχλ ηνκε δηθή κν π ηνπνζέηεζε γηα ην ηζηνξ ηθφ κ ε ην νπνίν θηάλν πκ ε
ζηα 95 ρξ φληα δεκηνπξγίαο ην π Σ. Δ.Δ. εδψ πέξα.
Μηα εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξν π ην π Σ. Δ.Δ. ην π
Γηψξγν π ην π ηα ζηλνχ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψελ Πξνέδξν π ην π
Σ.Δ.Δ. θαη ππνπξ γνχ Τπνδν κψλ θ α η Μεηαθνξ ψλ ην π Υξήζηνπ ην π
πίξηδε. Ζ ηνπνζέηεζε ην π πξχηαλε ηνπ Πν ιπηερλείν π ηνπ Γηάλλε ην π
Γθφ ιηα θαη αθν ιν χζσο φζσλ επηζπκν χλ εθ ησλ θνζκ εηφ ξσλ θαη πξψελ
πξνέδξσλ ην π Σ.Δ .Δ. θαη ηεο Αλ ηηπξ νζσπείαο πν π είλα η παξφληεο λα
ηνπνζεηεζν χλ.
Ο Πξφ εδξνο ηεο Βνπ ιήο παξίζηαηα η θαη καο αθν χεη θαη ηνλ
επραξη ζην χκ ε γηα άιιε κηα θνξά πν ιχ γηα ηελ παξνρή ηνπ ρψξ νπ.
Σν Σερληθφ Δπηκ ειεηήξ ην ηδξ χζ εθε ην 1 923. Κ ιείλ εη ζην 2018
95 ρξφληα ιεηην πξγίαο θαη πξνζθν ξάο ζηνπο Μ εραλ ηθν χο θαη ζηελ
ειιελη θή θνηλ σλία. Σν ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην δηακνξ θψζεθε κ ε ην
πξνεδξηθφ δηάηαγκ α ην π 19 26 θαη έζεζε ηε βάζε γηα ηε ιεηην πξγία ηνπ
Σερληθνχ
Δπηκ ειεηεξ ίνπ.
 ηε
ζπλ έρεηα
ηξνπνπνηήζ εθε
επηθαηξνπνηεκέλ ν πνιιέο θνξέο κε ζηαζκνχο ην 19 53 φ πνπ ην ζεζκ ηθφ
πιαίζην πξν ζδηφξ ηζε ην Σερληθφ Δπηκειεη ήξην σο ξπζκηζηή ηεο
άζθεζεο ηνπ επαγ γέικαηνο ησλ Μερ αληθψλ θαη έηζη επεμεηάζε κέρξη
ην 1956 .
Ξεθίλ εζε ηελ πεξ ηθεξ εηαθή ην π νξγ άλσζε κε 1 1 ηκ ήκαηα ζηε
ρψξα πνπ δεκην πξγήζ εθαλ κέρξη ην 1974 θαη άιια 7 πνπ
δεκην πξγήζ εθαλ κ εηά ηε κείδνλα ηξν πνπνίεζε ηνπ ζ εζ κ ηθν χ πιαηζίν π
ην 1984 .
Δίλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 4186 πν π ηζρ χεη αθφκ ε θαη
ζήκ εξα.
Σν ’84 ινηπφλ κ ε δπκψζεηο ζηελ Αλ ηηπξνζσπ εία θαη ζε φιε ηε
ρψξα δηακνξθψζ εθε ε ζεκεξηλ ή πεξηθεξεηα θή δ ηάξζξσζε ην π
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Με πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπλ έρεηα,
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

15

πνιιέο εθ ησλ νπν ίσλ έγηλαλ ρσξίο πξνηάζεηο ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο κε
επηζπεχδσλ ην αξ κφδην Τπνπξγ είν, ην ΤΠΔΥ ΧΓΔ ηφ ηε, έγηλαλ λέεο
πξνζαξκνγέο
ζηελ
πεξηθεξ εηαθή
δηάξζξσζε,
δ εκην πξγήζ εθαλ
λνκαξρηαθέο επηηξ νπέο θαη έγηλαλ θαη πξνζαξκνγέο ησλ εθινγηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
Δθείλ ν φκ σο ην ν πνίν καο απαζρνιεί ζήκ εξα θαη ζέινπκ ε λ α
παίμεη έλα θπξίαξρν ξφιν ζην πο πξνβιεκαηηζκ νχο πνπ ζα
επηθξαηήζνπλ θαη ζηελ εζληθή δηαβν χιεπζε πνπ ζα ζπλερηζηεί είλαη
πσο ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ είλ αη ζεζκηθά ν ηερλ ηθφο ζχκ βνπινο
ηεο πνιη ηείαο , ζα κπνξέζεη ζηηο ζεκ εξηλέο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο θαη
ηεο αλάπηπμεο λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπ, λα δηεπξ χλεη ην ξφιν ηνπ θαη
λα θαηνρ πξψζεη α πηή ηελ αξκνδηφ ηεηα.
Απηφ ην ιέσ θαη γηα απηφ ην ιφγ ν ζεσξνχκ ε φηη έρεη πνιχ
κεγάιε βαξχηεηα ε ζπδ ήηεζε α π ηή θαη ε εζλ ηθή δηαβ νχιεπζε πνπ ζα
αθνιν πζήζεη γηα ηνλ απιφ ιφγν φ ηη φπσο μέξεηε λ αη κελ απφ ην
ζχλ ηαγκα δελ είλαη ππνρξ εσηηθή ε ζχκθσλε γλ ψκε ην π Σ.Δ. Δ. αιιά
απφ ηνπο λφκνπο , απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα γίλεη
ππνρξεσ ηηθή ε πξ φζθιεζε ην π Σ.Δ. Δ. ζε φ ιν ην λν κν παξαζθεπα ζηηθφ
έξγν θαη ζε φ ια ηα επίπεδα ιής εο α πνθάζεσλ ζηε δηα θπβ έξλ εζε ηεο
ρψξαο φζνλ αθνξά ζηε ζπκβν ιή ην π ζε ηερληθά ζέκαηα.
Απηφ ινηπφλ είλαη απηφ πνπ ζέιν πκε δηφηη ην ηνπίν έρ εη αιιάμεη.
Πνιινί δ ελ ζέιν πλ λα αιιάμεη ην ζ εζκηθφ π ιαίζην ην π Σ .Δ.Δ., φκ σο ην
ηνπίν έρ εη αιιάμεη. Πάξα πνιιέο β αζκίδεο ιής εο απνθάζεσλ λέν π
ηχπν π αλαπηπμηα θέο δηαδηθαζίεο εδ ξαηψλνληαη ζήκεξ α θαη κάιηζηα
φζν ε ρ ψξα πξνρσξάεη γηα λα βγεη απφ ηε ζηελσπφ ησλ κλεκνλίσλ πν π
καο δεκηνπξγν χλ ην ζαθέο εξψηεκα παίδνπκε ην ξφ ιν ηνπ Σερληθν χ
ζπκβν χινπ λαη ή φ ρη;
Δπ΄ α πην χ ινηπφλ ζέιν πκ ε λα ππάξμεη ππνρξ εσηηθφ ηεηα ζηε
ζπκκ εην ρή ην π Σ.Δ .Δ. πσο επίζεο ν ζεζκηθφο λφκ νο ηνπ Σ.Δ .Δ. ζηηο
ζπλζ ήθεο ηεο θξίζεο ζ εσξν χκε φηη ζα πξέπεη λα ζ σξαθίζεη ην πο
Μεραλη θνχο, λα ηνπο δηαζθαιίζεη απέ λαληη ζε ζ έκα ηα αζθάιηζεο,
θνξνιφγεζεο, ζήκ εξα πάλε ζην ΚΔ Α Ο νη Μεραληθνί γηα έλα επξψ θαη
δελ πάλε κφλν α πηνί πνπ έρνπλ νηθνλ νκηθφ πξφβ ιεκα πάλε φινη.
Τπάξρεη ινηπφλ κηα ζπγ θπξία ε νπνία καο επηηξέπεη λα
ζθεθηνχκ ε φ ηη ζην πιαίζην ηεο εδξαίσζεο ην π ξφινπ η ν π Σ.Δ.Δ. πξέπεη
λα ζσξαθηζηνχλ θαη νη Μεραληθνί. Καη ην ηειεπηαίν, ε δηεχξ πλζε ην π
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ έρεη ζπληειεζηεί ήδε κε ηελ ηειεπηαία
ηξνπνπνίεζε ην π ζεζκηθνχ πιαηζίν π ην π Σ .Δ.Δ. απφ ηνλ παξφληα
Τπνπξγφ ηνλ Υξ ήζην πίξηδ ε ν νπνίνο κεηά απφ πνιι ά ρξφληα
ξχζκηζε απφ κφλν ο ηνπ κ ε απφθαζε ην π Τπν πξγείν π θαη έιπζε ην
πξφβιεκα ηεο αλα γλψξηζεο ησλ λ έσλ εηδηθνηήησλ. Σσλ Μεραληθψλ
παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο, ησλ Μεραληθψλ πεξηβ άιινλ ηνο, ησλ
Μεραλη θψλ ρσξν ηαμίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ησλ Μεραληθψλ
νξπθηψλ πφξ σλ.
Υσξίο φκσο λα αγ γίμεη ην ζέκα θαη απηφ είλαη ζε εθθξεκφηεηα,
ησλ δηπισκα ην χρ σλ Μεραλη θψλ ηεο ΔΜΦΔ ην π Πν ιπηερλ είν π θαη
ησλ δηπισκα ηνχρ σλ Μεραληθψλ ηνπ ηκήκα ηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο
θαη Γη νίθεζεο ην π Παλεπηζηεκίν π ηνπ Αηγαίνπ, ηεο πνιπηερληθή ο
ζρνιήο ην π παλεπηζηεκίν π ην π Αηγαίνπ. Γπν ζρνιέο γηα ηηο νπνίεο
ήδε απφ ην 20 07 ππήξρε απφ ηε κφλ ηκε επηηξνπ ή παηδείαο ην π Σ.Δ .Δ.
εηζήγεζε θαη πν π ζήκ εξα πιεξψλν ληαη θαη φ ια ηα θξηηήξ ηα γηα ηελ
έληαμή ην πο ζην Σ .Δ.Δ., θξηηήξηα πνπ είραλ ζέζεη ηα πνιπηερ λ εία θα η
νη πνιπηερληθέο ζρ νιέο καδί κ ε ην Σ. Δ.Δ., δειαδή θξηηήξηα ππνδν κψλ
θαη θξη ηήξηα κειψλ ΓΔΠ Μεραληθψλ.
Σα θξηηήξηα α πηά πιεξν χλ ηαη θαη επνκέλσο ηίζελ ηαη απφ ην
πξνεδξείν ζηελ εζληθή δ ηαβνχιεπζε θαη α πηά ηα δπν ζέκα ηα ζηε
ζπδ ήηεζε. Τπάξρεη έλα κείδν λ ζ έκ α, ην ζ έκα ησλ πηπρηνχρ σλ ησλ
Σ.Δ.Η. Δπί ηνπ ζ έκαηνο απηνχ θαη εδψ ηειεηψλεη ε δ ηθή καο εηζήγ εζε
πεξί ην π πιαηζίν π ζπδ ήηεζεο ησλ γ εληθψλ ζεκάησλ, επί ηνπ ζέκαηνο
απην χ φπσο μέξεηε έρνπλ ζπκβεί δπν ζηαζκνί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.
Ο πξψηνο είλαη ην λνκνζέ ηεκα ην π Τπν πξγείνπ παηδείαο ην
θαιν θαίξη πνπ αλαγλσξίδεη ηνλ εληαίν πεληαεηή θχθιν ζπνπδψλ ησλ
πνιπηερλ είσλ θαη εληάζζεη κε ην δίπισκα ηνπ integr at ed master ην πο
δηπισκαην χρν πο Μ εραληθν χο ζηελ 7 ε βαζκίδα επξσπατθψλ πξνζφλησλ
θαη απφ ηελ άπνςε ηερλ ηθήο επζ χλεο φπσο ην πξν ζδηφξηζε ην Σ ερληθφ
Δπηκειεηήξην ζην ΠΓ πνπ αλακέλεηαη γηα ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ Μ εραληθψλ ζηελ ς ειφηεξε βαζκίδα ηερληθήο επζχλ εο.
Μειέηε, επίβιεςε, νιν θιεξσκ έλε δ ηαρείξηζε θαη εθηέιεζε έξγσλ.
Με ην πξφζθαην λνκνζέηεκα γηα ην παλε πηζηήκην Γπηηθήο
Αηηη θήο ηα Σ.Δ.Η. αλαβαζκίδνληαη ζε παλεπηζηεκηα θά. Ζ ζέζε ην π
Σερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π απφ ηε Γηνηθνχζα ην π, εμα θνινπζεί λα είλαη
φηη είλαη ζηφρνο κ αο ε ελνπνίεζε ην π Σερληθν χ θφ ζκν π κε δηαβάζκηζε
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ηερλη θήο επζ χλεο. Καη φηη εθφ ζνλ δηεπθξηλη ζηεί φηη παξακέλνπλ νη
4εηείο θχθινη ζπν πδψλ κ ε επεμεγ εκ αηηθφ ηίηιν γηα ην πο πηπρηνχρνπο
Μεραλη θνχο, δ ελ παξαβηάδεηαη ε δηαβάζκηζε ηερληθήο επζ χλεο βά ζεη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ.
πλεπψο αλνίγνπκ ε ζε απηφ ην πιαίζην πνπ ζα εμειηρ ζεί θαη κε
ηελ ηνπνζέηεζ ε ην π ππν πξγνχ παηδ είαο ηελ νπνία έρ νπκε δεηήζεη θαη
θαηαξράο έρεη απνδερζεί α πην χο ηνπο φξν πο, ζα εμειηρζ εί θαη ε
ζπδ ήηεζε γηα ηελ έληαμε ησλ πηπρηνχρ σλ Σ.Δ.Η. ζην Σ ερληθφ
Δπηκειεηήξην.
Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζα ήζεια λα μεθηλήζν πκε ηε ζπδήηεζε θαη
λα θαιέ ζσ ζην β ήκα ηνλ Πξφεδξ ν ηνπ Σ. Δ.Δ. ηνλ Γηψξγν ηαζηλ φ γηα
λα νινθιεξσζ εί ε ηνπνζέηεζε ην π Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π ζαλ
έλαξμε ην π δηαιφγ νπ.
αο επραξηζηψ.
Κος ΚΡΖΣΗ ΚΟ:
Κπξία Πξφ εδξ ε κηζφ ιεπηφ, έλα δήηεκα. Μ έζα ζε απηή ηελ αίζν πζα
έρεη δεκην πξγεζ εί κηα έλη αζε ηέηνην π είδν πο θαη κνξθήο πνπ κάιινλ
δελ έρ εη μαλαζπκβ εί ή δελ ζπλ εζίδεηαη ηέινο πάλησλ.
Θα ήζεια λα δηαβεβαηψζεηε ην  ψκα θαη φ ινπο εκάο π ξνζσπηθά
φηη νη θχξηνη πν π ηξαβάλε εηθφλεο θαη παίξλνπλ θσηνγξαθίεο δελ
πξφθεη ηαη απηά λα δνζνχλ ζε θάπνηνπο πεξί εξγν πο ζθν ηεηλνχο
θχθινπο. Καη ην ιέσ γηαηί, γηαηί ν θχξηνο πνπ ηξαβάεη απφ ηε γσλία
δέρηεθε ππφδ εημε απφ ππαιιήιν πο ηεο Βν πιήο λα ηξαβήμεη ηνπο
ζπλαδέιθνπο κν π πνπ ήηαλ εθεί θαη δηακαξηχξνλ ηαλ.
Λέσ ινηπφλ, έρν πλ εμν πζηνδ φηεζε απφ εζάο λα ηξαβάλε
θσηνγξαθίεο θαη λα παίξλνπλ;
Καη πνχ ζα πάλε απηά ηα θηικ;
Δπαλαιακβάλσ, δέρζεθε ππφδ εημε λα πάξεη κε ηελ θά κεξά ην π ηνπο
ζπλαδέιθνπο κν π πνπ ήηαλ εθεί.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, ε ζπδήηεζε απηή είλα η δεκφ ζηα βάζεη λφ κνπ.
Κχξηε Πξφ εδξε ην π Σ.Δ.Δ. έρεηε ην ιφ γν.
Κος ΣΑΗΝΟ:
Κχξη ε Πξφ εδξε ηεο Βν πιήο, θχξ ηνη βνπιεπηέο, θχξηνη ππν πξγνί,
ζπγλψκ ε, κά ιινλ ν Τπνπξγφο έκαζε φηη ζα κ ηιήζσ θαη έθπγε, δελ
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μέξσ πσο ην ζπλ ηνλίζαηε, ν θίινο κ νπ ν Υξήζηνο. Γελ πεηξάδεη, δελ
ζα πσ θάηη κ πζηηθφ.
Θα πσ είλαη επθαη ξία, θα ηαξρήλ επραξηζην χκε, επραξ ηζηψ θαη
εγψ πξνζσπηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο γηα ηελ π αξαρψξεζε ηεο
αίζνπζαο θαη θπξίσο γηα ηε ζπκκ εην ρή ην π θαη γηα ην φηη ήξζ ε λα καο
αθνχζεη θαη λα αθνχζεη ηα πξνβ ιήκαηα ησλ Μεραληθψλ .
Θα μεθηλήζσ φκσο κε απηφ ην δ ήηεκ α θαη φρη κε ην ζεζκηθφ
πιαίζην. Θα πσ ην εμήο, φ ηη κ έζα απφ ηε ζπδ ήηεζε γηα ην ζεζκηθφ
πιαίζην θαη έηζη ηνπνζεηήζεθα θαη ζηε Γηνηθν χζα Δπηηξνπή ην π
Σερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π ζηελ ηειεπηαία θαη ζηελ πξν ηειεπηαία πνπ
ζπδ εηήζεθε απηή ε ζπδ ήηεζε πνπ ζ α γίλεη ζ ηε Βν πιή, επεηδή γηα ηα
ζέκαηα πνπ θπξίσο δηαθσλνχλ νη Μ ερ αληθνί ή βάδνπλ πν ιιά δεηήκα ηα
κάιινλ εκείο ν η ζπλδηθα ιηζηέο Μερ αληθνί, νη εθιεγκ έλνη εθπξφ ζσπνη
ζηελ Αληηπξν ζσπ εία είλαη θπξίσο ηα εθινγηθά. Γηαηί ν θαζέλαο
θαληάδεηαη πσο ζ α ππάξρεη ν ίδην ο ή δελ ζα ππάξρεη ζε απηφ ην
φξγαλν ή ζε άιια φξγαλα ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π.
Θα έιεγα ην εμήο , αο αθήζνπκ ε α πηφ ην θνκκά ηη α πέμσ, ην
θνκκάηη δειαδή ην εθινγηθφ φηαλ ζπδ εηήζν πκ ε ην ζ εζκηθφ πιαίζην
θαη αο ζπδ εηήζν πκε ηα ζνβαξά δ εηήκαηα πνπ αλ ηηκεησπίδνπλ θαη ν η
Μεραλη θνί θαη ην Σ.Δ.Δ.
Δπνκέλσο ζηελ πξνηεξαηφ ηεηα γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ζ α πξέπεη
λα κπαίλνπλ αξρέο νη νπνίεο ζα π ξνζηαηεχζν πλ ηελ επηβίσζε ην π
θιάδν π πνπ γλσξίδεηε ζε ηη θα ηάζηαζε βξίζθεηαη θαη ηελ επηβίσζε
ηνπ Σ.Δ.Δ. πν π ιεηην πξγεί σο ζεκαληηθφο θν ξ έαο ζεσξεηηθά θαη
ζχκ θσλα κε ην λφ κν είλαη ηερληθφο ζχκβν πινο ηεο πν ιηηείαο, κπνξεί
απφ θάπνηνπο λα εθαξκφδεηαη α πηφ, απφ θάπνηνπο λα ηεξείηαη απφ
θάπνηνπο λα κ ελ ηεξείηαη αιιά απηφ ιέεη ν λφκνο.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη λα δνχκε ην ξφ ιν θαη ησλ
Μεραλη θψλ θαη ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π θαη πσο ζα είλαη ην
κέιινλ ην π θιάδν π θαη λα ην ζπδ εηήζν πκε κ έζα απφ ηε ζθνπηά ην π
ζεζκη θνχ πιαηζίν π.
Άξα ην εξψηεκα π νπ ζα πξέπεη λα ηεζεί είλαη πσο δ ηακνξθψλ εηαη
έλα ζχγρξνλν ζ εζκηθφ πιαίζην κ ε βάζε απηέο ηηο δπν αλάγθ εο
αθήλνλ ηαο απέμσ ην θνκκάηη ην εθινγηθφ. Καη ζαο ην ιέσ εθ ησλ
πξνηέξσλ, ζ εσξψ φηη θαη α πηφ πξ έπεη λα αιιάμεη γηαηί είλαη ηξαγηθφ
λα εθιέγνπκε φξγ αλα κεηά απφ έμη κήλεο θιπ. θαη ππάξρνπλ πνιιά
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πξνβιήκα ηα.
Αιιά απηή ηε ζηηγ κή δελ είλαη ην ζεκαληηθφ ηεξ ν
πξφβιεκα ν χηε ηνπ θιάδν π ν χηε ηνπ Σ.Δ.Δ.
Αο μεθηλήζσ απφ απηφ, ηα πξνβ ιήκαηα ησλ Μερα ληθψλ ηα
γλσξίδεηε ππνζ έησ εζείο θαη ηα γλσξ ίδεη θαη ν Π ξφεδξν ο ηεο Βν πιήο .
Σν ζεκαλ ηηθφηεξν θαη ζα ην πσ, ζ α μεθηλ ήζσ απφ απηφ γηα ηί είλαη
απηφ πν π θξίλ εη ν πζηαζηηθά ην αλ ζα ππάξρεη βησζηκφ ηεηα ην π θιάδνπ
ησλ Μ εραληθψλ, ην αζθαιηζηηθφ.
Πάλσ απφ ην 80 % ησλ ζπλαδέιθσλ Μ εραληθψλ ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηψλ έρν πλ νθεηιέο απηή ηε ζηηγκ ή ζηα αζθαιηζηηθά ηακ εία
είηε είλαη ζην πξψελ ΣΜ ΔΓΔ, είηε είλαη ηψξα ζηνλ Δ ΦΚΑ έηζη φπσο
έρνπλ νδ εγεζ εί ηα πξάγκαηα. Απηφ ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά θαη ην
γλσξίδεηε φζνη α ζθείηε ην επάγγεικα φηη ην 80 % ησλ ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηψλ Μ εραληθψλ είλαη εθηφο δν πιεηάο.
Καη φηη θαη αλ
θάλνπκ ε γηα λα ηνπο βν εζ ήζν πκε κε ηε ινγηθή ηνπ επηδφκα ηνο
πξνθαλψο δελ αληαπ νθξίλεηαη ζην ξ φιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο
Μεραλη θφο.
Γηαηί ην ιέσ θαη λα πσ θαη θάπνηα λνχκεξα ελδεηθηηθά γηα λα
γλσξίδεη θαη ν Π ξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη νη ππφινηπνη επίζεκν η
πξνζθεθιεκ έλνη. Πεξίπνπ ε αλαινγία, νη Μεραληθν ί θπκαίλνληαη απφ
105.000 έσο 110. 000 απηή ηελ πεξίνδν, 65.000 κε 7 0.000 ζπλ ήζσο
είλαη ειεχζεξ νη επαγγεικαηίεο ην ιέσ γηαηί έλαο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο κπ νξεί λα γίλ εη κηζζσηφο ή ην αλάπνδν, γχξ σ ζηηο
30.000 κε 35.0 00 είλαη νη κηζζσηνί θαη γχξσ ζηηο 10.00 0 αο πνχκε φηη
είλαη νη δ εκφζην η ππάιιεινη.
ηαλ ιέκε ην 8 0% ησλ 65. 000 ή 70.0 00 είλαη εθηφο επα γγέικαηνο
ζεκαίλ εη 55. 000 Μεραληθνί δ ελ κπ νξνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα
απηή ηε ζηηγκ ή. Άξα ην λ νχκ εξν είλαη ζπλ ηαξαθηηθφ θαη δελ ην ιέσ
γηα λα ξίμσ ηελ επζχλε ζηελ παξνχζα Κπβέξλ εζε γηαηί δελ ην ελλν ψ
θηφιαο.
Σα ηειεπηαία ρξφλ ηα, ηα ηειεπηαία 1 0 ρξφληα κπνξ εί λα είλαη θαη
πεξηζζφ ηεξα ππάξ ρεη ζπλ ηξηπηηθή θαηάξξεπζε ηνπ θιάδνπ. Σν ιέσ
γηαηί ζα πξέπεη λα δνχκε πσο πξαγκ αηηθά θαη δηα θνκκ αηηθά κπνξν χκε
λα ζπδεηήζνπκε ην πψο κπνξεί λα βειηησζε ί απηή ε θα ηάζηαζε θαη λα
κελ ζηέιλν πκε ηνπο Μ εραληθνχο, ην πο θα ινχο Μ εραληθν χο ηνπο
νπνίνπο έρν πκε π ιεξ ψζεη ζαλ ειιεληθφ θξάηνο γηα ηί θνζηίδεη πνιχ
ζηελ ειιεληθή πν ιηηεία λα ζπνπδά ζεη έλαο Έ ιιελαο Μεραληθφο λα
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πάεη ηζάκπα ζην εμσηεξηθφ θαη λ α πξνζθέξ εη ηη ο ππεξ εζίεο ζην
εμσ ηεξη θφ. Γηαηί απηνί πνπ θεχγν πλ είλαη θαιν ί επηζηήκνλεο θ αη
θαινί Μεραληθνί, γηαηί απηνί πνπ ην πο δεηάλε, δ εηάλε θαιν χο.
Δπνκέλσο κέλν πλ ζηελ Διιάδα φζν εμειίζζεηαη απηφ ην
θαηλφκελν α θφκα ιηγφηεξνη Μ εραληθνί θαη αθφκα θαη απφ απηνχο πν π
κέλνπλ δελ κπνξν χλ παξά ειάρηζηνη λ α αζθήζνπλ ην επάγγεικα.
Άξα κέζα απφ κηα ζπδήηεζε πνπ γίλ εηαη ζα πξέπεη πξαγκαηηθά
λα ξίμνπκ ε ζην πο ηφλνπο ζε φια ηα ππφινηπα, απηά ηα ζπλδηθαιηζηηθά
πνπ καο αξέζνπλ , αιιά είλαη πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα καο
απαζρνιήζ νπλ αθνχ ιχζνπκε ηα πξ αγκαηηθά πξνβιήκ αηα θαη κ εηά λα
ζπδ εηήζν πκ ε φια ηα ππφινηπα.
Γεχηεξν θνκκάηη, ζα πσ ελδεηθηηθά θάπνηα ζνβαξά δεηήκαηα.
Γλσξίδ εηε φηη ε ν ηθνδνκ ή ηα ηειεπηαία 7, 8 ρξφληα έρεη πέζεη πάλσ
απφ ην 9 5% άξα δ ελ ππάξρεη ν ηθνδ ν κή. Γηα ηί δ ελ ππάξρεη ν ηθνδ νκή;
Γηαηί δ ελ ππάξρνπλ ηξάπεδεο απηή ηε ζηηγκ ή, δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφ
θίλεηξν θαη έρ εη θαηαξξεχζεη ε ν ηθν λνκία.
Ση άιιν δελ ππάξρ εη; Γελ ππάξρν πλ ηδησηηθέο επελδ χζεηο. Γηα ηί
δελ ππάξρνπλ ηδησηηθέο επελδ χζεηο; Γηαηί φπνηνο έξρεηαη επελδπη ήο
ζηε ρψξα ηαιαηπσξείηαη. Αθφκα θαη απηφο πνπ ζέιεη λα βάιεη ηα
ιεθηά ην π θαη λα επελδχζεη, λα θάλεη κηα κ εγάιε επέλ δ πζε γλσξ ίδεηε
πνιχ θαιά φ ηη δελ κπνξεί πνηέ λα αδεηνδνηεζεί.
Έρνπκ ε πνιιά παξαδείγκαηα, δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πσ, ηα
γλσξίδεηε θαιχηεξ α α πφ εκέλα λα κελ αξρίζσ λα αλαθέξνκαη ζε έλα έλα ηα παξαδείγκ αηα. Α πηφ ηη ζεκαίλεη;  ηη πάιη ν θιάδνο δελ
κπνξεί λα αλαδεηρζεί, δελ κπνξεί λα ππάξρεη αλάπηπμε ζηε ρψξα
πξαγκαηηθή, φρ η απηή πνπ ιέεη ε Κπβέξλεζε ζσζηά πξέπεη λα ππάξρεη
δίθαηε αλάπηπμε αιιά αθν χ ππάξρεη αλάπηπμε α λ δελ ππάξρεη
αλάπηπμε ηη λα ζπδεηάκε γηα ηε δίθαηε;
Δγ ψ ζπκ θσλψ λα
ζπδ εηήζν πκ ε γηα ηε δίθαηε. Αθν χ ππάξρεη φκσο ε αλάπηπμε.
Καη απηή ηε ζηηγκ ή γλσξ ίδεηε φηη φιεο νη κεγάιεο επελ δχζεηο δ ελ
γίλνληαη θαη ην λα παξνπζηάδνπκ ε λν χκεξα, αξηζκν χο θαη λα ιέκε φ ηη
πάκε θαιά θνξντδ εχν πκ ε ην πο εαπην χο καο. Δίηε α πηφ αλαθέξεηαη ζε
κεγάιεο ηδησηηθέο επελδχζεηο είηε αλαθέξεηαη ζην θνκκ άηη ηνπ ΔΠ Α,
φηαλ ιέκ ε φηη έγηλ ε απνξξφθεζε γηαηί ππήξραλ θάπνηα παιηά έξγα θαη
θάλνπλ δαπάλεο ηψξα ελψ ηα θαηλν χξγηα δελ εμειίζζνληαη θαζφ ιν π,
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ηφηε θνξντδ εχν πκ ε θάπνηνλ, θνξν τδεχν πκ ε ηνλ εαπηφ καο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Άξα ζα έιεγα έλα θνκκάηη ζην νπνίν ην Σ.Δ.Δ. είλαη πξ σηνπφξν
θαη νη Μ εραληθν ί, ην θν κκάηη ησλ ειεθηξ νληθψλ δηαδηθαζηψλ ζα
πξέπεη λα εμειηρ ζεί. Πα ιεχν πκε δ πν ρξ φληα θχξηε Πξφεδξ ε, ηξία
ρξφληα ηψξα, ζπλ αληηέκαη κ ε ην πο ππνπξγν χο γηα λ α βγάινπλ κηα
ππνπξγη θή απφ θαζε γηα ηελ ειεθηξνληθή αδεηνδφηεζε φισλ ησλ
έξγσλ.
Γλσξίδ εηε, ρξεηα δφηαλ κηα ππνπξγηθή απφθαζε απφ ηνλ
Τπνπξγφ Π εξηβά ιινληνο θαη ηνλ Τπν πξγφ Δ ζσηεξηθψλ. Απνθάζηζε ε
Κπβ έξλεζε κεηά α πφ δπν ρξφληα λα λ νκνζεηήζεη μαλά ην ίδην πξάγκα,
δελ πεηξάδεη εγψ ιέσ, αθν χ ράζακε ηα δπν ρξφληα ηψξα ην έρνπλ
ςεθί ζεη φ ιεο νη θπβεξλήζεηο νπφ ηε δ ελ πηζηεχσ λα δηαθσλήζεη θακία,
αθνχ ην έρν πλ ςεθίζεη φ ιεο ζα γίλεη. Δ ίκαζηε ζε κηα ζπλ ελλφεζε κε
ην Τπν πξγείν Πεξ ηβάιινλ ηνο λα εθδ νζεί κηα ππνπξγηθή απφθαζε λα
μεθηλήζνπκ ε έζησ κέρξη ην Πάζρ α λα βγαίλνπλ ειεθηξνλ ηθά νη
νηθνδνκ ηθέο άδεηεο.
Αο πξνρσξήζν πκε φκσο, έρ σ πξνηείλ εη πξφζθαηα δ εκφ ζηα φηη ζα
πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ελη αίνο ςεθηα θφο ράξηεο κε φιεο ηηο
γεσρσξη θέο πιεξ νθνξίεο πνπ απαηην χληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε.
Γειαδή ιέκ ε πσο κέζα απφ έλα ειεθηξνλ ηθφ ράξηε νπζηαζηηθά ζα
παξάγεηαη κηα δεζκεπηηθή πξάμε γηα ηε δ ηνίθεζε θαη δ ελ ζα ρξεηάδεηαη
λα παο νχηε ζηελ αξραηνινγία ν χη ε ζην δαζαξρ είν, νχηε ζηελ
πνιενδνκ ία, νχηε ζην Γήκ ν, νχηε πν πζελά, ζα ην βιέπ εηο ζηελ νζφλ ε
ζνπ, εθη θηφ έξγν κέζα ζε δ πν ρξφληα λα γίλεη γηαηί παξάγνληαη απηή
ηε ζηηγκή ηα δεδ ν κέλα θαη απιά πξ έπεη λα ζπλδπαζην χλ κεηαμχ ην πο
λα γίλεη.
Τπάξρνπλ πξν ηάζεηο γη α ηνλ θιάδν νη νπνίεο είλαη εθηθηέο.
Αθν χγεηαη απηφ δ ηαζηεκηθφ λα γίλεη ζηε ρ ψξα θαη φ κσο δελ είλαη.
Μεηά απφ δπν ρξφ ληα αλ μεθηλήζνπκ ε ζήκ εξα ην 70% ηεο ρψξαο ζα
κπνξνχζε λα ππάξρεη ειεθηξνλ ηθά θαη φια ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα
πνπ απαηηνχλ ηαη γηα ηελ αδεηνδ φ ηεζε.
Αλ δελ θάηζνπκ ε λ α ζπδεηήζν πκε απηά πνπ είλαη ηα πξ αγκαηηθά
πξνβιήκα ηα θαη πσο ζα εμειηρζεί ν θιάδνο ηφ ηε δελ πάκε κπξνζηά.
Πάσ θαη ζε έλα ηειεπηαίν θαη δ ελ ζέισ λα θάσ πεξηζζφ ηεξν απφ ην
ρξφλν ζαο.
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Θα ήζεια λα ζίμσ κφλν απηά ηα ζεκ αληηθά δεηήκαη α π νπ ζεσξψ
φηη είλαη ζεκαλ ηηθά γηα ηνλ θιάδν θαη ζεσξψ φ ηη κπν ξνχλ κ έζα απφ
ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ζεζκηθν χ πιαηζίνπ κ ε γεληθνχο θαλφλεο λα
αλαθεξζνχλ φια απηά ηα δ εηήκα ηα θαη λα θαλεί ν ξφινο ην π
Δπηκειεηεξίν π φπ σο απηφ γηα ηηο ειεθηξνληθέο αδ εηνδν ηήζεηο πν π είπα
θαη ζα πσ θαη ζπγ θεθξηκ έλα παξαδείγ καηα.
Θα πάσ ζην θνκκάηη ησλ δεκ νζίσλ έξγσλ, ιείπεη ν Τπν πξγφο ζα
ηα πσ αιιά ηα ιέσ θαη ζηνλ ίδην, α ήξζε. Δ πραξηζηψ.
Λνηπφλ, δελ ζπκπέζακε ζηε ζπλέιεπζε ην π Α ΣΔ ηψξα ηελ
πξνεγνχκ ελ ε εβδ νκάδα. Παξνπζηά ζηεθαλ θά πνηα ζηνηρεία απφ ην
ΑΣΔ πν π έιεγ ε ην ’0 9 -’14 κ έζνο φξνο έξγσλ ηα ιέσ ρνληξά ηα
λνχκεξα γ χξσ ζηα 200 ην ρξφλν , πάλσ απφ 2.000.000. Σα ηειεπηαία
ηξία ρξφληα 80. Μέζνο φξνο εθπηψζεσλ ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα, ηα έμη
ρξφληα κάιινλ ’0 9 -’14 40% κ έζνο φ ξνο εθπηψ ζεσλ ηα ηειεπηαία ηξ ία
ρξφληα 58%.
Με 58 % ην μέξ ν πκε φινη φηη δ ελ βγαίλνπλ ηα έξγ α. Απιά
πξνζπαζνχλ λα δηαηεξ εζνχλ θάπνηεο εηαηξίεο ρ σξίο λα βνεζάεη απηφ
νχηε ηνλ θιάδν ν χηε ηηο εηαηξ ίεο. Καη πξνζπαζνχκε λα θεξδίζνπκ ε
θάπνην ρξφλν ελψ παξάιιεια θιείλν πλ θάπνηεο άιιεο.
Πξφζθα ηα άιιαμε κε ηνλ 4412 ην ζεζκηθφ πιαίζην. Δγ ψ ιέσ φ ηη
πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο πνπ έβαιε, λα πσ νη πεξηζζφ ηεξνη, ιχλν πλ
πνιιέο ζηξεβ ιψζεηο πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ. Παξ φια απηά δελ
ήηαλ πξαγκαηηθά έηνηκν ν χηε ην Τπν πξγείν νχηε νη ππφιν ηπεο δν κέο
ηνπ θξά ην πο θαη ηεο πνιηηείαο λα ππνζηεξίμν πλ ην λ νκνζρέδ ην έηζη
ψζηε λα εθαξκ νζηεί άκεζα. Υά ζακε πεξίπνπ 6, 8 κ ήλ εο λα βγνπλ ηα
πξφηππα ηεχρ ε, λ α αιιάμνπλ ηεχρ ε πνπ ππήξραλ, λα μεθηλ ήζν πλ
θάπνηνη δηαγσληζκνί, κέλν πλ απφ πίζσ αθφκα πάξα πνιιέο
ηξνπνπνηήζεηο πν π πξέπεη λα γ ίλνπλ, ππνπξγηθέο απνθάζεηο,
δηαηάγκαηα, εγθχθιηνη.
Υάλνπκε ζπλ έρεηα ρξφλν. ηε ρψξα απηφ πνπ δ ελ έρνπκε
θαηαιάβ εη είλαη φ ηη παληνχ πξέπεη λα ππάξρεη έλα ρξνλν δηάγξακκα θαη
ζα πξέπεη λα ηεξείηαη. ηαλ κέλν πκε πίζσ, πήγα ζην  Α ΣΔ πξφζθα ηα
θαη ην έρσ πεη θαη ζηελ πξν εγνχκελ ε γεληθή ηνπ ζπλ έιεπζε,
πηζηεχν πλ φηη αθφ κα ζα εθηεινχλ δ εκφζηα έξγα θαη ζην κέιινλ. Μα
δελ ζα ππάξρνπλ ρξήκαηα.  πλ ερίδν πλ λα πηζηεχν πλ φηη θάπνπ ζα
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γελλάκε ρξήκαηα θαη ζα θάλνπλ έξ γα φπσο ήηαλ ηα παιηά δεκφζη α
έξγα.
Γελ θαηα ιαβαίλνπλ φηη πιένλ ε ρξ εκαηνδφ ηεζε είλαη θαηά ην
κνληέιν α πην χ πν π νλνκά ζηεθε, ην ιέσ ζαλ παξάδεηγκα, ην παθέην
Γην χλθεξ. Γειαδή ζα ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ πξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, απφ θάπνην πο θνξ είο, απφ ηελ Παγθφ ζκηα
Σξάπεδα , απφ θάπνηνπο άιιν πο θνξ είο θαη ζα πξέπεη ηα έξγα λα είλαη
βηψζηκα, δειαδή λα ππάξρν πλ νη κειέηεο θφ ζην πο νθέιν πο, λα
θαίλεηαη φηη ην έξγν βγαίλεη, δελ κπαίλεη γηα λα κπνξεί λα
ρξεκαηνδ νηεζεί θα η επνκέλσο έηζη ζα είλαη ηα ρξήκαηα άξα ζα πξέπεη
λα θάλνπκ ε ηηο α παξαίηεηεο ελ έξγεηεο λα σξηκάδνπλ φιεο α πηέο νη
δηαδηθαζίεο ησλ κ ειεηψλ ή ησλ δηα δηθαζηψλ πν π ζα πξέπεη λα γίλεη
γηαηί θάπνηα ζηηγ κή ζα ζηακαηήζν πκε θαη ζα μεθηλ ήζν πκε απφ ην
κεδέλ λα βξ νχκ ε π σο ζα ρξεκαηνδ νηήζν πκε λέα έξγα.
Κιείλ νληαο κε απηφ γηα λα κελ επεθηαζψ πεξηζζφ ηεξν , ζα έιεγα
φηη α πηά πν π ζα πξέπεη λα ζπδ εηήζν πκε είλαη πσο ζσξαθίδνλ ηαη
νξηζκέλα δ εηήκα ηα βησζηκφηεηαο ην π θιάδν π ησλ Μεραλ ηθψλ ν νπνίνο
πάεη παξέα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξ αο, επνκέλσο είλαη γηα ηνλ θνηλφ
ζηφρν φρη γ ηα λα βνεζ ήζν πκ ε απιά έλαλ θιάδν θαη ην π Σ ερληθνχ
Δπηκειεηεξίν π έηζη ψζηε λα πάκε κπ ξνζηά.
Αο αθήζν πκ ε ηα εθινγηθά καο πίζσ θαη αο ηα ζπδ εηήζνπκε φ ηαλ
έξζεη ε ψξα, φ ηαλ ιχζν πκε φ ια απηά ηα ζνβαξά δεηήκαηα. Παξφιν
πνπ ζαο είπα φ ηη ε άπνςή κνπ θαη ην μέξεη ν πξν εγνχκ ελνο Πξφ εδξνο
ηνπ Σ.Δ.Δ. απφ δπν αληηπξν ζσπείεο πίζσ ήηαλ φ ηη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζ εί απηφ γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο ζηξ εβιψζεηο θαη πξνζβάιεη
θαη φιν ηνλ θιάδν ησλ Μεραληθψλ ε δηαδηθαζία πν π α θνιν πζν χκε γηα
λα βγάινπκ ε φξγαλα κεηά απφ έμη θαη νθηψ κήλ εο.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε.
Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Τπν πξγέ Τπνδνκψλ θαη
Μεηα θνξψλ, θχξηε πξψελ Πξφ εδξε ηνπ Σ.Δ.Δ . Υξήζην πίξηδε έρεηε
ην ιφγ ν.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Κχξη ε Πξφ εδξε, θπξία Πξφεδξ ε, α γαπεηφ πξνεδξ είν θαη αγαπεην ί
ζπλάδειθνη. Έρν πκε λα ηα πνχκ ε ηξ ία ρξφληα πεξίπν π απφ ηηο αξρέο
ηνπ ’15. Σξία ρξ φ ληα πνπ αλ κ εηαθεξφκαζηαλ κ ε έλα κ αγηθφ ηξ φπν ζα
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βιέπακε φηη ήηαλ θαη ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ν θιάδνο ησλ
Μεραλη θψλ ζην κ έγηζην βαζκφ απαμίσζεο. ρη επαγγεικαηηθήο κ φλν
χιεο, ζεζκηθήο απ αμίσζεο.
Καη είλαη θαιφ λα δνχκε ηη έρ εη γίλεη απηά ηα ηξία ρξφληα, λα
θάλνπκ ε έλαλ κίλη απνινγηζκφ ζε ζρέζε κε ζέκ αηα πνπ ηα
ζπδ εην χζακ ε ζηελ αίζνπζα ηεο Αληηπξνζσπείαο ην π Σ.Δ.Δ. θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ησλ ζ εζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π ζε
φιε ηελ Δ ιιά δα πεξίπνπ απφ ηνλ θαηξφ πνπ ν Νίθνο ν Βνχηζεο έιαβ ε
ηελ άδεηα ά ζθεζεο επαγγέικα ηνο θαη ιχζεθαλ ιίγν θα ηξφ κεηά α θνχ
παξέδσζε ηελ άδ εηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κηαο θαη βγήθε ζηε
ζχλ ηαμε. Έηζη λα ηα ζπκ εζνχκ ε.
Σν πξψην πνπ απνηειν χζε θαη κεγάιν θφ ιιεκα γηα λ α
εμνξζν ινγηζηεί ν θιάδνο θαη ην επάγγεικα είλαη ην ζέκα ην π
δηπιψκαηνο ην π κ εραληθν χ ζε ζρ έζε κ ε ην πηπρίν ησλ Σ.Δ.Η. Αλ ην
ραξαθηεξίζν πκε b achelor ην πηπρίν ηνπ Σ.Δ.Η. γηα φ ια ηα Σ.Δ. Η. θαη
γηα φια ηα ηκ ήκαηα πνπ ππήξραλ ζηε ρψξα.
Έλα ζέκα πνπ ν παιαην θνκκα ηηζκφο έπαημε γ χξσ ζηα 35 ρξφληα
γηα λα θάλεη θνκκαηηθν χο κεραληζκ νχο, λα δνπιεχεη επί ηεο νπζίαο
ηνπο απνθνίην πο ησλ Σ.Δ.Η. γηα λα κ πνξέζεη λα ην πο έρ εη φκ εξνπο θαη
λα έρεη ηελ ΔΔΣΔ Μ ζαλ καγαδάθη ζπγ θεθξηκέλ σλ βν πιεπηψλ γηα λα
αλαπαξάγνληαη αλά ηελ Διιάδα αλαπαξάγνληαο φκσο θαη έλα ζηξεβ ιφ
ζεζκη θφ πιαίζην ζην επάγγεικα ην π κεραληθν χ.
Λχζ εθε, αλ ην μέξεηε, γηαηί δηάβαζα θαη ηελ εηζήγ εζε γηα ην
ζεζκη θφ πιαίζην αιιά γχξ σ απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ π ξνρσξήζεη θαη
απαζρνινχζαλ ην πο Μεραληθνχο 40 ρ ξφληα δελ άθν πζα θάηη.
Λχζ εθε ζην ζχλν ιν ην π; ρη. Γελ ιχζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ πν ιχ
απιά γηαηί έρνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ην πο απνθνίηνπο Σ.Δ.Η.
θαη ηη ζα θάλν πκ ε απφ εδψ θαη πέξ α γηα λα δηαζθαιίζνπκ ε φ ηη ζηε
ρψξα καο ζα έρνπκε κηα αμηφπηζηε ηερληθή ππξα κίδα ηερληθψλ
επαγγεικάησλ θαη ζα ην πνχκ ε ζηε ζπλέρ εηα απηφ.
Άξα ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ηφ ζν απφ ην Τπνπξγείν Τ πνδνκψλ
πνπ έρεη ην πια ίζην, ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ην π
επαγγέικαηνο, απφ ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο είλαη ζ ηελ θαηεχζπλ ζε λα έρνπκε κ ηα βαζκίδα επί ηεο ν πζίαο
ηξηην βάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Μ ερ αληθψλ θαη λα
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ρηίζν πκ ε απφ εθεί θαη θάησ απηφ πνπ ιείπεη πξαγκαηηθά ζηε ρψξα,
δειαδ ή εξγνδ εγν χο, ηερλίηεο θαη φ ια ηα ππφ ινηπα.
Αλ θάλν πκε κηα π ξαγκαηηθή θ α ηαγξαθή α πηή ηε ζηηγ κή γηα ηα
ηερλη θά επαγγέικαηα ζα δνχκ ε απηφ πνπ δηαπηζηψλακ ε γηα δεθαεηίεο
φηη έρνπκ ε αλάπνδε ππξακίδα. Έρ νπκ ε πεξηζζφ ηεξν πο δηπισκαην χρν πο
Μεραλη θνχο θαη ηερλνιφγν πο Μ εραλ ηθν χο φρη απιά απφ απην χο πνπ
ρξεηάδεηαη ε ρψξ α, πνιιαπιάζηνπο, αιιά απφ ην πο ηερλίηεο γηα λα
θάλνπκ ε ηα έξγα. Δ, απηφ είλαη έλα ζηξεβ ιφ κνλ ηέιν.
Σν δεχηεξν πνπ ην ζπδεην χζακε επ ίζεο δεθαεηίεο ζα λ θιάδνο
θαη βιέπσ εδψ εξ σηθέο θν ιν θνηξ σλ έτθεο κνξ θέο ην π δ εηήκαηνο, είλαη
ν ζπλάδειθνο Κξεκαιήο θαη άιινη, είλαη ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ.
Δθδφζ εθε, βγ ήθε ην θείκελν ην π πξνεδξηθνχ δηαηάγ καηνο γηα
φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ, πφζν θαηξφ ην ζπδεην χζακ ε
Σψληα; Πνιιά ρξφ ληα. Θα έβγαηλε θα η ε Μνξνπν χιν π ζηε ζχληαμε θαη
κάιηζηα βγήθε κε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγα ζία ην π Τπ νπξγείνπ, ην π
Σερληθνχ
Δπηκ ειεηεξ ίνπ,
ησλ
εθπξνζψπσλ
ηνπ
Σ ερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ θαη ην π πνιπηερλ είνπ
θαη ησλ πνιπηερ ληθψλ ζρνιψλ κ ε πνιχ κεγά ιε ζπλαίλεζε, κε
ζπλ ηξηπηηθή ζπλαίλεζε ζα έιεγα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ α λαγλσξί ζηεθαλ
ηξεηο λ έεο εηδηθφηεηεο πνπ εθθξεκ νχζαλ επίζεο γηα δεθαεηίεο. Σν αλ
ππάξρνπλ ή αλ δελ ππάξρνπλ, ηη επ αγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζα έρνπλ
θαη φιν ην ππφινηπν πιέγκα.
Καη ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ, κν π δίλεηε ην δηθαίσκα εκέλα λα
κπσ ζε απηφ ηνλ π εηξαζκφ, λα επαλέξρεηαη ην ζέκα αλ αγλψξηζεο δχν
λέσλ αθφκ ε εηδηθν ηήησλ ζηελ εηζήγ εζε πνπ έιαβα, ηελ άπνςή κνπ ηελ
μέξεηε. Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην νθείιεη σο ν αξκφδηνο ζεζκηθφο
θνξέαο λα πεη πνηεο είλαη θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο λέαο
εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ ρσξίο φκσο θαηά ηε γλψκ ε κν π λα μεπ εξάζεη
ηελ απφ θαζε ηεο πλφδν π ησλ Πξ πηάλεσλ θαη ησλ Κν ζκεηφξσλ ησλ
πνιπηερληθψλ ζρ ν ιψλ πνπ θαζφξηδ ε πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηκήκα ηνο κηαο πνιπηερληθήο ζρνιήο.
Καη κέζα ζε α πηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα δχν ηκ ήκαηα κ άιινλ
πνπ δηάβαζα ζηελ εηζήγεζε κάιινλ δελ είλαη. Καη κ ηιάσ γηα ην πο
Μεραλη θνχο νηθνλ νκίαο ζηε Υίν θαη ην ΔΜ ΦΔ ζην πν ιπηερλ είν.
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Σν ηξίην, απηφ είλ αη πξνζσπηθή κν π θξίζε, δελ είλαη θξίζε ην π
ππνπξγν χ. Δάλ ην Σερληθφ Δπηκ ειεηήξην θαη νη πξ πηάλεηο πνπλ φ ηη
είλαη έλα ηκ ήκα πξαγκαηηθά πνιπηερληθφ ζα ππαθν χζνπκε σο απινί
ζηξαηη ψηεο ζηνλ Σ ερληθφ θφ ζκν.
κσο λα ζπκεζ νχκε πφζεο αληηπξν ζσπείεο, ήηαλ ν Γηάλλεο ν
Κπξηαθφπνπινο Π ξφεδξνο , ν ακπ εζάτ πην παιηά, ν αββίδεο,
δηαιχζ εθαλ γηα ην αλ ζα αλαγλσξηζηνχλ νη ηξ εηο λέεο εηδηθφηεηεο σο
βαζηθέο εηδηθφ ηεηεο; Έηζη γηα λα κελ ηα μερλάκ ε.
Σν ηέηαξην είλαη ην ζέκα πνπ επίζεο ζπδεην χζακ ε θακηά 40αξηά
ρξφληα ησλ κ εηξ ψσλ. ηαλ αλέιαβ ε ε Κπβ έξλ εζε ην π Αιέμε Σ ζίπξα
εθεί πν π βξ ήθακ ε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ρψξαο γηα ην επάγγεικ α ην π
κεραληθν χ ήηαλ ζην αλ ζα θαηαξγεζεί γηαηί απηφ δεηνχζαλ νη ζεζκν ί ε
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ην λα κελ
ππάξρνπλ κ εηξψα ηειείσο, θαζφ ινπ. Καη βέβαηα ην λ α κελ ππάξρεη
θαζφιν π απηφ πν π είρακ ε ζην κπα ιφ καο ε ηερληθή δηαβ άζκηζε, ε
επζ χλε, ν ξφινο πνπ πξέπεη λα παίδεη θαλέλαο ζεζκηθά γηα λα
παξαρζεί έλα έξγν.
Πνπ είκαζηε ζήκεξα.
ήκ εξα είκαζηε ζην λα έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί ηα κ εηξ ψα, λα ππάξρνπλ, λα κελ ζπδ εηείηαη θαλ αλ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή φρη, α ιιά θαιφ είλαη
ε νη θνγέλ εηά καο εδψ ην Σ ερληθφ Δ πηκειεηήξην λα καο πεη αλ πξέπεη
λα είλαη ε άδεηα γηα ηελ αχμεζε επαγγέικαηνο έηζη φπσο είλαη.
Γειαδή θαιφ είλαη λα ην ζεζκνζεην χκε, θαιφ είλαη λα ην
αλαβαζκίδνπκε θαη εκείο γηα λα κελ απαμηψλνπκ ε θα η ην επά γγεικα
θαη ην θνξ έα καο.
Βγήθε ην πξν εδξηθφ δηάηαγκα γηα ηα κεηξ ψα, είλαη θαη απηφ ζην
πκβν χιην ηεο Δπηθξαηείαο, νιν θιεξ ψζεθε απφ ην  ηΔ απφ φηη ιέλ ε νη
πιεξν θνξίεο φπσο είλαη θαη νξζνινγηθφ λα γίλεη ε εμέηαζε ην π
πξνεδξηθν χ δηαηάγ καηνο γηα ηα επαγγεικαη ηθά δηθαηψκαηα θαη ζηε
ζπλ έρεηα ζα εμεηά ζεη ην ηΔ γηα λα εθδνζεί ην πξνεδξ ηθφ δηάηαγκα γηα
ηα κεηξψα.
Καη ζεζκνζ εηήζ εθε ζην λφκν γηα ηα δεκφζηα έξγα. Μηα άιιε
ινγηθή, έλαο νξζν ινγηθφο ηξφπνο γηα ην ηη κεηξψα ζα έρνπκ ε. Β ιέπσ
ηνλ Γξεγ νξφπνπιν , ν  εξαθίδ εο πν π είλαη; Γελ είλαη εδ ψ. Σ νλ Γηάλλε
ηνλ Κ πξηαθφπνπιν θαη άιιν πο. Πξ έπεη λα ζπδεην χζα κε 700 ρξφληα
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πεξίπνπ 7 δηαθνξ εηηθέο εθδνρέο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ην ΜΚΔ.
Μεηξψν Κα ηαζθεπαζηψλ Ηδησηηθψλ Έ ξγσλ. Ξχιν εδψ κέζα πνιχ.
Σψξα φκσο ζ εζκν ζεηήζεθε ην ΜΚΔ θαη ζεζκνζεηήζ εθε ζηα ίδ ηα
κεηξ ψα πνπ ζα έρ νπλ ηα δεκ φζηα έξ γα, ζηα ίδηα. Γηαηί δελ κπνξν χκε
λα θηλνχκαζηε ζηε ινγηθή ην π εκ θπιίν π πνιέκνπ ηνπ 1 949, ην π
δηαρσξηζκν χ ην π επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθν χ, ην π δηαρσξηζκν χ ησλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ αλ είλαη δ εκφζη α ή αλ είλαη ηδ ησηηθά.
Γειαδή δελ είκα ζηε ζηελ επνρ ή πνπ δεην χζε θάπνηνο ραξηί
θνηλσλη θψλ θξ νλεκάησλ γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεκ φζηα έξγα φπσο
έγηλε ην ’ 49 θαη δ ηαρσξίζηεθαλ ηα κ εηξ ψα δεκ νζίσλ έξγσλ. Δίηε ηα
αηνκηθά είηε ηα εηαηξηθά. Μάιινλ μεπεξάζηεθε απ ηφ. Παξφηη πνιινί
ζέιν πλ λα ηελ επαλαθέξνπλ απηή ηελ επνρ ή κ ε γξαθηθφ ηξφπν, δελ
μέξσ πνηνη ζα έξζ νπλ αχξην εδψ πέξα κε ριακχδ εο θαη ζάξηζεο θαη
άινγα.
Ση πξνβιέπν πλ ινηπφλ ηα λέα κεηξψα; Πξνβιέπνπλ ηα αηνκηθά
πηπρία, ηα κεηξψα εκπεηξίαο δεια δή ην π θαζέ λαο καο είηε είλαη
κειεηεηήο, είηε είλαη θα ηαζθεπαζηήο γηα ηί δ ελ ππήξραλ ησλ
κειεηεηψλ, ήηαλ ζε έλα κεηξψν κε ηηο εηαηξίεο. Καη πνηνο ζα αλαιάβεη
γηα ινγαξηαζκφ ηεο πνιηηείαο λα ηα θάλεη α πηά; Οη αξκφδηνη θνξείο.
Καη ν θχξ ηνο θνξ έαο πνπ κπνξεί λα θάλεη απ ηά ηα κεηξψα είλαη ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην, αλ κπνξεί φκ σο.
Αλ δειαδή μεπεξά ζεη ηνλ εα πηφ ην π θαη κπνξ έζεη πνηνηηθά λα
θάλεη ηε δν πιεηά πνπ φθεηιε λα θάλεη απφ ηφηε πν π ηδξχζεθε, ηελ
έθαλε κέρξη ην ’4 9, ζηε ζπλ έρεηα λα κελ πσ ηψξα ηη θάλακε θαη εγψ
καδί.
Άξα ζα πξέπεη ην Δπηκειεηήξην γηα λα είλαη, πξαγκαηηθά λα
είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο θαη λα παίμεη ην ζεζκηθφ ην π
ξφιν λα κ ελ ην ιέκε κ φλν αιιά λα ην θάλνπκ ε θηφ ιαο. Καη άξα ε
πνηνηηθή ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ζηα αηνκηθά καο πηπρία, ζηα π ηπρία
εκπεηξίαο κειεηεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ ζα ηα ηεξ εί ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην. Έρ σ κηιήζεη θαη κε ην ΓΔ ΧΣΔΔ θαη κε άιινπο
επηζηεκνληθν χο θιάδνπο, θα ιφ είλ αη λα ζπλεξγαζηείηε γηα λα ηα
ηεξ είηε φ ια εδ ψ πέξα ζε ζπλ εξγα ζία κε ηηο άιιεο επηζηεκνλ ηθέο
εηδηθφηεηεο.
Πνηνη κπαίλν πλ ζε απηά ηα κ εηξψα εκπεηξίαο εθηφο απφ ηνπο
ειεχζ εξνπο επαγγεικαηίεο; Ζ απάληεζε είλαη φιν η. ινη. Γειαδ ή
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θαη νη ζπλάδειθνη πνπ απαζρνιν χληαη κε εμαξ ηεκέλ ε ζρέζε εξγαζίαο
αιιά θαη νη δεκφ ζηνη ππάιιεινη γηα λα κπνξέζνπκ ε λα έρνπκε έλα
ζχζηεκα α μην ιφγ εζεο θάπνηα ζηηγκ ή θαη ζην δεκφ ζην πνπ δελ ζα
βαζίδεηαη φπσο βα ζηδφηαλ ζην παξειζφλ κε ην πνηνο είλαη ν θίινο ηεο
πνιηηη θήο εγ εζίαο νχηε ζα βαζίδ εηα η φπσο είλαη ζήκ εξα ην ζχζηεκα
αμηνιφγ εζεο πν π ζ α γίλεη ζηα θιαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δ εκνζίνπ
ππαιι ήινπ θαη φρη ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεκφ ζην π
ιεη ην πξγνχ πν π είλ αη ν δηπισκαηνχρν ο Μεραληθφο.
Καη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηνρ πξψλνπκε ην επάγγεικα ην π
δηπισκαην χρν π κ εραληθνχ κέζα ζην δεκφ ζην, ην ξφ ιν ην π κέζα ζην
δεκφζην. Σν λα επηβιέπεη θαη λα εγθξίλ εη ηε κειέηε ή ηελ θα ηαζθεπή
κέζα ζην δεκ φζην ν δηπισκαην χρνο Μεραληθφο δηαβαζκηζκέλα φπσο
γίλεηαη θαη ζηηο εηαηξίεο έμσ θαη φρη έλαο ππάιιεινο πνπ απιά είλαη
δεκφζηνο ππάιιεινο φπσο γηλφ ηαλ ζε πιήζνο ηερληθψλ ππ εξεζηψλ,
πνιενδνκ ηψλ θαη αιιν χ.
Καηνρπξψλνλ η αη ηα κεηξψα ησλ εηα ηξηψλ ζηε ζπλέρ εηα θαη ησλ
κειεηεηη θψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη βέβαηα ην πάγην αίηεκα
πνπ είρ ε ν ηερληθφ ο θφζκνο ηα κ εηξ ψα ησλ ηερληηψλ ν η νπνίνη πξέπεη
λα αλήθνπλ ζην κεηξ ψν, λα είλαη αδεηνδν ηεκ έλνη ή π ηζηνπνηεκ έλνη
αλάινγα κε ην α λ ην επάγγεικά ην πο έρεη επζ χλ ε γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. Καη απηά, δελ μέξσ αλ γειηέκαη εγ ψ, ηα
ζπδ εην χζακ ε θαη ηα δηεθδ ηθν χζα κε 40 ρξφληα θαη δελ είραλ
ζεζκνζεηεζεί πν ηέ.
Καη είλαη ν ξφ ινο πνπ πξέπεη λα παίμεη ην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηήξην
θαη γηα ηνπο ηερλίηεο. Δπεηδή ην ζέκα είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Σν
πέκπην πνπ ζεζκν ζεηήζεθε ήηαλ επίζεο αίηεκα γηα λα μέξν πκε ηη καο
γίλεηαη, είλαη ην εληαίν κ εηξ ψν κ ειεηψλ θαη έξγσλ, δεκφ ζησλ θαη
ηδησηη θψλ. Δίλαη ην ειεθηξνληθφ εκ εξνιφγην ην π έξγν π γηα λ α μέξνπκε
πνπ απαζρνιείηαη ν θαζέλαο απφ εκάο, πνηα δνπιεηά έρ εη αλαιάβεη κηα
κειεηεηη θή ή κηα εξγνιεπηηθή εηαηξ ία, κε πνηα δηαδηθαζία, ζε πνηα
θάζε είλαη, πνηνο είλαη ν ππεξγνιά βνο, πσο παίξλεη κηα δνπιεηά ν
Σξηάληνο θαη δίλ εη ππεξγν ιαβία ζην δηπιαλφ ηνπ γηα λα θαιπθζ εί ν
δηπιαλφο ην π ελλν ψ.
ια απηά ινηπφλ ηα ζηξεβ ιά, γ θξίδ α ζεκ εία πν π γηα ρξφληα ηα
είρακε κέρξ η θαη ζε πνηα εξγνηάμηα είλαη ηα κεραλήκα ηα ηέινο. Καη
ζεζκνζεηήζεθαλ θαη ηξέρν πλ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.
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Μέλεη λα ζεζκνζεηεζ εί θαη ζα ην δείηε πάξα πνιχ ζχλ ηνκα ζην
επφκελν λν κνζρ έδην ηα δ εκφζηα έξγα , έρεη βγεη ζηε δ ηαβνχιεπζε. Σ ν
παξαηεξεηήξ ην
πξνδηαγξαθψλ ηερλ ηθψλ εξγαζηψλ θα η πιηθψλ θαη
βέβαηα αθν ιν πζήζ εθε ην εζληθφ κ εηξψν ππνδνκψλ γηα λα ζηξέςν πκ ε
ην επάγγεικά καο φρη κφλν ζηε κ ειέηε θαη ζ ηελ θα ηαζθεπή α ιιά ζηε
ιεη ην πξγία θαη ηε ζπλ ηήξ εζε θαη ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ αιιά θαη φισλ
ησλ έξγσλ ππνδνκ ήο κε ζπγ θεθξηκ έλ εο δηαδηθαζίεο, πξ νδηαγξαθέο θαη
ηξφπνη.
Καη εθεί είλαη έλα ο δεχηεξνο κεγά ιν ο ξφινο πνπ νθείιεη θαηά ηε
γλψκε κν π ην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηή ξην λα ππεξ εηήζεη. Να πξνηείλ εη
πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκν χο θαη πνιιά άιια. πσο έρεηε δηαπηζηψζεη
φηαλ ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξ ην έθαλε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ
εμνη θνλφκ εζε ελ έξ γεηαο άλνημε έλα κ εγάιν πεδίν ζην επ άγγεικα, φηαλ
αθνιν χζεζε άιιεο ινγηθέο θαη δηαδηθ αζίεο ζέξλ εηαη ε ρψξα αθφκα γηα
ην αλ ζα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ γηα λα κπνξεί λα ππνινγίζεη
απηά πνπ πξν βιέπεη ν λ ένο θαλνληζκφο γηα ηελ εμνηθνλφκ εζε
ελέξγεηαο κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο θαη ζην επάγγεικα θαη ζηελ
αλάπηπμε θαη ζε α πηά πν π νθείινπκ ε λα ηεξ ήζν πκ ε.
Έλαο άιινο ηνκέα ο πνπ ηνλ δηεθδηθνχζακ ε θαη κε κεγάιε αλ
ζέιεηε ζπλδηθα ιηζηηθή ηζρχ γηα ην πο Μεραληθνχο ήηα λ νη δεκφζην η
ππάιιεινη. Αλ ζπκ άκαη θαιά ζεξλφκ αζηαλ ζηα δηθαζηήξηα γηα ην πψο
ζα αμηνινγεζν χλ, πσο ην 20% είλαη άρξεζηνη, πσο δελ ζα η εξνχζακε
κέζα ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ην λφκν ηεο αμην ιφ γεζεο ην π θ.
Μεηζν ηάθε.
ήκεξα γηα ην πο δ εκνζίνπο ππαιιήινπο έρ νπκ ε πάεη ζε κηα άιιε
ινγηθή. Έρν πκε π άεη ζηε ινγηθή ησλ κεηξψλ ησλ ηερλ ηθψλ εηαηξηψλ,
αλ έρνπλ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ λα επηβιέςν πλ κ ειέηεο θαη έξγα, αλ
έρνπλ πιηθν ηερληθή ππνδν κή. Δπαλ ήιζε ην 6 ηνηο ρηιίν ηο πνπ ην είραλ
πθαξπάμεη απφ ηνπο δεκ νζίν πο ππαιιήιν πο θαη ζ α αλαιάβεη ηε
δηαρείξηζή ηνπ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηε δ ηαλνκή ηνπ.
Άξα κηα ζεηξά απφ πξάγκαηα πνπ καο απαζρνινχζαλ πά λσ απφ
ηηο
κη ζέο
ζπλ εδξηάζεηο
ζηελ
Αληηπξνζσπεία
ηνπ
Σ ερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π έρ ν πλ ιπζεί. Καη ζα πάκε ζην ππφ ινηπν 20% ηψξα.
ην αζθαιηζηηθφ θαη ζην επάγγεικα.
Δπεηδή ζαλ Πξφεδ ξν ηνπ Σ.Δ.Δ. κ έιν ο ηεο παξάηαμήο κνπ κε έρ εη
ραξαθηεξίζεη ζα λ ηνλ αξρεγφ ησλ γθξ νππν χζθνισλ απφ ηηο
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θηλεηνπνηήζεηο π νπ θάλακε θαη ν ηφ ηε Τπνπξγφ ο Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ν θνο Βξνχηζεο ζηε Βν πιή κε ραξαθηήξ ηζε σο θαηαιεςία
Τπνπξγφ.
Ζ θχξηα αξρή θαη ην θχξην αίηεκα πνπ ππ ήξρε απφ ην λ ηερληθφ
θφζκν ήηαλ έλα, φηη δελ κπνξ εί λα πιεξ ψλεη ν άλεξγνο, ν
απηναπαζρν ινχκ ελ νο κε κηα ακνηβή εχινγ ε, ν κηζζσηφο θαη ν
κεγαινκ ειεηεηήο ή ν κ εγαινζπληα μηνχρνο ηα ίδηα.
Σν πξψην αίηεκα πνπ είρακε ήηαλ λ α πιεξψλ νπκ ε αλα ινγηθά ηηο
εηζθνξέο καο. Θ α πάκε θαη ζηνλ Καηξνχγ θαιν, ζα πάκε θαη ζην
ζήκ εξα ζπλάδε ιθε.
ΠΑΡΔΜ ΒΑΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΦΩΝΟ
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ κελ ηνλ δηαθφπ ηεηε. Έρεη ζεκαζία λα αθνχζνπκ ε ηνλ
Τπνπξγφ. Μ ελ ηνλ δηαθφπηεηε.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
πσο ζπκάζηε, κπ νξψ λα θάηζσ ηξεηο κέξεο θαη λα ζπδεηάκ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, δ ελ έρεηε ην ιφγν ηνλ έρεη ν Τπνπξγφο.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Με αθν χγαηε ηφζα ρξφληα ζχληξν θε απφ ηελ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΟΝΗ ΚΖ,
ζα καο αθνχηε ά ιια ηφ ζα ρξφληα. Ση λα θάλνπκ ε, ππάξρεη ζηηο
δεκν θξαηίεο πιεηνςεθία θαη κ εην ςεθία. Θα πάκε θαη ζην 80 %
αλαζθάιηζηνη.
Αλ ζπκάκαη ιν ηπφ λ θαιά γηαηί εζείο ηφ ηε ζηελ αξρή, ληξνπ ή
μαλά πεο ην, αιιά αλ ζπκάκαη θαιά φ πσο γηλφηαλ θαη ζε θάζε κ εγάιν
αγψλα ε Π ΑΝΔΠΗ ΣΖΜΟΝΗ ΚΖ ζηηο αξρέο ζηηο θηλ εηνπνηήζεηο δ ελ
ζπκκ εηείρε. Μεηά εξρφηαλ. Καη κηιάσ γηα ηνλ α ζθαιηζηηθφ καο
ηνκέα.
Κος ……….. :
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
ρη, απηά κνπ ηα έκαζε ν Νίθνο εδ ψ. Ναη, πάκε παξ αθάησ.
Σ η λα
θάλνπκ ε, ππάξρεη ε κεγάιε πξννδ επηηθή παξάηαμε, ππάξρνπλ θαη
θάπνηνη πνπ ηε ζ έινπλ κ ηθξ ή. Ση λα γίλεη ηψξα, ζπγλψκε γηα απηφ,
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ηαπεηλά απφ ην πο ζπλ ηξ φθνπο ην π Κ ΚΔ αιιά ζα ην π ξνρσξήζν πκε.
Ση λα θάλνπκ ε.
Δίπακε, ην πξψην θαη θχξην αίηεκα ινηπφλ ήηαλ απηφ. Καη ζηνλ
αληίπνδα απηήο ηεο αξρήο είραλ έξζεη νη πξνεγν χκ ελνη λφκνη ην π
αζθαιη ζηηθν χ θαη είραλ θαηαξγ ήζεη ηηο αλαινγηθέο εηζθνξ έο. Δίραλ
θαηαξγήζεη ην 2 ηνηο ρηιίνηο ησλ εξγ νιεπ ηψλ, είραλ θα ηαξγήζεη ην 2%
ησλ κ ειεηεηψλ, ην 2 ηνηο ρηιίνηο αλ ζ πκάκαη θα ιά ησλ εξγνιεπ ηψλ θαη
καδί κε απηά είραλ θαηαξγήζεη θαη ην πο πφξνπο ηνπ Σ ερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π.
Καη απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πο ζπλ ηξ φθν πο ηνπ ΚΚ Δ αιιά ζην πο
ζπλαδέιθνπο απφ ηε Ν έα Γεκν θξαηία, είλαη φηη θάλεηο ζα ην ιάβεηο
θαξδηά κελ ζε πν λέζεη. ηαλ θαηα ξγνχληαλ απηά ηα πξάγκαηα δελ
είρακε ν χηε απφ ην πο ζπλαδέιθν πο πνπ κεηείραλ ηφηε ζηελ Κ πβέξλ εζε
θαη ζηηο θνηλνβν πιεπηηθέο νκάδ εο πνπ ζηήξηδαλ ηελ Κπβ έξλεζε ηε
ζηήξημή ηνπο.
Λνηπφλ, ζηε ζπλ έρεηα δήζακ ε ην PSI, ηφηε ήζαζηαλ ζηηο
θηλεηνπνηήζεηο πνπ ιεειαηήζεθαλ πιήξσο ηα απνζεκαηηθά ην π
ηακείν π θαη ζηε ζπλέρ εηα είρακε ην κεγαιχηεξ ν, ηελ π ιεηνς εθία ησλ
ζπλαδέιθσλ Μ ερα ληθψλ φπσο είλαη θαη ζήκεξα, λα κ ελ κπνξν χλ λ α
θαιχςνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.
Τπήξρε φ κσο θαη κηα κεγάιε δηαθν ξά ζε ζρ έζε κ ε ην ζήκ εξα.
Πνιιά απφ ηα ηειέθσλα πνπ θάλακε θαζεκεξηλά θαη ζην ηακείν ρσξίο
λα βξίζθνπκ ε αλ ηαπφθξηζε φρη απφ ην Σ ΜΔ ΓΔ, απφ ην Δ ΣΑΑ ηφ ηε
θαη ηνλ θχξην  ε ιιηαλάθε κ ε ηνλ νπ νίν πνιιν ί απφ εκάο έρνπκε θαη
ζπλ ερίδνπκε λα έρνπκε δηθαζηηθέο δηαθνξέο ζε ζρ έζε κ ε ηηο ηφηε
θηλεηνπνηήζεηο, αιιά θαη ζηα λνζνθνκ εία ηεο ρψξαο ζε βαξηέο
πεξηπηψζεηο πφζν η ζπλάδειθνη Μ ερ αληθνί ζα κπνξν χζαλ λα θάλνπλ
ρεκεη νζεξαπεία γηαηί δελ είραλ ηε γλσζηή ζθξαγίδα ζην βηβ ιηάξηφ
ηνπο θαη γηα ηί ν θνο ειιηαλάθεο αξ ληφηαλ λα ηε βάιεη ην ΣΜΔ ΓΔ.
Γηαηί α πηά γηλ φλην πζαλ πξηλ απφ 2, 5 ρξφληα, δελ λ νκίδσ λα ηα μέραζε
θαλείο. Καη δ ελ ππάξρεη ζήκεξα α πηφ .
Δίλαη ζε κηα θαηεχζπλ ζε δ ηθαην ζχλ εο ην αζθα ιηζηηθφ ζχζηεκα
ζήκ εξα; ρη δ ελ είλαη ζε θακηά θαηεχζ πλζε δηθαηνζχλ εο. Π νιχ απιά
γηαηί νη Μ εραληθν ί θαη νη δηθεγφξν η εθηφο απφ απηφ π νπ πιεξψλν πλ
φινη νη ππφινηπνη επηβαξχλνληαη κε πνιχ κεγάιεο εηζθνξ έο γηα ην
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ΣΜΔΓΔ πν π είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ή γηα ην ηακ είν ησλ λνκ ηθψλ
θαη ησλ γηαηξψλ αλ ηίζηνηρα.
Καη πξέπεη λα βξν χκε ηξφπν πο γηα λ α εμνξζ ν ινγηζηεί φιν α πηφ
ην ζχζηεκα θαη ε επηβάξπλζε, ε πνζνζηηαία επηβάξ πλζε πνπ έρ νπλ νη
εξγαδφκελνη δηπισκαηνχρν η Μεραληθνί είηε είλαη κε ζρέζε εξγαζίαο,
κε φπνηα ζρ έζε εξ γαζίαο είηε είλαη ειεχζεξνη επαγγεικ αηίεο.
Γελ ηζρχεη απηφ β έβαηα γηα ηνπο αλ έξγνπο ή γηα ην πο ρακειά
ακεηβφκελ νπο πν π πξαγκαηηθά πιεξ ψλνπλ ειάρηζηα ζε ζρ έζε κ ε ην
παξειζφλ. Κάπνηα ζηηγκ ή λα θάηζν πκε λα δν χκε ηη π ιεξ ψλακε φ ινη
ην ίδην θαη ηη πιεξψλεηε ζήκ εξα αλ δελ ζέιν πκε λα θνξντδεπφκαζηε
κεηαμχ καο.
Λνηπφλ, πξέπ εη λα ηνλ β ξνχκ ε α πηφ ηνλ ηξφπν αιιά γηα λα ηνλ
βξνχκ ε απηφλ ην λ ηξφπν δελ είλ αη θαιφ λα ην αλαζέηνπκε ζην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο κφλν. Κα ιφ είλαη λα ππάξρν πλ ζπγ θεθξηκέλ εο
πξνηάζεηο θαη απφ ην Σερληθφ Δ πηκειεηήξην θαη απφ ηηο
ζπλδη θαιηζηηθέο ν ξγαλψζεηο γηα ην πψο ζα αληηκεησπ ηζηεί φρη φκσο
ζηε ινγηθή ην π λα επαλέιζνπκ ε ζην παιηφ ζηξ εβιφ ζχζηεκα
πιεξψλν πκ ε φινη ην ίδην.
Καη ν άιινο ηνκ έαο πνπ πξέπεη λα ζπδ εηήζν πκ ε γηα λα έρνπκ ε
έλα πγηέο αζθαιηζηηθφ ζχζη εκα είλαη λα έρνπκε εξ γαζία. Γηα λα
κπνξνχκε λα δίλν πκε π εξηζζφηεξεο εηζθνξέο α ιιά λα πέθην πλ θαη νη
εηζθνξέο θαη λα έρ νπκε θαη πγ εία ζην αζθα ιηζηηθφ καο . Γηα λα δ νχκ ε
ηψξα γηα απηφ. Πξηλ πέληε ρξφληα είρακε κηα θάζεηε κείσζε ησλ
ηδησηη θψλ έξγ σλ ηεο ηάμε ο ηνπ 97% -98%. Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην
έρεη ην ειεθηξνλ ηθφ ζχζηεκα ακν ηβψλ εδ ψ θαη α ξθεηά ρξφληα,
κπνξνχκε λα δν χκε κε αξθεηά κεγ άιε αθξίβ εηα ηη γ ηλφηαλ πξηλ 15
ρξφληα, ηη γηλφηαλ πξηλ 10 ρξφληα, ηη πξηλ 5 ρξφληα θαη ηη ζήκ εξα. Καη
λα βγάινπκ ε θάπνηα ζπκπ εξάζκα ηα.
Καιφ ζα είλαη λα καο ηα δψζεηε θαη εκάο απηά ηα ζην ηρ εία λα ηα
μέξν πκε. ηνπο θαηξνχο θξίζεο φκσο θαη ζε κηα απφ α πηέο ηηο θξίζεηο
ην Σερληθφ Δπηκειεηήξ ην ηδξχζ εθε θαη έπαημε ζεκα ληηθφ ηζην ξηθφ
ξφιν κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θα ηαζηξ νθή. Κ ιήζ εθε λα παίμεη δεχηεξ ε
θνξά έλαλ ηζηνξηθφ ξφιν κεγάιν κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη φρη
κφλν δελ ηα θαηάθεξε α ιιά κ ε ηηο ηφηε επηθξαην χζεο πνιηηηθέο
δπλάκεηο θαηφξζσζε λα ζηξ έςεη ηε ρψξα ζην πην ζηξεβιφ κνλ ηέιν
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αλάπηπμεο πνπ κ πνξεί λα ππάξρεη.
Γειαδ ή ζην δίπνιν Αζήλαο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ αληηπαξνρ ή.
Απηφ ην κνληέιν θαη θνηλσληθνί δ νγκαηηζκνί πν π πέξα ζαλ ζηελ
ειιελη θή θνηλσλ ία θαη έλαο απφ απηνχο είλαη φηη πξέπεη λα γίλνπλ
φινη Μ εραληθνί, δηθεγφ ξνη θαη γηαηξνί, έθεξ ε θαη ην δηθφ καο
επάγγεικα εδ ψ πνπ ην έθεξ ε.
Άξα αγαπεηνί ζπλ άδειθνη θαιφ είλα η θαη ηελ θάλνπκ ε απηή ηελ
πξνζπάζεηα κε ηνπο ηνπηθν χο θνξ είο, κε ηηο π εξηθέξεηεο, κε ηα
επηκειεηήξ ηα, κε ηνπο θνηλσληθν χο θνξείο, κ ε ηα θηλήκ αηα, ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην λα έρεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν θαη κηα ηδηα ίηεξ ε πξφ ηαζε
γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγ θξφ ηεζε ηεο ρ ψξαο θαη ηε δίθαηε
αλάπηπμε.
Γηαηί, θίιε Γηψξγ ν, δελ ζα ζπδεηήζνπκ ε αλ ε αλάπηπμε είλαη
δίθαηε ή άδηθε φ ηαλ έξζεη γηαηί ζα είλαη άδηθε. Γηαηί ζα ζηεξ ίδεηαη
κφλν ζηελ αγνξά αλ ην ζπδεηήζν πκ ε ηφ ηε. Ή ηψξα ζ α ζπδεηήζν πκε
θαη ζα απνθαζίζνπκε ζαλ ρψξα ηη αλάπηπμε ζέιν πκ ε, ζε πνηνπο ηνκ είο
ζα βαζηζηνχκε, πνηνη είλαη νη ηνκ είο πνπ ζέιν πκε λ α αλαπηχμνπκε
ηφπν-ηφπν, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκ αηα ηεο ρψξαο καο, πνηα ηεο θάζ ε
πεξηνρήο, ηη ζα θά λνπκε κε ην πο ρηιηάδεο επηζηήκ νλεο πνπ έρν πκ ε γηα
λα κελ είλαη έλ α θηελφ εμαγψγηκν πξντφλ αιιά λα είλαη έλαο
ζεκαληηθφο κ νριφο ζην λα θάλνπκ ε π αξαγσγηθέο δνκ έο ζηε ρψξα.
Πνηνο είλαη ν ζρ εδηαζκφο φρη γηα ην πο δξφκν πο θαη ηα δεκφ ζηα
έξγα αιιά γηα ηηο ππνδνκ έο πν π ππεξεην χλ απηέο ηηο παξαγσγηθέο
δνκέο πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα.
Απηά ινηπφλ πξέπ εη θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λα ηα ζπδ εηήζν πκ ε
θαη λα ηα ζπκθσλήζνπκ ε θαη ν θν ξέα ο πνπ έρ εη κεγά ιν βάξνο επζ χλεο
γηα λα έρεη κηα ηέηνηα πξφηαζε είλαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
Σψξα, επηκ έξν πο γ ηα ηα δ εκφ ζηα έξγα. Θ α ήηαλ πξαγκαηηθά θαιφ
γηαηί εί ρακε θελ φ ζαλ θιάδνο εθεί π άξα πνιιά ρξφληα, λα δηαβάδνπκ ε
ηνπο λφκν πο πνπ βγαίλνπλ θαη λα κ ελ απνηειν χλ ά ιινζη γηα θάπνηεο
νκάδεο πνπ ζέιν πλ λα ζπλερίζν πλ ηηο ζηξ εβιψζεηο πνπ είρακε, λα
ζηακαηάλε ηα έξγ α, λα κελ βγαίλνπλ δεκ νπξαζίεο θαη λα γίλνληαη
δηάθνξα άιια.
Ο λφκνο 4412 ηελ άιιε κέξα πν π ςεθίζηεθε, ηελ ά ιιε κέξα,
κπνξνχζε φπνηνο θνξέαο ήζειε λα βγάιεη δηαγσληζκφ . Γελ ππήξρ ε
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θαλέλαο ιφγνο λα πεξηκέλεηο ηε λέα ΓΖΤ γηα λα βγάιεη ηα πξφηππα
ηεχρε, έγηλαλ δηαγ σληζκνί ζην ελ δηά κεζν φπσο ήζειαλ.
Ση δελ είρ ε φκσο θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έγηλε α πηφ. Γελ
είρε δεθάδεο θαη εθαηνλ ηάδεο ππ νπξγηθέο απν θάζεηο, ήηαλ κ έζα
πεξαζκέλα. Γελ είρε θαη έγηλ ε ζε ρξφλν, ζε πνιχ κηθξφ ρξνλ ηθφ
δηάζηεκα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ησλ απεπζείαο αλ α ζέζεσλ γηα λα
κελ έρν πκε ηε ινγ ηθή ηεο δηαθήκηζεο ηνπ Ju mbo κε ην Ενξφ. Γειαδή
λα δίλεη έλαο Γήκα ξρνο, έλαο Π εξηθεξεηάξρεο ή ν Τπν πξγφο απεπζείαο
αλαζέζεηο ζην θίιν ην π ηνλ  ηνχλα ζε άπεηξ ν αξηζκφ φζν ήζειε. Ο χηε
κία, γηα απηφ είπα εζέλα γηα λα κ ελ θαηεγνξ εζψ.
Άξα ζηακάηεζε απηφ πνπ μέξ εηε φινη. ηακάηεζε θαη έλα
εξγαιεί ν πξαγκαηηθά ρξήζηκν ην ζχζηεκα κειέηε -θαηαζθεπή λα έλα
ζχζηεκα ζηεζίκαηνο έξγσλ θπξίσο βηνινγηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ
έξγσλ, ηα μέξεηε φινη πν ιχ θαιά. Σξεηο εηαηξίεο θάλ αλε ηηο κειέηεο
θαη ηξ εηο ηηο θαηα ζθεπέο ζε φ ιε ηελ Δ ιιάδα.
ηε κ ηα ηερλ ηθή ππεξεζία ε κ ηα εηαηξ ία έπαηξλε βαζκνινγία 100
θαη ζηε δηπιαλ ή έπαηξλε 5. Δθεί πν π έπαηξλ ε 100 έπαηξλε ηε δ νπιεηά
αιιά είρε θαη έθπ ησζε 1 %, 2%. Δ θεί πνπ έπαηξλε 5 δελ έπαηξλε ηε
δνπιεηά κε έθπησζε 70% . Σν Σ.Δ.Δ. ηα βξήθε απηά ηα ζηνηρ εία θαη ην
Σ.Δ.Δ. δηεθδηθν χζε γηα λα γιηηψζνπκ ε απφ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ην
ζχζηεκα κειέηε - θαηαζθεπή λα κελ είλαη έλα πεξηνξηζκέλν ζχζηεκα
δεκνπξάηεζεο
έξγσλ,
ζηεκ έλσλ
έξγσλ
ζηνπο
βηνινγηθν χο
θαζαξηζκν χο, αιιά λα είλαη έλα δηαθαλέο ζχζηεκα αμηνπνίεζεο ζε
φιν πο ην πο δ εκφζηνπο θνξείο.
Καη εθεί εηνηκάζηεθε ζε ρξφλ ν ξεθφξ ην ειεθηξνλ ηθφ ζχζηεκ α
γηα λα κπνξνχκ ε λ α έρν πκε αδηάβιεηεο επηηξνπέο θαη γ ηα λα γίλνληαη
ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ φισλ ησλ
δηαγσληζκψ λ θαη ησλ κειεηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο κ ειέηεο
θαηαζθεπήο θαη ζε φια ηα ππφινηπα.
Άξα ήηαλ έηνηκ ν λα εθαξκνζηεί, έηνηκ νο ηελ άιιε κέξα λα
εθαξκν ζηεί ν λ φ κνο. Έγηλαλ ζε ρξφλν ληε - ηε ηα ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα, αιιά πεξηνξίζακ ε θαη απηή είλαη κηα απφ ηηο ζπδ εηήζεηο
θαη ηηο δηαθσλίεο πνπ έρνπκ ε κ ε ηελ ΚΔ ΓΔ θαη αξ θεην χο δ εκάξρν πο
ηηο παιηέο θα θέο ζπλήζ εηεο ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ θαη άιισλ ηηλ ψλ
γηα λα βγαίλνπλ κειέηεο θαη έξγα.
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Θα ήζεια λα πσ φ ηη φλ ησο έρνπκε κ πεη ζε κηα άιιε επνρή, εδ ψ
θαη ρξφληα έρν πκε κπεη, ζηελ Διιάδ α δελ ην είρακε π αξαθνιν πζήζεη,
φηαλ νη λενθηιειεχζεξ εο πνιηηηθέο είραλ επηθξαηήζεη ζηελ Δ πξσπατθή
νηθνγέλ εηα. Δπνκ έλσο φια ηα έξγα ζα έπξεπε λα είλ αη βηψζηκα, ν
άθξαηνο λεν θηιειεπζ εξηζκφο ζηε νδεγία 17 θαη 18 ζην λφκν
Υαηδεδάθε δειαδ ή είρ ε απνζεψζεη ηε κεηνδν ζία θαη κφλν, φρη ηελ
ηερλη θή αμηνιφγ εζε μεζθίδνλ ηαο φια ηα ππφινηπα θαη ηα κεηξ ψα θαη
ηηο ηερλη θέο πξνδηα γξαθέο θαη ηα πάληα.
Γελ είκαζηε ζε α πηή ηε ζηηγκ ή ηψξα. Δπηπρψο δελ είκαζηε ζε
απηή ηε ζηηγκή, επηπρψο κπνξ έζακε θαη αλα ηξές ακε ηηο παιηέο
νδεγίεο θαη θαληά δνκαη ή εχρνκαη α λ ζέιεηε λα αλαηξ απνχλ θαη απηέο
νη ινγηθέο ζε επξ σπατθφ επίπεδν αλ ζέινπκ ε λα ππάξρεη Δπξψπ ε θαη
λα κελ κεηαηξαπεί ζε Κίλα.
Γηαηί πξ έπεη λα δεηο αλ έλα έξγν είλ αη βηψζηκν α ιιά δ ελ κπνξεί
λα είλαη πνηέ βηψζηκν έ λα θνηλσληθφ έξγν, δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ
βηψζηκν έλα αληηπ ιεκκ πξηθφ έξγν, έλα ζρνιείν, έλα δηθαζηήξην, κ ηα
θπιαθή, απηά δελ κπνξεί λα είλαη βηψζηκα, δελ κπνξείο λα βάδεηο ηνλ
άλζξσπν ζηε θπιαθή θαη λα ην π δεηάο λα πιεξψζεη θηφιαο ζαλ  ΓΗΣ.
Έηζη ιέσ θά ηη αθξ αίν γηα λα ζπλελλ ν εζνχκ ε.
Οχηε κπνξ εί λα θάλεηο απηνθηλεηφδ ξνκνπο ρσξίο λα ιακβάλεηο
ππφςε ζνπ πνηα είλαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ππνινγίδνλ ηαο
ηερλν θξαηηθά θαη κφλν ην χςνο ησλ δηνδ ίσλ εθεί πνπ ην
θιεξνλνκ ήζακ ε. Καη απηφ ά ιιαμε ζ εζκηθά.
ήκεξα αλ βγν πλ έξγα παξαρψξεζεο απην θηλ εηνδ ξφκ σλ ζα ηα
θάλνπκ ε φ ια θξα ηηθά δελ είλαη ε ψξα. Γελ είλαη ε ψξα. Καη ηελ
θαηνη θία θαη ηνπο δξφκνπο θαη φια α ιιά δελ είλαη ε ζηηγκή, εγψ καδί
ζαο είκαη.
Καη απηφ άιιαμε ινηπφλ θαη πξ έπεη γηα λα βγεη έλαο δξφκνο
ζήκ εξα ζαλ παξ αρψξεζε, έλα έξ γν ζαλ ΓΗΣ λα δεηο θαη λα
ππνινγί ζεηο ην πο θνηλσληθν χο δείθηεο γηα λα κπνξεί ην θφζηνο λα
είλαη θη ιηθφ θαη λα κπνξεί ν πνιίηεο λα ην ρξ εζηκ νπνηήζεη. Γελ
ππήξραλ απηά.
Λνηπφλ, θπξία Πξφ εδξε θαη θχξηε Πξ φεδξε, εγψ απφ ην ξφιν πνπ
έρσ ζήκεξ α δελ ζ α ηνπνζεηεζψ γηα ηηο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην
ηνπ Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π. Σηο μέξεηε ηηο απφςεηο κνπ γηα πάξα
πνιιά ρξφληα. Καη γηα ην πψο πξέπεη λα βγαίλνπλ ηα φξγαλα ην π
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ πν ιιέο θνξέο έρ σ κηιήζεη θαη γηα ηη ο
δηαδηθαζίεο κέ ζα ζην Σερληθφ Δπηκ ειεηήξ ην θαη ην ξφ ιν ην π Σ.Δ.Δ.
έρσ κη ιήζεη θαη έρσ ηνπνζεηεζεί θαη δ ελ αιιάδεη ζε απηέο ηηο
ηνπνζεηήζεηο κν π ηίπνηα απφ ηηο απφ ςεηο πνπ είρα.
Δγψ απηφ πν π ζ έισ λα πσ είλαη φηη ζα ζεβα ζηψ ηελ φπνηα
απφθαζε έρ εη ην ζ εζκηθφ φξγαλν ηεο Αληη πξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ
είλαη αξκφδην γηα απηά ηα ζ έκαηα. Α πφ εθεί θαη πέξα θαηαιαβαίλνπκ ε
φινη φηη δελ κπνξεί ην Σερληθφ Δπηκειεηήξ ην λα έρεη θα η λα ζπλερίζεη
λα έρεη κ έιινλ δ είρλνληαο κηα εζσζηξέθεηα γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο
πσο αλαπαξάγνληαη θάπνηα άη νκα ζηα φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ. ή θαιχηεξα
αλαπαιαηψλνληαη θάπνηα άηνκα ζηα φ ξγαλα ηνπ Σ.Δ .Δ.
Γελ κπνξεί λα έρνπκ ε έλα εθπ ιεθηηθφ φξγαλν ζαλ ηελ
Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ .Δ. θαη λα ζπαηαινχλ ηαη νη ψξ εο ησλ
ζπλαδέιθσλ ζε ζπλεδξηά ζεηο πνπ δ ελ έρν πλ λφεκα. Γελ κπνξεί λα
ςεθίδν πλ ρηιηάδεο Μεραληθνί θαη λα έρν πκε έλαλ βπδα ληηληζκφ ζηνλ
ηξφπν ζπγ θξφ ηεζεο ησλ νξγάλσλ. Απηά είλαη ζέκα ηα πνπ πξέπεη
επηηέιν πο φπσο πξνσζήζ εθαλ πνιιά απφ απηά πνπ ζαο είπα πξηλ πνπ
ήηαλ αη ηήκα ηα δεθαεηηψλ λα ηα δείηε θαη λα πξνηείλεηε ηνλ ηξφπ ν πνπ
πξέπεη λα αιιάμεη.
Καη ηειεηψλσ γηα ηί δ ελ ζα θχγ σ, ζα θάηζσ λα απα ληήζσ ζε
φζνπο έρ νπλ απνξίεο θαη ζε θάπνηνπο άιιν πο πνπ έρν πλ αζζελή κλήκε,
φηη ην Σερληθφ Δ πηκειεηήξην γηα φ ινπο εκάο ήηαλ θαη είλαη θαη νη
άλζξσπνί ην π ήηα λ θαη είλαη ην ζπίηη καο, ε νηθνγ έλεηά καο, ην
δεχηεξν ζπίηη καο ή ε δεχηεξ ε νηθνγέλεηά καο γηα λα είκαζηε θαη
απφιπηα ζαθείο, είλαη νη θίινη καο, είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζπνπδάζακ ε
καδί, πνπ κεγαιψζακε καδί άξα δελ ην εγθαηα ιείπν πκ ε. Αιιά θα ιφ
είλαη θαη ην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηήξην λ α ζη αζεί ζην χςν ο πνπ αξκφδ εη
ζηε δπζθνιία ησλ θαηξψλ.
Σνλ Αχγν πζην ην π ’18 ζα ζε πάξσ ηειέθσλν λα πάκε γηα νχδα
φηαλ ζα έρνπκ ε βγεη απφ ηα κλεκφληα θαη κεηά ζ α θάηζν πκε λα
ζπδ εηήζν πκ ε καδί αλ ζα θάλν πκε θξαηηθέο φιεο ηηο θαην ηθίεο, δ ελ
βάδσ, βιέπσ εζέλα θαη κ ε ηνλψλ εηο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξηε Τπνπξγ έ.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Καη εγψ επραξηζηψ θπξ ία Πξφεδξ ε, λ α είζηε θαιά.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο επραξηζην χκε θαη πνπ ζα παξακείλεηε γηα λα αθνιν πζήζνπλ κ εηά
ηνπο ραηξ εηηζκν χο ησλ πξπηάλεσλ, πξνέδξσλ, θνζκεηφξ σλ, ε ξσηήζεηο.
Ο Πξ χηαλ εο ηνπ Π νιπηερλ είν π ν θαζ εγεηήο Γηάλλ εο Γθφιηαο έρ εη
ην ιφγ ν.
Κος ΓΚΟΛΗΑ:
αο επραξηζηψ θπξία Πξφεδξ ε. Κχξηε Πξφ εδξ ε ηεο Βνπιήο, θχξηε
Τπνπξγέ, θχξηνη βνπιεπηέο, θχξηνη θνζκ ήηνξεο, θχξηνη πξφεδξνη
επηηξνπψλ
λπλ
θαη
πξψελ,
θχξηνη
πξψε λ
πξφεδξνη
ηεο
Αληηπξνζσπείαο, θπξίεο θαη θχξηνη κέιε ηεο Αληηπξν ζσπείαο.
Καηαξρήλ ζαο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε λα ζπκκεηάζρ σ
ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ζε ηεο Αληηπξνζσπεία ο ή ελ πάζε
πεξηπηψζεη ζε α πηή ηελ εθδ ήισζε φπσο ηελ νλνκάζακε ζηελ αξρ ή
ζήκ εξα ην πξσί, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφ ηεηα πνπ κνπ δίλεηε λα
απεπζχλσ έλα ζχλ ηνκν ραηξ εηηζκφ ζηε ζπλ εδξίαζε α πηή. Θα είκαη
ζχλ ηνκνο εγ ψ.
Θα ήζεια αξρηθά λ α ηνπνζεηεζ ψ ζην λ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξ φιν
πνπ πξέπεη λα έρ εη ην Σ.Δ.Δ. σο ζεζκηθφο ηερληθφο ζχκβν πινο ηεο
πνιηηείαο, πξνθαλ ψο δελ ζα κπσ ζε ιεπην κέξ εηεο, άιισζηε ν ζεζκηθφο
κνπ ξφ ινο σο Πξ χηαλεο ελφο παλεπηζηεκίν π δελ είλαη απηφο, θαη ζηε
ζπλ έρεηα ζα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε δπν ζέκα ηα επηθαηξφηεηαο
πνπ απαζρνιν χλ ην ΔΜΠ θαη γεληθφ ηεξα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη
ζρεηίδνληαη β έβαηα άκεζα κε ην Σ. Δ.Δ .
ήκεξα ινηπφλ κ ε ηα πξνβιήκα ηα πνπ έρ νπλ ζρέζε κε ηνπο
Μεραλη θνχο εηδηθφηεξα θαη ηα ηερληθά ζέκαηα γελ ηθφηεξα έρν πλ
κεγεζπλζ εί σο απ νηέιεζκα κηαο καθξνρξφληαο νηθνλν κηθήο θξίζεο ε
νπνία έρεη νδ εγήζεη ηε ρψξα ζε ζεκ αλ ηηθή χθεζε θαη ηνπο πνιίηεο ζε
δπζκ ελή νηθνλνκ ηθή θα ηάζηα ζε, ην Σ.Δ.Δ. είλ αη αλάγθε λα
επαλαθηήζεη ην ξφιν ην π σο ελ εξγνχ Σ ερληθνχ ζπκβν χινπ ηεο
πνιηηείαο.
Σν Σ.Δ.Δ. είλαη απ αξαίηεην λα βξεζεί θαη πάιη απηνδ ηθαίσο θαη
κε λνκνζεηηθή πξφ βιες ε παξψλ θαη λα ε θθξάδεη ηελ άπ νςή ην π ζε φ ια
ηα επίπεδα ιήςεο απφθαζεο ηεο θελ ηξηθήο Κπβ έξλ εζεο θαη ηεο
πεξηθεξεηα θήο Α πηνδηνίθεζεο ζηα ηερληθά ζέκαηα θαη ζηα ζέκαηα πν π
αθνξνχλ γ εληθφηεξ α ηνλ Σερλ ηθφ θφ ζκν.

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

38

Ο ζεζκηθφο απηφο ξφινο ην π Σ. Δ.Δ. έρεη αηνλήζεη ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία, άθν πζα ηνλ Τπνπξγφ φηη έρνπλ ιεθζεί θά πνηα κέηξα, ελ
πάζε πεξηπηψζεη θαη αλ έρνπλ ιεθζ εί ρξεηάδνληαη θάπνην ρξφλν γηα λα
ελεξγνπνηεζνχλ , ζίγνπξα φκσο ρ ξεηάδ νληαη θαη ά ιια. Καη νη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ φηη έρεη αηνλ ήζεη ην Σ.Δ.Δ. είλαη
εκθαλείο παληνχ, φ ινη φζν η αζρνιν χλ ηαη κε ηα ζέκαηα ησλ Μεραληθψλ
ην βιέπνπλ .
Ζ αλαβάζκηζε επν κέλσο απην χ ην π ξφιν π ην π Σ.Δ. Δ. είλαη κηα
άκεζε αλάγθε γηα ηελ ελ ίζρ πζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο πνιηηείαο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ πξνβ ιεκάησλ αιιά θαη ζηε δ ηακφξθσζε
ζηξαηεγη θνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο ρ ψξαο.
Πξνθεηκέλν π βέ βα ηα ην Σ.Δ.Δ. λα κπνξεί λα αληα πεμέιζεη ζην
ζεζκη θφ α πηφ ξφ ιν είλαη απαξαίηεην λα ελ ηζρ πζεί απφ φιεο ηηο
πιεπξ έο. Ζ δηεχζ πλζή ηνπ ζηε ζπκ κεηνρ ή επηηξ νπψλ, ελίζρπζε ην π
ζεζκη θνχ ηνπ ξφι ν π, δ ελ ζέισ λα κπσ ζε ζέκα ηα εθινγηθά πνπ άθν πζα
πξνεγνπκ έλσο, δελ κε αθνξνχλ θα ζφινπ, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη
ζεσξψ φηη κηα α πφ ηηο π ιεπξέο πνπ είλαη δ πλαηφλ θαη α πηή λα
ζπκκ εηάζρεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ην π Σ.Δ.Δ. είλ αη ε δηεχξ πλζή
ηνπ κε λ έεο θαηεγν ξ ίεο κειψλ.
Καη ζα ήζ εια εδψ σο Πξ χηαλεο ην π ΔΜΠ εγψ β εβαίσο λα ζηαζψ
ζην πο δηπισκα ηνχρνπο ηεο ζρν ιήο εθαξκν ζκέλσλ κα ζεκαηηθψλ θαη
θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΔΜΠ. Ζ ζρ νιή απηή γηα πεξ ηζζφ ηεξα απφ 10
ρξφληα, αθνχζαηε απφ ην 2007 έρν πλ μεθηλ ήζεη νη ζπδεηήζεηο, δ ηαζέηεη
πξφγξακκα ζπνπδψλ κε καζήκα ηα πνπ δηαζθα ιίδνπλ ηελ θαηαην κ ή
κεραληθν χ θαη δηα ζέηεη επίζεο φ ια ηα απαξαίηεηα εξγα ζηήξηα ηα νπνία
αληηζηνηρν χλ ζε κηα ηέηνηα ζρν ιή.
Σέινο νη δ ηδάζθνληεο ζηε ζρν ιή είλαη θαηά πιεηνςεθία
δηπισκαην χρνη Μ εραληθν ί.
Με βάζε ηα παξαπάλσ είκαζηε
πεπεηζκ έλνη φηη ην ζέκα απηφ, ην νπ νίν ζπδ εηείηαη κε ην Σ.Δ.Δ. γηα
πεξίπνπ 10 ρξφληα έρεη θηάζεη ζε ζεκείν σξίκαλζεο ηέηνην πν π
πιεξν χληαη φ ιεο ν η πξνυπνζέζεηο ψζηε νη δηπισκαην χρνη ηεο ζρν ιήο
ΔΜΦΔ λα ελ ηάζζνληαη ζην Σ.Δ. Δ.
Πηζηεχνπκ ε απφιπηα φηη ην ζέκα απηφ πξέπεη λα πεξ ηιεθζεί ζηελ
επηθείκελ ε αιιαγή ηνπ ζεζκ ηθν χ πιαηζίνπ ην π Σ.Δ. Δ.
Σέινο, ζ εσξψ απα ξαίηεην λα αλαθεξζψ απφ ην βήκα απηφ ζηηο
αιιαγέο ηνλ ηνκ έα ησλ ζπν πδψλ ησλ Μεραληθψλ πν π εηζάγνληαη κ ε ην
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ζρέδην λφκ νπ ην π Τπνπξγ είν π Π αηδείαο γηα ηελ ίδξπζε ην π
παλεπηζηεκ ίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θα η λα κεηαθέξ σ θαη ηε γλψκ ε ηεο
πγθιήην π ηνπ Δ Μ Π.
Θεσξψ φ ηη ην Σ.Δ .Δ., ην ζέκα απηφ είλαη ζαθψο έλα ζέκα πνπ
πξέπεη λα απαζρνιήζεη ην Σ.Δ.Δ. θαη άθνπζα βεβαίσο φηη ην έρεη
απαζρνιήζεη ζε έλα βαζκφ, ήζεια φκσο λα πσ θαη ηηο δηθέο καο
απφςεηο.
Με ηηο πξνβ ιεπφ κελεο αιιαγέο ζην παξαπάλσ λνκνζρέδη ν
εηζάγνληαη εκκ έζσο πιελ ζα θψο ινγ ηθέο δηά ζπαζεο ησλ ζπνπδψλ ζε
ζεηξά γλσζηηθψλ αληηθεηκέλ σλ ησλ Μεραληθψλ. Ζ πηνζέηεζε ησλ
ινγηθψλ απηψλ νδεγεί ζηε δεκ ηνπξγία λέσλ πα λεπηζηεκηα θψλ
ηκεκά ησλ πν π ν ηθεηνπνηνχλ ηαη νλ νκαζίεο ζεκ εξηλ ψλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλ σλ
εηδ ηθφηεηαο
κεραληθνχ
ρσξ ίο
ηα
πξνσζνχκελα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα κπνξνχλ λα θαιχςν πλ εθ ησλ πξαγκάησλ
θαη ζην ρξνλ ηθφ ν ξίδνληα κε ηνλ νπ νίν γίλνληαη ηα πξ άγκαηα νχηε ην
εχξνο, νχηε ηε δνκή ησλ αληίζηνηρσλ εηδ ηθν ηήησλ πξνθαιψλ ηαο
ζχγρ πζε ζην πο θνηηεηέο θαη ζπλν ιηθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη επηβεβ αησζεί ε
αλαγθαηφηεηα ησλ εληαίσλ θαη αδηά ζπαζησλ πξνγξακ κάησλ ζπνπδψλ
κεραληθν χ πελ ηαεηνχο δηάξθεηαο. ην πιαίζην απηφ ζ εσξψ απαξαίηεην
λα ηνλίζσ ηε ζ έζε ηεο  πγθιήην π ζην ΔΜΠ φ ηη ζε θάζ ε ζπγθεθξηκ έλν
γλσζηη θφ αληηθείκ ελν κ εραληθν χ πξ έπεη λα αληηζην ηρ εί έλαο ηίηινο
ζπνπδψλ. Ζ αλ ηηζηνίρηζε ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκ ελ ν πεξηζζφ η εξσλ
ηίηισλ ζπν πδψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδ σλ φπσο πξνηείλεηαη λα γίλεη κε
ην ππφ ίδξ πζε πα λεπηζηήκην δπηηθήο Αηηηθήο γηα ζεηξά γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλ σλ Μ ερ αληθψλ ζα νδ εγήζεη ζε θα ηαηκ ήζεηο θαη δηαζπάζεηο
θαη ζπλα θφινπζα ζε κηα ζπλνιηθή ππνβάζκηζε φ ισλ ησλ ηίηισ λ
ζπνπδψλ ησλ Μερ αληθψλ.
Να ζεκ εησζεί φηη δελ είλαη ηπραίν φ ηη παξφκνηεο ζέζεηο έρνπλ
πηνζεηήζεη απηή ηε ζηηγκή θαη νη άιιεο πνιπηερληθέο ζρνιέο ησλ
παλεπηζηεκ ίσλ ηεο ρψξαο. Δίκαζηε β έβαηνη φ ηη θαη ην Σ .Δ.Δ., άθν πζα
απφ ηελ Πξφ εδξν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο φηη ήδ ε έρεη θάπνηα απφθαζε
ιεθζεί, αιιά εγψ ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα ην πσ μαλά εδψ. Δίκαζηε
βέβαηνη φ ηη ην Σ. Δ.Δ. πηνζεηεί παξφκνηα ηνπνζ έηεζε ζην ζέκα α πηφ
θαη κε ην βάξνο ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ ζα ζπληειέζεη ζεκαληηθά
ζηελ εμεχξ εζε ιχζεο πνπ ζα πξνζηαηεχεη απφ ινγηθέο δ ηάζπαζεο ησλ
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ζεκ εξηλψλ πξνγξα κκάησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ησλ Μ εραληθψλ.
Θα ήζεια θιείλ νλ ηαο λα επρεζψ ζηα κέιε ηεο Αληηπ ξνζσπείαο
επηηπρία θαη έκπλεπζε ζην επίπνλν αιιά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο έξγ ν
ηνπο γηα ηελ αλαβά ζ κηζε ην π ζεζκ ηθν χ πιαηζίνπ πν π ζα νδεγήζεη ζηελ
επφκελ ε δεθαεηία ζε έλα δ πλαηφ, ζε έλα απνηειεζκ αηηθφ, ζε έλα
ρξήζηκ ν Σ.Δ.Δ .
Έλα ηέηνην Σ.Δ. Δ . ρξεηάδεηαη ν ηερληθφο θφζκνο, έλ α ηέηνην
Σ.Δ.Δ. κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλ άπηπμε ηεο ρψξαο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο επραξηζην χκ ε θχξηε Πξχηαλε. Ο Πξ χηαλ εο ην π Πν ιπηερλείν π
Κξήηεο, θαζεγ εηήο Βαγγέιεο Γηακαλ ηφπνπινο έρ εη ην ιφγν.
Κος ΓΗΑΜΑΝ ΣΟ ΠΟΤΛΟ:
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θπξία Πξφ εδξε γηα ηελ ηηκ ή π νπ κν π θάλαηε
λα βξεζψ εδψ καδ ί ζαο αλάκεζα ζε έκπεηξν πο Μ εραληθνχο. Υαίξνκαη
ηδηαίηεξα πνπ βξίζθνληαη εδψ, πνπ β ξίζθνκαη παξέα κ ε ηνλ Πξφεδξν
ηεο Β νπιήο ζπλά δειθν κ εραληθφ, ηνλ θχξην Τπνπξ γφ, βνπιεπηέο,
ζπλαδέιθνπο παλεπηζηεκηα θνχο θα η ζπλαδέιθν πο ηνπ αγψλα ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο.
Ννκίδσ ν ζπλάδειθνο Πξ χηαλεο ην π Μεηζνβίν π Π νιπηερλείνπ
έζεζε πάξα πνιχ θαιά ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ πν ιπηερλείσλ. Γελ
ζα ήζεια λα επαλαιάβσ ηα ίδηα πξάγκαηα. Θα ήζεια λα ζέζσ θάπνηα
θαηλνχξγηα ζέκα ηα ηα νπνία ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε καο
ηψξα πνπ εμεηάδεηαη ν θαηλν χξγηνο ξφινο ηνπ Σ .Δ.Δ . , ηα πξάγκαηα
έρνπλ α ιιάμεη πάξα πνιχ. Έρν πκ ε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία,
έρνπκ ε κηα παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο θαη φηη θαη λα ην θάλνπκ ε θαη
αλάπηπμε λα έξζεη ζηε ρψξα καο πάιη ζα έρνπκε κεγάιε θηλ εηηθφ ηεηα
ζηα επαγγέικαηα ηνπ κ εραληθν χ.
Τπνζέησ πν ιινί απ φ εζάο ην πιάρηζηνλ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ
ρψξν πάξα πνιινί απφ εκάο έρν πκε δήζεη θαη έρν πκε εξγαζηεί ζην
εμσ ηεξη θφ πξηλ επηζηξ έςνπκ ε ζηελ Δ ιιάδα. Δγψ βιέπσ κηα ζεκαλ ηηθή
αλάγθε λα ππάξρεη κηα κφληκε ζπλ εξγαζία αλάκεζα ζηα πνιπηερλ εία
θαη ηηο πνιπηερληθέο ζρν ιέο κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζε φηη αθνξά
ηηο ηάζεηο ηεο κ ερ αληθήο ηνλ 21 ν αηψλα, ηα πξνγξάκκ αηα ζπνπδ ψλ ηα
νπνία ζα πξέπεη εκείο λα δηακνξθψλνπκε φρη κφλ ν απφ κηα θαζαξά
αθαδεκατθή ή εξ επλεηηθή πιεπξά.
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Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πξάγκα ν ξφινο ηνπ Σ. Δ. Δ. ζηε
δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ α ιιά θαη ην ηη ζα δψζν πκ ε
εκείο ζην πο θνηηεηέο καο σο λννηξνπία κεραληθν χ.
Άξα ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκ ε κνπ, απηφ είλαη θά ηη ην νπνίν ην
Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λ α ην ιάβ εη ππφςε ηνπ θαη ελδ ερνκ έλσ ο λα ππάξρνπλ,
λα ππάξ ρεη κηα κφληκε επηηξνπή πνπ λα είλαη αλάκεζα απφ
ζπλαδέιθνπο ην π Σ .Δ.Δ. αιιά θαη Μ εραληθνχο ησλ παλεπηζηεκίσλ.
Έλα δεχηεξν ζεκ είν πνπ ζα ήζ εια λα κεηαθέξσ, ίζσο λα κελ
είλαη επξέσο γλσζηφ, αλέθεξ ε ν θνο ηαζηλφο φηη δελ ππάξρν πλ
ελδηάκεζα ηερληθά ζηειέρ ε, δ ελ βγάδεη ε Δ ιιάδα ελδηάκεζα ηερληθά
ζηειέρε. Δίλαη κ έζα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείν π Παηδείαο λα
δηακνξθψζεη δηεηείο δνκέο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ απηή ηελ ελδ ηάκεζε
ηερλη θή θα ηάξηηζε θαη νη δνκ έο απηέο ζηφρνο ην π Τπν πξγ είνπ Παηδείαο
είλαη λα εληαρζν χλ ζ ηα παλεπηζηήκηα.
Άξα πξνο ην παξφλ δελ
γλσξίδνπκ ε θά ηη.
Αιιά είκαη ζίγν πξνο φ ηη ν η πνιπηερληθέο ζρνιέο θαη ηα
πνιπηερλ εία ζα θιεζν χλ λα ηξαβήμνπλ έλα κ εγάιν θν ππί αλ κν π
επηηξέπ εηε πάλσ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη εάλ νδ εγεζν χκε πξνο
απηή ηελ θα ηεχζ πλζε ζα είλαη επ ίζεο πάξα πνιχ ζεκαληηθή κηα
ζπλ εξγαζία αλάκεζα ζε πνιπηερλεία θαη πν ιπηερλ ηθέο ζρνιέο απφ ηε
κηα πιεπξά θαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην γηα λα δν χκ ε αλ είλαη απηφ
ην νπνίν ρξεηάδεηαη ε ρψξα, π σο πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ απηέο νη
δνκέο.
Έλα ηξίην ζεκ είν είλαη φηη ζήκ εξα ζηα παλεπηζηήκηά καο μεθηλά
κηα πξνζπάζεηα πξνο έλαλ ηξίην ππιψλα παξάιιειν κ ε ηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ έξ επλα θαη είλαη ν ππιψλαο ηεο θαηλνην κίαο. Γειαδή ην πψο
ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκ ε ηδ έεο θαη εξ επλ εηηθά απνηειέζκα ηα
γηα λα κεηνπζησζν χλ ζε πξντφλ ηα ηεο αγνξάο, ζε ππεξ εζίεο νη νπνίεο
είλαη ζχγρξνλ εο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ε
επηρεηξ εκαηηθφ ηεηα.
Καη εθεί λνκίδσ είλαη έλα ηξίην ζεκείν ην νπνίν ζα κπνξνχλ λ α
ζπλ εξγαζην χλ ηα πνιπηερλ εία θαη ν η πνιπηερληθέο ζρ νιέο πνπ είλ αη
πξαγκαηηθά θνξείο πνπ παξάγνπλ ηέηνηνπ είδ νπο θαηλν ηφκεο ηδέεο καδί
κε ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκ ε λα απμήζνπκ ε
αθελφο κ ελ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δ ιιάδ α θαη αθεηέξν π
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λα κπνξέζνπκ ε νη λένη άλζξσπνη λα έρνπλ ηηο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ
ηηο δηθέο ηνπο ηδ έεο ζηνλ ηφπν ηνπο.
Σειεηψλνλ ηαο ζα ήζεια λα επρ εζψ ζε φ ιν πο ην πο ζπλ αδέιθνπο
ηνπ Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π λα έρ εηε κηα πν ιχ θα ιή θαη γφληκε
ζπλ εξγαζία. Θα παξαθνινπζν χκ ε πάξα πνιχ ζηελά εκείο νη
παιαηφηεξνη Μ ερα ληθνί παλεπηζηεκη αθνί έρν πκε εκπ ινθή ζην Σ.Δ.Δ .
θαη παξαθν ινπζν χκε ήδε αιιά θαη νη λ έεο γεληέο Μεραληθψλ ζα
παξαθνινπζν χλ πά ξα πνιχ ζηελά ην πξνο ηα πνχ ζα π άεη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην.
Καη εχρνκαη λα ζαο μαλαδψ θαη πάιη. Σειεηψλνλ ηαο λα πσ φηη
ερζέο είδακε κ ε κεγάιε ρα ξά φηη ζηελ Αλ ηηπξνζσπ εία ην π Σ. Δ.Δ.
ζπλ ερίζηεθε ε επα λαζηαηηθή πνιηηηθή ησλ θνηηεηψλ ην π πνιπηερλ είν π,
ερζέο ζηε  χγθιεην πάιη είρακε θαη εκείο ηνπο θνηηεηέο πνπ κπήθαλ
κέζα. Τπνδειψλν πλ φηη νη Μ εραληθν ί είλαη δσεξ νί ζε φ ια ηα ζηάδηα.
Σαπηφρξ νλα είκαζηε λ νκ ίδσ θαη πάξα πνιχ δ εκην πξγηθνί.
αο επραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξηε Πξ χηαλε. Ο Κνζκ ήηνξαο ην π Αξηζηνηειείν π
Παλεπηζηεκίν π Θ εζζαινλίθεο ηεο π νιπηερλ ηθήο ζρ νιήο, θαζ εγεηήο
Κψζηαο Κα ηζηθαξ άθεο έρεη ην ιφγν.
Κος ΚΑΣΗ ΦΑΡ Α ΚΖ:
αο επραξηζηψ θπξία Πξφεδξε γηα ηελ πξφζθιεζε. λησο είλαη ραξά
γηα εκέλα πνπ παξεπξίζθνκαη εδψ πέξα. Θα μεθηλ ήζσ επγ εληθά
ιέγνλ ηαο φηη επεηδ ή είκαη θαη πάξα πνιιά ρξ φληα ζηηο επηηξ νπέο ην π
Σερληθνχ Δπηκ ειεηεξίνπ ζην ηκ ήκ α Κεληξηθήο Μα θεδνλίαο, έρσ
παξαθνινπζ ήζεη ην πνι χ ζεκαληηθφ έξγν πνπ πν ιιά ζηειέρε ακηζζί
νπζηα ζηη θά θάλαλε φια απηά ηα ρξφληα θαη πξνζέθεξαλ ζηελ
νηθνλνκία.
Απφ ηελ π ιεπξά ηνπ παλεπηζηεκίνπ έρσ λα πσ φηη ν πφξνο ην π
ΣΜΔΓΔ ηφζα ρξ φληα απφ ηηο θξαηήζεηο ησλ Μεραληθψλ ζηήξημε ηελ
ηερλη θή εθπαίδεπζε ζηελ Δ ιιάδα θαη γηα απηφ είλαη ζε έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη είλαη πν ιχ κ εγάιν θξ ίκα φηη ζηακαηάεη
απηφο ν πφξνο. Θα δεκην πξγ ήζεη πξνβ ιήκαηα ζηελ ηερληθή
εθπαίδεπζε.
Θα ήζεια λα επρ αξηζηήζσ ηελ παξνχζα Κ πβ έξλεζε πνπ κεηά
απφ ηφζα ρξφληα επηηέινπο θαηά ιαβε ε πνιηηεία φηη ηα πηπρία καο, ηα
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δηπιψκαηά καο αληηζηνηρ νχλ ζε κάζηεξ θαη έιπζε απηφ ην ζέκα. Αιιά
απφ εδψ θαη πέξα ζην ζχλ ηνκν ρξ νληθφ δηάζηεκα πν π ζα κηιήζσ δελ
ζα είκαη επγεληθφο.
Πξψηα απφ φ ια πεξίκελα κηα πην έληνλε αληίδξαζε απφ ην
Σερληθφ Δπηκ ειεηήξη ν ζην ζέκα ηνπ παλεπηζηεκίν π ηεο δ πηηθήο
Αηηη θήο. ε κηα π εξίνδν φπν π ζσζηά επηζεκάλζ εθε θαη απφ ηνλ θ.
πίξηδε, πεξηζζεχνπλ ν η Μ εραληθνί, πνπ θάλνπκ ε εμαγ σγή Μεραληθψλ
ζε φιν ηνλ θφζκν , δεκην πξγείηαη άιιν έλα νπζηαζηηθά πνιπηερλ εί ν
4εην χο θνίηεζεο, ην είπ ε ν θνο Γθφιηαο, δ εκην πξγψλ ηαο πεξαηηέξσ
ζχγρ πζε θαη απμά λνληαο ηνλ αξηζκ φ ησλ αλζξψπσλ ησλ λέσλ πν π δελ
ζα κπνξνχλ εδψ λα βξνπλ δ νπιεηά. Καη απηφ γίλ εηαη ρσξίο κ ειέηε
ζθνπηκφ ηεηαο, ρσξίο κειέηε βησζηκφηεηαο, πξάγκαηα πνπ νξζά ην
Τπνπξγείν δήηεζε απφ φια η α πα λεπηζηήκηα λα θάλνπλ γηα ηελ
επαλίδξπζε φ ισλ ησλ κεηαπηπρηα θψλ ηνπο ηκ εκάησλ θαη δελ έγηλ ε γηα
έλα νιφ θιεξν παλεπηζηήκην.
Πξάγκαηη ρξεηαδφκαζηε θαη ζα θιείζσ κ ε α πηφ γηαηί
παξεκπηπηφλησο ην ιέσ απηφ, δ ε ζθφπεπα λα πσ θάηη ηέηνην,
αλαθέξζεθε ν θνο ηαζη λφο, ε ρ ψξα ρξεηάδεηαη επ ελδχζεηο. Αιιηψο
νχηε νη Μ εραληθν ί ζα βξνπλ δνπιεηά νχηε ε ρψξα ζα βγεη απφ ηελ
θξίζε. κ σο ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο θαη φρη απεθδ χζεηο
απφ ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ πξαγκαηηθφ θα η ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηεο πιν χην.
Ναη επνκέλ σο ζηηο απινπνηήζεηο ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ
απνηειν χλ ηεξάζηηα ηξνρνπέδ ε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, φρη φκσο
θαιθίδεπζε θαη θα ηάξγεζή ηνπο.
αο επραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξ ηε Κνζκ ήηνξα. Ο Κνζκήηνξαο ηεο πνιπηερληθήο
ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξ ψλ έρ εη ην ιφγν, ν ζπλάδ ειθνο
Οδπζζέαο Κν πθνπαχιν π.
Κος ΚΟΤ ΦΟΠ ΑΤ ΛΟΤ:
Καιεκ έξα ζε φινπο. Κ χξηε Πξφεδξε, θχξηνη βνπιεπηέο, θχξη ε
Τπνπξγέ, θχξην η πξφεδξνη ην π Σ.Δ .Δ., ηεο Αληηπξνζσπείαο, θχξηνη
ζπλάδειθνη. Σα παλεπηζηήκ ηα αληηπξνζσπεχνπλ ην παξειζφλ ζαο.
Καη ην παξειζφλ κ αο αθνιν πζεί.
Πεξάζαηε κηα εθπ αίδεπζε, θαιή εθπ αίδεπζε θαη ηψξα είζηε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο. Δκείο φκ σο παξακέλνπκ ε ζηα παλ επηζηήκηα θαη
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πξέπεη λα εθπαηδ εχζνπκ ε θαη είλαη θαζήθνλ καο λα εθπαηδεχνπκε
θαηλνχξγηνπο Μερ αληθνχο.
Γπζηπρψο ηα πξά γκαηα δ ελ είλαη θαη ηφζν επράξηζηα. Καη
αλαθέξνκαη κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Μ εραληθψλ . Γπζηπρψο ε
θξίζε έρ εη επηδξά ζεη θαη ζε εκάο. Έρ νπλ κεησζεί θαηά πνιχ ν αξηζκφο
ησλ δηδα ζθφλ ησλ, νξηαθψο κπνξ ψ λα πσ, νπφηε α πηφ έρεη επηπηψζεηο
θαη ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ ε θπαίδεπζε ησλ Μ εραληθψλ .
Καη δελ αξθεί κφλν απηφ, ήδε έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο, θφβ νληαη θαη ε ππνζηήξημε, ε ν ηθνλ νκηθή ππν ζηήξημε
ηνπ ΣΜΔ ΓΔ ε νπ νία ρξεζίκεπε γηα λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
Μεραλη θψλ. Οπφηε πεξηκέλν πκε αλ είλαη δπλαηφλ θα η εθ κέξν πο ην π
Σ.Δ.Δ. ηέηνηα βν ήζεηα.
Καη ην ιέσ, ην έρν πκε ζπδ εηήζεη ζηελ
Πνιπηερληθή ηεο Πάηξαο, λα βξνχκε ά ιιν πο π φξνπο γηα λα
ζπλ ερίζν πκ ε λα βγάδνπκε θαιν χο Μ εραληθνχο.
Έλα άιιν ζ έκα ην νπνίν ζα ήζ εια λα αλαθέξ σ, ήδε έρ εη
αλαθεξζεί, πν π έρεη ζρ έζε κ ε ηελ εθπαίδεπζε είλαη ην ζ έκα ηεο
ίδξπζεο ην π παλεπηζηεκίνπ δ πηηθήο Αηηηθήο. Αλαθέξζεθε ν θχξηνο
Τπνπξγφο φηη έρν πκε δηπισκαην χρν πο Μεραληθν χο. ε έλα, ελάκηζη
ρξφλν ζα έρν πκε π ηπρηνχρν πο Μ εραληθνχο. πσο είπ ε θαη ν Πξχηαλεο
ηνπ Μεηζνβίνπ, φ ιεο νη πνιπη ερληθέο ζρνιέο ζπκ θσλν χκε φ ηη έπξεπ ε
λα γίλεη θάπνηα δηαβνχιεπζε κ εηαμχ Σ.Δ.Δ., παλεπηζηεκίσλ θαη ην π
Τπνπξγείνπ ν χησο ψζηε λα ιπζεί α πηφ ην ζέκα.
Γελ ην ιχζακ ε ηψξ α, ζα λνκνζεηεζεί ππνζέησ. Ο θνο Γα βξφγιν π
είπε φηη ζα θέξεη ην λνκνζρ έδην ηηο επφκελεο εβδ ν κά δεο. Καη ζα ην
βξνχκ ε κπξνζηά καο. Καη δελ είλαη φηη εκείο, ηα πνιπηερλ εία, νη
πνιπηερληθέο ζρ νιέο δηαθσλν χκε κ ε απηφ. πσο δελ δ ηαθσλν χκε θαη
δελ έρν πκε ζέζεηο αληηπαξάζεζεο κε ηα Σ.Δ.Η. πνπ θαθψο αλαθέξνληαη,
ην αθν χσ θαη εγ ψ, φηη ππάξρεη ν μεία αληηπα ξάζεζε. Γελ ππάξρεη
θακία.
Οη δηαθσλίεο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο έπξεπε λα ιπζνχλ, λα
ζεζκνζεηεζνχλ θα η κεηά λα πξνρσξήζν πκε ζηελ πηνζ έηεζή ην πο θαη
ζηελ ίδξ πζε ησλ π αλεπηζηεκίσλ. Α πηή είλαη ε άπνςε ηεο πνιπηερλ ηθήο
ζρνιήο.
Υσξίο λα ζέισ λ α ππεξηνλίζσ φηη έρ νπκ ε αληηξξ ήζεηο ζην λα
έρνπκ ε ειεθηξν ιφ γνπο Μ εραληθνχο παξαδείγκαηνο ράξε κε πηπρίν θαη
ειεθηξν ιφγνπο Μ εραληθν χο κε δίπ ισκα. Δπραξηζην χκε πνιχ ηελ
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πνιηηεία πνπ αλαγλψξηζε ηα δηπιψκαηα ησλ πνιπηερ λείσλ θαη ησλ
πνιπηερληθψλ ζρν ιψλ ζαλ integrate d master, α πη φ ην αλαγλσξίδνπκε,
αιιά ην πξφβ ιεκ α πνπ ζα αληηκεησπίζνπκ ε ηα επφκ ελα ρξφληα θαη
εζείο ζα ρξεηαζηεί λα αλαγλσξίζεηε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πξέπεη
λα απνθαζίζεηε - ην Σ.Δ.Δ. ζα απνθαζίζεη, δελ πηζηεχσ λα ππάξρεη
θαλείο πν π λα ζθεθηεί δηφ ηη ην ά θν πζα θαη α πηφ , φ ηη ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα δελ ζ α ηα δίλνπλ νη επαγγεικαηηθνί θνξ είο αιιά ζα ηα
ζεζκνζεηεζνχλ άιινη - ζα ρξ εηαζηεί ε Αλ ηηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ . λα
πάξεη απνθάζεηο γηα ην πνηα ζα είλαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
απηψλ ησλ αλζξψπ σλ.
Θεσξψ φ ηη έπξεπε πξψηα λα γίλνπλ απηά θαη κ εηά λα ηδξχζν πκ ε
ηε ζρν ιή Μ εραληθψλ. Καη απηφ είλαη κηα θαηλ νχξγηα πξσην ηππία.
ηελ Διιάδα είρα κε πνιπηερλ εία θα η πνιπηερληθέο ζρ νιέο. Σψξα ζα
έρνπκ ε θαη ζρν ιή Μεραληθψλ ε νπνία δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ηη
απνθνίην πο ζα βγ άδεη, ηη επαγγεικα ηηθά δηθαηψκα ηα ζα έρνπλ α πην ί
θαη ην ιέσ, δελ ζα πεξηκέλν πκε 4 ρξφ ληα.
Κάπνηνη απφ απην χο πνπ ήδ ε ππάξρνπλ ζα κπνξνχλ ζε έλα ρξφλν
λα πάξνπλ πηπρίν κεραληθν χ απφ κηα ζρ νιή Μερ αληθψλ. Κχξη ε
Πξφεδξ ε ηεο Βν πιήο πξέπεη απηφ λα ην δείηε. Έπξ επε πξψη α λα ηα
ξπζκίζν πκ ε απηά ηα ζέκαηα ζαλ Σ.Δ. Δ., ζαλ πνιπηερλεία θαη κεηά λα
πξνρσξήζνπκ ε ζε απηή ηε ζεζκνζέηεζε.
Απηά είρα λα πσ, επραξηζηψ πνιχ πν π κε αθν χζα ηε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο Κνζκήηνξαο ηεο Πν ιπηερλ ηθήο ρνιήο ην π Παλεπηζηεκίν π
Ησαλλίλσλ, θαζ εγεηήο Βα ζίι εο Γεκα θφπνπινο.
Κος ΓΖΜΑΚΟ ΠΟ ΤΛΟ:
Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα, θχξηε Πξφ εδξε, θχξηε Πξφ εδξ ε ηεο Βν πιήο.
Δίκαζηε ε 2 ε λεφηεξε πνιπηερλ ηθή ζρ νιή ζην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ,
λνκίδσ κεηά είλαη ην παλεπηζηήκην Α ηγαίνπ απφ εκάο, επνκέλσο εκ είο
μεθηλήζακε ηε ιεηηνπξγ ία καο ην Γεθέκβξ ε. Γελ έρσ π νιιά πξάγκαηα
λα ζαο πσ.
Θα ζπκ θσλ ήζσ θαηαξράο κε ην πο πξ νιαιήζαληεο απφ ην θνκκά ηη
ηεο εθπαίδεπζεο. Καη απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ κφλν είλαη φηη ε
χπαξμε ην π Σ.Δ.Δ. θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ. Δ. γεληθφηεξα είλαη έλαο
απφ ηνπο βαζη θν χο ιφγνπο πνπ έλα ο θαιφο καζεηήο απνθαζίδεη λα
ζπνπδάζεη ζε κηα πνιπηερληθή ζρν ιή θαη λα γίλεη Μερα ληθφο.
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Διπίδσ κ έζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην Σ.Δ.Δ . λα βγεη πην
ηζρπξ φ θαη λα ζπλ ερίζεη λα απνηειεί ιφγν γηα ηνπο λ ένπο αλζξψπνπο
λα γίλνπλ Μ εραληθνί.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο επραξηζηψ. Ν α δεηήζσ ζπγλ ψκε έπξεπε λα έρσ θαιέζεη πξηλ ηνλ
Κνζκ ήηνξα ην π Π αλεπηζηεκίν π Θ εζζαιίαο ηεο Πν ιπηερληθήο ρνιήο,
ην ζπλάδειθν θαη θίιν Θαλάζε Λν πθά.
Κος ΛΟΤ ΚΑ:
Κπξία Πξφεδξ νο, επραξηζηψ θαη εγψ γηα ηελ πξφζθιεζε. Υαίξνκαη
ηδηαίηεξα πνπ είκα η εδψ κπξνζηά ζα ο ζηελ Αληηπξν ζσπεία, ηψξα δελ
μέξσ κάιινλ δ ελ είλαη Αληηπξν ζσπεία, είλαη κηα εθδήισζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηψξα πηα.
Δίλαη πνιχ ζεκα ληηθφ
νη Μ ερα ληθνί θαη νη ζρ νιέο ησλ
Μεραλη θψλ, ηα πν ιπηερλ εία, νη πνιπηερληθέο ζ ρνιέο λα επηθνηλσλ νχλ.
Έρνπλ γίλ εη πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα
θάπνπ έρν πκε ράζεη ην δξφ κν καο θαη ε επηθνηλσλία δελ είλαη ηφζν
θαιή.
Παιαηφηεξα ππήξ ρε θαη ε ζχλν δνο ησλ πξπηάλ εσλ ησλ
πνιπηερλ είσλ θαη ησλ θνζκ εηφ ξσλ ησλ πνιπηερληθψ λ ζρνιψλ φπνπ
ζπκκ εηείραλ εθπξ φζσπνη θαη απφ ην Σ.Δ.Δ. θαη απφ ηελ Κ πβέξλ εζε
θαη ππ ήξρε δηά ινγ νο. Γηαηί απφ φ ηη θαηαιάβαηε ππάξρνπλ κηα ζεηξά
απφ ζέκαηα θαη άιια ζέκαηα πνπ ζα βξνχκ ε κπξνζηά καο θαη φια απηά
ηα ζέκαηα θαιφ είλαη λα ηα ζπδεηάκε, λα αληαιιάζ ζν πκε απφςεηο θαη
απηέο νη απφςεηο λ α έξρνληαη πηα ζηε Βνπιή λα ζ εζκνζ εηνχλ ηαη.
Άξα κηα πξφηαζε πνπ ζα ήζεια λα θάλσ θπξία Πξφ εδξ ε είλαη λα
μεθηλήζνπκ ε απηή ηε δηαδηθαζία θαη πξνο ηνπο ζπλ αδέιθνπο πν π
βξίζθνληαη εδψ θα η βέβαηα ε εκπιν θή ησλ πνιπηερλείσλ λα είλαη θαη
ζε άιιεο φπσο είπ αηε επηηξνπέο έθηα θηεο, κφληκ εο ην π Σ.Δ.Δ.
Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο θαη είλαη απηή ε
ζπλ έξγεηα κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ Μεραληθψλ ηεο εξγαζίαο ή
ηνπ Σ.Δ .Δ. θαη ησλ πνιπηερλείσλ, απηή ε ζπλέξγ εηα είλαη πάξα πνι χ
ζεκαληηθή. Καη κ άιηζηα είπε πξνεγνχκελα ν ζπλάδ ειθνο απφ ηα
Γηάλλελα φηη πν ιινί θνηηεηέο έξρνληαη ζην πνιπηερλείν γηαηί ππάξρεη
ην Σ.Δ. Δ. θαη ζα εγγξαθνχλ ζην Σ .Δ.Δ .
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Σα ηειεπηαία ρξφλ ηα αληηκεησπίδνπκ ε κηα ζεηξά πξν θιήζεσλ σο
Μεραλη θνί θαη εθπαηδεπηηθνί Μ ερα ληθνί φπσο είλαη παξαδείγκαηνο
ράξε ηα Σ.Δ.Η . πνπ γίλεηαη πάξα πνιχ κεγάινο ιφγνο ηειεπηαία, είλαη
ηα θν ιέγηα κελ ηα μερλάκε θαη ζ εσξψ φ ηη ν ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηα
επαγγεικαηηθά, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
είλαη ζεκαληηθφο . Καη είλαη ζεκαληηθφο επίζεο θαη επεηδ ή
βξηζθφκαζηε κ έζα ζηελ εληαία αγν ξά, ηελ Δ πξσπατθή Έλ σζε, ζα
πξέπεη λα γίλεη κ ε ηέηνην ηξφπν, ζ α πξέπεη λα ην ζθεθην χκ ε, λα
ζπδ εηήζν πκ ε, λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπ ν λα κελ απνθιείεη θαλέλαλ αιιά
λα είλαη ζαθέο ην ηη ζα θάλεη ν θαζέ λαο κέζα ζε απηή ηελ
νκνγελνπνίεζε θαη εθεί ρξ εηάδεηαη δ ηάινγνο.
αο επραξηζηψ πν ιχ ινηπφλ πνπ κε θαιέζαηε, λα είζηε θαιά.
Γεηα ζαο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε.
Ζ λεφηεξε πνιπηερληθή ζρνιή είλαη ε πνιπηερληθή
ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην π Αηγαίν π ζηελ νπν ία αλήθεη θαη ην ηκ ήκα
Μεραλη θψλ Οηθνλ νκίαο Γηνίθεζεο. Θα θαιέζσ ηνλ Κνζκ ήηνξα ηνλ
θαζεγεηή θχξην Κ νθνιά θε.
Κος ΚΟΚΟ ΛΑΚ Ζ :
Αμηφηηκε θχξηε Πξ φεδξε ηεο Βν πιήο, αμηφηηκε θχξηε Τ πνπξγέ, θπξία
Πξφεδξ ε ηεο Αληηπξνζσπείαο ην π Σ.Δ.Δ., θχξηε Πξφ εδξε ηνπ Σ.Δ .Δ.,
αμηφηηκα κ έιε ηεο Αληηπξνζσπείαο, θπξίεο θαη θχξηνη.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Πξφεδ ξ ν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηελ
αγαπεηή ζπλάδειθν ηελ θπξία Μνξν πνχιν π γηα ηελ πξφζθιεζε λα
παξεπξεζψ ζηε ζεκεξηλή εθδ ήισζε. Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα εκέλα λα
απεπζχλσ ραηξ εηηζκφ ζηα κέ ιε ηεο Αληηπξνζσπείαο εθπξνζσπψλ ηαο
ηε λ εφηεξ ε πνιπηερληθή ζρν ιή ηεο ρ ψξαο, ηελ πν ιπηερ ληθή ζρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίν π Αηγ αίνπ.
Ζ πνιπηερληθή ζρν ιή ην π παλεπηζηεκ ίνπ Α ηγαίνπ ελζσκ άησζε ηα
ηξία πθηζηάκελα π ξν ηεο ίδξ πζήο ηεο ηκήκα ηα Μ εραληθψλ, ην Σκ ήκα
Μεραλη θψλ Πιεξ νθνξηαθψλ θαη Δ πηθνηλσληα θψλ ζπζηεκάησλ ην π
νπνίνπ νη απφθνηηνη εγγξάθνληαη σο κέιε ην π Σ.Δ.Δ. ζηνλ θιάδν ησλ
ειεθηξνληθψλ
Μ εραληθψλ.
Σν
Σκήκα
Μ εραληθψλ
ρεδίαζεο
Πξντφλησλ θαη ην Σκήκα Μ εραληθψλ Οηθνλνκ ίαο θαη Γηνίθεζεο.
Ζ ίδξπζε ηεο πνιπηερληθήο ζρ νιήο ειπίδν πκε πσο ζα εληζρ χζεη
ζεκαληηθά ηηο ζπνπδέο ησλ Μ εραληθψλ ζην παλεπηζηήκην Αηγαίν π θαη
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ζα εληζρ χζεη θαη ηε ζπλ εξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο κε ην Σερλ ηθφ
Δπηκειεηήξην. Δηδηθφ ηεξα γηα ην ηκήκα Μ εραληθψλ Οηθνλνκ ίαο θαη
Γηνί θεζεο γηα ην νπνίν ζα ήζει α λα ζαο κηιήζσ ζήκ εξα, ε
ζπζηεκαηηθή απφ ην 2006 ζπλ εξγαζία κε ηε κφληκ ε επηηξνπή παηδείαο
ηνπ Σ.Δ.Δ., ηε Γηνηθν χζα Δπηηξνπή θαη ην πξνεδξείν ηεο
Αληηπξνζσπείαο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε δηα κφξθσζε ηεο
θπζηνγλσκίαο ην π ηκήκαηνο. Καη εθ κέξν πο ηνπ Πξ νέδξν π θαη ησλ
κειψλ ΓΔΠ ην π ηκ ήκαηνο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο γηα
ηελ θαζνδήγ εζε θαη ηελ ελζάξξπλ ζε πνπ καο παξείραηε.
Ηδηαίηεξα ζεκαλ ηηθή ππ ήξμε ε ζπλ εξγ αζία κε ηε κφληκ ε επηηξνπή
παηδείαο γηα ηε δ ηακφξθσζε ηνπ πξν γξάκκαηνο ζπνπδ ψλ έηζη ψζηε λα
έρεη ην ραξα θηήξα πξνγξάκκαηνο ην π ηκ ήκαηνο Μεραληθψλ θαη
ζπγ θεθξηκέλα ηεο εηδηθφηεηαο ησλ Μ εραληθψλ νηθνλνκίαο.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ην π ηκ ήκαηνο Μεραληθψλ νηθνλ νκίαο θαη
δηνίθεζεο έρ εη αμηνινγεζ εί ζεηηθά απφ ηε κφληκ ε επηηξνπή παηδείαο
ελψ ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ έλ ηαμε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζην Σ.Δ.Δ.
έρνπλ εθθξάζεη έλ αο αξηζκφο απφ πεξηθεξεηα θά ηκ ήκ αηα ην π Σ.Δ.Δ.
θαη ε 15 ε ζχλνδνο ησλ πξπηάλεσλ θαη θνζκεηφξ σλ ησλ πνιπηερληθψλ
ζρνιψλ πνπ πξαγκ αηνπνηήζ εθε ζηε Μπηηιήλε ην 2010.
Θα ήζεια λα πσ πνιχ ζχληνκα δπν ιφγηα γηα ην ηκήκα. ην
ηκήκα καο ινηπφ λ γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκα ηνο ηνπ κεραληθν χ
νηθνλνκίαο απαηηείηαη επηηπρήο ν ινθιήξσζε 55 κ αζεκάησλ θαη
εθπφλ εζε δηπ ισκ αηηθήο εξγαζίαο θαη ζπλν ιηθά πξνζθέξνληαη 93
καζήκαηα ηα νπνία είλαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο.
Μαζ ήκα ηα γεληθν χ
ππφβαζξνπ ζηα παηδεία ησλ καζεκαηηθψλ , ηεο θπζηθήο θαη ηεο
ρεκείαο.
11 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά.
Δπηζηήκεο κεραληθνχ eng ineering sci ence 13 καζ ήκαηα εθ ησλ νπν ίσλ
ηα
10
είλαη
ππνρξεσηηθά.
Σερλνινγίαο,
πιεξ νθνξηθήο
θαη
επηθνηλ σληψλ 7 κα ζήκαηα εθ ησλ νπ νίσλ 4 ππνρξεσηηθά. Τπφβαζξνπ
νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκίαο 20 καζήκ αηα θαη καζήκαηα θαηεπζχλ ζεσλ
ζηελ ρξεκαηννηθνλ νκηθή κεραληθή, ζηε κεραληθή ηεο δηνίθεζεο θαζψο
θαη γελη θήο επηινγ ήο άιια 4 2 καζήκα ηα.
πλνςίδνληαο 23 ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην ζχλν ιν ησλ 55
καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ δηπ ιψκαηνο, είλαη
καζήκαηα θιαζηθν χ κ εραληθνχ θαη ηα ππφ ινηπα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ
εηδίθεπζε ην π κερ αληθνχ νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο θαη κε βάζε απηά
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αιιά θαη ηελ αμην ιφγεζε πν π έγηλε απφ ηε κφληκε επηηξνπή παηδείαο
πηζηεχν πκε φηη πξ άγκαηη ην πξφγξακ κα ζπνπδψλ ην π ηκήκαηνο πιεξν ί
ηα θξη ηήξ ηα πνπ έρ νπλ ηεζεί.
Δπηπιένλ φπσο φια ηα ηκήκαηα Μ ερ αληθψλ ππάξρεη ππνρξεσηηθή
εθπφλ εζε δηπισκα ηηθήο εξγαζίαο θα η έρεη θαζηεξ σζεί θαη ν ζεζκ φο
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκ α ζπνπδψλ θαη
ρξεκαηνδ νηείηαη α πφ ην παλεπηζηήκην.
Λεη ην πξγνχλ 7 εμεηδηθεπκ έλα εξγαζηήξηα κε άξηην εμνπιηζκφ θαη
ρξεζηκ νπνηνχλ ηαη επξ έσο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο καο γηα
εθπαηδεπηηθν χο θα η εξεπλεηηθνχο ζθν πνχο θαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ
δηπισκαηηθψλ ην πο εξγαζηψλ.
ην ηκ ήκα ππεξ εηνχλ 16 κέιε ΓΔΠ, ε πιεηνλφ ηεηα ησλ νπνίσλ
είλαη δηπισκαην χρ νη Μ εραληθνί. Δπηπιένλ ζην ηκ ήκα δ ηδάζθν πλ θαη 5
δηπισκαην χρνη Μ εραληθν ί βάζεη ζχκβαζεο ή σο εηδηθφ Σ ερληθφ
εξγαζηεξηαθφ π ξνζσπηθφ ελψ ππά ξρνπλ θαη άιια 7 κέιε ΓΔ Π
δηπισκαην χρνη Μ εραληθν ί, άιισλ ηκεκά ησλ ηεο παλεπηζηεκηα θήο
κνλάδαο ηεο Υίν π, νη νπνίνη ζπλ επηθνπξ νχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηνπ δ ηθν χ καο ηκήκαηνο.
Βέβαηα ε αλαζην ιή ησλ πξνζιής εσλ πνπ ππήξρε ηα ηειεπηαία
ρξφληα πεξηφξηζε πνιχ ηελ αλαπηπμηα θή πνξεία καο φπσο θαίλεηαη θαη
απφ ηνπο αξηζκν χο πνπ ζαο πξν αλέθεξα. κ σο ε ελίζρ πζε ην π
ηκήκα ηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γην ίθεζεο είλαη πξψηε
πξνηεξαηφ ηεηα γηα ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζαλ απφδεημε απην χ
ήδε 3 λ έεο ζ έζεηο π ξφθεηηαη λα γίλνπλ εθινγέο ην επ φκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα κέζα ζην 2 018 εληζρ χνληαο πεξαηηέξσ ηηο ζπν πδέο
Μεραλη θψλ ζην ηκ ήκα.
Πηζηεχνπκ ε φ ηη ην ηκήκα Μ εραληθψλ Οηθνλνκ ίαο θαη Γηνίθεζεο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγ ρξνλεο νηθνλνκ ίαο πξνζθέξνληαο
ζηε
ρψξα
ζηειέρε
πν π
ζπλδπάδνπλ
ηηο
γλψζεηο
ηηο
ρξεκαην νηθνλ νκηθήο θαη ηεο δην ίθεζεο κ ε ην ζηέξεν γλσζηηθφ
ππφβαζξν ην π κ ερ αληθνχ, κε ηνλ ηξφ πν ζθέςεο ηνπ κεραληθνχ θαη ηηο
δεμηφ ηεηεο πν π πξέπεη λα έρεη.
Ο θιάδνο ησλ Μεραληθψλ νηθνλ νκίαο απνθηά ζήκεξα κηα
ηδηαίηεξ ε ζεκαζία ζηε λ έα νηθνλνκ ία πνπ αλαπηχζζεηαη δηεζλψο θαη
ειπίδν πκε λα ηε δ νχκε δσλ ηαλή ζχλ ηνκα θαη ζηε ρψξ α καο φπνπ ε
απηνκα ηνπνίεζε επεθηείλεηαη ζε θά ζε δηάζηαζε ηεο ιεηην πξγίαο ησλ
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επηρεηξ ήζεσλ θαη ε ρξ εκαηννηθνλν κηθή ηερλνινγία θέξλ εη κηα λέα
επνρή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκ ία.
Ζ αλαγλψξηζε ηεο εηδηθφ ηεηαο ην π κεραληθν χ νηθνλν κίαο θαη ε
έληαμε ζε απηή ησλ απνθνίησλ ην π ηκήκαηνο πηζηεχν πκ ε πσο ζα δψζεη
πνιχ ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο πξν ζπάζεηέο καο θα η ζα ζηεξίμεη
νπζηα ζηη θά ην πο λένπο θαη ηηο λ έεο Μεραληθν χο απνθνίην πο ηνπ
ηκήκα ηνο ζε κηα ηδ ηαηηέξσο δχζθν ιε επνρή γηα ηε ρ ψξα καο.
Θέισ ινηπφλ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν ζαο θαη λα
επρ εζψ λα έρ εηε έλα παξαγσγηθφ θαη δεκην πξγηθφ δηάινγν γηα ηα
δεηήκαηα, ηα πνιχ ζεκαληηθά δεηήκ αηα πνπ απαζρνιν χλ ην Σ ερληθφ
Δπηκειεηήξην θαη ηνπο Μ εραληθνχο ηεο ρψξαο.
αο επραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο επραξηζηνχκ ε θχξηε Κνζκ ήηνξα. Δθ ησλ πξνζθεθιεκέλ σλ έρνπκε
παξφληεο ηνπο Κν ζκήηνξεο ην π Πνιπηερλείνπ ηεο ρν ιήο Πνιηηηθψλ
Μεραλη θψλ ηνλ θα ζεγεηή Γεκ ήηξ ε Κ νπηζνγηάλλε, ηνλ Κνζ κ ήηνξα ηεο
ρνιήο Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μ εραληθψλ ηνλ θαζεγεηή Μαξίλν
Κάβνπξα, ηνλ Κν ζκήην ξα ηεο ρν ιήο Μεηαιιεηνιφγ σλ Μεηα ιιν πξγψλ
Μεραλη θψλ ηνλ θα ζεγεηή Γεκήηξ ε Κ αιηακπάθν.
Σνλ Κνζκήηνξα ηεο ρν ιήο Ναππεγψλ Μεηα ιιεηνιφγσλ
Μεραλη θψλ ηνλ θαζεγεηή Γξ εγφξ ε Γ ξεγνξφπν πιν θαη ηνλ Κνζκ ήηνξα
ηεο Δ ΜΦΔ ηνλ θαζεγεηή Παλαγηψηε Φαξάθν.
Κχξηε Κνπηζνγηάλλε.
Δπίζεο παξίζηαληαη, κάιινλ έρ εη
απνζηεί ιεη γξαπηή δήισζε ν πξψελ Πξφεδξνο ην π Σ.Δ. Δ. ν Γηάλλ εο ν
Αιαβάλνο. Δίλαη παξψλ ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο Αλ ηηπξνζσπ είαο ν
ζπλάδε ιθνο Βνπδ ηθιάξ εο θαη αξθεηνί πξφεδξνη πεξηθεξεηα θψλ
ηκεκά ησλ ηνπ Σ.Δ. Δ. πνπ ζα αθν ιν πζήζν πλ.
Έρεηε ην ιφγν .
Κος ΚΟΤΣΟΓΗ Α ΝΝΖ:
Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξ ε θαη θχξηνη πξφεδξν η, θχξηνη πξπηάλεηο,
θχξη νη θνζκ ήην ξεο , αγαπεηνί ζπλάδειθνη.
Καηαξρήλ λα επρα ξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο Πξν έδξνπ λα
απεπζχλν πκ ε ραηξ εηηζκφ θαη λα πν χκε θαη ηηο ζθέςεηο καο γηα ηελ
κεηεμέιημε ηνπ ζεζκηθν χ πιαηζίνπ ην π Σ.Δ.Δ .
Απεπζ χλσ ινηπφλ ραηξεηηζκφ εθ κ έξ νπο ηεο ρν ιήο Π νιηηηθψλ
Μεραλη θψλ, κηα ζρ νιή πν ιχ ζηελά ζπλδεδεκ έλε κ ε ην Σ. Δ. Δ. θαη ηψξα
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

51

αιιά θαη παιηφ ηεξ α. Να ζπκίζσ δπν πνιχ βαζηθά νλ φκαηα πνπ ήηαλ
θαζεγεηέο ηεο ζρ νιήο καο ην π Νίθνπ Κηηζίθε θαη ηνπ Αζαλάζηνπ
Ρνπζφπνπιν π πνπ δηεηέιεζαλ επίζεο πξφεδξνη ηνπ Σ.Δ. Δ.
Φέηνο γηνξηάδνλ ηαο ηα 130 ρξφληα ηεο ζρν ιήο καο ζπκεζήθακ ε
απην χο ην πο παιην χο ζπλ δέζκ νπο θαη ηηο παιηέο ηζηνξίεο. Ο Νίθνο ν
Κηηζί θεο εθηφο ην π φ ηη ήηαλ Πξφ εδ ξνο ην π Σ.Δ.Δ. ην ’31 θαη ην ’35
ήηαλ επηπιένλ ε νξακαηηθή θπζηνγ λσκία πνπ δηακφ ξθσζε θαη ην
ζεζκη θφ πιαίζην θαη ην π πν ιπηερλ είν π αιιά θαη ηνπ Σ.Δ .Δ. Δπίζεο ην
1927 ήηαλ ζε απηή ηελ αίζν πζα αλ ηηπξφεδξνο ηεο Γεξνπζίαο. Καη
λνκίδσ βγήθε δπν θνξέο εθπξφζσπνο ηνπ Σερληθν χ θφζκν π ζηε
Γεξν πζία.
Πξνθαλψο ηα πξάγκαηα αιιάδν πλ θαη νη αιιαγ έο ζηελ θνηλσλία,
ζηελ παγθνζκηνπν ηεκέλ ε θνηλ σλία επηβάιιν πλ θαη ηηο αιιαγέο ζην
Σ.Δ.Δ. Κα ηαιαβαί λσ φηη είλαη πάξα πνιχ δ χζθν ιν ην εγρείξεκα.
Θα ήζεια δπν - ηξ εηο παξαηεξ ήζεηο λα θάλσ ζε ζρέζε κ ε ην
ζρέδην πνπ καο απέζηεηιε ην πξν εδξείν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο ηνπ
Σ.Δ.Δ.
Σν έλα ζέκα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφ ινπ ηνπ
Σερληθνχ Δπηκειε ηεξίν π θά ηη γηα ην νπνίν κφλν ζεηηθά κπνξνχκ ε λα
πνχκε σο πξνο ην ζπγ θεθξηκέλ ν ζηφρ ν.
Βιέπσ φκσο φ ηη ε φ ιε πξν ζπάζεηα ζηελ εηζήγεζε είλαη ιίγν
ηερλη θή απφ λνκηθήο πιεπξάο, δεια δή ηη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ.
Χζηφζν λνκίδσ φ ηη ην ζέκα έρεη πν ιχ κεγά ιε ν πζί α. Παξαδείγκαηνο
ράξε έρν πκ ε φιε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξφ ζθαηε κηαο δηαπάιεο
νκάδσλ, πνιηηηθψλ νκάδσλ κέζα ζην Σ.Δ. Δ. θιπ. Σελ είδακε θαη
ζήκ εξα.
Γηα λα έρεη εληζρ πκέλν ζεζκ ηθφ ξφ ιν Σερληθφ ζα ρξεηαζηεί θαη
κηα αλάινγε νξγάλσζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σ. Δ.Δ. θαη ζα έιεγα ππάξρεη
θαη κηα δηεζλήο εκπεηξία, δελ είκα ζηε νη κφλ νη πν π έρνπκ ε φξγαλα
ηέηνηα ηερληθήο θχζεο, κηιψληαο θαη κ ε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
επαγγεικαηηθψλ δ ηθαησκάησλ ηεο ζρνιήο πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ε
εκπεηξία γεληθψο απφ ζπκκεηνρ ή ζην Σ.Δ.Δ. δελ ζα έιε γα φηη είλαη
πάξα πνιχ θαιή κ ε ηελ έλλνηα φ ηη θάπνηα νκάδα πνπ νξίδεηαη απφ ην
Σ.Δ.Δ. γηα λα επεμεξγαζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζ έκα , ζέιεηε ησλ
εθπνκπψλ, ζέιεηε ηηο Φπηά ιιεηαο ζρ εηηθά κε ηα δηθά κ αο αληηθείκ ελα,
ζην ηέινο ινγνθξίλεηαη ή ηνπιάρ ηζηνλ έηζη εθθξά δ εηαη απφ ηε
Γηνη θν χζα επηηξνπ ή, απφ νηηδ ήπν ηε ά ιιν.
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Πξέπεη νη νκάδεο λ α είλαη απηφλνκεο. Πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ηα
θείκ ελα, ηα φξγαλα ηα δηνηθεηηθά είλαη ππεχζπλα γηα λα νξίδνπλ ηηο
νκάδεο, λα επηιέγ νπλ ηνπο αλζξψπν πο. Απφ εθεί θαη πέξα ζα ηνπο
έρνπλ εκπηζηνζχλ ε θαη ζα ην πο θα ιχπ ηνπλ. Έηζη γίλεηαη παληνχ ζε φ ιν
ηνλ θφζκν.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέηεη ην θείκ ελν είλαη ε δηεχξ πλζε ην π
Σ.Δ.Δ. κ ε δηπισκ αηνχρν πο, ζπγλψκ ε κε πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. θαη κε
δηπισκαην χρν πο ηεο ΔΜΦΔ θαη ηεο ρν ιήο ην π Παλεπηζηεκίν π
Αηγαίνπ Μ εραληθψλ Οηθνλνκ ίαο.
Δληάμεη είλαη ιίγν ην πιαίζην α πηή ηε ζηηγκή κπιεγ κέλν, φρη
ιίγν πάξα πνιχ κπιεγκέλ ν. Μηιάκε ινηπφλ γηα ηα Σ.Δ.Η. αιιά πξέπεη
φκσο λα έρνπκε θαη ζην κπαιφ καο ην παλεπηζηήκην δ πηηθήο Αηηηθήο
γηα ην νπνίν πνιινί ζπλάδ ειθνη κίιεζαλ πξ νεγν πκ έλσο θαη δελ ζέισ
λα επαλαιάβσ ηα ίδηα θαη νη δηθέο κ ν π απφςεηο είλαη νιφηδηεο.
Καη επίζεο θάπνην ο ζπλάδειθνο κίιεζε θαη γηα ηηο δηεηείο δνκέο.
Θα έπξεπε φινη α πην ί λα είλαη ζην Σ.Δ.Δ.; ελδερν κέλ σο λαη, δελ ζα
έιεγα φηη είκαη αξλεηηθφο επί ηεο αξρήο αιιά κε ξφιν πο. Με ξφινπο,
εδψ είρακε ξφ ιν πο θαη ην πο θαηαξγνχκε.
Ο θξίθνο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Σ.Δ.Η . θαηά ηε δηθή κνπ
εθηίκ εζε είλαη έλ αο ξφινο επαγγεικαηηθφο θαη θν ηλ σληθφο.
Μαο
δηαηξέρ εη έλα ζχλ δξνκν ηζνπέδ σζεο ησλ πάλησλ. Τπν ηίζεηαη πσο ε
ηζνπέδσ ζε γίλ εηαη γηα ην θα ιφ καο, λ α αλεβνχλ φ ινη πξ νο ηα πάλσ.
Απηφ αλ ην ζθεθηνχκε ιηγάθη δελ κ πνξεί λα ππάξμεη. Γειαδ ή
γίλεηαη κηα ζν χπα ηειηθά. Δγψ πηζηεχσ ζηνπο ξφ ιν πο θαη πηζηεχσ φηη
θαη ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη γηα λα κελ ηαιαηπσξν χλ ηνλ θφζκν λα
δίλνπλ αλάινγ εο θαηεπζ χλζεηο πνπ λ α έρνπλ θαη θάπνηα ζρέζε κε ην
επάγγεικα.
Γελ είλαη βέβαηα κφλν ην πξφβ ιεκ α ησλ Σ.Δ.Η. ππάξρν πλ θαη
άιια. Παξαδ είγκ αη νο ράξε ζην δηθφ καο θιάδν ησλ Π νιηηηθψλ
Μεραλη θψλ πεξηζζφηεξν η έξρνλ ηαη θαη έρσ επίγλσζε ηη γλψζεηο έρ ν πλ
απφ παλεπηζηήκ ηα ην π εμσηεξηθν χ παξά απφ ηα παλεπηζηήκηα ηεο
ρψξαο. Με ηελ π αγθνζκηνπνηεκέλ ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί θπζηθά
θαλείο λα ηνπο εκ πνδίζεη απηνχο αιιά φκσο ππάξρεη έλα ζέκα εδψ,
ππάξρεη θαη εδψ έλ α ζέκα.
Άξα λαη πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ην Σ.Δ. Δ. πξέπεη φκσο λα βξεη
έλαλ ηξφπν. Βιέπ σ θπξία Πξφ εδξε φηη έρεηε πξνδηαγξάςεη φηη ζα
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κπαίλνπλ ζε κηα άιιε θαηεγνξία, εληάμεη ίζσο απηφο είλαη έλαο
ηξφπνο. Αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δείηε ιίγν γεληθφηεξα ην ζέκα.
Καη ε απνλνκή πηζηνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξζεθ ε θαη ν θχξηνο Τπνπξγφο
πνπ είλαη έλα ζέκα ηνπ Σ.Δ.Δ. πξ έπεη λα γίλεη κε θάπνην ηξφπν
αμηνθξαηηθφ.
Δκείο δ ελ δηεθδηθν χκε φηη είκαζηε ζρ νιή Π νιηηηθψλ Μεραληθψλ,
ε αξραηφηεξε ζρ ν ιή ηεο ρψξαο, 1 30 ρξφληα ε πξψηε ζρ νιή πνπ
ηδξχζεθε.
Γελ δηεθδηθν χκε θάπνηα εη δηθή κεηαρείξηζε γηα ην πο
απνθνίην πο καο. ινη λα έρν πλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε. Αιιά αλάινγα
κε ηα πξνζφλ ηα ην πο κε έλα ζχζηεκα εμεηάζεσλ φπσο είρακε παιηά ή
νηηδ ήπνηε ά ιιν ζθεθηείηε αιιά αμηνθξαηηθφ λα κπαίλνπλ ζην
αληίζηνηρν κ εηξ ψν .
Καη έξρνκαη ηψξα λα πσ θαη δπν θν πβέληεο γηα ηε Δ Μ ΦΔ ρσξίο
θπζηθά λα δηαθσλψ κε ηελ εηζήγ εζε ηνπ Πξ χηαλ ε. Θ α πσ φκσο φηη
ρξεηάδεηαη θαη ιίγ ν πεξαηηέξσ ζθέςε ην ζέκα. Μηα πν π αλαθεξφκαζηε
θαη ζε ά ιιεο ζρ νιέο θαη άιια παλεπηζηήκηα είηε Μεραληθψλ λα
ζπκίζν πκ ε φ ηη ε  ΔΜΦΔ είλαη ζ ρ νιή εθαξκν ζκέλ σλ κα ζεκαηηθψλ θαη
θπζηθψλ επηζηεκ ψλ. Ση ζεκαίλεη απηφ, θαηαξρ ήλ ν ηίηινο δελ έρ εη ηε
ιέμε Μ εραληθφο. αθψο έρεη Μεραληθνχο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
θαη ζαθψο έρ εη εξγαζηήξ ηα αιιά θαη νη θπζηθνί δ ελ είλαη ρ σξίο
εξγαζηήξηα.
Ση ζα πνχκε ι νηπφλ ζηνπο θπζηθνχο ην π παλεπηζηεκίν π αλ
ζέιν πλ θαη α πην ί λα εγγξαθνχλ;
Γηφηη ην Σ. Δ .Δ. δελ είλαη
παλεπηζηεκ ηαθν χ ηχπν π ζσκαηείν, Δπηκειεηήξην ζπγλψκ ε. Δίλαη
Δπηκειεηήξην επαγγεικαηηψλ. Γηαηί δ ειαδ ή δελ ζα πξέπ εη θ αη νη 4 εηείο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γ πηηθήο Α ηηηθήο πνπ ζα γίλ εη λα κπνπλ θαη ελ
ζπλ ερεία γηαηί δ ελ ζα πξέπεη λα κπνπλ θαη νη απφθνηην η ηνπ θπζηθνχ;
Γελ μέξσ εάλ απηφ είλαη θά ηη ην νπνίν ην ζέιν πκε.
Πξνζσπηθά είκαη ππέξ ηεο κ εηεμέιημεο ηεο ΔΜ ΦΔ ζε κ ηα ζρνιή
Μεραλη θψλ θαη ππάξρνλ θιάδνη πν ιχ κνληέ ξλνη, κπ νξεί θαλείο λα
ζθεθηεί ηα πιηθά, κπνξεί λα ζθεθηεί λαλνηερλν ινγία, κ πνξεί θαλείο λα
ζθεθηεί βηνηερλνινγία, φια απηά. Έρσ ηελ ακπδξά εληχπσζε φηη
απνζηεξν χκ ε απφ ηε Δ ΜΦΔ ην θίλ εηξν λα κ εηεμειηρ ζεί πξαγκαηηθά
ζε ζρν ιή Μ εραληθψλ αλαγλσξίδνλ ηαο έηζη φ ηη είλαη επαγγεικα ηίεο
Μεραλη θνί. Μ εραλ ηθνί ζε πνην αληηθείκελν θαη κε πνηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα;
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Δπαλαιακβάλσ, δελ ηα ιέσ απηά ζαλ ελζηάζεηο, ηα ιέσ ζαλ
πξνβιεκα ηηζκφ γηα λα βνεζ ήζσ. Πξν θαλψο θαη δελ έρ σ ελζηάζεηο θαη
πξνθαλψο θαη θαλ έλαο.., ην ηζν πλάκ η πνπ ιέγακε φηη φ ινη ζε φ ια δ ελ
κπνξεί θαλ είο λα ην ζηακαηήζεη.
Σελ ηζην ξία κε ηα Σ.Δ.Η. ηελ μεθίλεζε ν Δπζ πκίν π ην 1997
λνκίδσ. Σφ ηε αληηζηάζεθε ην πν ιπηερλείν πνιχ ζζ ελαξ ά, παξαηηήζεθε
ν πξχηαλ εο. Σψξα είλαη κηα πεπαηεκέλε, δ ειαδή ηφηε μεθίλεζε θα η
ηψξα νιν θιεξψλ εηαη αλ ζέιεηε απηή ε ηζηνξία. Δίλα η κηα αξλεηηθή
εμέιημε γηα εκ έλα. Μα ζα απνζηεξήζεη ηε ρψξα απφ έλαλ θιάδν
ηερλη θψλ επαγγεικ αηηψλ πνπ είλαη απ αξαίηεηε.
Σψξα, κε ηνπο δ ηεηείο θχθιν πο ζ α μαλαγίλνπλ απηνί;
Δγψ
ακθηβάισ, γηαηί θαη νη δηεηε ίο ζα ζέινπλ λα γίλνπλ ηξηεηείο θαη απηνί
δηπισκαην χρνη Μ εραληθν ί.  ινη ζέινπκ ε λα είκαζηε ζηελ αλψηαηε
βαζκίδα ηεο θν ηλ σληθήο επαγγεικα ηηθήο ηεξαξρίαο. Δληάμεη ινγηθφ,
ζεκηηφ. Α ιιά δελ παίδεη. Γειαδ ή ν νξζφο ιφγνο ιέεη φηη δελ γίλεηαη
απηφ ην πξάγκα, δελ κπνξεί λα γίλεη.
Λνηπφλ, θαιή επηηπρία θαη νχηε ςχιινο ζηνλ θφ ξθν ζαο, θπξία
Πξφεδξ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξηε Κνζκ ήηνξα. Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο
Αγξνλφκσλ Σνπνγ ξάθσλ Μ εραληθψλ , θαζεγ εηήο Μαξίλ νο Κάβνπξαο.
Κος ΚΑΒΟ ΤΡΑ:
Δπραξηζηψ πν ιχ θπξία Πξφ εδξε γηα ηελ πξφ ζθιεζε. Κχξηε Πξφ εδξε
ηεο Βν πιήο, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, εθ κέξν πο ηεο ρνιήο
Αγξνλφκσλ Σνπνγ ξάθσλ Μεραληθψλ πνπ έθιεηζε πξφ ζθαηα ηα 100
ρξφληα ιεηην πξγίαο ηεο, ραηξ εηίδσ ηελ εθδ ήισζε θαη ηηο εξγαζίεο ζαο.
Θέισ λα πσ φ ηη ε ζρνιή ηδ ξχζ εθ ε ην 191 7 απφ ηνλ Γεκ ήηξην
Λακπαδάξην πξψην πξχηαλ ε ην π Πνιπηερλ είν π κε ζθνπφ λα
αληηκεησπίζεη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρ ψξαο ηφ ηε. Καη έθηνηε ε
ζρνιή κε ην πο απνθνίηνπο ηεο ζπκκεηέρ εη ελεξγά φια απηά ηα ρξφληα,
ηα 100 ρξφληα, ζηηο αλαπηπμηα θέο αλάγθεο ηεο ρψξ αο. Με πιένλ
πξφζθαηεο θαη γλ σζηέο ην Δζληθφ Κ ηεκα ηνιφγην, ηελ εζληθή ππνδνκ ή
γεσρσξη θψλ πιεξν θνξηψλ πνπ φπσο αλέθεξ ε ν Πξφ εδξ νο ην π Σ. Δ.Δ.
δελ κπνξεί λα γίλεη αλάπηπμε αλ δελ έρεηο ππνδνκή πιεξνθνξηψλ,
ρσξηθψλ πιεξνθνξ ηψλ γηα ηε ρψξα.

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

55

Καη ζπλερ ίδε η λα ζπλδξάκεη θαη λ α ζπκκεηέρ εη ζε φιεο ηηο
εξγαζίεο ηνπ Σ.Δ. Δ. κε πξφζσπα π νπ είλαη γλσζηά ζε φ ινπο θαη
βξίζθνληαη πνιιά κέζα ζε α πηή ηελ αίζνπζα. Μάιηζηα ε ζχλ δεζε ησλ
ζρνιψλ ην π πνιπηερλείν π κε ην πο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγν πο πιένλ
πινπνη εί ηαη θαη απφ θ έηνο ηνπιάρηζηνλ ζηε ζρνιή κ νπ θηιν μελν χκ ε
κέζα ζηε ζρν ιή δ ίπια καο ην χιινγν Γηπισκα ηνχρ σλ Αγξνλφκσλ
Σνπνγξάθσλ Μ ερ αληθψλ ηεο ρψξα ο θαη λνκίδσ αληίζηνηρα θαη νη
άιιεο ζρνιέο. Έηζη είκαζηε ζηελά ζπλδεδ εκέλν η κε ην Σ.Δ.Δ. θαη κ ε
ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγ ν πο.
Γπν πξάγκαηα ζα αλαθέξσ πνπ δελ έρν πλ αλαθεξζεί θαη ζα
θιείζσ κ ε απηφ. Σν έλα είλαη φηη έρνπκε θαζήθνλ λα εθπαηδεχνπκ ε
θαη λα βγάδνπκε ζηελ θνηλσλ ία άμηνπο Μεραληθν χο. Απηφο είλαη ν
ξφινο καο πνπ λα ζπλδ ένληαη θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη κε ηελ έξεπλα
θαη κε ηελ θαηλν ην κία. Απηφ είλαη πνιχ δ χζθν ιν πιένλ.
Δίλαη πνιχ δχζθν ιν γηαηί 9 ρξφληα πξηλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο
ζρνιήο κνπ ήηαλ 900.000 θαη θέηνο είλαη 85.000. Απηφ ζπκβαίλεη κε
φιεο ηηο ζρ νιέο. Α πηή είλαη ε κ ηα δπζθν ιία, θν βεξ ή δ πζθν ιία.
Ζ δεχηεξε δπ ζθνιία είλαη φ ηη κ έζα ζε ιίγα ρξφληα, ζε ιηγφ ηεξν
απφ δέθα ρξφληα ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ζρνιήο απφ 40 ζα είλαη 10 θαη α πηφ
ζπκβαίλ εη ζε φιεο ηηο ζρνιέο. Καη ην ηξίην πην δχζθν ιν θαη εδψ κηιάσ
θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία, είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ησλ
πεληρξψλ α πηψλ πφξσλ είλαη ηέην ηεο πνπ ζν π απ αγνξεχν πλ λα
αμηνπνηήζεηο ηα ρξ ήκαηα απηά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα.
ηξαγγαιηδφκαζηε θάζε κέξα γηα λα κπνξέζνπκ ε λα ηα θέξν κε
πέξα, φρη κε ηα ρ ξήκαηα, κ ε ηηο δηα δηθαζίεο. Καη γηα απηφ δ εηψ απφ
ηελ πνιηηηθή ε γεζία λα απειεπζεξ ψζν πλ ηα ηδξχκαηα, ην δεκφζη ν
παλεπηζηήκ ην λα ην απειεπζ εξψζνπλ γηα λα δεκ ηνπξγ ήζεη. Γψζηε καο
ηελ ειεπζεξ ία πνπ ρξεηάδεηαη ε εθπ αίδεπζε θαη ε έξεπλα γηαηί φπσο
είλαη γλσζηφ θαη είλαη θνηλνηππία δελ ππάξρεη θαιχηεξ ε αλάπηπμε απφ
ηελ επέλ δ πζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
Δπραξηζηψ πν ιχ, θαιή ζπλ έρεηα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε αγ απεηέ ζπλάδειθε. Ο Γεκ ήηξ εο ν Καιηακπάθνο,
Κνζκ ήηνξαο ηεο ρνιήο Μ εηα ιιεηνιφγσλ Μεηα ιιν πξγ ψλ Μεραληθψλ
έρεη ην ιφγν.
Κος ΚΑΛΗΑΜΠ Α ΚΟ:
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Κπξία Πξφ εδξε, επραξηζ ηψ γηα ηελ πξφζθιεζε. Σν ζέκα είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ ζ εζκηθν χ ξφ ινπ ην π Σ.Δ .Δ. Δγψ ζε απηφ βιέπσ κηα
πγεία φρη γηα ηί σο κηα νηθνγέλ εηα ζέινπκ ε λα δηεπξ χλν πκε ηνλ εηδηθφ
ξφιν πνπ έρνπκ ε ζηελ θνηλσλία, απηφ είλαη ζρεδφλ απηναλαθνξά.
Αιιά γηαηί ην Σ.Δ.Δ. π αίδνληαο έλα ξφιν ζηελ θαξδηά ηεο
παξαγσγηθήο Διιά δαο έρεη ππνζηεί έλα κεγαιχηεξν π ιήγκα απφ ηελ
θξίζε πνπ έρ εη ππνζηεί ζπλνιηθά ε ειιεληθή θν ηλσλία.
Γελ ππάξρεη ακθηβ νιία φ ηη θαη ην ίδην ην Σ.Δ.Δ . δηαηξέρεηαη απφ
ηα ίδηα πνιηηηθά ξ εχκα ηα θαη ηηο ίδηεο απφ ςεηο πνπ φ ιε ε θνηλσλία
δηαηξέρ εηαη αιιά ε επαθή κ ε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη
ζην λα αθν πζηνχλ ηδέεο θαη λα αθν πζηνχλ πξάγκαηα ηα νπνία έρ νπλ
κηα θξεζθάδα.
Θα είκαη πάξα πνιχ ζχλ ηνκνο. ην ζέκα ηεο αλαβάζκηζεο ην π
ζεζκη θνχ ξφ ινπ ην π Σ.Δ. Δ. εγψ β ιέπ σ πξψηα απφ φ ια ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ θνηλ σληθνχ ξφ ινπ ην π Σ.Δ. Δ.  θέθηνκαη φηη ζηηο πην δχζθν ιεο
ζηηγκ έο ηεο ρψξαο φηαλ πξαγκαηηθά ηέζ εθε επί ηάπ εην ο ην ζέκα ηεο
ζηξαηεγη θήο θα ηεχζπλζεο ηεο ρψξαο ζε πν ιχ δ χζθνιεο ζηηγκ έο ηφηε νη
Μεραλη θνί είραλ π αίμεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν . Παίδνπκε ζήκεξα;
Γελ είκαη ζίγν πξνο θαη θνβάκ αη φηη αλ απν δερζνχκ ε ηελ
πεξηβάιινπζα, αλ απνδερζνχκ ε φηη ν δξφκνο πάλσ -θάησ είλαη απηφο ν
νπνίνο καο πξνηείλ εηαη ην ππφ ινηπν π ξάγκα πνπ έρ νπκ ε λα επηιχζν πκε
είλαη πάξα πνιχ δ χζθν ιν.
Γειαδή άθν πζα απηφ πνπ είπε ν Πξφ εδξνο θαη δελ ην ήμεξα απηφ
ην ζηνηρ είν ην ν πνίν φκσο είλαη ζπλ ηαξαθηηθφ, φηα λ ην 80% ησλ
επαγγεικαηηψλ είλ αη νπζηαζηηθά εθηφο ηεο παξαγσγήο ζήκ εξα θακία
δηαξξχζκηζε ηεο κηθξ ήο πίηαο εληφο ηνπ Σ.Δ.Δ. δ ελ έρεη θακία
απνιχησο ειπίδα.
Θα
γίλνπκε
ζέαηξν
ηξ νκαθηηθψλ
θαληβαιηζηηθψλ
αληηπαξαζέζεσλ, ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκ άησλ ζα γίλεη ε
αθνξκή γηα λα ρ πζεί γηα ηελ ειάρηζηε πίηα πνιχ αίκα ρσξίο επί ηεο
νπζίαο λα θαηα θέξνπκε απνιχησο ηίπνηα. Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη
αλ ε ρψξα έρεη ηελ απηνπεπνίζεζε λα ζθεθηεί θαηα ξρήλ έλαλ άιιν
δξφκν, έρεη ην επ ηζηεκνληθφ δ πλακηθφ ην νπνίν κπνξ εί λα ζηεξίμεη
έλαλ ηέηνην δξφκ ν θαη β εβαίσο α πηφ δελ είλαη αλεμάξ ηεην θαη απφ ηηο
πνιηηη θέο επηινγ έο ηηο γεληθφηεξ εο.
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Απηφ είλαη ην κεγάιν ζην ίρεκα γηα ην Σ.Δ.Δ.
Αλ δειαδ ή
απνδερζνχκ ε ηελ πεξηβάιινπζα ην ππφινηπν παηρλίδη πνπ κέλεη είλαη
πνιχ κίδ εξν, πν ιχ θαθνκν ίξηθν θαη ζ α ζθαρην χκ ε κεηαμχ καο.
Δγψ πάληα έρ σ πάλσ ζην γξαθείν κ ν π έλα κεγάιν βηβ ιίν γηα ηε
βαξηά βηνκεραλία ζηελ Δ ιιάδα, δ ελ ην έγξαςε κ ά ιηζηα Μ εραληθφο
αιιά ζθέθηνκαη ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο πνηα ήηαλ ε ζπδ ήηεζε πνπ
γηλφηαλ ζηνπο Μερ αληθνχο.
Σν δεχηεξν ηψξα, ζηε δηεχξ πλζε ηνπ θνηλσληθν χ ξφ ινπ ην π
Σ.Δ.Δ. ππάξρνπλ πνιιέο πιεπξ έο, εγψ ζέισ λα βά ισ κφλν κηα. Σν
Σ.Δ.Δ. ζα δηεπξχλ εη ηνλ θνηλ σλ ηθφ ηνπ ξ φιν, αλ δελ δηαιέμεη ηνλ
εχθνιν δξφκ ν, ην λ α κνηξάζεη απηφ πν π ππάξρεη α ιιά θπξίσο λα παίμεη
ην ξφ ιν ηνπ λα πξν ζηαηεχζεη ην πην επάισην θνκκάηη ησλ Μεραληθψλ.
ήκεξα ην πην επάισην θν κκάηη ησλ Μεραληθψλ είλα η νη λ ένη
Μεραλη θνί. Απηφ είλαη ην κε γά ιν ζηνίρ εκα, ην Σ. Δ. Δ. ζα παίμεη ην
ξφιν ηεο νκπξ έιαο ππεξά ζπηζεο ησλ ζηνηρ εησδ ψλ δηθαησκάησλ α πηψλ
ησλ αλζξψπσλ ή ζ α βάιεη θαη άιια εκπφδηα ζε κηα δηαδηθαζία φπν π
είλαη εμαηξ εηηθά δ χζθν ιε.
Έηζη θαη αιιηψο απηφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα θεξδεζεί είλαη
ειάρηζην αιιά ην λα εθπέκςεη ζπκβ νιηθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φ ηη
ην Σ.Δ.Δ. ππ εξαζπίδεηαη ηα ζηνηρεηψδ ε δηθαηψκα ηα ησλ λέσλ
Μεραλη θψλ, αλνίγ εη ηηο πφξηεο ηνπ, πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ πνιχ
δχζθνιν δξφκν πνπ έρ νπλ κπξνζηά ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ. Καη δελ ην ιέσ σο θαζεγεηήο ην π
πνιπηερλ είν π αθξηβψο ζηε δηεπηθάλ εηα αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη
ηνπο Μεραληθν χο. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα.
Απηφ ην θν κκάηη, ην πην επάισην θνκ κάηη ησλ Μ εραληθψλ πξέπεη
λα είλαη ε θχξηα θξνληίδα ην π Σ.Δ. Δ. θ αη απηφ πξ έπεη λα ην δ είμεη
ζηελ πξάμε. Κα ηά ηα άιια κηα ζεηξά πξάγκαηα έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο
γηαηί ηα πξάγκαηα δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ζπγ θεθξηκέλεο ζέζεηο
πνπ παίξλνληαη.
Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε κηαο α θφκα ελδηάκεζεο βαζκίδαο
απνηειεί πν ιηνξ θεηηθφ θινηφ γηα α πηφ πνπ νλνκάδνπκε εληαίν πηπρίν
ησλ Μ εραληθψλ, κ ηιάσ γηα ην παλεπ ηζηήκην ηεο δ πηηθήο Αηηηθήο. Ή
αο πνχκε ε ζπδ ήηεζε πνπ γίλ εηαη κ ε ηα Σ.Δ.Η. Μν π αξέζεη ε θξάζε
δηαθξηην ί ξφινη θαη φρη ππξακίδα θπξίσο γηαηί απηφ δείρλεη κηα..,
ππνλνκεχεη ηε ζπδ ήη εζε εμ αξρήο. Άζε πνπ ζηελ πξαγκαηηθφ ηεηα δελ
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είλαη έηζη. πνηνο έρεη επαθή κ ε ηελ πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα
μέξεη φηη απηνί νη ξφινη πνιιέο θνξ έο ζα αμηνινγνχλ ηαη ζηελ θν ηλσλία
δηαθνξεηηθά απφ απηή ηελ πεξίθεκε θνηλσληθή ππξακίδ α. Δίλαη ιάζνο
κηα ζπδήηεζε ρσξ ίο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηα Σ .Δ.Η., δείρλν πλ
ηξνκαθηη θή έιιεης ε θαηαλφ εζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη έλαλ ηξφπν
αληίιεςεο γηα ηα πξάγκαηα γηα ηνπο Μεραληθνχο πν π δ ελ είλαη ζσζηφ .
Άιιν δ ηαθξηηνί ξ φινη θαη άιιν π πξακίδεο, απηά είλ αη δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα.
Απηφ έρ εη κ εγάιε ζεκα ζία, αιιά βεβαίσο είλαη θαη άιιν, ε
δηάζπαζε ησλ π ηπρίσλ θαη ε εκ θάληζε ελφο πξάγκαηνο 4εην χο
θνίηεζεο έηζη εξ κ αθξφδηην πν π ζα δνπιεχεη σο πνιηνξ θεηηθφο θινηφο
πξνο φιεο ηηο θα ηεπζχλ ζεηο.
Καιή δ χλακε, θαιφ αγψλα ζε φιν πο καο. α ο επραξηζηψ πνιχ
γηα ηελ πξφζθιεζε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα νιν θιεξψζν πκ ε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Κ νζκ εηφξ σλ γ ηαηί β ιέπσ φ ηη
ν Κνζκήηνξαο ησλ Ναππεγψλ έρεη απνρσξήζεη, κ ε ηνλ Κνζκ ήηνξα ηεο
ΔΜΦΔ, ηνλ θαζ εγεηή Παλαγηψηε Φ α ξξάθν.
Κος ΦΑΡΡΑΚΟ:
αο επραξηζηψ πνιχ. Αμηφη ηκα κέιε ηεο Αληηπξν ζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.,
εθιεθην ί πξνζθεθιεκ έλνη, θχξηε Τ πνπξγέ, θχξηνη β ν πιεπηέο θχξηνη
πξπηάλεηο, θχξηνη θνζκ ήηνξεο.
Δπραξηζηψ πν ιχ γηα ηελ πξ φζθιεζε, γηα ηε δ πλαηφ ηεηα λα είκαη
απηή ηε ζηηγκή κα δί ζαο. Καη πξνζσπηθά θαη εθ κέξν πο ηεο ζρ ν ιήο,
φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρ νιήο ζέισ λ α εθθξάζσ ηηο ζεξκέο καο επρ έο
πξνο ην Σ. Δ.Δ. λα ηα ρηιηάζεη κ ε ηελ ειπίδα φηη θαη ε ζρν ιή καο ζα
θηάζεη ηα ρξφληα ηνπ.
Δπίζεο ζ έισ απφ ςπρήο λα επρ εζψ φηη θαιχηεξν ζηηο εξγαζίεο
ηεο Αληηπξν ζσπείαο ηφζν γηα ην Σ.Δ .Δ., ην ίδην ην Δπηκειεηήξην, φζν
θαη γηα ηελ ίδ ηα ηε ρψξα καο. Σ ψξα, γηα λα κελ ζαο θά σ ην ρξφλν ζαο
άιιν, ζα ήζεια απιά λα επηθελ ηξσζ ψ ζε θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε ζρνιή κ νπ, ηε ρνιή Δθαξκ νζκ έλσλ Μαζ εκαηηθψλ θαη Φ πζηθψλ
Δπηζηεκψλ ε νπνία είλαη κ ε βάζε θ αη ηελ εηζήγ εζε ηνπ πξν εδξείνπ,
ζπδ εηείηαη γηα πξψηε θνξά ζήκεξα, αλνίγεη ε θνπβ έλ ηα, ηεο έληαμεο
ηεο ζην Δπηκειεηήξην.
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Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ γηα ηξία πξάγκαηα. Σν πξψην είλαη
φηη φ ιεο νη ηξνπ νπνηήζεηο, φιεο νη αιιαγέο πνπ απνθαζίζηεθαλ ζε
ζηελ ή ζπλ εξ γαζία κε ηα αξκφδηα φ ξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ. ην 20 07 θαη ην
2008, έρνπλ φιεο πξαγκαηνπνηεζεί θα η έρν πλ ελ ζσκαησζ εί πιήξσο ζην
πξφγξακκα ηεο ζρ ν ιήο απφ ην αθαδ εκ ατθφ έηνο 200 9 -20 10.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζαο δηαβεβα ηψζσ είλαη φηη ην πιάρηζηνλ
νη κηζνί δηδάζθν ληεο ηεο ζρν ιήο είλαη δηπισκαηνχρ νη Μεραληθνί.
Πξάγκαηη ππάξρεη έλαο ζεκαλ ηηθφο α ξηζκφο καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ
ζηε ΔΜ ΦΔ γηα ηνλ απινχζηα ην ιφ γν φηη πξν ζθέξεη φια ηα βα ζηθά
καζήκαηα καζεκα ηηθψλ, θπζηθήο, ζεσξεηηθήο επηηξ έςηε κν π ηνλ φξν
κεραληθήο βαζηθήο κερ αληθήο ζε φ ιεο ηηο ζρν ιέο ην π ηδξ χκαηνο.
Υαξαθηεξηζηηθά επεηδή θαλείο πξέπ εη απφ ηνλ εα πηφ ηνπ λα ηα
βιέπεη ζα ζαο πσ φηη πεξίπνπ επί κηα δεθαεηία έθαλ α 15 ψξεο θαη
παξαπάλσ ην ρξφλ ν ρσξίο θακία απφ απηέο λα είλαη ζηε ΔΜΦΔ. Έ ρσ
δηδάμεη άπεηξ εο ψξεο ειεθ ηξν ιφγ νπο, κ εραλνιφγ νπο, λαππεγν χο,
πνιηηη θν χο. Νν κίδ σ ε κφλ ε ζρνιή π νπ δ ελ έρσ δηδάμεη είλαη ε ζρν ιή
αξρηηεθηφλ σλ.
Άξα ην ζέκα επίζεο ησλ δηδαζθφλ ησλ ζ εσξψ φηη έρ εη ιήμεη.
Σξίην, λα ζαο δηαβ εβαηψζσ φηη ε ζρν ιή ζπλ ερίδεη λα πξ νζθέξεη παξά
ηηο αληίμνεο ζπλ ζ ήθεο, παξά ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθν χ ηεο θα ηά ην
1/3 θαη παξαπάλσ ζηελ ελίζρπζε ελ φο ζχγρξνλν π πξνθίι επηζηήκνλα
κεραληθν χ. Οη ειάρηζηεο ζέζεηο πν π πήξακε ηα ηειεπηαία έλα, δπν
ρξφληα πήγαλ θαηεπζείαλ ζε ζέζεηο ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ πνπ σο επ ί
ην πιείζηνλ ζηεξ ίδνπλ ηα καζήκαηα ηα αληίζηνηρα ησλ πξψησλ εηψλ
ησλ άιισλ ζρνιψλ .
Σν Ννέκβξ ην ην π ’ 17 απνθάζηζε ε ζρ νιή ν η επφκ ελεο ζέζεηο πνπ
ζα έξζνπλ λα θαηεπζπλζν χλ πξνο ηηο αλζξσπηζηηθέο επ ηζηήκεο θαη κε
πξνηεξαηφ ηεηα θαη ζπγθεθξηκ έλα κάιινλ, επηηξ έςηε κνπ, ηε λ
νηθνλνκία θαη ην δ ίθαην, θαη επίζεο ζηνλ ηνκ έα κ εραληθήο πν π έρεη ε
ζρνιή ζε θάπνην ζχγρξνλν αληηθείκελν κεραληθήο φπσο είλαη ε
βηνκεραληθή.
ια απηά γηα ηε ζρνιή. Δπίζεο επεηδή αθν χζηεθαλ θάπνηα
πξάγκαηα πνπ κπνξεί ίζσο λα δεκην πξγήζν πλ θάπνηα απνξία ζ ηα κέιε
ηεο Αληηπξν ζσπείαο. Σν ζέκα ην αλ ε ΔΜΦΔ , κάιιν λ ην ζέκα ηεο
ζηάζεο ηνπ ηδξχκ αηνο θα ηά πφζν ε ΔΜΦΔ πξ έπεη λ α εληαρζεί ζην
Σ.Δ.Δ. θαη κε πν ηνλ ηξφπν έρ εη ιπζεί απφ ην 200 9 κε νκφθσλε
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απφθαζε ηεο πγ θιήην π ηφηε φπσο θαη αληηζην ίρσλ επηηξνπψλ πνπ
ζπκκ εηείραλ φιεο νη ζρνιέο πνπ εθπξ νζσπνχλ ηαλ φιεο ν η ζρνιέο, απηή
είλαη ε εηζήγεζε απφ ην Πνιπηερλείν, φ ηη πξέπ εη ν η απφθνηηνη ηεο
ζρνιήο λα ελ ηαρζν χλ ζην Σ.Δ. Δ. ζε κ ηα λέα εηδηθφηεηα.
Απφ φηη αληηιακβά λνκαη ζήκεξα ή ηέινο πάλησλ άκεζα ζπδ εηάκε
ηελ έλαξμε θ άπνησλ ζπλνκηιηψλ θαη θάπνησλ δηαβνπιεχζεσλ πάλσ ζε
απηφ ην ζέκα. Τ πάξρνπλ εηδηθφηεηεο φπνπ ε ΔΜ ΦΔ κπνξεί λα
πξνζθέξ εη λ έεο εηδ ηθφηεηεο φπν π κπν ξεί πξαγκαηηθά νη απφθνηηνί ην πο
λα εληαρζνχλ.
Γηα παξάδεηγκα, εγψ απιά ζα πσ έλα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε ην
θξαηάηε, έλαο Μεραληθφο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Ο πζηαζηηθά δ ειαδ ή
έλαο Μεραληθφο ζηαηηζηηθφο. Απφ πν ηα ζρνιή ζα βγεη;
Απηά ελ νιίγ νηο, δ ελ ζέισ λα πάξσ άιιν απφ ην ρξ φλν ζαο. αο
επραξη ζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφ ζθιεζε θαη γηα ηε δ πλαηφ ηεηα πνπ
κνπ δ ψζαηε λα απε πζπλζψ έηζη ζε έλ α θνηλφ πην επξχ απφ φηη ζπλ ήζσο
έμσ απφ ηα φξ ηα ηνπ Δζληθν χ Μεηζφ βηνπ Πνιπηερλ είν π θαη λα επρεζψ
ζε φ ιν πο θαιή ζπλ έρεηα θαη θα ιή δ χλ ακε.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξηε Κν ζκ ήηνξα. Γελ ζα ζαο δηαβάζσ ην θείκελ ν πν π
κνπ έ ζηεηιε ν ηέσο Πξφεδξνο ηνπ Σ .Δ.Δ. ν Γηάλλ εο ν Αιαβάλνο, ζα
αλαξηεζεί καδί κε φια ηα πιηθά ηεο ζπδήηεζεο ηεο εθδήισζεο ζηελ
ηζην ζειίδα ην π Σ. Δ.Δ.
Έρνπκ ε δπν παξφληεο πξψελ πξνέδξν πο ηεο Αλ ηηπξνζσπ είαο, ηνλ
Θφδσξν ηνλ Βν πδ ηθιάξ ε θαη ηνλ Γηάλλε ηνλ Κπξ ηαθφπν πιν. Δάλ
ζέιν πλ λα ηνπνζεηεζν χλ θαη α θνιν χζσο πεξ ηκέλ εη ν Τπνπξγφο ηηο
εξσηήζεηο ησλ παξ φλησλ.
Μελ ζ έζεηε ζέκα δηαδηθαζίαο ηψξ α, ζαο παξαθαιψ.
Κ χξηε
Μήηξνπ, ζέηεηε έλ α ζέκα. Παξαθαιψ πνιχ λα πξνρσξ ήζν πκε.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Έλα εξψηεκα λα ζαο θάλσ. Απιψο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εθδ ήισζεο
πιένλ ζα κπνξνχκε κεηά έζησ νη εθπξφζσπνη ησλ παξαηάμεσλ λα
θάλνπλ κηα π εληάιεπηε ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζ έκαηνο;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κνηηάμηε, απηφ ζ α ην ζπδεηήζν πκε ακέζσο κεηά. Δπ ίζεο ζα ήζεια
επεηδ ή 11:20 φπσο γλσξίδεηε, παξαθαιψ κπ νξ είηε λα κε αθν χζεηε;
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11:20 αλ ζπκφζαζηε πήξα ηνλ θα ηάιν γν κε ηηο ππνγξαθέο ψζηε λα κ ελ
πξνθχςεη ζέκα απαξηίαο ζηε ζπλέρ εηα. Ο θαηάινγνο απηφο είρ ε 79
ππνγξαθέο.
Απηή ηε ζηηγκή απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη παξφληεο θαη δελ
έρνπλ ππνγξάςεη πξνθεηκ έλν π λα πάξνπλ ηα έμνδ α κεηαθίλ εζεο,
δεην χλ λα ππνγ ξάςνπλ νη εμήο 11.
Κισληδά θεο, ακδάλ εο,
ηντκελ ίδεο, Σζακ αληάλεο, Οηθνλφκν π, Αλαγλψζην π, Κ ξίνπ, Μαθλέα,
Καληψξεο, Μπνπδίλεο θαη Βα θφλδηνο θαη ν Μπάθηλ ηαο.
Με ην ζθεπηηθφ φ ηη ζέιν πλ λα πάξνπλ ηα έμνδα κεηαθίλεζ εο.
Λνηπφλ, ζαο ην δειψλσ φ ηη εγψ πήξ α πίζσ ηε ιίζηα ησλ ππνγξαθψλ
θαη θαιψ ηνλ Θφδ σξν ηνλ Βνπδηθιά ξε ζην β ήκα.
Κος ………. :
Κπξία Πξφ εδξ ε, επ ΄ α πην χ ζα κπνξν χζα λα έρσ ην ιφγν;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, δελ έρεη θαλείο ην ιφγ ν. Ο Θ φδ σξνο ν Βν πδηθιάξ εο.
Κος ………:
Κπξία Πξφεδξε, επ΄ απην χ ζα κπνξνχζα λα έρσ ην ιφγν κεηά
ηνπιάρηζηνλ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θφδσξε, έρ εηο ην ιφγν.
Κος ΒΟΤΓΗΚ ΛΑΡ Ζ:
Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξ ε. Να πσ δπν ιέμεηο. Ίζσο είκαη, κε ιέλε
Θφδσξν Βν πδηθιά ξε, είκαη ζπλ ηαμην χρνο ήδ ε, ίζσο είκ αη ην κέινο κ ε
ην κηθξ φηεξν αξηζκφ κεηξ ψν π ην π Σ.Δ.Δ. απηή ηε ζηηγκή εδψ ζηελ
αίζνπζα, 7.0 83.
Γελ είρα εηδνπνηεζεί φ ηη ζα κν π δνζεί ν ιφγνο θαη έηζη δ ελ είκαη
πξνεηνηκα ζκέλνο θαη επηπρψο πν π δελ είκαη πξνεην ηκαζκέλνο γηαηί ηα
ζέκαηα ήηαλ πνιιά θαη ζα κπνξνχζα λα κη ιήζσ ζε πνιιά απφ απηά.
έβνκαη
φκσο ηελ θνχξαζε ηνπ αθξναηεξίν π θαη έηζη ζα
πεξηνξηζηψ κ φλν ζε έλα. Καη α πηφ ην έλα είλαη ην Σ ΜΔΓΔ . Γηα λα
ππεξαζπηζηψ ηηο γ εληέο κ νπ θαη ηε δηθή κν π θαη ηηο παιηφηεξ εο απφ
εκέλα, ζα ζπκίζσ φηη ην ΣΜΔ ΓΔ έγηλε έλα ηακείν , ην θα ιχηεξν
ηακείν ηνπ ειιεληθνχ θξάην πο κε κ έηξα ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο πνπ
πξνεηνηκάδεηαη λα ζπληα μηνδν ηήζεη αλζξψπνπο θαη ην νπνίν εδψ θαη
πνιιά ρξφληα άξρηζε λα ιεζηεχεηαη απφ ην θξά ηνο ηφ ζν ζην ηακείν
ηνπ φζν θαη ζηελ πεξην πζία ηνπ.
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Γελ κηιάσ γηα ηελ ηειεπηαία ή ηηο ηειεπηαίεο θπβ εξ λήζεηο, ε
ιεζηεία απηή έρ εη αξρίζεη εδ ψ θαη πνιχ θαηξφ αιιά ηψξα ζπλερίδ εηαη
θαη θαηά θάπνην ηξ φπν νιν θιεξψλ εηα η.
Θα ήζεια, θπξία Πξφεδξ ε, λα ζπκίζσ φηη φιν η νη ελ ελεξγεία
Μεραλη θνί είλαη ππνςήθηνη ζπληαμην χρνη. Σν μέξε ηε εζείο θαιχηεξα
απφ εκέλα φηη ππ άξρεη έλα πιήζνο λέσλ ζπλαδ έιθσλ νη νπνίνη δελ
πάλε λα πάξνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην Σ.Δ.Δ.
επεηδ ή δελ έρν πλ λα πιεξψζνπλ ην ΣΜΔΓΔ θαη δελ κπνξνχλ λα
πιεξψ ζνπλ ην Σ ΜΔΓΔ δηφηη δελ κπ νξνχλ λα δν πιέςν πλ, δελ έρν πλ ην
δηθαίσκα λα δν πιέςνπλ.
Απηφ ινηπφλ ην ν πνίν εγψ δεηάσ α πφ ην Σερληθφ επηκειεηήξην
θαη ηελ Αλ ηηπξνζσπεία ηνπ είλαη λα επηιεθζ εί φισλ απηψλ ησλ
ζεκάησλ
ηζρπξηδ φκελνο
φηη
ην
Σερληθφ
Δπηκειεηήξην
δ ελ
ππεξαζπίζηεθε επ αξθψο ην Σ ΜΔ ΓΔ, δελ ακ χλζεθε ελα ληίνλ ηεο
ιεζηείαο ηφ ζνλ ην π ηακ είν π φζν θαη ηεο πεξ ηνπζίαο.
Δπραξηζηψ πν π κε αθνχζαηε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξηε ζπλάδειθε. Ο Γηάλλεο ν Κ πξηαθφπν πινο.
Κος ΚΤΡΗΑ ΚΟΠ ΟΤΛΟ:
Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξ ε. Αμηφηηκε θαη αγαπεηέ θχξηε Τπνπξγ έ,
θχξη νη πξ πηάλε ηο , θχξηνη θνζκ ήηνξεο, αγαπεηέ Πξφεδξε ηεο
Γηνη θν χζαο, θπξία Πξφεδξ ε, είρα ηε ρ αξά λα αθνχζσ ηηο ηνπνζεηήζεηο
ησλ εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ πξπηάλεσλ θαη θν ζκεηφξσλ θαη
πξνεμάρνληνο ην π θπξίνπ ππν πξγνχ ηελ νκηιία θαη ην π Πξνέδξν π καο
ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζπλνςίζ σ ηη εγ ψ θαηά ιαβα.
ηη ην Σ.Δ.Δ. νθείιεη λα έρ εη πξσην πφξν ξφιν ζε επηζηεκνλ ηθά
θαη ηερληθά ζ έκαηα , λα έρεη απν θαζηζηηθφ ιφγν θαη ξφ ιν ζηηο εμειίμεηο
ηνπ αθαδεκατθν χ ρ ψξνπ φισλ ησλ βα ζκίδσλ ηεο ηερληθήο παηδείαο, λα
έρεη θαζνξηζηηθφ ιφγν θαη ξφ ιν ζηελ απνλ νκή ησλ επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ απνλνκ ή ησλ αλ ηίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ.
Καη εθηφο ην χην π λ α απνηειεί ηε γέθπξα ηνπ αθαδεκατθν χ ρψξν π
ηεο πνιη ηηθήο εμν πζίαο θαη ηεο αγνξάο γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ
ηερλη θψλ επαγγεικ άησλ. Γηα λα γίλν πλ φ ια απηά θαη λ α κπνξεί λα ηα
ππεξ εηήζεη ην Σ ερ ληθφ Δπηκειεηήξην νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεην, λα
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είλαη απηνδηνίθεην θαη ην ζεκαλ ηηθφ ηεξν λα είλαη νηθνλ νκηθά
απην ηειέο.
Καη ν λπλ
Τπνπξγφο θαη ν λπλ Πξφεδξνο λν κίδσ φηη
θαηαιαβαίλν πλ πά ξα πνιχ θα ιά ηη ζεκαίλ εη ην ηειεπηαίν δηφ ηη θαη
ζην πο δχν έηπρε κ νίξα θαθή λα αλαιάβνπλ ηηο ηχρ εο ην π Σ.Δ.Δ. ζε κηα
πνιχ δχζθνιε νηθν λνκηθή ζπγ θπξία πνπ έηζη θαη αιιηψο ηε βηψλ εη θαη
ν ηειεπηαίνο Έιιελαο πνιίηεο ζην πεηζί ην π.
Ο ζπλάδειθνο θχξ ηνο Τπνπξγφο ζηελ νκηιία ηνπ αλέθεξ ε θάπνηα
ζέκαηα θαη ζηηο π αξεκβάζεηο πνπ έρ εη θάλεη, αλάκεζα ζηα νπνία θαη
ην 6 ηνηο ρηιίνηο θαη ηα κεηξψα. Δ ίλ αη ζηε ζεηηθή θαηεχζ πλζε, είλαη
αλάζεο αιιά επεηδ ή ην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηήξην είλαη Νν κηθφ Πξφζσπν
Γεκ νζίν π Γηθαίν π θαη φινη ζε απηή ηελ αίζν π ζα ζπλ νκνινγν χκε γηα
ην ξφ ιν πν π νθείιεη λα έρ εη, ζα πξέπεη λα γίλν πλ θαη ά ιια πην
ηνικ εξά β ήκαηα π νπ είκαη βέβαηνο φ ηη ζα γίλνπλ.
Απηφ θαίλ εηαη θαη απφ ηελ παξν πζία κέρξη πξηλ απφ ιίγν ηνπ
αμηφηηκν π Πξν έδξν π ην π Βν πιήο ησλ Διιήλσλ ν νπνίνο δελ παξέκεηλ ε
ζηα ηππηθά, έθα ηζε αξθεηή ψξα θαη άθνπζε πν ιιά ζέκ αηα, θαη βέβαηα
θπξία Πξφεδξ ε απηφ επηβ εβαηψλ εη θαη ηε ζ εηηθή αίζζ εζε πνπ είρα
φηαλ έιαβα ηελ πξφζθιεζή ζαο θαη πνπ θα ηέιεμε λα είλαη ζεηηθφ ην
απνηέιεζκα κε αθήλνληαο πεξηζψξ ηα παξαλφεζεο γηα ην ηη ζπκ βαίλ εη
ζήκ εξα εδψ.
ήκεξα εδ ψ έρν πκε ηελ επθαηξία πξαγκαηηθά κε παλεγπξηθφ
ηξφπν λα μεθηλήζνπκε έλαλ νπζηαζηηθφ δηάινγ ν αλάκεζα ζε φ ια ηα
κέιε ην π Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π, ζηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα κε
αλνηρηέο ζπλειεχζεηο, ζε αλνηρηή γξ ακκή κε ηα πνιπηερλεία γηα φια
ηα ζέκαηα, λα σξηκ άζνπλ.
εκείσζα ηελ πξφ ηαζε ην π Πξν έδξ νπ ηεο Γηνηθν χζα ο φηη εάλ
ηειηθά απηφ πνπ δεκην πξγεί ηελ πν ιχ κεγά ιε έλ ηαζε είλαη ην ζέκα
εθινγήο νξγάλσλ αο ην αθήζν πκ ε π ξνο ην παξφλ ζηελ άθξε ψζηε λα
κείλεη ηειεπηαίν, α ιιά είλαη απηφ ζπλ άδει θνη; Δπηηξές ηε κν π εγψ λα
πσ πσο φρη. Γηφ ηη αλ ζπκ θσλ ήζν πκε ζηα πξνεγν χκελα γηα ηελ
απην ηέιεηά καο, γηα ηελ αλεμαξ ηεζία καο, φηη δ ελ ζα είκαζηε
θεξ έθσλα, φ ηη δ ελ ζα έρνπκε εμαξ ηήζεηο, ηφηε ζα β ξνχκε θαη ηηο
δηαδηθαζίεο εθείλ εο απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθα ζία αξρν κέλεο κ έρξη ηε
ιεη ην πξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Δ πηκειεηεξίν π πν π λα δηαζθαιίδν πλ
ηη;
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Σν θχξνο θαη ην ζεβαζκφ. Πνηνο ζα καο δηαζθαιίζεη ην θχξνο;
Μα θπζη θά κφλ ν ηα κέιε καο, θαλ έλαο άιινο. Κακ ία δηάηαμε ζε
θαλέλα λνκνζέηεκα. Δάλ δελ αλνίμεη ηηο πφξη εο ηνπ μαλά ην
Δπηκειεηήξην θαη λα γίλεη έλαο ρψξ νο δειεαζηηθφο γηα δνπιεηά θαη
θαηάζεζε πξνηά ζεσλ απφ ηα ηφζν ιακπεξά κπαιά π νπ βγάδνπλ νη
ζπλάδειθνη θαζεγ εηέο απφ ηα πνιπηερλεία δελ πξφθεηηαη νχηε θχξνο
νχηε ζεβαζκφ λα έρεη ν χηε πξνο ηελ πνιηηεία, νχηε π ξν ο ηελ θνηλσλ ία.
Καη γηα πείηε κνπ αγαπεηνί ζπλάδ ειθνη, είηε είλαη ππν ρξεσηηθή
είηε φρη ε γλψκ ε ηνπ Σ.Δ.Δ . θαη είηε είλαη δεζκεπηηθή είηε φρη έλαο
θνξέαο ζαλ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ πξνο ην παξφλ εθπξνζσπεί
120.000 δηπισκα ηνχρν πο Μ εραληθνχο, γίλνληαη θν πβ έλ ηεο κ ε πν ιιέο
ελζηά ζεηο θαη εγψ ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα, πνιινί έβ αιαλ ην ζέκα,
απφιπηα α θελφο κ ε ηνλ Τπν πξγφ π νπ κίιεζε γηα ηελ ππξακίδα ηελ
αλάπνδε θαη κε ηνλ ζπλάδειθν Κν ζκήηνξα ηεο ρν ιήο Πν ιηηηθψλ
Μεραλη θψλ πν π έβ αιε μεθάζαξα ην ζ έκα ζε ζρ έζε κε η νπο απνθνίην πο
ησλ Σ .Δ.Η., θαη ά ιινη ζπλάδειθνη ην έβαιαλ, θαη ην ηη ζα ζεκάλεη α πηφ
ζην κ έιινλ.
Χξαία, ήηαλ πάληα κηα επηρεηξ εκαην ινγία ην π Σερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π φ ηη εάλ θαηα ιήμνπκ ε φηη δελ ρξεηαδφκα ζηε δηαθξηην χο
ξφιν πο ζε κηα μεθάζαξε ηερληθή π πξ ακίδα αλάιεςεο επζπλψλ ηφ ηε δ ελ
ρξεηαδφκαζηε ελδ ηάκεζεο βαζκίδ εο , ζπλ επψο ρξεηα δφκαζηε κφλ ν
πνιπηερλ εία.
Κάηη ηέην ην δπζηπρψο παξαπνηεκέλν πάεη λα γίλεη κε ηελ ίδξπζε
ηεο δ πηη θήο Αηηηθήο. Απηφ ζ έιακε; Καη ηειηθά ηα έξγα ζα γίλνληαη κε
θαπεηάλην πο θαη κ νχηζν πο; Ή φπσο άιινο ζπλάδειθν ο, ζπγρσξείζηε
κε κνπ δηαθεχγεη ε ζεηξά πνηνο ην αλέθεξε ηη, είπε ζα πάκε ζε ζρν ιέο
δηεην χο θνίηεζεο πνπ θαη α πην ί θάπ νηα ζηηγκ ή ζα ζέινπλ λα γίλν πλ
ηεηξαεηνχο, π εληαεηνχο θαη ν χησ ην θάζε εμήο.
Καη εδψ ην θελφ πνπ είρ ε αθήζεη ην Σερ ληθφ Δπηκειεηήξην ήηαλ
πνιχ κ εγάιν. Με ηε β νήζ εηα θαη ησλ αθαδεκατθψλ καο λνκίδσ φηη
ήξζε ε ψ ξα λα ην θαιχςνπκ ε φπσο θαη πνιχ ζσζηά ην έζεζε ν θχξηνο
Πξχηαλ εο ην π Μ εηζνβίν π, απηή ηελ αηνλία πνπ έρεη δείμεη ζην
βεκαηη ζκφ ην π είλαη θαηξφο λα ηελ αθήζεη πίζσ θαη λα πάεη κε
απνθαζηζηηθά β ήκ αηα κπξνζηά.
Δίλαη φια ηφζν ηξα γηθά θαη ηειηθά αμίδεη λα δηεθδηθνχκε ην ξφ ιν
επί ηεο ν πζίαο ελφ ο θνηλσλ ηθν χ θνξέα κε θαζνξ ηζηηθή άπνςε θαη ιφγν
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πνπ πξνζηαηεχεη θαηαξράο ηελ θνηλ σλία θαη ζε ζπλ έρεηα ηα κέιε πνπ
εθπξνζσπνχκ ε;
πλάδειθνη, παξά ηε κηδέξ ηα πνπ γεληθά πιαλάηαη ζα ζαο πσ λαη.
Ζ θπξία ζπλάδειθνο Πξφ εδξνο έθαλε κηα πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθή
αλαδξνκή. Δγψ ζα κείλσ ζηα πην ηειεπηαία. Ση έθα λε ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην γηα απηή ηε ρψξα, γηα απην χο ηνπο πνιίηεο ηα ηειεπηαία
15, 20 ρξφληα.
Έθαλε πν ιχ ζεκα ληηθά πξάγκαηα. Καηά ηελ άπνςή κνπ ηξία.
Έρεη θάλεη πν ιιά αιιά ηα πην ζεκαλ ηηθά. Πξψηνλ, φ ηα λ γηλφηαλ πνιχ
κεγάιε θν πβέλ ηα γηα ηελ ππξ εληθή ελ έξγεηα ήηαλ ν θνξ έαο πνπ κπήθε
κπξνζηά κε ηηο δηαδηθαζίεο σο φθεηιε θαη ζε αλνηρ ηφ ζπ λέδξην ζηε
Ρφδν αλ ζπκάκαη θαιά θπξ ία Πξφεδ ξ ε θαη ζηε γελ έηεηξ ά ζαο θαηέιεμε
ζε έλα κ εγάιν φρ η. Κά ηη πν π πν ιιέο ά ιιεο ρψξεο ρξεηάζηεθαλ λα
δήζν πλ ηξαγηθά δπζηπρ ήκαηα γ ηα λα έξζεη ε γεξκαληθή Βν πιή
παξαδείγκαηνο ράξε λα αθπξψζεη ηελ απφθαζε πν π είρε πάξεη γηα
αχμεζε ηεο π πξελ ηθήο ελ έξγεηαο θαη φρη κφλ ν λα ηελ αθπξψζεη αιιά
λα πάξεη λέα απφ θαζε ψζηε λα απαιιαρζεί πιήξ σο ε ρψξα απφ ηελ
ππξελη θή ελ έξγεηα.
Έθαλε ηίπν ηε άιιν ; Βεβαίσο. Σηο θαιέο επνρέο ήηαλ ν θνξέαο
πνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο έβαιε κπξ ν ζηά ην πξφγξακκα
ΔΠΑΝΣΗΚ. Γηα εκ έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ πξφγξακκα κε επηθεθαιήο ηη
λα πεη θαλείο γηα ηνλ αμηνζέβαζην δά ζθαιφ καο ην Θ ενδ φζε ηνλ Σάζην
πνπ ηη κίιεζε; Μίιεζε γηα ηελ ηξσηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκ ψλ,
άξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πν ιηηψλ απηήο ηεο ρ ψξαο.
Καη αθφκε πξηλ απ φ έλα κήλα ζηελ θαζεκεξηλφ ηεηα πνπ βηψλνπλ
νη Έιιελεο πν ιίηεο έθαλ ε αθφκα έλα βήκα απνδ ερφκελ νη ζην ζχλν ιφ
ηεο ς ήθηζκα πν π είρα ηελ ηηκ ή εθ κ έξν πο ηεο π αξάηαμεο ησλ
Διεπζέξ σλ Δπαγγεικαηηψλ λα θαηαζ έζσ γηα ηνλ ηξφπ ν ππνινγηζκν χ
θαηψ ηαηεο ηηκ ήο γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο αθηλ ήησλ. Έλα ζέκα πνπ
ηαιαλίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, π νπ ζηε ζπλ ηξηπηηθή πιεηνς εθία
ππεξςεθίζηεθε θα η θάπνηνη ζπλάδειθνη πνπ δ ελ ην ππ εξςήθηζαλ, δ ελ
ην ππ εξςήθηζαλ δ ηφηη ζεσξν χλ θαη έρνπλ ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα
γίλεη πξψηα κηα ζπλν ιηθή αιιαγή ζην θν ηλσληθφ θαη νηθνλ νκηθφ
γίγλεζζαη φπνπ ζε απηφ ην γίγλ εζζα η θαη΄ απηνχο δ ελ ζα ππάξρνπλ
ηέηνηα ζέκα ηα. Καη βέβαηα είλαη πν ιχ ζεβαζηφ.
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Άξα παξά ηηο δ πζθν ιίεο ην Σ.Δ. Δ. ππάξρεη, έρ εη πξ νβιήκαηα
αλακθηζβήηεηα. ην ρέξη καο ε ίλαη κε αλνηρηφ, νπζηαζηηθφ δηάινγν
θξαηψλ ηαο ηηο ζέζεηο καο αιιά θξαηψληαο θαη αλνηρηά ηα απηηά καο
ζηηο ζ έζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ππνινίπσλ λα βξνχκ ε ηε ρξ πζή θνηλή
ηνκή θαη γηα εκάο θαη γηα ηελ ειιεληθή πν ιηηεία.
Καιή επηηπρ ία ζηνλ δηάινγν θαη έρσ ηελ ειπίδα φηη απηή ε
Αληηπξνζσπεία ζα θαηα θέξ εη λα πάξεη απνθά ζεηο πνπ ζην παξειζφλ
δελ θα ηνξζψζακ ε λα πάξνπκε.
αο επραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Έρεη ν ιν θιεξσζ εί ν θχθινο ησλ πξνζθεθιεκ έλσλ νκηιεηψλ . Θα
παξαθαιέζσ εθ ησλ παξφλησλ φ ζνη ζ έιν πλ πν ιχ ζχλην κα ην ιφγν θαη
ν Τπνπξγφο παξακέλεη πξν θεηκέλν π λα δεπηεξ νινγ ήζεη δίλνληαο, εδψ
είλαη κπαηλνβγαίλεη, κε εηδνπνίεζε φηη παξακέλεη.
Λνηπφλ, ζα παξαθαιέζσ λα είκαζηε ζχληνκν η γηαηί έρεη πν ιχ
ελδηαθέξνλ λα αθν χζν πκε θαη ηε δ επηεξν ινγία ζηηο απαληήζεηο πν π ζα
δεηεζνχλ.
Ο Αληηπξφ εδξνο ηνπ Σ.Δ. Δ. ν Νίθνο ν Μήιεο έρ εη ην ιφγν. Καη
ζεθψζηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα κπνξψ λα θαηαγξάςσ θαηάινγν
νκηιεηψλ . Πείηε ην φλνκά ζαο απφ ηελ π ηέξ πγα απηή γηα λα κελ
μεράζσ.
Κος ……….. :
Κπξία Πξφ εδξε, ην ζέκα ην νπνίν ηέζ εθε πξηλ ζα ην ζπδ εηήζν πκ ε κεηά
ή ηψξα;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, δελ ην ζπδ εηάκε. Εεηήζηε ην ιφγν θαη ηνλ παίξλ εηε. Παξαθαιψ,
απφ απηή ηελ πηέξπγα πνηνο ζέιεη ην ιφγν; Καλείο. Απφ απηήλ ηελ
πηέξπγα. Ο ζπλά δειθνο Γεκ εηξηάδ εο, ν ζπλάδειθνο Κξεκα ιήο, ν
ζπλάδειθνο Γεσξγ άθεο .
Βέβαηα θχξηνη ζπλάδειθνη πξέπεη λα ζαο πσ, ν ζπλάδειθνο
Μήηξνπ, ν ζπλάδ ειθνο Αλδξ εδάθεο, ν ζπλάδειθνο Γηαλλαδάθεο,
Βακβνπξ έιιεο, Κακαξηψηεο. Ναη, ζ α παξαθαιέζσ λα είζηε ζχλ ηνκνη
γηαηί ζέινπκ ε λα α θνχζν πκε θαη ηε δ επηεξν ινγία ηνπ ππνπξγνχ.
Ο ζπλάδειθνο Γηα λλφπ νπινο, Παπαγ ηαλλίδεο. Θα παξαθαιέζσ
φρη παξαπάλσ απφ ηξίιεπηεο νκηιίεο . Ο ζπλάδειθνο Κ νηζακπαζάθεο
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θαη β εβαίσο ζα δ επηεξνινγήζεη ν Π ξφεδξνο ην π Σ. Δ.Δ . θαη εγψ κεηά
ηνλ Τπν πξγφ.
Θα παξαθαιέζσ φ ρη πεξηζζφηεξν απφ ηξία ιεπ ηά. Γελ ζε είδα,
ζπγλψκ ε.
Σνλ Μαλζ νχξ ηνλ είδα, ηνλ Εαραξφπνπιν. Βέβαηα
ζπλάδειθνη γλσξίδ νληαο φηη νη π εξηζζφηεξνη πνπ δ εηάηε ην ιφγν δελ
έρεηε ππνγξάςεη λ α ζαο πσ φηη αλ ππνγξάθαηε ζα ππήξρε απαξηία.
Απηφ σο αλέθδν ην.
Ο ζπλάδ ειθνο Αλ ηηπξφεδξνο έρ εη ην ιφγν.
Γελ ζα γίλνπλ εξ σηήζεηο, ην δ ηεπθξίληζα πξηλ. ηηο ζχλ ηνκεο
ηνπνζεηήζεηο ζα ο παξαθαιψ λα κελ θξα ηήζνπλ πνιχ, ζα
ζπκπεξ ηιάβεηε θάπ νηα εξσηήκα ηα. Ξέξνπλ ηη ζα θάλνπλ .
Έρεη ην ιφγ ν ν Αλ ηηπξφεδξνο.
Κος ΜΖΛΖ:
Δπραξηζηψ ηνλ θ. Μήηξν π γηα ηελ πάζα. Καηαξρήλ θχξηε Τπνπξγ έ,
πξψελ Πξφ εδξε ηνπ Σ.Δ.Δ ., αγαπεηνί ζπλάδ ειθνη πξ αγκαηηθά είλαη
ζεκαληηθφ γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα αλνίμεη απηή ηε δηαδηθα ζία
έζησ θαη κε απηφ λ ηνλ ηξφπν θαη παξά ηα φζα δηαπηζηψζακε μαλά
ζήκ εξα ην πξσί ζε απηήλ εδ ψ ηελ αίζ νπζα.
Απιψο λα πσ φηη κε 89 παξφληεο θαη ά ιιν πο 12 πν π δήισζαλ
εθπξφζεζκα φηη ζέινπλ λα είλαη παξφληεο θαη θάπνην πο ην πξσί πνπ
λαη κελ ζπδεην χζα λ αιιά δελ κεηξ νχληαλ ζηελ απαξηία θαη δελ μέξσ
θαη αλ είρε κηιήζεη θαη θάπνηνο θαη κεηξ ήζεθε ζηελ απαξηία ή φρη,
φπσο αληηιακβάλεζζε ππάξρεη απαξηία αιι ά ην δ ήηεκα δελ είλαη
Σερληθφ νχηε αξηζκεηηθφ, ην δ ήηεκα είλαη βαζηά νπζηαζηηθφ θαη
πνιηηη θφ. Α θνξά ην ίδην ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην, ην θχξνο ην π, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί, ηνλ ηξ φπν κε ηνλ νπνίν ζπλδηαιέγνληαη
ή ζπδεην χλ ή ζπλεξγάδνληαη νη παξαηά μεηο.
Σν κφλν ζίγν πξν είλαη φ ηη κε ηε ζχγ θιηζε ηεο ησξηλ ήο
Αληηπξνζσπείαο είραλ πξνδηαγξαθεί θαη νη ρ ξφλνη θαη ν ηξφπνο κ ε ηνλ
νπνίν ζα γίλεη απηφο ν δηάινγνο θα η απηή ε θνπβ έληα . Σν αλ απηφ
μέθπγε ρξνληθά θαη φρη κφλν, μέθπγε θαη πνηνηηθά λ νκίδσ φ ηη είλα η
επζ χλε φισλ φζσλ ζπκκ εηείραλ θαη φισλ φ ζσλ δ ελ ζπκκεηείραλ ζηελ
έσο ζήκεξα δηαδηθαζία.
Δχρνκαη θαη παίξλσ σο παξάδεηγκα ηελ θαηα θιείδα ηεο
ηνπνζέηεζεο ην π Γηάλλε ην π Κ πξηα θφπνπιν π, εχρνκα η ζε α πηή ηε
ζεηεία ην πιάρηζην λ λα βάινπκε δπν, ηξία ιηζαξάθηα π αξα πάλσ γηαηί
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πξαγκαηηθά ην ηη ζπκβαίλεη έμσ απφ απηή ηελ αίζνπζα είλαη
ελδερνκ έλσο πνιχ πην ζεκαληηθφ αιιά αλ ην ίδην ην Σ.Δ.Δ. δελ
κπνξέζεη
λα
ζπλδπάζεη
δ πν
ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρ εία,
ηελ
απνηειεζκαηηθφ ηεηά ηνπο ζηε ιεηην πξγία αιιά θαη ην λα κεηνπζηψλ εη
ζε κηα κνξ θή γλ ήζηαο αληηπξνζψπεπζεο ηεο ζέιεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπ Σ.Δ.Δ. ηφ ηε πξαγκαηηθά δελ έρεη θαλ έλα ιφγν χπαξμεο
ηνπιάρηζηνλ σο κα δηθφο θνξέαο ησλ Μεραληθψλ. Θα κ πνξνχζε λα έρ εη
ιφγν χπαξμεο γηα άιια πξάγκαηα αιιά φρη ππφ απηή ηελ ηδηφηεηα.
Δγψ ζέισ ζη ν Υ ξήζην λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο φρη ζαλ
Πξφεδξν ηνπ Σ. Δ. Δ. γηαηί ε δηαδηθαζία θαλνληθά είλ αη ξσηάκε ηνλ
Πξφεδξν, απιψο ζε φζα αλέθεξ ε θα η επεηδή δελ πξέπ εη λα είκαζηε
κεδελη ζηέο ζα μεθηλήζσ κε θάπνηα ζεηηθά, απιψο έρ σ θαη θάπνηεο
απνξίεο επεηδ ή α θξηβψο έρν πκε λα ηα πνχκ ε ηξία ρ ξφληα δεκφ ζηα
κπνξεί θαη ηδησηηθά.
Καηαξρήλ θάηη ζεηηθφ ην νπνίν δ πζηπρ ψο γηα ηηο παιηέο γεληέο
Μεραλη θψλ ήηαλ κηα θαηάθηεζε. Γπζηπρψο ππφ ηηο παξνχζεο
δπζκ ελείο ν ηθνλν κηθέο ζπγ θπξ ίεο είλαη θαηά θηεζε ζήκ εξα ε
απνζχλδεζε ηεο ηδηφηεη αο ην π κεραληθν χ απφ ηελ αζθάιηζε.
Γπζηπρψο θαηαληήζακε λα ιέκε φηη είλαη ζεηηθφ ε απνζχλδεζε ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ κερα ληθν χ απφ ηελ αζθάιηζε.
Έγηλε απηφ, ήηαλ αίηεκα ηεο ησξηλήο Γηνηθν χζαο Δπηηξνπήο ηνπ
Σ.Δ.Δ. θαη απιψο λα ζαο αλαθέξσ απφ έλα Πεξηθεξ εηαθφ ηκ ήκα πν π
κνπ είπαλ, λνκίδσ δπηηθή Μαθεδνλία, δελ ζπκάκαη ηψξα, απφ 6 ή 5
ζπλαδέιθνπο νη ν πνίνη θαηέζεηαλ ηα ραξηηά ηνπο γηα λα πάξνπλ ηελ
άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ ηειεπηαία εμεηα ζηηθή δ ηαδηθαζία
θαηέζ εζαλ ηα ραξηηά ηνπο κ ε αηηήζεηο 31 ζπλάδειθνη.
κσο δελ πξέπεη κφλν ππ΄ απηή ηελ έλλνηα λα αληηκεησπίδν πλ
θαη λα πξνζπαζνχλ λα πξνδηαγξάςνπλ ην ξφ ιν ην π Σ. Δ.Δ. Ο ξφινο
ηνπ Σ.Δ. Δ. δ ελ είλ αη απιψο λα εληζρ χεηαη αξηζκ εηηθά κε κέιε, ν ξφινο
ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη λα κπνξεί λα ππεξαζπίδεηαη ην θα ιψο ελλνν χκελ ν
ζπκ θέξνλ ηνπ θιάδν π γηαηί έηζη πξέπεη λα ιεηην πξγεί ην
Δπηκειεηήξην, λα ζπλδ ηαιέγ εηαη θαη λα ζπλαπνθαζίδεη κ ε ηελ
νξγαλσκέλε πν ιηηεία γηαηί είλαη ν ηερληθφο ζχκβν πινο ην π θξά ηνπο
θαη ηελ ίδηα ζηηγκ ή λα έρεη θαη έλα, πνιχ ζσζηά εηπψζ εθε, λα κπνξεί
λα αθήλεη έ λα θνηλσληθφ απνηχπσκα . ρη νηθνλνκηθφ, έλα θνηλ σληθφ
απνηχπσκα.
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Θέισ φκσο πξαγκαηηθά λα ξ σηήζσ επ εηδή έπηαζα ην θνκ κάηη ηεο
αζθάιη ζεο.
Μηιάκε γηα αλαινγηθέο εηζθνξέο, ζσζηά, πξνζσπηθά
ζπκ θσλψ. Σν ιέγ ακε δηαρξνληθά, ην ιέγακε θαη πξηλ γίλνπλ. Α ιιά
ζπγλψκ ε, Τπνπξγ έ, αλαινγηθέο εηζθνξ έο ζην 38% ;
Αλαινγηθέο
εηζθνξέο πν π δελ εθπίπην πλ απφ ην εηζφδ εκα; Ση ζψεη αλαινγηθέο
εηζθνξέο είλαη απηέο; Αθφκ ε θαη νη ζεκ εξηλέο θαη ην πφζν έρν πλ
επηβαξχλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ην γλσξ ίδεηε θαη ην γλσξίδ νπλ θαιχηεξα
απφ φινπο καο.
Γελ κπνξεί, ζπλ άδειθνη, ηελ ίδηα ψξα πνπ επηθξαηεί ζην
δεκφζην δηάινγν θαη ζηελ αηδέλ ηα πνπ ηίζ εληαη απφ ηελ Κπβ έξλ εζε,
ζα πσ έλα πνιχ ζπγ θεθξηκέλ ν παξάδεηγκα, αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ ησλ ζηξα ηησηηθψλ απφ ην Τπ νπξγείν Δζληθήο Ά κπλαο απφ ηηο
ηξάπεδεο κ έζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο ηακείσλ γηα λα ηνπο
δηεπθν ιχλ εη απφ φ ηη αληηιακβάλνκαη, εγψ πξνζπαζψ λα ην δσ ζεηηθά.
Γελ κπνξ εί λα θπξηαξρεί απηή ηε ζηηγκ ή κηα ηέηνηα αηδέληα ζην
δεκφζην δηάινγν θαη λα κελ, γηαηί ππάξρεη σο γεγνλφο θαη σο
πξφηαζε, θαη λα κελ θνηηάκε λα δνχκε εκείο νη Μ εραλ ηθνί κεηά ην π
νίθν π καο θαη κε ηνλ ηξφπν κ πνξνχκε λα βειηηψζνπκ ε ηελ
θαζεκεξηλφηεηά καο λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Καη λα
ππάξρνπλ θαη αλαγθαίεο πξσηνβ νπιίεο θαη απφ ηελ πνιηηεία, φρη
εμαγγειί εο, πξσην βνπιίεο ζε ζπλ εξγ αζία βέβαηα θαη κ ε ηε δην ίθεζε
ηνπ Σερληθν χ Δπηκ ειεηεξίν π.
Ζ πξνζπάζεηα ε δηθή καο κ έζα απφ ηε δηαδηθα ζία αλαζεψξ εζεο
ηνπ ζεζκ ηθν χ πιαηζίνπ ην π Σ.Δ .Δ . απηφ αθξηβ ψο ην απνηχπσκα
πξνζπαζεί λα δψζεη. Καηαζέζακ ε ζπγθεθξηκέλ εο πξνηά ζεηο νη νπνίεο
επεηδ ή έγηλαλ δεκ φζηα γλσζηέο εδψ θαη αξθεην χο κήλεο κέζα απφ ηελ
ειεθηξνληθή ζειίδ α ηνπ Σ. Δ.Δ., ελδ ερνκέλ σο δεκηνχξ γεζαλ θάπνηεο
παξεμεγ ήζεηο.
Κάπνηνη απνκφλσζαλ κφλν ηηο π ξνηάζεηο πνπ
θαηαζέζακ ε γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, θαη ην ιέσ απηφ επ εηδή
πήξακε αλαηξν θ ν δφηεζε απφ ζρν ιηαζκν χο πνπ έγ ηλαλ είηε ζηα
πεξηθεξεηα θά ηκ ήκ αηα είηε ζε ζπιιφγ νπο, θαη δελ είδακε ηελ νπζία.
Ζ νπνία νπζία πνηα είλαη;  ηη λαη κ ελ ζπδεηάο γηα ηα εθινγηθά
ζέκαηα ην π Σ.Δ .Δ., γηα ηνλ ηξφπν β ειηίσζεο ησλ εθινγ ψλ γηα λα γίλεη
άκεζα ε δηαδηθαζία , λα ππάξρεη άκεζε ζχλδ εζε κ ε ηελ πιαηεηά κάδα
ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ κπνξείο φκσο ηελ ίδηα ζηηγκ ή λ α κελ ζπδ εηάο
φια ηα ππφ ινηπα. Καη ην πιάρηζηνλ ζήκ εξα είλαη θα ιφ πνπ μεθηλάκε
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ηελ θνπβέλ ηα απφ φια ηα ππφινηπα γηα λα κελ θηάζν πκ ε ζε απηά ζηα
νπνία ελδερν κ έλσο δελ ππάξρεη αθφκ ε, δελ έρ εη πεξάζεη ν ρξφλνο γηα
λα γίλεη ε δ χκσζε, γηα λα ππάξρνπλ ζπλελλν ήζεηο .
Αιιά εγ ψ ζα έιεγα φηη αθφκ ε θαη λ α δψζεηο απηφ ην ρξφλν ζην
ηέινο θα ηαιήγεηο ζε κ εδεληθφ απνηέιεζκα. Άξα ινηπφ λ είλαη θαιφ λα
είζαη αηρκ εξφο, είλαη θαιφ λα ιεο θαζαξά δεκφζηα ηηο απφςεηο ζνπ
ζπκκ εηέρνλ ηαο ζηελ Αλ ηηπξνζσπ εία είηε σο παξά ηαμε, είηε σο
κεκνλσκ έλνη ζπλά δειθνη θαη έηζη λ α θξηλφκαζηε. Κα η απφ εθεί θαη
πέξα λα βειηηψζν πκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνθαζίζν πκ ε εδ ψ
πέξα θαη ζα θηάζν πκε ζε θάπ νην απνηέιεζκα θαη φρη λα
πεξηαπηνινγν χκε.
Δγψ ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά πνιχ θαιά φηη επεηδ ή κηιάκε γηα
ζεζκη θή ιεηην πξγία ηνπ Σ.Δ.Δ., είρα κε πεη πν ιιέο θνξ έο φηη ην Σ.Δ.Δ.
δελ πξέπεη λα είλ αη πξνεδξν θελ ηξηθφ, ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ηελ
πάγηα άπνςή καο ζε ζρ έζε κ ε ηελ ζεζκνζέηεζε, ηελ επίζεκ ε
ζεζκνζέηεζε ην π πξνεδξείν π ηεο Γηνηθν χζαο Δπηηξνπ ήο ην π Σερλ ηθν χ
Δπηκειεηεξίν π φπ σο ζπκάκαη πνιχ θαιά φηη απηή ηελ πξφηαζε ηελ
είρακε θα ηαζέζεη ηφηε σο παξάηαμε, ήηαλ θν ηλή πξφ ηαζε πν π είρ ε
ππνγξάςεη ηφ ηε ν Υξήζηνο ν πίξηδ ε ο καδί κε ηνλ σθξάηε Αιεμηάδε
λνκίδσ ην 2010, ’ 1 1; Δθεί.
Ζ πξφηαζή καο ηζρχεη σο παξάηαμε άζρεηα αλ ν Υξήζηνο έθπγε
απφ ην Σ.Δ.Δ., δελ ζα πσ ηα ππφινηπα ηα πνιηηηθά. Δδψ, παξφηη
ππάξρεη πεηξα ζκφο .
ε ζρ έζε κ ε ηα ζέκαηα νπζίαο θαη κ ε ηα ζ έκαηα εθπξν ζψπε ζεο
ηνπ Σ .Δ.Δ.
Θ έιν πκε λα ππάξρεη δηεχξ πλζε ηεο ζεζκ ηθήο
εθπξνζψπεζεο ην π Δπηκειεηεξίν π ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πν π
αθνξνχλ είηε ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ είηε ηελ νπνηαδ ήπνηε
πξνπαξαζθεπή λνκ νζεηεκάησλ γηα νπνηαδήπνηε ζέκα ηα ηνπ Σερληθνχ
θιάδν π. Ε εη ήζακε θαη ζπλ ερίδν πκε λ α δεηνχκε παξφηη απηφ ην πξάγκα
πξέπεη λα επηζπεπζηεί θαη λνκίδ σ είλαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
επφκελ εο Αληηπξν ζσπείαο, ηελ αλακφξθσζε ηνπ ξφ ιν π ησλ κνλ ίκσλ
επηηξνπψλ, ηνπ ηξφπνπ ζπγ θξφηεζήο ηνπο θαη ηνπ πιαηζίν π
ιεη ην πξγίαο ην πο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο.
ε ζρ έζε κε ηηο λέεο εηδηθφ ηεηεο θαη ζε ζρ έζε κε ηελ ππξακίδα
ηε ιεγ φκελ ε ηνπ Σ ερληθν χ θφ ζκνπ έγ ηλε ε αλαθνξά απφ ηνλ Τπν πξγφ
Τπνδνκψλ. Θ εσξν χκε φηη ην Σερληθφ Δπηκ ειεηήξην ζα πξέπεη λα
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κεηεμειηρζ εί ζε έλ αλ θνξέα ν νπνίνο ζα κπνξεί λα π ηζηνπνηεί ηφ ζν ηηο
ζπνπδέο φ ζν θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα φινπο ην πο
Μεραλη θνχο θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Δίλαη κηα θαηά θηεζε ηελ νπνία
ηελ βξ ήθακ ε εκ είο νη λεφηεξνη, ηελ είραλ δνπιέςεη ν η παιαηφηεξνη ,
έγηλαλ νη αλαγθαίεο πξσηνβν πιίεο θα η απηή ηε θ νξά θαη κε ηα κ εηξ ψα
θαη έγηλ ε έλα μεθα ζάξηζκα, έγηλε ν πζηαζηηθά κηα ζεζκ νπνίεζε απην χ
ηνπ νπνίνπ ιέκε ζε επίπεδν πνιηηείαο.
Καιφ είλαη απηή ηελ επθαηξ ία λ α ηελ αξπάμεη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην θαη λα ηελ εθκ εηαιιεπηεί γηα λα δψζεη πεξηζζφ ηεξα
βήκαηα θαη λα δψζεη θαη έλα θαιχηεξν πεξηερφκελν θαη κηα νπζία ζε
απηά ζηα νπνία ζέιεη.
Καηαζέζακε απφς εηο γηα ηελ αλά πηπμε επξ χηεξσλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ παξφηη ηα νηθνλνκηθά ην π Σ. Δ.Δ. φπσο γλσξίδν πκε πν ιχ θαιά
θαη φπσο καο έρεη ελεκ εξψζεη θαη ν Πξφεδξνο αιιά θα η νη ππεξ εζίεο
δπζηπρ ψο δελ είλαη θαη ζηελ θαιχηεξ ε επνρ ή ησλ.
Εεηήζακ ε ηελ αλα κφξθσζε ην π θψδηθα δενλ ην ινγίαο, ηνπ πεδίνπ
εθαξκνγ ή ην π θαη κηα πην ν πζηαζηηθή δ ηαδηθαζία επηβνιήο
πεηζαξρηθψλ πνηλ ψλ κε ηξφπν κ ε ηνλ νπνίν λα κελ πιεγψλνπκ ε ην πο
ζπλαδέιθνπο. Δδ ψ ζέισ λα θαηαζέζσ θάηη ην νπνίν ζα δεκηνπξγ ήζεη
κηα εζσ ζηξ έθεηα κ εηαμχ καο, φρη κεηαμχ ησλ εθιεγκέλ σλ, κεηαμχ ησλ
ζπλαδέιθσλ.
Σν γεγνλφο φηη ν Μεραληθφο απφ ηελ πνιηηεία παίξλεη πιένλ ηελ
πιήξ ε θαη απνθιεηζηηθή επζ χλε ζε φηη αθνξά ειέγρν πο δφκεζεο θαη
φια ηα ζπλαθή, ε κηα φςε ηεο αλά γλσζεο είλαη φ ηη λαη επηηέιν πο ν
Μεραλη θφο πήξε απηφ ην νπνίν δηθαηνχηαη. Ζ άιιε φςε θαη δπζηπρψο
θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζ ήθεο νηθνλνκηθήο θξ ίζεο είλαη φ ηη είλαη
έλαο Μεραληθφο ν νπνίνο ζα είλαη κνλίκσο έξ καην θαηαγγειηψλ απφ
ζπλαδέιθνπο θαη φ ρη κφλν.
Άξα ινηπφλ ππ΄ α πηφ ην πξίζκα ζα πξέπεη λα δνχκ ε θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ιεηην πξγ ήζν πλ θαη ηα πεηζαξρ ηθά ην π Σ.Δ.Δ.
αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ ν πνίν ζα ζσξαθίζνπκ ε θαη ζα
πξνζηαηεχζν πκε ην ξφιν ην π κερα ληθν χ λα κελ γίλεηαη βνξξ ά ζε
επηηήδεην πο, λα κελ γίλεηαη βνξξ ά ζε θαθν χο ζπλαδέιθνπο θαη
νπζηα ζηη θά λα κελ επηηξ έπνπκ ε ηε ιεηην πξγία θαθψλ πξ αθηηθψλ.
Αλακφξθσζε
ην π
κ εηξ ψνπ
ησλ
κειψλ
ηνπ
Σερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ γηαηί ζα πξέπεη λα
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ιεη ην πξγεί ζε άκ εζε ζρ έζε κ ε ηελ δηαδηθαζία ρνξ ήγεζεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο α θνχ ζα είλαη ζαθέο πν ηεο θαηεγ νξίεο
εηδηθνηήησλ ζα κπνξεί λα ππν ζηεξίμεη θάζε κ έινο ην π.
Καη βέβαηα αιιαγή θαη ην π ηξ φπνπ ρνξ ήγεζεο ηεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο κε ηνλ ηξφπ ν ηνλ νπνίν έρν πκ ε θαηαζέζεη θαη
ν νπνίνο ζα αλαβαζκίδεη θαη ην Σ. Δ.Δ. αιιά ζα αλαβαζκίδεη θαη ηα
κέιε ηνπ.
Σειεηψλνλ ηαο ζέισ πξαγκαηηθά λα πηζηεχσ φ ηη ε έλα ξμε απηήο
ηεο ζεκεξ ηλήο δηαβ νχιεπζεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα είλαη ε απαξρή
κηαο πξνζπάζεηαο γηα λα θηάζνπκε ζε έλα απνηέιεζκα. Δίλαη έλα ζέκα
ην νπνίν ζα πξέπ εη λα καο ελψλεη θα η είλαη έλα ζ έκα γηα ην νπνίν ζα
πξέπεη ν θαζ έλαο απφ εκάο λα βάιεη ζηελ άθξ ε ηνπ ην πο πξνζσπηθνχο
ηνπ εγσ ηζκν χο θαη λα δεη φηη ζην ηέινο ηεο εκέξαο α πηφ γηα ην νπνίν
πξνζπαζνχκε φινη εδψ πέ ξα, ν θαζέλ αο απφ ηε δηθή ην π νπηηθή γσλία
θαη απφ ηε δηθή ην π ζθνπηά, είλαη λα αθήζνπκ ε κηα παξ αθαηαζήθε γηα
ηνπο επφκελν πο ζπλαδέιθνπο πν π έξρ νληαη.
Καη λα κελ θηάζνπκε ζε κηα δηαδ ηθαζία απαμίσζεο θαη ην π
ζεζκν χ ην π Σ ερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π θαη ηεο ιεηην πξγία ο ηνπο γηα ηί ζα
απαμησζνχκε ζην πο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο.
Δγψ ζπλάδειθν η είκαη εθιεγκέλνο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ
Σ.Δ.Δ. απφ 28 ρξφλσλ.
Καη έρνπλ πεξάζεη ήδ ε 9 ρξφληα.
Γελ
ζθνπεχσ λα θάηζσ άιια 9 ρξφληα βιέπνληαο ηέην ηεο δ ηαδηθαζίεο ζαλ
ηε ζεκ εξηλ ή ή πνιχ πεξηζζφ ηεξν ζαλ ηελ πξν εγν χκελ ε.
Δκείο νη ίδηνη ηα κέιε ηεο Αληηπξν ζσπείαο, νη παξαηάμεηο, νη
ζπιινγη θφ ηεηεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχζν πκε ηνλ ηξ φπν κε ηνλ νπνίν
ζα ιεηηνπξγν χκ ε. Καη δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε έξκαην ζπγ θεθξηκέλ σλ
πξαθηηθψλ. Δί ηε κεηνςεθηθψλ είηε αθφκε θαη πιεηνς εθηθψλ γηα λα
ζαο θαιχςσ φιν πο. Δκείο ν η ίδην η ζα πξέπεη λα εγγπεζνχκ ε ηε
ιεη ην πξγία καο, θαλέλαο άιινο. Κα λέλαο άιινο εθηφο απφ εδψ κέζα,
εκείο ν η ίδηνη.
Κιείλ νληαο ζέισ επεηδ ή αλαθέξζ εθε θαη ν Τπνπξγφ ο ζε δπν
ζπγ θεθξηκέλα ζ έκαηα ην π Τπν πξγείν π ηνπ, ην έλα αθνξά ηνλ ηξ φπν κε
ηνλ νπνίν ζήκεξα κπνξνχκ ε λα δ εκηνπξγ ήζν πκε λέα έξγα θαη ηελ
άπνςή ην π ζε ζρέζε κ ε ηηο ζπκ βάζεηο παξαρψξεζεο, ην δ εχηεξ ν ζε
ζρέζε κε ηηο δεκ φζηεο ηερληθέο ππ εξεζίεο θαη ην ξ φιν απηψλ ησλ
ζπλαδέιθσλ.
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Έρσ λα θαηαζέζσ δπν πνιχ ζπγθεθξ ηκέλεο πξνηά ζεηο θαη λα ηνλ
ξσηήζσ αλ πξαγκαηηθά ζεσξεί φ ηη είλαη πξνο ην ζπκ θέξνλ ηεο
θνηλσλίαο ή ηεο ρ ψξαο ην λα αμηνπνηήζν πκ ε ρξεκαηνδ νηηθά εξγα ιεία
ησλ ΓΗΣ θαη ησλ παξαρσξήζεσλ κ έρξη πνην φξην. Υξήζην, μέξεηο
πνιχ θαιά ζήκεξ α φηη, ην μέξ εηο θαιχηεξα απφ φινπο καο φηη ε
νηθνλνκη θή θα ηάζηαζε ηεο ρψξαο δίλ εη πνιχ κηθξά πεξ ηζψξηα γηα λα
αζθήζν πκε αλαπηπμηαθέο πν ιηηηθέο . Γελ ππάξρ εη, δελ ππάξρν πλ
δηαζέζηκεο ρξ εκαηνδνηηθέο δ πλαηφηεηεο, ζα πξ έπεη λα ελεξγνπνηεζν χλ
ηδησηη θά θεθά ιαηα.
Αληηιακβάλνκαη φηη ζα πξέπεη λ α ππάξρεη θαη θνηλσληθφ
πξφζεκν ζε φια φ ζα θάλν πκε. Βαζηθή φκσο πξν υπφζεζε γηα λα πάξεη
κπξνζηά ν θιάδνο , γηα λα ιεηην πξγ ήζεη απηφ πνπ ιέκε ε νηθν δνκή
θαιψο ή θαθψο είλ αη ε χπαξμε ελφο πγηνχο ηξαπεδηθν χ ζπζηήκαηνο ην
νπνίν ζα είλαη δηαηεζεηκέλν α πηή ηε θνξά λα επηηειέζεη ην ξφ ιν ην π
θαη λα δαλείδεη κε ζσζηφ ηξφπν ηηο επηρεηξ ήζεηο θαη ηνπο επ ελδπηέο
ιακβάλνληαο θαη αλαιακβάλνληαο ην ξίζθν πνπ απν ξξέεη απφ κηα
ηέηνηα επηινγή.
Τπάξρνπλ εξγαιεία θαη ζε επίπεδν Δ πξσπατθήο Έλ σζεο ηα νπνία
ζα πξέπεη λα αμην πνηεζνχλ. Καη βέβαηα κε βάζε α πηά ηα εξγαιεία
κπνξνχκε
λα
πξνηείλν πκ ε
ζπγθεθξηκέλ εο
δηα δηθαζίεο
θαη
ζπγ θεθξηκέλ νπο ηξ φπνπο θαη β ήκαηα πινπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
έξγσλ ζηε ρψξα.
Κιείλ νληαο ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο ππεξ εζ ίεο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζσζηά, θαηά ηελ άπνςή καο νη δεκφζηεο ηερληθέο
ππεξ εζί εο ζα πξέπ εη λα έρ νπλ έλαλ δ ηαθνξεηηθφ ξφ ιν α πφ ην ζεκ εξηλφ
πνπ έρν πλ. Θα πξέπεη, μέξν πκε πνιχ θαιά φ ηη έρνπλ κεησζεί
δξακαηηθά ηα ζηειέρε ηνπο, ππάξρεη κηα πνιχ θξίζηκε πνην ηηθή
έιιεης ε ζηα ζηειέρε ηεο δεκφ ζηαο δ ηνίθεζεο εηδηθά ζε φζα είλαη απφ
ειη θί εο απφ 28 έσο 35 ζε κηα θξίζηκ ε ειηθηαθή θέηα.
Αλαιψλεηαη ν παξαγσγηθφο ην πο ρξφλνο ζε δηαδηθα ζίεο κε
παξαγσγηθέο. Θα πξέπεη πιένλ λα δ νχκε κηα άιιε αληίιεςε γηα ην
δεκφζην ηνκέα, κηα αλη ίιεςε ε νπν ία δελ ηνλ ηζνπεδ ψλεη, δ ελ ηνλ
απαμηψλεη αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ζα π ξέπεη λα ηνλ αλαβ αζκίδεη θαη λα
απνηειεί εξγα ιείν θαη γηα ην θξάηνο θαη γηα ην πο Μ ερα ληθν χο.
Κιείλ νληαο ζέισ λα πηζηεχσ φ ηη ε ζεκ εξηλ ή δηαδηθαζία δελ ζα
απνηειεί έλα κλ εκφζπλν γηα ηα ζέκαηα ησλ κ εραλ ηθψλ αιιά ζα
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απνηειεί ηελ απαξρή κηαο γφληκεο θαη νπζηαζηηθήο θνπβ έληαο θαη
δηαιφγνπ ηνλ νπνίνλ φπσο ζαο είπα θαη πξηλ εκείο νη ίδηνη ζα
εγγπεζνχκ ε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη θαη ν νπνίνο εχρν καη
πξαγκαηηθά λα έρεη απνηέιεζκα.
αο επραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ. Σ ν ιφ γν έρεη ν ζπλάδ ειθνο Σάζνο Ζ ιίαο. Παξαθαιψ λα
κείλν πκε ζην ρ ξφλ ν γηαηί δελ ζα κπν ξέζν πκε λα ηνπνζεηεζν χλ φ ινη.
Κος ΖΛΗ Α:
Καιεκ έξα θαη απφ εκέλα. Να επραξηζηήζν πκε ην πο θπξ ίνπο θαζεγεηέο
απφ ηα πνιπηερλ εία θαη ην λ Τπνπξγ φ ν νπνίνο καο έθαλε ηελ ηηκή λα
είλαη παξφληεο ζηε ζεκ εξηλ ή ζπλεδξίαζε. Γελ ζα καθξ εγνξήζσ, απιά
πάκε ιίγν ζην πσ ο θηάζακ ε κέρξ η εδψ.
ηαλ θάπνηνη επηθαιν χληαη ηηο δηα δηθαζίεο θαη ηε λ νκηκφηεηα
ησλ δηαδηθαζηψλ δ ελ πξέπεη απηέο λα ηηο επηθαιν χληαη αιά θαξη. Σ ελ
πξνεγνχκ ελ ε ζπλ εδξίαζε απηφ ην νπνίν έγηλε ήηαλ εμίζν π
θαηαδηθα ζηέν κ ε ην ζεκεξηλφ νπφ ηε θα ιφ είλαη ά ιιε θν ξά φηαλ
ζπδ εηάκε θαη επηθαινχκαζηε ην λφκν λα κελ ηνλ επηθα ινχκαζηε φπνηε
καο ζπκθέξ εη.
Απφ εθεί θαη πέξ α επηγξακκαηηθά φζνλ αθνξά ην θν κκάηη ηεο
αλακφξθσζεο ην π ζεζκηθνχ π ιαηζίνπ.
Θα ζπκ θσλήζσ κ ε ηνλ
Τπνπξγφ πνπ είπε ην εμήο, αλ ε ησξηλή ζπδ ήηεζε δ ελ πξνρσξ ήζεη
απηφ ην πξάγκα ζα είλαη
κνλφ δξνκνο θαη ζα απνηειέζεη ηελ
ηαθφπια θα γηα ην Δπηκειεηήξην γηα ηί ζπλάδειθνη ζε κηα παγθφζκηα
νηθνλνκία ε νπνία βαδίδεη πξνο ηελ 4 ε βηνκεραληθή επ αλάζηαζε εκ είο
δελ κπνξνχκ ε αθφκα λα ζπδεηάκε αλ ηα κέιε ησ λ επηζηεκνληθψλ
επηηξνπψλ ζα ζπκκ εηέρνπλ ζηελ Αλ ηηπξνζσπεία.
ε κηα ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ ν πνία θπξηαξρ εί ν αζέκηηνο
αληαγσληζκφο ζε φιν πο ην πο ην κ είο θαη ε ινγηθή ηεο δνχγθιαο εκείο
δελ κπνξν χκε λα δ ηακνξθψζνπκ ε έλα πεηζαξρηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα
ηζρχν πλ ηα απηνλφ εηα. Καη φζνη απνδεδεηγκ έλα αζθν χλ ην επάγγεικα
κε ηξφπν επηθίλ δπλ ν θαη πνλεξ φ λα έρ νπλ θπξψζεηο.
Απφ εθεί θαη πέξα επεηδή έρ σ δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηηο
παξαηεξήζεηο φισλ ησλ παξαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλακφξθσζε,
πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα φηη αλ θαηαθέξνκε λα πηνζ εηήζνπκε έζησ θαη
ην 1/5 ησλ φζσλ πξνηείλνλ ηαη ζπλν ιηθά ζα είκαζηε φρη κφλν απιά
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ηθαλνπνηεκ έλνη α ιιά ζίγν πξνη φ ηη επί ησλ εκεξψλ καο έ γηλε ην πην
νπζηα ζηη θφ β ήκα γ ηα ηε ξηδ ηθή αλακφ ξθσζε ηνπ Δπηκειεηεξίν π.
Απφ εθεί θαη πέξα θάηη πν ιχ ζεκαληηθφ. Δπεηδή φζνη
βξηζθφκαζηε εδψ κέζα δελ πξνεξ ρφκαζηε απφ παξζελνγέλεζε θαη
αληηιακβαλφκαζηε ηπρφλ αγσλίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ ηζνξ ξνπηψλ θαη εληφο ηνπ Δπηκειεηεξίν π ζα πξέπεη λα
θξνληί ζν πκε ψζηε ζην ηέινο α πηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνρσξήζνπκ ε
πεξηζζφ ηεξ ν ελ σκέλνη θαη φρη π εξηζζφηεξν δηαζπαζκέλ ν η.
Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν θαη πξν ηείλσ λα παξακεξίζνπκε ιίγν
ηε δηαδη θαζία κε ηα εθινγη θά πνπ είλαη ζεκαληηθή, λα βάινπκε ζηελ
αηδέληα ηα ζέκαηα ηα νπνία έζεζε θαη πξνεγνπκ έλσο ν α ληηπξφεδξνο ν
Νίθνο ν Μ ήιεο θαη αθνξν χλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπηκειεηεξίν π
πξνθεηκ έλν π λα θά λνπκε π έληε πξάγκαηα.
Σέινο, φζνλ αθνξ ά ηνλ θχξην Τπν πξγφ. Παξαθνινχζ εζα πνιχ
πξνζεθηη θά απηά ηα νπνία αλέθεξ ε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ
Δπηκειεηεξίν π θαη ην αλ είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζ εί ζην ξφιν ηνπ.
Απιά λα θάλσ κηα κηθξή επηζήκαλ ζε. αλ κ έινο ηεο επηηξνπ ήο ην π
ΜΔΚ ζην Τπνπξ γείν Τπνδνκψλ φηαλ ζπγ θξν ηήζαηε ηηο νκάδεο
εξγαζίαο γηα ηελ αιιαγή ησλ πια ηζίσλ ησλ κεηξψσλ ηηο νπνίεο
αλαθέξαηε, απιά λ α ζαο ππελζπκίζσ φηη είρα ηε μεράζεη λα πσ εγψ λα
θαιέζεηε ην πο εθπ ξνζψπνπο ην π Δπηκειεηεξίν π.
Απιά απηφ ην αλ αθέξσ, ζ εσξψ π σο ήηαλ α ηπρ έο. Θέισ λα
πηζηεχσ φηη δ ελ ήηαλ θά ηη ην νπνίν έγ ηλε ζθνπίκσο. Καη κηαο θαη
θάλαηε πνιχ κ εγάιε αλαθνξά ζην κ εηξ ψν θαη ην αλ ην Δπηκειεηήξην
κπνξεί λα ζεθψζεη απηφ ην βάξνο α ο μεθηλήζν πκε απφ ην α πηνλφεην
λα καο θαιέζεηε ζε α πηή ηε δηαβν χιεπζε θαη κεηά ζα δνχκ ε αλ ην
Δπηκειεηήξην είλαη ηθαλφ γηα λα πξνρ σ ξήζεη.
Καη ηέινο φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ αθν χγνλ ηάο ζαο
πξαγκαηηθά έλησζα πάξα πνιχ ηπρεξφο δηφηη επηηέιν πο έρν πκ ε έλα
πνιχ δίθαην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα έηζη φπσο ην ιέηε εζείο. Απιά φκσο
εγψ λα αλαθέξσ φ ηη φ ηαλ ζε θάζε 1 00 επξψ ην π εηζνδ ήκαηφο κνπ ηα
80 πάλε ζε αζθα ιηζηηθέο θαη θνξν ινγηθέο εηζθνξ έο ηφηε α πηφ δελ
κπνξεί λα απνηειεί δηθαηνζχλ ε. Οπφηε ή κάιινλ θάπνπ δελ θαηάιαβα
εγψ θαιά πσο ιεηηνπξγεί ην λνκν ζρέδην, ε ηζέπ ε κνπ ην θαηαιαβαίλ εη
βέβαηα πάξα πνιχ θαιά, ή θάηη θάλν πκε ιάζνο.
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Απηά κφλ ν θαη π άιη θαιή επηηπρ ία ζηηο δηαδηθα ζίεο θαη αο
ειπίζν πκ ε ε ζεκεξηλή θν πβ έληα λα απνηειέζεη ηελ αξρή θαη ζηελ
επφκελ ε ζπλ εδξία ζε ε νπνία ζα γίλεη ζην Δπηκ ειεηήξην κάιινλ αλ
θαληάδνκαη θαιά, λα γίλεη ε δηαδηθα ζία θαη λα κελ έρ νπκε πάιη α πηά
ηα νπνία έγηλαλ ηελ πξνεγν χκ ελ ε θν ξά.
Δπραξηζηψ πν ιχ γηα ην ρξφλν ζαο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε ζπλ άδειθε. Ο ζπλάδ ειθνο Γεκ εηξ ηάδεο.
Κος ΓΖΜΖΣΡ ΗΑΓ Ζ:
Καηαξρήλ ε αγσλία ησλ 79 νη νπνίνη πξνζήιζαλ εδψ πέξα ζηηο 11 :20,
επηιέμακε λα πξνζέιζνπκ ε πξνθεηκέλνπ λα ζπδ εηήζνπκ ε γηα ην
ζεζκη θφ πιαίζην είλαη δεδνκ έλε θαη έρεη θα ηαγξαθεί. Απφ ηελ άιιε
ππάξρνπλ θαη ζπλ άδειθνη νη νπνίνη επέιεμαλ λα έξζνπλ εδψ πέξα θαη
λα παξαζηνχλ κφλ ν ζηελ εθδ ήισζε.
Απφ ηε κηα δελ ζέινπλ λα ζπδεηήζν πλ αιιά απφ ηελ άιιε ζέιν πλ
λα απνδεκησζνχλ. πγλψκ ε θπξία Πξ φεδξε θαη πξνεδ ξείν, ζεσξ ψ φηη
απηφ είλαη απαξάδεθην. Ζ επηινγή ηνπο έγηλ ε ζηελ είζνδν ηεο Βν πιήο
ζηελ νπνία επέιεμαλ λα κπνπλ κφλν γηα ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ηελ
εθδ ήισζε θαη ηίπν ηε παξαπάλσ. Οπφηε ζεσξ ψ φηη ζε θακία πεξίπησζε
πέξαλ ησλ 11:20 δελ πξέπεη θαλέλαο λα απνδεκησζεί δηφηη άιινο ήηαλ
ν ιφγνο γηα ηνλ νπ νίν ήξζαλ.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε ζπλ άδειθε, ν Κψζηαο ν Κξεκαιήο.
Κος ΚΡΔΜΑ ΛΖ:
Να ραηξεηίζσ θαη εγψ ηελ εθδ ήισζε. Ζ πξνεηνηκαζία ήηαλ αηπρ ήο θαη
ειιεηπ ήο. Σα είπαλ άιινη ζπλάδει θνη, δελ ζα επηκείλ σ. Υξ εηάδεηαη
ηδηαίηεξ ε πξνζνρή ηελ επφκελ ε θνξά.
Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ζα ζαο απαζρ νιήζσ κ ε εηζήγεζε γηα φ ια
ηα ζέκαηα πνπ έρνπκε ζήκεξα. Θ α θξνληίζσ φκσο λα επηζεκάλσ
νξηζκέλα θξίζηκα ζεκ εία. Καη κηα θαη είλαη θαη ν Τπνπξγφο εδψ πέξα
ν νπνίνο είρε ηελ θαινζχλ ε λα κε κλεκνλεχζεη θηφιαο , παξαθαιψ λα
απαληήζεη.
ην γ εληθφ ζέκα γηα ην ξ φιν ην π Σ.Δ .Δ. εκ είο δ ίλνπκ ε ηδηαίηεξν
βάξνο φηη πξέπεη λα είλαη ν θνξέαο ν νπνίνο λα ζπλδέεη ηηο
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παξαγσγηθέο ηάμεηο θαη ηα παλεπηζηήκηα πξνθεηκέλ νπ λ α ηθ αλνπνηήζεη
ηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηελ έξεπλα θα η ηελ θαηλν ηνκία.
Παξαδείγκαηνο ράξε ζε κηα ζεκ εξηλή ηέηνηα εθδ ήισζε είλαη
έιιεης ε λα κελ ππ άξρεη εθπξνζψπ εζε ηεο βηνκ εραλίαο. Γελ κπνξ νχκ ε
λα κηιήζν πκε γηα αλάπηπμε φ ηαλ ε ηερλ νινγία, ε β ηνκεραλία είλαη
απνχζα .
Δπίζεο ζεκαληηθφ ζέκα γηα εκάο είλαη ε νξγάλσζ ε θαη ε
ιεη ην πξγία ην π Σ .Δ.Δ..  ηαλ μεθηλ ήζακε λα ζπκκεηέρνπκ ε πν ιιά
ρξφληα πξηλ ζηηο εθινγηθέο δ ηαδηθαζίεο είρακ ε ζα λ ζεκαία φηη
ρξεηαδφκαζηε π ιέν λ έλα νκ φζπνλδν Σ.Δ.Δ. , φπσο ηζρχεη ζε φιν ηνλ
θφζκν πξάγκα πνπ ζεκαίλ εη φ ηη θάζε βαζηθή εηδηθφηεηα ζα κπνξνχζε
λα είλαη ζαλ έλα ηλζηηην χην φπσο είλαη ηα αγγιηθά θαη βεβαίσο ζα
ππήξρ ε ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Σ.Δ. Δ. ε νπνία ζα έβαδε ηηο αξρ έο.
Δίλαη κηα ζεκειηψδ εο αξρή ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα ζέζν πκε
πξνο ζπδ ήηεζ ε λα δνχκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κ εηνλ εθηήκα ηα αιιά
πξνθαλψο είλαη θά ηη πνιχ ζεκαληηθφ.
ε φηη καο αθνξά ζπλερίδν πκ ε ηνλ αγψλα ηνπιάρηζην λ γηα ηελ
ελίζρ πζε ην π επηζηεκνληθνχ ξφ ιν π ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Σ. Δ.Δ.
Παξακέλνπκ ε φκσο ζηε βαζηθή αξρή φηη είλαη επ νρ ή γηα νκφζπνλδν
Σ.Δ.Δ.
Σψξα, νξηζκ έλεο δ ηαπηζηψζεηο πνπ έρνπλ ζρ έζε κε ηελ άζθεζε
ηνπ επαγγέικα ηνο θαη πξνθαλψο κ ε ηε ζπκκεηνρ ή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα
ηνπ Σ. Δ.Δ. ηελ πξάμε δπν είλαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο
νπνίεο αζρνινχλ ηαη νη Μεραληθνί θαη έρνπλ ζρέζε κ ε ηα πξνζφληα θαη
κε ηα επαγγεικα ηηθά δηθαηψκα ηα, φξ νο πνπ δελ ηνλ ρ ξ εζηκνπνηψ εγψ
πξνζσπηθά αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη είκαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ
ρξεζηκ νπνηψ γηα λ α θαηαιαβαηλφκαζηε.
Γπν είλαη ινηπφλ νη δξαζηεξηφ ηεηεο. Οη δξαζηεξηφ ηεηεο ζηνλ
δεκφζην ηνκ έα θαη ζηηο αδεηνδν ηήζεηο . Καη κηα θα η είλαη θαη ν
Τπνπξγφο εδψ ζα παξαθαινχζα λα έρσ ηελ εμήο απάληεζε. χκ θσλα
κε έλαλ θαλνληζκ φ ηεο Δπξ σπατθήο Έλσζεο, ν θαλ νληζκφο είλαη
ππνρξεσ ηηθφο, ππ άξρεη θαηεγνξηνπ νίεζε θαη ησλ κειεηψλ θαη ησλ
έξγσλ. Αξ θεηά αλαιπη ηθή αιιά θαη πην ππθλή γηα φ πνηνλ γλσξίδεη,
κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλεη πην ππθλή θαη πην αξαηή. Γειαδή
ππάξρνπλ θσδηθνί κε 4 γξάκκαηα ή ελ πάζε πεξ ηπηψζεη κε 8
γξάκκαηα.
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

78

Γηαηί ζηε λνκνζεζία ησλ δεκ νζίσλ έξγσλ θξαην χκ ε ηε δηθή καο
θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ζρ εηίδ εηαη κε ην
ιεη ην πξγηθφ ζθνπφ ππεξεζηψλ ή έξγ σλ αιιά έρεη κηα γεληθφηεηα ε
νπνία θαηά ηε γ λψκε κνπ δελ εμππεξ εηεί ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκ ία θαη βγάδεη θαη πνιχ θφζκν απφ ηηο
δηάθνξεο εηδηθφ ηεηεο ησλ Μερ αληθψλ, φρη ηηο βαζηθέο, φιεο έμσ απφ
ην επάγγεικα.
Αλ επηρεηξ ήζν πκε λα έρνπκε αλάπηπμε είλαη δπλ αηφλ λα
αγλννχκε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ θα ηεγνξ ηνπν ίεζεο θαη λα
αζρνιν χκεζα κφλ ν κε ην δηθφ καο; Π αξαθαιψ κηα απάληεζε.
ην ίδην ην ζέκ α ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, είλαη κνλαδηθή ε
δηαθνξνπνίεζε κ εηαμχ θαηαζθεπαζηψλ θαη κ ειεηεηψλ. Καη εξσηψ, κηα
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία εμεηδηθεπκέλ ε ζε ην κέα εηδηθφ, δελ ιέσ γηα ηα
θιαζη θά έξγα ηεο ππνδνκήο θαη ηα θηίξηα, επελδ χεη ζε έξ επλα θαη
αλάπηπμε άξα μέξ εη λα κ ειεηά θαη λ α θαηαζ θεπάδεη έλ α αληηθείκελ ν.
Πσο είλαη δπλαηφλ εκείο επί παληφο επηζηεηνχ λα ζεσξ νχκε απφιπην
ην δηαρσξηζκφ κ εηαμχ θα ηαζθεπήο θα η κειέηεο; Πνηα είλαη ε ινγηθή ε
νπνία είλαη πίζσ α πφ απηφ ην θαζεζηψο;
ηηο αδεηνδν ηήζεηο ππάξρεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επλν εί
νξηζκέλ νπο Μ ερ αληθνχο φ ηαλ ελ πάζε πεξηπηψζεη δ ηάθνξ εο
εηδηθφηεηεο κεραληθψλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αδεηνδ νηήζεηο ελλνψ θπξίσο
ζηηο πνιενδνκίεο.
Θα ζηακαηήζσ ζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο.
Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο.
Θα κπνξνχζακε ινηπφλ πξηλ λα πν χκε ηη πξ έπεη λα θάλνπκε
γεληθφ ηεξα γηα λα ζψζν πκ ε ηελ Δ ιιά δα, ηη κπνξν χκε λ α θάλνπκ ε γηα
λα αλακνξθψζνπκ ε ην δηθφ καο πιαίζην θαη λα είκαζηε νπζηαζηηθνί
ψζηε λα πξνζθαιέζνπκ ε θαη ζπλαδέιθν πο θαη εηδ ηθφ ηεηεο λα έξζν πλ
ζην Σ. Δ.Δ.
Ση λα έξζνπλ ν η ζπλάδειθνη πν π αλ αθέξαηε ζήκεξα ζη ν Σ.Δ.Δ.
γηα λα εγγξαθνχλ φηαλ είηε ζην δ εκφ ζην ην κέα είηε ζηηο αδεηνδνηήζεηο
δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζπκκεην ρήο; Δγψ δελ ιέσ επαγγεικαηηθφ
δηθαίσκα, ην ιέσ δηθαίσκα ζπκκ εην ρήο, δηφ ηη έηζη είλ αη ην πιαίζην
θαθψο.
Θέισ λα νιν θιεξ ψζσ θαη λα πσ φηη φ ηαλ γ ίλνληαη εηζεγ ήζεηο γηα
ηέηνηεο ζεκαλ ηηθέο αιιαγέο ην
ζέκα ησλ δηαπηζηψζεσλ είλαη
εμαηξεηη θά
ζεκ αληηθφ.
Γελ
ιέκ ε
γεληθψο
πξνβιήκαηα.
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πγθεθξηκελνπνην χκε ηα πξνβιήκαηα, ηα ηεξαξρν χκε θαη απφ εθεί θαη
πέξα γίλεηαη ζπγ θεθξηκ έλ ε ζπδ ήηεζε αλά πεξίπησζε πξνθεηκ έ λν π λα
παξζνχλ απνθάζεηο θαη λα βγνπλ ζπκ πεξάζκαηα.
Οη γεληθνί ζηφρνη κπνξεί λα ιέγνλ ηαη αιιά είλαη α λ ζέιεηε
επρν ιφγην. Πξ έπεη απφ εδψ θαη πέξα ζαλ θνξέαο ν νπν ίνο κπνξεί θαη
πξέπεη λα δνπιεχεη επαγγεικα ηηθά λα έρνπκ ε ζχζηεκα πην
ζπγ θεθξηκέλ ν ην π ψο ζα ιε ηην πξγνχκ ε θαη ζα παίξλνπκ ε απνθάζεηο.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ θχξηε ζπλάδειθε. Ο ζπλάδ ειθνο Μ ήηξν π έρεη ην ιφγν.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξ ε.
Λνηπ φλ, ζα θάλσ κηα πνιχ ζχλ ηνκ ε
αλαθνξά ζηελ εηζήγεζε πν π έρνπκ ε θαηαζέζεη ηελ επ ηθαηξνπνη εκέλ ε
πνπ κπνξεί λα ηελ δηαβάζεηε αλ αλαξηεζ εί ζην ζρεηηθφ site θαη απφ
εθεί θαη π έξα ζα ππνβάισ θάπνηεο εξσηήζεηο ζηνλ θχξ ην Τπνπξγφ κ ε
βάζε απηά πνπ είπ ε πξηλ.
Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε έλα θξίζηκν
ζηαπξ νδξφκη. Σα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσ λ εκ εξψλ γηα λα αλαθεξζψ
θαη ζε θάπνηεο α λαθνξέο πνπ έθαλε ν Τπνπξγφο, απνηειν χλ ηηο
ηζρπξ φηεξεο ελδείμεηο πνπ νδ εγν χλ ζε απηφ ην ζπκπέξα ζκα.
Ζ κεγάιε ν ηθνλν κηθή θξίζε έρ εη ζπληξίςεη πνιινχο. Α πηνί πιένλ
ακθηζβ εην χλ φιν πο ην πο ζεζκν χο ηεο ρψξαο. Κνηλ ή α παίηεζε ησλ
πνιηηψλ είλαη ε παξαγσγηθή αλαζπγθξ φηεζε ηεο ρψξαο θαη ν
θνηλσλη θφο εθζπγρ ξνληζκφο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί μαλά ζηα
πφδηα ηεο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο κηα πνιχ
ελδηαθέξνπζαο επ νρήο πν π έξρεηαη θαη γηα ηελ νπνία έγηλε κλεία θαη
ζηηο νκη ιίεο ησλ άιισλ ζπλαδ έιθσλ.
Μηαο επνρ ήο πν π ζα βξίζθεηαη ζε π ιήξ ε εμέιημε ε 4 ε
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έληαζεο γλψζεο
ελψ ε ηερλνινγία ζα σζεί ηηο εμειίμεηο ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλ ε
νηθνλνκία.
Γηα λα κπνξνχλ ιν ηπφλ νη ζεζκηθ ν ί θνξείο λα αληαπνθξηζνχλ ζε
απηή ηελ απνζην ιή ην πο θαη ζηα αηηήκα ηα ησλ πνιηηψλ πνπ πιένλ
είλαη πην δ χζθν ια λα αληηκεησπηζην χλ, ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζην χλ
θαη απηνί θαη λα γίλνπλ παξαγσγηθνί πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.
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Ο δηθφο καο ν θνξ έαο, ην Σερλ ηθφ Δ πηκειεηήξην, είλαη έλαο απφ
απην χο. Γελ λνκίδ σ φηη θαλ είο ζε α πηή ηε ρψξα, εηδηθά ζην πιαίζην
πνπ πξναλέθεξα δ ελ αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφ ηεηα ηεο δξάζεο α πην χ
ηνπ θνξ έα γηα ηελ επίηεπμε φ ισλ α πηψλ ησλ ζηφ ρσλ.
πσο έρν πκε φκσο επηζεκάλεη πν ιιέο θνξέο, ην ζεζ κ ηθφ φξγαλν
ησλ Μ εραληθψλ ζ α κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαη ζην ππ ΄ αξηζκ φλ έλα
πξφβιεκα πνπ έρ εη απηή ηε ζηηγκ ή ε ρψξα θαη απεηιεί λα δηαξξήμεη
ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ , ηελ αλ εξγία.
Πσο κπνξεί ην Σ. Δ.Δ. λα ζπκβάιεη ζε απηή ηελ πξν ζπάζεηα;
Πξψηνλ, λα παξέκβεη ζηελ θ πβεξλ εηηθή πνιηηηθή κ ε πξνηάζεηο θαη
δξάζεηο πνπ ζα ζπκβά ινπλ ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ζηε δφκεζε, ηηο ππνδνκ έο θαη ηελ ελέξγεηα
πξνζειθχνληαο θα η ππνζηεξίδνλ ηαο κηθξέο θαη κ εγάιεο επελδ χζεηο
απφ Έιιελεο θαη μέλνπο.
Γεχηεξνλ, λα εμπγ ηάλεη ηα ην π νίθν π ηνπ έηζη ψζηε λα
απνηειέζεη έλαλ πξαγκαηηθφ ζπκπαξαζηάηε πιένλ ζε φιν ηνλ θφζκν
ηεο εξγαζίαο. Σξίηνλ, λα εζηηάζεη ζην ζεκ εξηλφ ξφιν ηνπ κ εραληθν χ
θαη λα δεη πνηνο πξέπεη λα είλαη κε βάζε ηα θν ηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη
πνιηηη θά δεδν κέλα πν π επηθξαην χλ ζηελ επξ χηεξε π εξην ρή καο.
Σψξα, ηη θάλν πκ ε εκ είο. Ήδ ε βξίζθεηαη κ ηα δηαδηθαζία ζε
εμέιημε. Τπάξρν πλ θάπνηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο πν π
αζρνιν χληαη κ ε ην ζέκα ησλ κεηξψσλ, ησλ κ εηξ ψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ελλνψ,
ην ζέκα ηεο λέαο δηαδηθαζίαο απφδνζ εο άζθεζεο επαγγέικαηνο πν π
έζημε θαη ν Τπνπξγφο θαζψο επίζεο αζρνιν χληαη θα η κε δηάθνξα
αζθαιη ζηηθά δεηήκαηα φπσο ελ δερνκέλ σο θαη ε δηεξ εχλ εζε
δεκην πξγίαο ελφο ηακείνπ επαγγ εικαηηθήο αζθάιηζεο γηα λα
κπνξέζν πκε λα ζπκκαδέςν πκε θάπνηα πξάγκαηα απφ απηά πνπ έρ εη
επηβάιεη ν λφκνο Κ αηξνχγ θαιν π ζην πο Μεραληθνχο.
Δδψ δελ ζέισ λα είκαη άδηθνο, ν λφ κνο Καηξνχγ θαιν π ήηαλ ην
επηζηέγαζκα ηεο θαηαζηξν θήο.  πλέβαιαλ θαη άιιεο θπβεξλ ήζεηο ζε
απηφ.
Απφ εθεί θαη πέξα ζίγνπξα ην Σ.Δ.Δ . κπνξεί λα απνηειέζεη ην
θνξέα πηζηνπν ίεζεο θαη ησλ ππφιν ηπσλ επαγγεικά ησλ ηεο ηερληθήο
ππξακίδαο, κπνξν χλ λα ελ ηαρζνχλ ζηηο δηαδηθα ζίεο πηζηνπνίεζήο ηνπ
εθηφο απφ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πν π αλαθέξακε αξρηθά
πνπ είλαη κηα ά ιιε δηαδηθαζία θαη ζηελ νπνία πιένλ κπνξνχκ ε λα
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απνδίδνπκε κε κ ηα δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία έρν πκε θαηαζέζεη
ζπγ θεθξηκέλ εο πξν ηάζεηο, αλαιπηηθέο πξνηάζεηο θαη νη δηπισκαην χρνη
θαη νη π ηπρ ηνχρ νη Μ εραληθνί έηζη ψζηε λα κ πνξέζν πκε λα
αληαπνθξηζνχκε θαη ζηελ απφθαζε π νπ έρν πκε πάξεη γηα ηε δηεχξ πλζε
ηνπ Δπηκειεηεξ ίνπ.
Μπνξνχκ ε παξάιιεια φκσο θαη κ ε δ ηαδηθαζίεο πηζηνπν ίεζεο λα
αληαπνθξηζνχκε θαη ζηηο αλάγθεο επ αγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
αλζξψπσλ νη νπνίνη έρν πλ παξαθνιν πζ ήζεη δηεηή πξνγξάκκαηα
ηερλη θψλ ζπνπδ ψλ θαζψο επίζεο θα η ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
πνπ αζρνιείηαη ηφζν κε ηε βηνκερ αληθή παξαγσγή φζν θαη κ ε ηηο
θαηαζθεπέο.
Φπζηθά ζα πξέπεη θαη δελ ζα επεθηα ζψ πνιχ ζε απηφ γ ηα λα κελ
επαλαιακβαλφκαζηε, λα γίλεη ην Σ.Δ. Δ. θαη πην αληαπνδ νηηθφ. Γειαδή
λα πξνζθέξ εη αληα πνδνηηθέο ππ εξεζίεο ζηα κέιε ην π θαη εγψ πηζηεχσ
φηη εάλ θαηαθέξν πκε λα ζρ εκαηίζνπκε έλα π ιάλν αληαπνδνηηθψλ
ππεξ εζηψλ, αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ ηφ ζν πξνο ην πο ζπλαδ έιθν πο
φζν θαη πξνο ηελ πνιηηεία ρσξίο θα κηά δηάζεζε ιατθηζκνχ ζεσξ νχκ ε
φηη κπνξν χκε λα κ ελ έρν πκ ε θαη ζπλ δξνκέο κειψλ ρ σξ ίο αληίθξηζκα.
Αιιά α πηφ ζίγν πξα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο πη ν
εμεηδ ηθεπκ έλ εο κειέηεο.
Σψξα, εάλ ε αληα πνδνηηθφηεηα θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ
επαγγεικάησλ είλ αη δπν απφ ηηο παξακέηξν πο ηεο εμίζσζεο γηα έλα
λέν Σ.Δ.Δ . ππάξρεη θαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο πνιι απιαζηαζηήο. Κα η
απηφο είλαη ε δηαθάλεηα.
Θα πξέπεη λα βξ νχκε ηηο δνκ έο, έρνπκε θάλ εη ζπγ θεθξηκ έλεο
πξνηάζεηο εκ είο γ ηα ην πψο ζα ινγ νδνην χκε θαη ζα ππάξρεη άκ εζε
ελεκ έξσ ζε κ ε ειεθηξνληθφ ηξ φπν γηα θάζε επξψ π νπ δαπαλεί ην
Σ.Δ.Δ. θαζψο επίζεο θαη πξφ ζβαζ ε ζηελ πιεξν θνξία , ζε πνηνλ ην
δαπαλεί θαη κε πνην ζθνπφ. Καη ηδηαίηεξα ζην πο αηξεην χο.
Λνηπφλ, δ ελ ζα κ πσ ζηα εθινγηθά, κφλν αλαθέξν καη ζηε ζέζε
καο πνπ θαλνληθά αλ ην β ιέπακε κ ηθξνπνιηηηθά ζα έπξεπε λα είλαη
δηαθνξεηηθή αιιά δελ ην βιέπνπκ ε έηζη ζηελ εθ ινγ ή απεπζείαο ην π
Πξνέδξν π απφ ηε βάζε γηαηί ζεσξνχκε φ ηη παξά ην γεγνλφο φηη
θάπνηνη πνπ δηαθσλνχλ έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο πν ιιέο θνξέο ε εθινγή
κε ην ζεκ εξηλφ ηξφπν έρεη νδ εγ ήζεη ζε παδάξηα θαη ζε δηαδηθα ζίεο
πνπ δελ ηηκν χλ ην Δπηκειεηήξην. Αλ ηίζεηα εκείο ζέιν πκε αλεμάξηεηα
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αλ ππάξρεη ην πξφ βιεκα ηεο θνκ καηηθήο ππνζηήξημεο ζε θάπνην πο πνπ
ζα ηνπο δ ίλεη ην π ξνβάδηζκα, ε ππν ζηήξημε ησλ ππνς εθίσλ πξν έδξσλ
λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο πξνεθινγηθήο δ εκφζηαο πξνγξακκαηηθήο
ζπκ θσλίαο ζηελ ν πνία νη ζπλάδειθν η ζηε ζ πλ έρεηα ζα ηελ έρν πλ ιάβεη
ππφςε ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ ηελ θάζε παξάηαμε.
Κιείλ σ ηψξα, ηα ππφινηπα κπνξείηε λα ηα δ είηε πνπ έρ νπκ ε
πξνηείλ εη ζηελ ηζηνζειίδα. Κιείλσ ηψξα κε θάπνηεο εξσηήζεηο πξνο
ηνλ Τπν πξγφ. Μα ο είπαηε θαη εδ ψ β άδσ θαη κηα επηθχιαμε γηαηί ίζσο
εκείο ζηελ π εξηθέξεηα λα κ ελ ιακβ άλνπκε θαη ηελ ελεκέξ σζε πν π
πξέπεη, ζα καο δψζνπλ είλαη θαη ν Πξφεδξνο ην π Σ.Δ .Δ. εδψ θαη ν
Τπνπξγφο θαη ζα κ αο δψζνπλ απαληήζεηο.
Γηάινγνο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκά ησλ. Γηαηί είζηε πεξήθαλνο
θχξη ε Τπνπξγ έ; Γελ μέξσ γ ηα ην απνηέιεζκα πνην ζα είλαη, δελ ην έρσ
δεη. Παξφια απηά ν δηάινγνο δελ έγηλε. Έλαο παξάιιεινο κνλφινγνο
αθνχ ζπαηαιήζακ ε θαη εκ είο είλαη αιήζεηα ζαλ Δπηκ ειεηήξην πάξα
πνιχ ρξφλν, θσλά δαλε, νπζηαζηηθά εγψ α πηή ηελ ελ εκέξσζε έρ σ ,
ηνπο πξνέδξν πο ησλ θιαδ ηθψλ ζπιιφγσλ, ηνπο θαηάζεηαλ ζε
πηλαθνπνηεκ έλε κ νξθή ηα επαγγεικ αηηθά δηθαηψκαηα πνπ πηζηεχν πλ
φηη πξέπεη λα έρν πλ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Απηφ είλαη εξ ψηεζε πξνο ην Σ. Δ.Δ. θχξηε ζπλάδειθε, ην λ Τπνπξγ φ λα
ξσηήζεηε.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Ναη, δελ θαηάιαβα .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σνλ Τπνπξγφ φρη ην Σ.Δ.Δ. Σνλ Τπνπξγφ ξσηάηε
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Χξαία. Καη απφ εθεί θαη πέξα δελ δφζεθε πξ νο ην Σερλ ηθφ
Δπηκειεηήξην ην θείκελν απηήο ηεο επεμεξγαζίαο. Έ ρεη δνζεί θάπνην
θείκ ελν πξνο ηελ Πξφεδξν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ
Σ.Δ.Δ. πνπ δελ καο έρεη δ ηαλεκ εζεί;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μφιηο ερζέο καο ήξζε γξαπηά.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Μφιηο ερζέο κά ιηζηα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
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Μφιηο ερζέο ην απφγεπκα κν π ήξζε γ ξαπηά, δελ ην έρσ …
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Πφηε είρε θαηαηεζ εί θπξία Πξφεδξ ε ζην  πκβν χιην ηεο Δπηθξαηείαο ην
ζρέδην;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μελ θάλνπκ ε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Χξαία, ζπλ επψο εκ είο ηη πξ έπεη λα πν χκε ζήκ εξα;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ πνιχ.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Χξαία. Γεχηεξνλ, γηα ην λφκν ην αζθαιηζηηθφ. Δλ ηάμεη είπε θάπνηα
πξάγκαηα θαη έλαο ζπλάδειθνο πξηλ , ν αληηπξφεδξνο αλ δελ θάλσ
ιάζνο, πνπ ηελ είδ αηε ηε δηθαηνζχλ ε θχξηε Τπν πξγέ;
Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκ ε ππέξ νγθεο εηζθνξ έο θαη δελ
αλαθέξνκαη ζε απηνχο πνπ έρν πλ ηα ηεξάζηηα εηζνδ ήκαηα πνπ θαη εθεί
ππάξρεη ην πιαθφλ πιένλ, έρν πκε φκ σο κηα ζηέξ εζε ξεπζηφη εηαο απφ
ειεχζ εξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξν κεζαίεο ηερληθέο επηρεηξ ήζεηο ε
νπνία πιήηηεη ηελ απαζρφιεζε ζε κεγάιν βαζκφ. ηαλ ν άιινο
πξέπεη λα ηα δψζεη ζην θξάηνο δελ ζα κεηψζεη; Απφ πνχ ζα κεηψζεη
θαη εηδη θά φηαλ θηλείηαη ζην ρ ψξν ησλ ππεξ εζηψλ; Απ φ η ν πξνζσπηθφ
ηνπ ζα κ εηψζεη, ζα δηψμεη θφ ζκν.
Γεχηεξνλ, αο πάξνπκε ζαλ ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε δηθή ζαο
πξφζεζε ήηαλ λα απαιχλεη ην θφζηνο ησλ εηζθν ξψλ γηα ην πο
νηθνλνκη θά αζζελέζηεξνπο ζπλαδέιθνπο. Πνηα είλαη ε ινγηθή δειαδή;
ηη φ ηαλ ζεθψζν πλ ην θεθά ιη λα ηνπο ηα πάξεηε κεηά κ ε ηφ θν;
Καη επηπιένλ ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε ζπλάδειθε, νινθιεξψζηε φκσο , θάλεηε κηα ξ εηνξ εία ηψξα.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Μηζφ ιεπ ηφ, ηξεηο εξσηήζεηο ζα θάλσ θπξία Πξφ εδξε, ελ ηάμεη. Ννκίδσ
φηη ελδηαθέξνλ ηαη φινη νη ζπλάδειθνη λα αθν χζνπλ θαη ν Τπν πξγφο
ελδηαθέξεηαη.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δίζηε πνιχ θαιφο νκηιεηήο αιιά ζέινπλ θαη ά ιιν η λα κ ηιήζν πλ.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
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Γελ μέξ σ αλ είκ αη θαιφο νκηιεηήο αιιά πξ έπεη λ α απαληήζεη ν
Τπνπξγφο ζήκεξα λνκίδσ.
Λνηπφλ, πιήηην πλ φπσο είπα ηελ απα ζρφιεζε θαη θάπνηα ζηηγκ ή
πξφζθαηα είπαηε ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή φ ηαλ ζα ο ξσηήζαλε γηα
ηα δηφδηα θαη ηνπο «δελ πιεξψλ σ» φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ
ήηαλ δί θαηε ε θαηαλνκή ησλ δην δίσλ θαη θαιά θάλαλε θαη δ ελ
πιεξψλαλε ή ηέινο πάλησλ πνπ αληηδ ξνχζαλ.
Γειαδή εκ είο απηή ηε ζηηγκ ή θαη εηδηθά θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζπλαδέιθσλ πνπ πιεξ ψζαλε 8/3 5 ηεο εηδηθήο πξνζαχμεζεο θαη ην πο
έξρεηαη θάζε κήλα εηδνπνηεηήξ ην γηα λα πιεξψζνπλ θαη αλαδξνκηθά
γηα απηέο ηηο πξνζαπμήζεηο γηα παξνρέο πνπ δελ ζα ιάβνπλ πνηέ θαη
γηα κηα πξνζαχμεζε πνπ ελ ψ έρε ηε ππνζρεζεί απφ ην θαινθαίξη ηνπ
’16 φηη ζα ξπζκίζεηε κε έλα κήλα αζθαιηζηηθφ ψζηε έζησ λα παίξλνπλ
ηα 8/35 απηφ ηνπιάρηζηνλ εγψ δ ελ ην έρσ δεη. Έρ εη γίλεη θαη δελ ην
μέξσ; Να γίλεη εθφζνλ ζέιεηε ηε δηθαηνζχλ ε ηελ θνηλσληθή.
ε θάπνηα θά ζε είπαηε γηα ηα δ εκφζηα..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
πλάδειθε, ζαο παξαθαιψ νινθιεξ ψζηε. Γειαδή έρν πκε α θφκα 15
αλζξψπνπο λα κηιήζνπλ
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Αλ δελ ελδ ηαθέξ νλ ηαη νη ζπλάδειθνη λα κνπ πνπλ λα ζηακαηήζσ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
15, ν Τπν πξγφο δ ελ κπνξεί λα πεξ ηκέλεη φιν πο λα αλαπηχμν πλ ην
ζθεπ ηηθφ.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Χξαία, ζα είκαη ζχληνκνο ζηηο δ πν εξ σηήζεηο κνπ, επρα ξηζηψ.
Γεκ φζηα έξγα, δ ελ ζα είκαη κεδ εληζηήο. Δ ηδηθά κε ην πο
ειεθηξνληθν χο δηαγσληζκν χο έρν πκε θάλεη β ήκαηα κπξνζηά. Παξφ ια
απηά φκσο επεηδ ή αλαθεξζήθαηε, θάλαηε θαη θάπνηεο ηδε νινγηθέο
αλαθνξέο, κηιήζα ηε γηα λενθηιειεπζεξηζκφ , κηιήζαηε γηα νηηδήπνηε
άιιν, απφ ην ’11 έρνπκ ε ηελ απειεπζέξσζε ησλ εθπηψζεσλ θαη ζηνλ
ηνκέα ησλ κειεηψλ θαη παξάιιεια φ κσο δελ έρνπκ ε δεη νχηε θαη απφ
ηε δηθή ζαο Κπβ έξλεζε ν χηε θαη απφ ηεο πξνεγνχκελ εο β έβαηα
θάπνηεο πξσηνβ νπιίεο άκεζα γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα φηη
ππάξρεη ζηξέβισζε ην π αληαγσλ ηζκν χ.
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ηαλ δελ κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη έλ α ζπγθεθξηκ έλν θν ζην ιφγην,
ην βάδεη ζε κηα δηαδηθαζία λα αληαγσληζηεί κε θάπνην λ πνπ έρεη έλα
πηπρίν θαη ην έρεη ζην ζ πίηη ην π ζηελ θνξλίδα, πσο ζα ηνλ
αληηκεησπίζεη φ ηα λ απηφο πεγαίλεη θαη ρ ηππάεη 60 θαη 70 θαη 80 %
έθπησζε;
Αλ δ ελ γίλεη απηφ άκεζα εθφ ζνλ έρ εηε θαη πξφζεζε
πξνζηαηεπηηζκ νχ β άζεη ηεο ηδ ενινγίαο ζαο πάξηε άκεζα κέηξα.
Σειεπηαίν, δ ελ ζα πσ γηα Σξάπεδα Α ηηηθ ήο γηαηί ζα ην ζέζσ ζηε
ζπλ εδξίαζε ην π Μαξηίν π θαη ζέισ πξψηα λα καο απαληήζνπλ νη
εθπξφζσπνί καο. Σειεπηαίν γηα ηα δεκφζηα έξγα πάιη. Πξφγξακκα
δεκνζίσλ επ ελδχζεσλ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σελ εξ ψηεζε θχξ ηε ζπλάδειθε.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Θέισ λα κνπ απα ληήζεηε θαηά ηα δ χν ηειεπηαία ρξφλ ηα πνηα ήηαλ ε
απνξξφθεζε
ην π
πξνυπνινγηζζέλ ηνο
πξνγξάκκαηνο
δεκν ζίσλ
επελδχζεσλ θαη πφηε ρξνληθά έγηλε κ έζα ζηηο δ πν ρξνληέο. Σν ’16 θαη
ην ’17.
Θέισ λα κνπ πείηε ηη πνζφ πξνυπνινγ ίζαηε, ηη πνζφ
εθηειέζαηε θαη κ έζα ζην ’16 θαη ζην ’1 7 πφηε έγηλε απηή ε
απνξξφθεζε. Γηαηί ην ιέσ α πηφ ; Γηα ηί έγηλε ην ηειεπηαίν..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μελ επηρεηξ εκαην ινγείηε, θάλαηε ηελ εξψηεζή ζαο. αο παξαθαιψ.
Κος ΜΖΣΡΟ Τ:
Σεηξάκ ελν κ ε φ ηη πξνβιήκαηα απηφ ζπλ επάγεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Δ πρα ξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ, θχξηε Μήηξν π. Ο ζπλ άδειθνο ην χλαο έρ εη ην ιφγν.
Παξαθαιψ εάλ θάλεηε εξσηήζεηο ζην Τπνπξγφ, εξσηήζεηο. Γελ
ρξεηάδεηαη επηρεηξ εκαην ινγία.
Κος ………:
πγλψκ ε, θπξία Π ξφεδξνο, ήκν πλ ζίγνπξα ηέηαξ ηνο θαη θαηέβαζα ην
ρέξη κν π γηα απηφ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο έρσ γξάςεη φ ινπο. Μηιάλ ε πξψηα απηνί πν π έρν πλ ππνγξάςεη, ζα
κηιήζεηε θχξηε ζπλ άδειθε, φ ινη ζα κηιήζεηε.
Κος ……..:
ια ηα μέξεηε ηειηθά.
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Κος ΒΑΜΒ ΟΤΡΔ ΛΛΖ:
πγλψκ ε γηα ηελ παξέκβαζε αιιά είκαζηε ζε εθδ ήισζε, δελ είκαζηε
ζε δηαδη θαζία ζπλε δξίαζεο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο ην χλαο έρεη ην ιφγν. Θα κηιήζεηε φινη.
Κος ……….. :
Έλα ιεπηφ , ζηελ εθδήισζε δ ελ κηιάκε κε ηε ζεηξά;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, φινη ζα κηιήζηε. Ο ζπλάδειθνο ηνχλαο .
Κος ΒΑΜΒ ΟΤΡΔ ΛΛΖ:
Μελ δ πλακηηίδ εηε ην θιίκα θπ ξία Πξ φεδξε.
Κος ……….:
Γελ θαηάιαβα, κ ε ηε ζεηξά δ ελ πάκε;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο ην χλαο.
Κος ΗΟΤΝΑ:
πλάδειθνη, δπζηπρψο ζήκ εξα κε εθαξκν ζκέλ εο κεζ φδνπο απφ ην
παξειζφλ φπσο ήηαλ νη απνρσξήζεηο κειψλ Αληηπξνζσπείαο ζηεκ έλεο
γηα λα κελ πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία εθινγήο νξγάλσλ θιπ., θα ηά ηνλ
ίδην ηξ φπν ζήκεξ α πηζηεχσ κάιινλ απηέο νη κεζνδ εχζεηο γίλνλ ηαη
ζπλ ήζσο είηε απφ πιεηνς εθίεο φπσο αλαθέξζεθε είηε α πφ κεηνςεθίεο.
Καη έρν πλ θάπνην ζπγ θεθξηκέλ ν ζθν πφ.
ήκεξα είδακε ην θαηλφκελν πν π εληάμεη εγψ ε ίκαη ιίγν
επαίζζ εηνο ζε δεκνθξαηία, φηη δηάθνξνη ζπλάδειθνη κπήθαλ ζηε
Βνπιή, γξαθηήθαλ ε θαλνληθά θαη ζηνλ πίλαθα πν π ήηα λ εδψ κέζα δ ελ
γξαθηήθαλε θαζφινπ θαη κάιηζηα α πηφο ν πίλαθαο ήηαλ κφλν θαη κφλν
γηα ην ζθνπφ λα πιεξ σζνχλ απνδ εκίσζε. Απηφ, α πηφο επηζ πλάπηεη ηηο
απνδεκηψζεηο, ζηηο απνθάζεηο γηα ηηο απνδεκηψζεηο.
Δπηπιένλ δε νη ίδηνη ζπλάδ ειθνη έβα ιαλ ζέκαηα, κηινχζαλ θαη
δεην χζαλ απαξηία. Έβαιαλ απφ ην κηθξφ θσλν θαη ιέγαλε βάδσ ζέκα
απαξηίαο θαη νη ίδηνη δελ ήηαλ γξακκέλνη εθεί πνπ βάια λε ην ζέκα ηεο
απαξηίαο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη φ ινη μέξ νπκε φηη ρξεηάδ εηα η αιιαγή
ζεζκη θνχ πιαηζίνπ. Δίκαζηε ζηελ επ νρή ειεθηξ νληθήο δηαθπβ έξλ εζεο
θαη θαίκ ε θάξβ νπλ ν αθφκα. Καη ππάξρεη έλα ζ έκα βέβαηα γηαηί πάιη ζα
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μαλαγπξίζσ ζην ζ έκα ηεο δ εκν θξαηίαο, ην έβαια θαη ζηε Γην ηθ ν χζα,
λα πνχκε ηη ζεκαίλ εη δεκνθξα ηία.
Πξάγκαηη ζηηο εθινγ έο ην π Σ.Δ. Δ., απαμησκέλν π Σ.Δ.Δ.,
ςεθίδν πλ 20.00 0 απφ ηηο 100.000, 30.000.
Λν ηπφλ νη ππφινηπνη
70.000 δηεθδηθν χλ ηαη απφ δηάθνξν πο πνπ ιέλ ε φ ηη είλαη δηθνί κν π. Καη
εγψ ιέσ απφ ηηο ηερληθέο εηαηξίε ο φηη έρν πλ δν πιεηέο νη εξγνιάβνη θαη
γηα απηφ ην ιφγν δελ έξρνλ ηαη λα ςεθίζν πλ γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξν
πνζνζηφ, πνιχ κεγ άιν.
Κάπνηνη άιιν η ιέλε φηη νη δηθνί κ αο είλαη άλεξγνη θαη επεηδ ή
έρνπλ ζηραζεί ηα π άληα θιπ. δ ελ έξρ νληαη θαζφ ιν π. Άξ α νη κελ θαη νη
δε. Γηα λα μεπεξ άζνπκ ε απηφ είπα θαη ζηε Γηνηθν χζα θαη επ εηδή
είκαζηε ζηελ επ νρή ηεο ειεθηξν ληθήο δηα θπβέξλ εζεο πξάγκαηη,
ζεζκη θά ζέκα ηα ζ α πξέπεη λα π εξλ άλε κε ειεθηξνληθή δηαβν χιεπζε
θαη ειεθηξ νληθή ςεθν θνξία δ πλαηφηεηα λα ςεθίδεη νπνηνδήπν ηε
κέινο ην π Σ . Δ.Δ. Καη ηελ έρνπκ ε α πηή ηε δ πλαηφ ηεηα γηαηί ηα έρν πκε
ηα ζπζηήκαηα ζην Σ.Δ.Δ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηψξα πξνρσξάσ παξαπάλσ ζε επηκέξν πο
ζέκαηα. Δπεηδή ν θχξηνο Τπνπξγφ ο αλαθέξζ εθε ζην φλνκά κ νπ,
πηζηεχσ ραξηηνιν γψληαο, γηαηί μέξ εη φηη πν ηέ δ ελ πήξα έλα ε πξ ψ
αλάζεζε, γηαηί ην είπεο ζε ζπλδ παζκφ κε ην λφκ ν πεξί αλαζέζεσλ.
Απηφο ν λφκνο …
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γηα απηφ ην είπε ν Τπνπξγφο, γηα απηφ ην είπε.
Κος ΗΟΤΝΑ:
Απηφο ν λφκνο πν π αλαθέξζεθε ν Τ πνπξγφο αθνξά γηα 20.000 επξψ
αλαζέζεηο απφ δ εκάξρνπο θιπ. π νπ ήη αλ έλα επηειέο πνζφ θαη
πξάγκαηη έγηλε.. Ναη, έγηλ ε 45.0 00 κεηά. Καη ήηαλ θάπνην πνζφ πνπ
ήηαλ γηα επηζθεπέο, γηα κηθξνέξγα θιπ. Πνιχ ζσζηά έγηλε γηαηί
πξάγκαηη θαη εθεί γηλφηαλ θαη ζηηο ην πηθέο ηζηνξίεο κεγ άιε ηζηνξ ία.
Γηα ην λφκ ν 441 2 πνπ αλαθέξζ εθε ν Τπνπξγφο. Πξάγκαηη
ςεθί ζηεθε ζρ εηηθά γξήγνξα αιιά ε εθαξκνγή ηνπ παξά ην φηη έδηλ ε ηε
δπλαηφ ηεηα ζε θά ζε επηηξνπή δηαγ σληζκν χ, ζε θάζ ε θνξέα γηα λα
δεκνπξαηήζεη έξγν θαλέλαο δελ δ εκν πξαηνχζε γηαηί θα λέλαο δεκφζηνο
ππάιιεινο δελ ππέγξαθε.
Γελ είρε βγ εη, θαηαξρήλ δελ είρα λ ελεκ εξσζεί ζε δηάθνξα
πξάγκαηα γηαηί κεηά έγηλαλ ζεκηλάξηα θάπνπ θαη ελ εκ εξψζεθαλ κεηά
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

88

απφ ρξφλν. Γεχηεξνλ, ππ ήξμε ην ζέκα φηη δ ελ είραλ βγεη ν η
δηαθεξ χμεηο, νη πξφηππ εο δηαθεξ χμεηο πνπ πξάγκαηη εθεί είραλ θάπνην
πξφβιεκα νη άιινη αθνχ δ ελ ην ιέεη ε δηαθήξ πμε θαη ππήξμε... Φηαίλ ε
εληάμεη άιινη, φρ η ην Τπν πξγείν.
Αιιά δελ κπνξνχζαλ φκσο πξάγκαηη θαλέλαο λα δεκ ν πξαηήζεη,
θαλέλαο δελ δεκν πξάηεζε. Έηζη είρ ακε κηα θαζπζηέξ εζε πάξα πνιχ
κεγάιε έλα ρξφλν, δπν ρξφληα θαη δ ελ πξνρψξαγε, δελ γηλφ ηαλ θακία
δεκνπξαζία.
Σν ζέκα ηεο δηαχγεηαο ην νπνίν είραλ γίλεη νιφ θιεξν η αγψλεο γηα
λα πεξάζεη ε δηαχγεηα εηδ ηθά απφ δήκν πο θαη ν ηηδήπ νηε θιπ. Έρεη
θαηαξγεζ εί ν πζηα ζηηθά ζήκεξα. Δπηπιένλ, ν η εηδηθνί φ ξνη θαη ην ιέσ
γηα λα ην αθν χζεη εδψ ν Τπνπξγφ ο, κ παίλνπλ θαζ εκεξηλά κε ηελ
θαηλνχξγηα λν κνζ εζία φπσο κπ ήθε εηδηθά απφ δ εκάξρνπο πν π
θσηνγξαθίδν πλ ζπλέρεηα. Τπάξρνπλ έλα ζσξφ, θάζε κέξα ν ΑΣΔ
θάλεη θαηαγγειίεο γηα ζέκαηα θσηνγξ αθηθέο δηαηάμεηο ζπλέρ εηα.
Σψξα σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κεηξ ψν. Κχξηε Τπνπξγ έ, επεηδ ή
κεηά ηελ ελ εκέξ σζή ζαο απφ ην Σ. Δ.Δ. φηη δ ελ είραηε θαιέζεη, εγψ
βξέζεθα, καο θαιέζαηε κεηά ζηελ επηηξνπή απηή γηα ηα κεηξ ψα. Δθεί
θαηάιαβα ην εμήο , ν ηίηινο έιεγε ηνπ 1 12 άξζξν λνκίδσ ήηαλ ηνπ
λφκνπ πν π πξνέβιεπε α πηφ, ειεθηξνλ ηθά κ εηξψα ζπλ ηειεζηψλ
παξαγσγήο έξγσλ. Ζ ιέμε ειεθηξνλ ηθά ζε α πηφ ην ζρέδην πνπ δφζ εθε
αλαθέξνληαλ κνλ αρά αθνχ έιεγε φηη ππνβάιεηο αηηήζεηο, θάλεηο,
ξάλεηο, κε ηα ρέξ ηα, έιεγ ε φηη ε επηηξνπή απαληά κε θαμ ή κε ά ιιν
ειεθηξνλ ηθφ κ έζν.
Σψξα πνηνο ην έγξ αςε εγψ πηζηεχσ φ ηη δ ελ ην είδαηε εζείο απηφ
ην πξάγκα. Καη πηζηεχσ θαη κά ιηζηα ηνπο είπα θα η εθεί φ ηη δ ελ
πξφθεη ηαη λα πεξά ζεη α πηφ ην πξάγκα νχηε απφ ηελ Αλ εμάξηεηε Αξρή
νχηε απφ ηελ Δ πξσπατθή επηηξνπ ή.
Καη πηζηεχσ φηη ν ιφγ νο
θαζπζηέξ εζεο είλα η απηφο ζήκ εξα. Π ξέπεη λα ιπζνχλ α πηά ηα ζ έκαηα.
Γελ μέξσ ηψξα πσο ιεηηνπξγεί εθεί κέζα αιιά πξάγκαηη ζα πξέπεη λα
αλαζπγθξν ηεζ εί θαη λα πξνρσξήζεη πνιχ γξ ήγνξα θαη λα
πξνζαξκνζηνχκ ε ζε δηάθνξα πξάγκαηα εθεί πνπ π ξέπεη θαη λα
πξνρσξάλε θαλνληθά ηα ζέκα ηα κε β αζηθφ ζηφρ ν βαζηθά ηε δηα θάλεηα,
ην ιέσ ζπλέρ εηα, πνπ ζα δηαζθαιίδ εη θαη ηελ θαιή θαηαλνκή θαη ηηο
επηινγέο ηηο δηά θν ξεο θιπ.

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

89

Δπηπιένλ δε φ ια απηά αλάπηπμε γεληθά θιπ. πνπ αλ αθέξνλ ηαη
φινη ν η ζπλάδειθν η ζέιεη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκ φ. Καη ζ έιεη ζηξα ηεγηθφ
ζρεδηαζκ φ θαη επηκέξνπο πεξηθεξεηψλ, ηη ζέιν πκε, πσο ζα γίλεη, ηη ζα
γίλεη, πνηα είλαη ηα δεδνκ έλα θιπ. θαη εθεί κέζα λα εληαρζν χλ θαη
φια ηα έξγα.
Απηή ηελ επνρή γηα λα θνηηάκε θαη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφ ηεηα,
γίλεηαη κηα θαηα ζηξν θή πξάγκαηη ηνπ θα ηαζθεπαζηηθν χ ηνκέα ν
νπνίνο είλαη έλα εξγαιείν. Γεια δή αλ δηαιχζεη θάπνηνο ηελ
επηρείξ εζή ην π δ ελ πξφθεηηαη λα ηελ μαλαθηηάμεη κ εηά. Ο χηε λα
καδέςεη ην πο Μερ αληθνχο ηνπ ν χηε ηνπο εξγνδεγν χο ηνπ νχηε ηνπο
εξγάηεο ην π νχηε ηίπνηα. Οχηε ηα κ ε ρ αλήκαηα.
Απηή ε θαηα ζηξν θή πν π γίλεηαη α πηή ηε ζηηγκή έρ εη α ηηίεο πνπ
είλαη πξψηνλ, π ξφγξακκα δεκνζίσλ επελδ χζεσλ δελ ππάξρεη.
Γεχηεξν, ην ΔΠ Α ζπκφκαζηε πάξα πνιινί φινη φ ηη κεηαθέξζεθε ν
φιν ζηα κεγάια έξγα ηα πξνεγνχκ ελα ρξφληα. Καη ηα κεζαία θαη ηα
κηθξά δ ελ ππήξρα λ. Άξα φ ινο α πηφο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ν
νπνίνο ππήξ ρε απφ θάησ δ ελ είρε θακ ία δνπιεηά.
Δπηπιένλ δ ε αξρίζαλε νη εθπ ηψζεηο κε ην ζ έκα ησλ εγγπεηηθψλ
επηζην ιψλ ην νπνίν ήηαλ Γηνηθεηηθφ κέηξα αιιά θάπνηα ζηηγκή άξρηζε
θαη ιεηηνπξγν χζε. Κα η έξρ εηαη ζήκ εξα λα δίλνπλ εθπηψζεηο 70 ηφζν
ηνηο εθαηφ, θαη ζέισ λα πσ θάηη γηα ηνλ Τπν πξγφ ηψξα εθεί γηα λα ην
πξνζέμεη, 75% κ ε ζηφρν λα έρ νπλ εκ πεηξία γηαηί γηα λα θαηέβν πλ ζε
επφκελν πο δηαγσληζκνχο δ εηά εη 5εηή εκπεηξία θαη ζα έρ εη
ζπγ θεθξηκέλα φξηα . Άξα πάεη ν άιινο κπνπκπνπλίδεη, πιεξψλεη απφ
ηελ ηζέπ ε ηνπ θιπ . γηα λα κπνξέζεη λα έρεη εκπεηξία. Απηή είλαη κηα
θαιή θαηεγνξία αλ ζξψπσλ. Καη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη ν η νπνίνη
είλαη απαηεψλεο νη νπνίνη παίξλνπλ δνπιεηέο γηα λα κελ ηηο
ηειεη ψλνπλ θαη λα κελ πιεξψλν πλ ην λ θφζκν απέμσ.
Δπνκέλσο ζέισ λ α πσ, θχξηε Τπνπξγέ, ζην ζέκα ην π κεηξψν π
ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξ εη 5 εηία γηα ηελ εκπ εηξία ζα πξέπεη λα
πείηε γηαηί βάδνπλ φινη νη δήκαξρνη 5εηίεο ή 7 εηίεο, φηη ζέινπλ ηψξα,
γηα επηκέξν πο θαηεγνξίεο έξγσλ δειαδ ή φπσο είλαη νηθνδνκ ηθά, ε
επξ σπατθή νδεγία αλαθέξεηαη ζε 3εηία γηα ηα επηκέξν πο , δειαδ ή 3εηία
ζηα κεραλν ινγηθά ηφζν, 3εηία ζηα ηάδε, φρη 5εηία θαη φρη 3εηία,
ιάζνο. 3εηία είλαη γηα ηε γ εληθή θαηά ζηαζε.
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Άξα ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη κε ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη π ξάγκαηη
λα κπνξέζεη λα πεξάζεη θάπνηνο κεγαιχηεξ νο ρξφλ νο γηαηί θακία
ζνβαξή α πηή ηε ζηηγκή δελ πάλε ζε δ ηαγσληζκν χο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Οιν θιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε, ζαο π αξαθαιψ ηειεηψζηε.
Κος ΗΟΤΝΑ:
Σειεηψλσ.
Θ έισ λα πσ ιίγν γηα ην αζθαιηζηηθφ.  ιεο νη
πξνεγνχκ ελεο δηνηθήζεηο ην π Σ.Δ.Δ. πξάγκαηη θάλαλε αγψλεο γηα λα
κελ αιιάμεη ηίπν ηα ζην παιηφ ζεζκηθφ πιαίζην. Σν π αιηφ πιαίζην ην
αζθαιη ζηηθφ ήηαλ ζίγνπξν φηη έπξεπε λα αιιάμεη α ιιά φρη φκσο λα
θαηαζηξαθεί.
Απηή ηε ζηηγκή φ ινη καο μέξν πκε φηη έρν πκ ε απνζ εκαηηθά 0,
πάλε ηα απνζεκαηηθά καο. Κάλακε α γψλεο ηφ ηε πξηλ α πφ 5 ρξφληα, 4
ρξφληα, 3. Σα απνζεκαηηθά καο πήξαλε νη δηθεγφξ νη ηφ ζν, καο πήξαλε
θιπ. πνπ ήηαλ ειάρηζηα. Δίρακ ε αμηφινγεο ζπλ ηάμεηο, ηίπνηα ηψξα.
Δθάπαμ, ην εθάπαμ είλαη … θαη κάιηζηα πιεξψλ νπ κ ε θαη έμηξα. Πάεη
ην εθάπαμ δελ ππάξρεη.
Λνηπφλ, ηη ζα γίλεη κε απηφ ; Γειαδή πξάγκαηη ην ζέκα ηνπ
αζθαιη ζηηθν χ ζέιεη ζνβαξή αληηκεηψπηζε θαη φρη ζην π φδη. Δγψ ζέισ
λα ζαο πσ πξνζσπηθά, είρ ε βγάιεη κηα δηάηαμε ν λ φκνο Καηξνχγ θαιν π
πνπ έιεγε φηη ν η Μεραλ ηθνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξ ψζεη 40 ρξφληα
κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα δήισζε θαη λα πιεξψλνπλ ηε κηζή
αζθαιη ζηηθή εηζθν ξά..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ νιν θιεξψζηε δηφ ηη ν Τπνπξγφο δελ κπν ξεί λα πεξηκ έλεη
θαη κεηά ζα ζέιεηε λα ζαο απαληήζεη.
Κος ΗΟΤΝΑ:
Σειείσ ζα κε απηφ, Πξφεδξε. Έθαλα δήισζε πξηλ απφ δπν ρξφληα θαη
κνπ έξρεηαη νιφθιεξν ην πνζφ λα πιεξψλσ. Απιψο ζαο ιέσ φηη δελ..
Κος ……….:
Παξαθαιψ λα επαλέιζν πκε ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία θα ηαγξάςαηε ηνπο
ζπκκ εηέρνλ ηεο. Πα ξαθαιψ λα επαλέιζνπκε ζηε ζεηξά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ :
Κχξη ε ζπλάδειθε, ζαο έρ σ θαηαγξ άςεη φιν πο θαη ζ α κηιήζεηε ζηε
ζεηξά. Καη εγψ παξαθαιψ λα ηεξ ν χληαη πν ιιά πξάγ καηα πνπ δ ελ
ηεξν χλ ηαη.
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Κος ……….:
Γελ είλαη δ πλαηφλ, κε πνηα επηινγή ην θάλεηε α πηφ; Με πνηα επηινγ ή;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο εμήγ εζα.
Κος ……… …;
Γελ κπνξ νχκ ε λα θάλνπκε δ ειαδ ή ηνπνζέηεζε ζηελ εθδ ήισζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Βεβαίσο θαη κπνξείηε θαη ζα κηιήζεηε φιν η.
Κος ………:
..κέινο λα ήκαζηαλ ζα κπνξνχζακε λ α ηνπνζεηεζν χκε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα κηιήζεηε φιν η ζαο παξαθαιψ.
Κος …….....:
Θα επα λέιζν πκε ζηε ζεηξά;
Αιιηψο δελ ζα κπνξέζν πκε λα
ζπλ ερίζν πκ ε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Θα κηιήζηε.
Κος ………:
Πφηε ζε πνηα ζεηξ ά;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μεηά απφ δ χν.
Κος ……….:
Μεηά απφ δπν κε πνην θξηηήξην; Γελ θαηαιαβαίλσ. Μα κε ζπγρσξ είηε
ππήξρ ε κηα ζεηξά, ηελ απνθα ζίδεη ε Πξφεδξνο; Ξεθίλ εζε απφ εθεί θαη
πήγαηλε πξνο ηα εθεί.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ναη, λαη, ε Πξ φεδξ νο ηελ απν θαζίδεη.
Κος ………:
Με πνην ηξφπν, γηα πνην ιφγ ν; Ση είδ νπο ηζφηεηα είλαη απηή ;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
πλάδειθε Κακαξηψηε, έρ εηε ην ιφγν .
Κος ……….. :
Γελ θαηαιαβαί λσ, ν άιινο ξσηά εη γηα ην θσο ην π ζπηηηνχ ην π ηνλ
Τπνπξγφ, καο δνπιεχεηο ηψξα; Ο άιινο ξσηάεη, δ ελ θαηάιαβα ηψξα.
Γελ κπνξν χκ ε λα ηνπνζεηεζνχκ ε; Δπ εηδή έρν πκε δηαθν ξεηηθή άπνςε;
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Κος ………:
Ναη, αιιά απηφ φκ σο ηψξα έδσζε θαη.. ν ζπλάδ ειθνο Τ πνπξγφο έθπγ ε.
Ννκίδσ είπακε εμ αξρήο φηη ήηαλ..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, ζα ο ιέσ ηε ζεηξά. Ο ζπλάδειθνο Κακαξηψηεο..
Κος ………:
Δκείο δελ ζέινπκ ε λα καο αθνχζεη ν Τπνπξγφο, κ ελ αλεζπρ είηε.
Κος ……….:
Γηα πνην ιφγν, δ ειαδή ζα πνηνο ζα πινπνηήζεη;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ηαχξν, ζε παξαθα ιψ.
Κος ……….:
Γελ θα ηάιαβα, εζείο ηη ζέιεηε λα ξσηήζεηε δ ειαδ ή γηα ην θφξν πνπ
πιεξψλ εηε;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
πλάδειθε Κακαξηψηε, δελ έρεηο ην ιφγν. Δγψ κηιάσ, ζαο δηαβάδσ ηε
ζεηξά. Ο ζπλάδειθνο Κακαξηψηεο, ν ζπλάδ ειθνο ν Ε αραξφπνπινο, ν
ζπλάδειθνο Μαλζνχξ, ν ζπλάδειθνο Γεσξγάθεο, ν ζπλάδειθνο
Βαθφλδηνο, Σζηκπν πθά θεο, Αλδξ εδάθεο, Γηαλλαδάθεο, Βακβνπξ έιιεο,
Γηαλλφπνπινο, Κν ηζακπαζάθεο, Αληηβαιίδεο, Π ξσηνλν ηάξηνο, μέρα ζα
ην ζπλάδ ειθν Μπαξκπαγηάλλε. Δζχ είζαη ζην ηέινο, είζαη πξνεδξείν.
Σν ζπλάδ ειθν Μπ αξκπαγηάλλε μέραζα, ζπγλψκ ε. Καη ε ακπξάθνπ.
Κος ΚΑΜΑΡ ΗΧΣ Ζ:
Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξ ε. Αγαπεηνί ζπλάδειθν η, απ νδεηθλ χεηαη απφ
φιε απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη φηη ηειηθά ην λα ζπδεηάκε
θέξδνο είλαη γηα φ ινπο α πην χο ηνπο ν πνίνπο εθπξνζσπνχκε .
Μπνξνχκ ε λα πνχκε α πηέο ηηο εκ πεηξίεο ηηο νπνίεο έρνπκ ε
απνθνκίζεη θαη λα κπνξέζνπκε έηζη ίζσο λα πάξνπκε κηα ιχζε ζηα
πξνβιήκα ηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο Μ εραληθν χο, α πην χο πνπ ππνηίζεηαη
εθπξνζσπνχκ ε εδψ πέξα θαη γηα ηνπο νπνίνπο θεχγν πκε απφ ηα ζπίηηα
καο, απφ ηηο δνπιεηέο καο, απφ εθεί πνπ ζα κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε
ιίγν θαιχηεξα γηα λα έρνπκε απηφ ην απνηέιεζκα γηα ηηο επφκελεο
γεληέο. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, φισλ ηα παηδηά απφ εδψ πέξα κέζα ή νη
πεξηζζφ ηεξ νη, ην 8 0%, 90% Μεραληθνχο βγάδνπλ.
Έηζη ινηπφλ ζ α πσ φηη πξαγκαηηθά έρ νπλ αιιάμεη, δ ελ ζ α πσ θαη
πνιιά απφ απηά ηα νπνία εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλ σο γηαηί δελ ππάξρεη
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θαη ν ρξφλνο, π ξάγκαηη έρν πλ α ιιάμεη νη επνρέο θαη πξάγκαηη
κπνξνχκε λα θά λνπκε πην γξήγν ξεο ηηο δηαδηθαζίεο.
ε έλα
θαηλνχξγην ζεζκηθφ πιαίζ ην ινηπφλ ην νπνίν ζα ππάξμεη θαη πηζηεχσ
φηη είλαη αλαγθαίν κεηά απφ ηφζα ρ ξφληα φηαλ εθζπγ ρξνλίδνληαη ηα
πάληα εκείο δ ελ κπνξνχκε λα κείλ νπκε ζε α πηέο ηηο ινγηθέο ηνπ
παξειζφληνο, δελ κπνξνχκε λα αγλν νχκε φηη ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη
ςεθν θνξίεο ειεθηξνλη θά κε νπνηαδήπνηε εμαζθά ιηζε.
Άθν πζα πξν εγνπκ έλσο φ ηη κπνξεί θάπνηνο λα ηνλ πάεη, λα
ςεθί ζνπλ φινη καδί αιιά απηφ είλαη ζηνλ θαζέλα ηη ζέιεη λα ςεθίζεη.
Καη εδψ πέξα πνπ εξρφκαζηε θαη κπαίλνπκ ε πίζσ απφ ην παξαβάλ πάιη
ππήξραλ ς εθνδέιηηα ηα νπνία ήηα λ ζεκα δεκέλα, ην π έδηλαλ ηνπ
θαζελφο θαη έιεγα λ απηή ηελ ηξηάδ α, απηή ηελ πελ ηά δα θαη μέξαλε
πνηνο ζα είλαη. Σα μεράζακε α πηά;
Αιιά δελ κπνξεί φ κσο λα ζεξλφκαζηε θαη ζαββαην θχξηαθα 4, 5
γηα λα κπνξέζνπκ ε λα θάλνπκε, λα βγάινπκε έλα πξ νεδξείν γηα λα
κπνξέζεη λα ππεξα ζπηζηεί απην χο ην πο αλζξψπνπο πνπ π εξηκέλν πλ απφ
εκάο θαη δ ίλνπλ ρξ ήκαηα ζην Σ.Δ.Δ. νχησο ψζηε λα πιεξψζεη ηα έμνδα
απηψλ πν π ζα έξζν πλ εδ ψ πέξα γηα λα ηνπο ππεξαζπηζηεί.
Απηφ ιν ηπφλ λνκίδ σ φηη πξέπεη φινη λα ην θα ηαιάβν πκ ε θαη λα
πνχκε λαη πξνρσξάκε γ ηα λα θά λνπκε έλα εμν ξζνινγηζκ φ, κηα
θαιπηέξεπζε ζε απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, κε φιεο απηέο ηηο
παξακέηξνπο ηηο ν πνίεο είπακε.
κσο απηφ ζα κα ο έδηλε έλα ξεα ιηζηηθφ ρξνλνδηάγξα κκα πνπ
ιέεη θαη ν θίιν ο κνπ ν Εαραξφ πνπινο γηα λα κ πνξέζν πκε λα
πινπνη ήζνπκ ε απη έο ηηο δηαδηθαζίεο . Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζέκαηα,
αλνίμακε πνιιά. Με ηα Σ.Δ.Η., κ ε ηα παλεπηζηήκηα, κε ηηο θαηλνχξγηεο
ζρνιέο, πσο αθξηβ ψο ζα γίλνπλ θιπ.
Πξάγκαηη έρ εη γίλεη θαη ζην παξειζφλ, απν λεκήζ εθαλ
αθαδεκατθνί ηίηιν η εθεί πέξα πν π δ ελ κπνξνχζαλ θαη δ ελ έπξ επε λα
δνζνχλ. Δγψ λα πσ φηη πξνέξρνκαη απφ ηα Σ. Δ.Η., έδσζα εμεηάζεηο θαη
πεξλνχζακ ε φπσο πεξλάκε θαη φιν η νη ά ιινη κέρξη ζήκ εξα. Σψξα
μαθληθά φ ινη καδί λα γίλνπλ έλαο αρηαξκάο πάιη θαη απηφ δ ελ είλαη
ζσζηφ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηην ί ξφινη ζε απηνχο ην πο
νπνίνπο αλάινγα κ ε ηηο ζπνπδ έο πνπ έρεη θάλεη ν θαζέλ αο.
Λείπεη ν Τπνπξγφο γηα λα ην π πσ απηά ηα έξγα πν π ιέκ ε γηα ηηο
20.000. Κα ηαξρήλ ζηα έξγα ησλ 20 . 000 επξψ δ ελ είλα η ζίγνπξν είλαη
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20.000, κπνξεί λα είλαη 10.000, 12. 000, λα βγεηο απφ κηα θιήξσζε.
Καη απηφ λα κελ έρεη γίλεη θαλ θνζηνιφγην, καο έηπρ ε έλα ηέηνην θαη
ζην ηέινο βάιακ ε θαη απφ ηελ ηζέπε καο γηα λα κπνξέζν πκε λα
θάλνπκ ε απηφ ην έξγν πνπ ππνηίζ εηα η ήηαλ κε θιήξσζε. Άξα ινηπφλ
δελ ηζρ χεη απηφ εδ ψ.
Απηφ ην νπνίν ζπκ βαίλεη φκσο πάξ α πνιχ έλ ηνλα απηφ ηνλ θαηξφ
είλαη ζρ εηηθά κε ηηο θσηνγξαθηθέο δηαηάμεηο ζηα δεκφ ζηα έξγα. Βγάδεη
δειαδ ή ν νπνηνζδ ήπνηε Γήκαξρνο ή ε νπνηαδ ήπνηε ππεξεζία θαη ιέεη,
εκείο ζέινπκ ε λα έρεηο θάλεη ηξηπιά ζην ηδίξν ζηα πξν εγνχκελα ρξφληα
βάζεη απην χ ην π έξγνπ θα η είλαη έλα έξγν ην νπνίν είλα η 5.000.000 θαη
ζνπ ιέεη ζέισ 18 .0 00.000 ηδίξν, ζ έισ 10.000.000 απφ απηφ, εθείλν, ην
έλα, ην άιιν. Μ ε απνηέιεζκα φια απηά λα κηθξαίλεη ν αξηζκφο ησλ
ζπκκ εηερφλ ησλ ζηε δηαδηθαζία θαη έηζη λα κελ κπνξεί λα ππάξμεη
αληαγσληζκφο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε ζπλάδειθε, ζηα ζ έκαηα ην π ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηαηί ν
Τπνπξγφο δελ είλα η παξψλ.
Κος ΚΑΜΑΡ ΗΧΣ Ζ:
Ση λα θάλσ εγ ψ ηψξα φκσο;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ναη, δειαδή δ ελ είλαη παξψλ. ηα ζέκαηα ην π ζεζκηθν χ πιαηζίν π.
Κος ΚΑΜΑΡ ΗΧΣ Ζ:
Ναη, ζηα ζέκα ηα ηνπ ζ εζκηθν χ πια ηζίν π ιέκε ινηπφλ φηη απηφ πνπ
πξέπεη λα θάλν πκε είλαη λα δηαζθα ιίζνπκ ε φ ηη ην επά γγεικά καο ζα
κπνξέζεη λα ζπλερ ίζεη θαη ζην κέιιν λ. Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα γίλεη
απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη θάπνηα ζέκαηα. Γελ κπνξεί δειαδή λα
ππάξρνπλ, λα ζηέιλεη ην Σ.Δ. Δ. αο πνχκε εθπξν ζσπήζεηο ζε δηάθνξα
ππνπξγ εία θαη ν Τ πνπξγφο απζαίξεηα κεηά απφ 8 κ ήλ εο λα κελ βάδεη
έλαλ εθπξφ ζσπν ζην Σερληθφ πκβ νχιην.
Απηφ είλαη ζεβαζκ φο πξνο ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην, είλαη απηφ
πνπ ζέιν πκε λα έρνπκ ε;
Δίλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην
παιέςνπκ ε; Δίλαη θάηη ην νπνίν ζα π ξέπεη λα κ ελ επηιέγεη θαη ν θάζε
Τπνπξγφο πνηνο ζ α είλαη απηφο πνπ ζα πεγαίλεη γηα λ α ειέγρ εη ή λα
ζπκκ εηέρεη ζε απηφ ην νπνίν θάλεη ζην Σερληθφ πκβ νχιην;
Οιν θιεξψλσ ινηπ φλ θαη ιέσ ην εμήο, δελ κπ νξ εί αγαπεηνί
ζπλάδειθνη λα κ ελ ππάξρνπλ θαη π ξνβιές εηο κ έζα ζε φιν απηφ ην
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

95

νπνίν γίλεηαη θαη ζα θιείζσ κε απηφ, φρη φκσο ην ζεζκηθφ πιαίζην,
πνπ λα κπνξεί λα ιέεη έλα ζψκα επηζεσξεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ φηη έρεη
γίλεη ζηξαβφ έλα γεγνλφο θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε λα αγλνεί, λα ην
πεηάεη ζηελ ά θξε, λα κπαίλνπλ πεηζα ξρηθέο επζχλ εο ππαιιήισλ θαη νη
ππάιιεινη, γηαηί εκείο δψζακ ε θαη ην 6 ηνηο ρηιίνηο π άιη πξφζθα ηα
ζην δεκ φζην απφ ηνλ εξγνιαβηθφ θφζκν. Καη νη ππάιιεινη λα θάλνπλ
πξάγκαηα ηα νπνία λα εκπίπηνπλ ζηνλ πνηλ ηθφ θψδ ηθα θαη θαλ είο λα
κελ πηάλεη.
Άξα ινηπφλ ην Τ πνπξγείν θαη ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ
θχξη ν Τπνπξγφ φηαλ ζα έξζεη, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα βξεη θαη λα
θάλεη ηηο δηθιείδεο αζθα ιείαο έηζη ψζηε λα πξ νζηαηεπζεί ν
νπνηνζδήπν ηε δηα θηλδπλ εχεη κε ηελ πεξη ν πζία ην π κ ε φ ια απηά ηα
νπνία έθαλε φ ια α πηά ηα ρξ φληα θαη δνπιεχνληαο ηίκηα λα έξρεηαη ζε
έλα ζεκείν φπνπ κπνξεί λα ηνλ θαηαζηξές εη. Γηαηί αθνχζηεθε πν ιχ
θαιά φηη φπνηα εηα ηξία θαηαζηξέθεηα η δελ κπνξεί λα μα λαγελλεζεί.
Γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ είλαη κ εγά ιε ε επζχλ ε απηψλ νη νπνίνη
θπβ εξλν χλ θαη επζχλε θαη ηνπ πξν εδξείν π ηεο Γηνηθνχζαο θαη ηεο
Αληηπξνζσπείαο λα ηξέμν πλ πην γξήγνξα ηα ζέκαηα γηα λα
πξναζπίζνπκ ε ηα ζπκθέξνλ ηά καο θαη φινπο απηνχο ηνπο ζπλαδέιθν πο
πνπ αχξην ζα ηχρ ν πλ ρεηξφηεξεο αλ ηηκεηψπηζεο απφ εκάο.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θχξ ηε ζπλάδ ειθε. Ο ζπλάδειθνο Μαλζνχξ θαη κεηά ν
ζπλάδειθνο Εαραξφπνπινο.
Κος ΜΑΝΟΤ Ρ:
Θα ήζεια λα ζπγρ αξψ θαηαξράο ην πξνεδξείν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο γηα
ηελ πξσην βνπιία απηή κε ηελ έλαξ με ην π δηαιφγν π θαη ε χρν καη λα
γίλεη νπζηαζηηθφο δηάινγνο θαη απνηειεζκαηηθφο γηα ην θαιφ ην π
Σ.Δ.Δ. θαη γ ηα ην θαιφ φισλ ησλ Μ ερ αληθψλ γελη θά.
ρεηηθά κε ηελ α ιιαγή ηνπ λνκ ηθν χ πιαηζίν π, έρν πκ ε θαηαζέζεη
εκείο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο παξαηάμεηο ηηο απφςεηο ηηο δηθέο καο
πξνζπαζψληαο λα είκαζηε κα θξηά απ φ ην ζθνπφ φ ηη π ψο λα θεξδίζσ
ςήθν φπσο θάλν πλ δηάθνξ νη άιινη θιπ. γηαηί φπ σο είδακε απφ
δηάθνξεο πξν ηάζεηο ν ζθνπφο είλαη κ φλν γηα λα αιιάμν πκε ην λνκ ηθφ
πιαίζην, έρνπλ δψζεη κ εγάιε βαξχηεηα ζηηο εθινγ έο.
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Δίλαη επθαηξία ηψξα κ ε απηφ ην λν κηθφ πιαίζην λα είλαη πην
ζχγρξνλν ην Σ.Δ. Δ. γηαηί ην Σ.Δ.Δ. φπσο πάεη ηψξα έρεη γίλεη πάξα
πνιχ παιηφ . χγ ρξνλν, λα κπνπλ πην ζχγρξνλ εο κέζνδνη , πην
ζχγρξνλ εο εηδηθφηεηεο. ρη νη θαηλ νχξγηεο εηδηθφ ηεηεο, απηέο πνπ
δήζελ δελ έρν πλ επαγγεικαηηθά δηθα ηψκαηα ηνπο δέλ νπκε θαη κ ε απηφ
εθζπγρξνλίδ νπκ ε ην Σ.Δ.Δ. Απηφ είλ αη ιάζνο, λα κπαίλνπλ ζχγρ ξνλεο
εηδηθφηεηεο πνπ βν εζάλε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρ ψξαο.
Θα ήζεια, άθν πζα πξνβιεκαηηζκ φ απφ ηνπο θν ξείο ησλ
παλεπηζηεκ ίσλ ζρ εηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ Σ. Δ. Η. δειαδή φπσο
είλαη ην παλεπηζηήκην Γ πηηθήο Αηηηθήο θιπ., απηφ δελ είλα η κφλν γηα
ην παλεπηζηήκην ηεο Γ πηηθήο Αηηηθήο, απηφ γίλεηαη αλαβξαζκφο ζε
φιε ηε ρ ψξα, ηα δ ηάθνξα Σ.Δ.Η . θάλνπλ δηά ινγν κ εηα μχ ηνπο πψο λα
ζπγρσλ επζ νχλ θαη κε παλεπηζηήκηα πεξηθεξεηα θά ψ ζηε λα γίλν πλ
παλεπηζηήκ ηα θιπ.
Απηφ δελ κ ε πξνβιεκαηίδεη, απηφ είλαη ζεηηθφ γηαηί εκείο
ζέιν πκε αλαβάζκηζε ησλ Σ.Δ.Η . αιιά λα γίλεη κε θάπνην πο θαλφλεο, κε
θάπνηνπο φξ νπο. Γελ είλαη έηζη κφλν πξνβιεκα ηηζκν ί.
Καη φπσο έρνπκε Σ.Δ.Η. κε ρακ ειή επίδν ζε κπ νξψ λα πσ,
επηηξές ηε κν π λ α πσ, ζπγλψκε πνπ έθπγαλ αξθεηνί απφ ην πο
παλεπηζηεκ ηαθν χο, ππάξρνπλ θαη πνιπηερλεία θαη κ ε ρακειή απφδνζε.
Πεξηθεξ εηαθά πν ιπηερλεία πνπ είλαη ρακειά, ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθά
πνιπηερλ εία πνπ δ ελ έρν πλ θαλ κ εραληθφ λα δηδάζθεη κ έζα ε θεί πέξα.
Τπάξρνπλ θαζεγεηέο πνπ είλαη επηζθέπηεο θαζεγ εηέο. Πάλε θάλν πλ ην
κάζεκά ην πο θαη θεχγν πλ.
Σν πνιπηερλ είν, επηηξέςηε κνπ λα ην πσ γηαηί θαη εγψ είκαη
παλεπηζηεκ ηαθφο, ην πνιπηερλείν δ ελ είλαη θηιν ζνθηθή ζρν ιή πάσ
θάλσ ην κάζεκά κ νπ θαη λα θχγσ. Σ ν πνιπηερλ είν πξ έπεη λα είλαη ν
θαζεγεηήο κέζα εθεί, λα έρεη νκ άδα εξγαζίαο, λα παξαθνινπζ εί
δηπισκαηηθέο εξγ αζίεο ίζσο θαη δ ηδαθηνξηθά θιπ.
Να θάλεη ηελ
έξεπλα. Σα πεξηζζφηεξα πεξ ηθεξεηα θά παλεπηζηήκ ηα θα η πνιπηερλ εία
βαζίδνληαη ζε πεξηθεξ εηαθν χο θαζ εγ εηέο.
Ζ έλ ηαμε ησλ απν θνίησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζην Σ.Δ. Δ. αλαθέξαηε φ ηη
ςεθί ζακε θηφ ιαο ζε κηα πξν εγν χκελε ζπλεδξ ίαζε λα είλαη ζε άιιε
θαηεγνξία. Τπάξρεη ην εμήο εξψηεκ α , έλαο απφθνηηνο Σ.Δ.Η. πνπ έρεη
θαη κεηαπηπρηαθφ, απηφ ζεκαίλεη έρεη θάλεη 6 ρξφλ ηα ζπ νπδψλ ζε πνηα
θαηεγνξία ζα πάεη; Θα είλαη ζηελ θαηεγνξία ησλ α πνθνίησλ ηνπ
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πνιπηερλ είν π ή ζα ζπλερίδεη λα είλα η ζηελ θαηεγνξία ηελ άιιε ησλ
Σ.Δ.Η.; απηφ πξέπ εη λα πξνβιεκα ηίδεη ιίγν ην Σ.Δ.Δ.
Γελ είκαζηε θα ηά ηεο έλ ηαμεο ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζην
Σ.Δ.Δ. απ ιψο ζα είλαη κε θάπνην πο θαλφλεο γηα λα κελ είλαη αο ην
πνχκε αιαιν χκ κ έζα ζην Σ.Δ.Δ. , δελ μέξν πκε ηη γίλεηαη θαη κ εηά
αξρίδνπκε φ ινη φπσο γίλεηαη ηψξα δεηάκ ε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ,
θάζε θιάδνο λα ζέιεη λα πάξεη δ ηθαηψκαηα απφ άιιν πο θιάδν πο θιπ.
Οιν θι εξψλσ, εχρ νκαη ν δηά ινγνο λα θαηα ιήμεη ζε ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη λα είλαη ην Σ .Δ.Δ. πην ζχγρξνλ ν. Δ πρ αξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο Μπαξκπαγηάλλεο,
Εαραξφπνπιν ο, Γεσξγάθεο,
Βαθφλδηνο, είλαη ζηελ αίζν πζα; Χξαία παξαθαιψ.
Κος ΜΠΑΡΜ ΠΑΓ ΗΑΝΝΖ:
Πξφεδξ ε, λα ραηξεηίζσ ηε ζεκ εξηλ ή εθδ ήισζε αιιά λα εθθξάζσ θαη
ηε ιχπε κν π γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ε δεχηεξ ε ζε ζεηξά πξνζπάζεηα
ζπλ εδξίαζεο ηεο Α ληηπξνζσπ είαο πνπ θαηαιήγεη ζε κε ζπλεδξία ζε.
Σν κεγαιχηεξν φξ γαλν εθπξνζψπεζεο, ζπιινγηθφ φξ γαλν ησλ
δηπισκαην χρσλ Μ εραληθψλ θαη πηζηεχσ φηη φ ινη ζηελ αίζνπζα κέζα
ζήκ εξα είλαη δηπισκαην χρνη Μ ερα ληθνί, α θπξ ψλεηαη ζηελ πξάμε.
Παξάιιεια κε απηή ηελ αθχξσζε ηεο ιεηην πξγίαο ην π ν ξγάλνπ δίλεηαη
ε δπλα ηφηεηα ζηελ Κπβέξλ εζε, ζηελ εθάζην ηε Κπβ έξλεζε λα
λνκνζεηεί κ ε απνπζία ηεο έθθξαζεο ηνπ κεγαιχηεξν π θαη δπλαηφ ηεξν π
ζπιινγη θν χ νξγάλ νπ ησλ δηπισκαην χρσλ Μεραληθψλ.
Γελ ζα πεξηκ έλεη πηζηεχσ ην Σ ερλ ηθφ Δπηκ ειεηήξην πφηε ζα
ζπλ εδξηάζεη θαη πφ ηε ζα βγάιεη απνθάζεηο γηα λα π εξάζεη ηνπο λφκν πο
γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηα επ αγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη
γηα φηη άιιν α γγίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηπισκαην χρσλ
Μεραλη θψλ.
Θέισ λα παξαθαιέζσ ην πξνεδ ξείν λα θαηαβά ιεη θάζε
πξνζπάζεηα ην πιά ρηζηνλ ε 3 ε πξφζθιεζε λα θαηα ιήμεη ζε ζπλεδξίαζε
νπζηα ζηη θή θαη λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα ηί φζν θαζπζηεξεί
νπζηα ζηη θά αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε ε ιεηην πξγία ην π νξ γάλνπ.
Σψξα, κηα εξψηεζε ήζεια λα ππν βάισ ζην ζπλάδειθν ηνλ
Υξήζην πίξηδ ε θαη λπλ Τπνπξγφ, γηα ην αζθαιηζηηθφ πνπ έζεζε.
Γελ ζα ην αλαπηχμσ, έρν πλ ζπδεηεζ εί πάξα πνιιά ζέκαηα, ηα ζπλ θαη
ηα πιελ, είλαη ηερ ληθή ε εξψηεζε. Δάλ είλαη δπλα ηφλ κε εξκ ελεπηηθή
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εγθχθιην ν Τ θππν πξγφο ν Σάζνο ν Πεηξ φπνπινο λα αθπξ ψλεη ζηελ
πξάμε ην λφκ ν ηνλ 4387 ην π ππνπξγν χ ηνπ Γηψξγν π ηνπ Καηξνχγ θαιν π
φζνλ αθνξά ηε δηαδνρηθή αζθά ιηζε.
Βγήθε κηα εξκ ελ επηηθή εγ θχθιη νο, ην ζέησ θαη ππ φςε ζαο
29/12/201 7 πνπ α θνξά ην πο ζπλαδέιθν πο κε παξάιιειε αζθάιηζε ζε
δπν θνξείο θχξηαο ζχληαμεο θαη κε ην δεδν κέλ ν φηη φ ινη νη
εξγαηνιφγνη κ έρξη ηελ εξκ ελεπηηθή εγθχθιην πηνζ εην χζαλ ηελ άπνςε
φηη ν λφ κνο νξίδ εη ηε δηαδνρηθή π σο κπνξεί λ α κ εηαθέξεη ζην κ ε
παξάιιειν ρξφλν κε ηνλ παξάιιειν θαη λα νπζηαζηηθά ζεκειηψζεηο
δηθαίσκα ζπλ ηαμηνδφηεζεο , κ ε ηελ εξκ ελεπηηθή α θπξψλεηαη απηή ε
ηξνπή θαη νξ ίδεη θαζαξά φηη γηα λα κπνξέζεηο λα ζπληαμηνδν ηεζ είο
πξέπεη λα ζεκειηψλεηο ην πιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ή
πεξηζζφ ηεξ νπο παξ άιιειν πο θνξείο δ ηθαίσκα ζπληα μηνδ φηεζεο.
Απηφ, επραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε ζπλ άδειθε. Ο ζπλάδ ειθνο Εαραξφπνπινο .
Κος ΕΑ ΥΑΡ ΟΠΟ ΤΛΟ:
Ζ δηαδηθαζία ζπλ άδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζα Πξφεδξ ε έρεη πξνθαλψο
μερεηιψ ζεη γηαηί ηα ζ έκαηα πνπ κπήθαλ είλαη πάξα πνιιά θαη
δηθαηνινγεκ έλα, ηδ ηαίηεξα κ ε ηελ παξνπζία ην π ππν πξγν χ.
Καηαξράο ζε ζρ έζε κ ε ην ζ εζκηθφ πιαίζην. Σν ζπγ θεθξηκέλ ν
ζέκα μερλάκε φ ηη ζέξλεηαη ην πιάρ ηζηνλ γηα 15 ρξφ ληα. Τπήξμαλ
πξνζπάζεηεο θαη θπξίσο επί Αλ ηηπξνζσπ είαο πν π πξνέδξεπε ν
ζπλάδειθνο Γηάλ λεο Θενδσξάθεο, πνπ δηήξθεζαλ δχν ρξφλ ηα.
Γεκ ηνπξγ ήζ εθε ηεχρνο πξνηάζεσλ ν η νπνίεο δελ κπνξ νχζαλ απφ ην
φξγαλν νχηε θαλ λα αμηνινγεζ νχλ.
Καη ζήκεξα θηά ζακε ζην ζεκείν λα κελ κπνξ νχκε λα
ζπλ εδξηάζν πκε, φ ρη λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα, νχηε θαλ λα
ζπλ εδξηάζν πκε. Γηαηί, γηα πνην ιφγν; Γηαηί αγαπεηνί ζπλάδειθν η
πηζηεχσ φ ηη ην θπξίαξρν πξφβιεκα ηνπ Σ ερληθν χ Δπηκ ειεηεξίν π απηή
ηελ επνρ ή είλαη ε ζπκκεηνρ ή. Σν έιιεηκκα ζπκκεηνρ ήο, δελ είλαη ν
ηξφπνο εθινγ ήο ησλ νξγάλσλ, δελ είλαη ηίπνηα απφ φια απηά πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα αλαζεσξεζν χλ θαη λα βειηηζηνπνηεζνχλ θαη λα έρνπκ ε
έλα πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κ ε ηελ παξνπζία ην π
Δπηκειεηεξίν π.
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Σν έιιεηκκα ζπκ κ εηνρ ήο είλαη α πηφ θαη θπξίσο, κ ε ζπγρσξείηε,
γηα εζάο πνπ θαηνηθν εδξεχεηε ζηελ Αη ηηθή ε ζπκκεηνρ ή ησλ
ζπλαδέιθσλ πνπ ζαο εθιέγνπλ είλαη πεξίπνπ ζην 20% δειαδ ή επεηδ ή
είζηε ην 50% ησλ Μεραληθψλ ηεο ρ ψξαο ζε επίπεδν ρψξαο είλαη ην
10%.
Αο έξζεηε ζηε Λακία λα εθιεγ είηε κ ε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70%
θαη λα δν χκε πνηα ζα ήηαλ ε δ εκφ ζηα ζπκπεξ η θνξά ην π νπνην πδ ήπνηε
εθιέγνλ ηαλ. Γελ ζ α ζπλέβαηλε ηίπνηα απφ φια απηά.
Σν ζέκα κε ηα Σ. Δ.Η. θαη κε ηνπο παλεπηζηεκ ηαθν χο νη νπνίνη
βέβαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηκέλ νπλ άιιν θαη ηη λα αθνχζν πλ; Σν
πξφβιεκα πξν έθπς ε επεηδή ππήξ ρε κ ηα αληηπαιφηεηα φ ρη ζην γλ σζηηθφ
καο αληηθείκ ελν, ε αληηπαιφ ηεηα πξνεξρφ ηαλ απφ ηελ αλνρή ηεο
πνιηηείαο ζε επίπ εδν επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Δπαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα πν π δ ελ ιχζ εθαλ πνηέ, δελ ιχζακε νχηε θαη κεηαμχ καο ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα σο κεραληθνί, δνπιεχν πκε κ ε ηη ο δηαηάμεηο
ηνπ 1935, δ ελ ην ιέεη θαλ έλαο θαη ηειηθά απηφ ην πξφβιεκα ην πνιχ
κεγάιν ζε επίπεδ ν παξαγσγηθήο δηαδ ηθαζίαο κεηαθξάζηεθε ζε ζέκαηα
παηδείαο. Μεηνίθηζε απφ εκάο θαη πήγε ζε δ εηήκαηα παηδείαο θαη
είρακε ηελ παηδεία ησλ δ πν ηαρ πηήησλ απφ ην 2 002 κ έρ ξη ηψξα ρσξίο
θακία αμηνιφγεζε ησλ ηδξ πκάησλ πνπ παξείραλ εδ ψ θαη 15 ρξφληα
ζπνπδέο θαη εξρφ καζηε ζήκεξα λα επη ιχζν πκε απηφ ην ζέκα κε ηελ
ηζνθάξη ζε φισλ, κ ε ηνλ ηζνζθειηζκφ γλσζηηθψλ αλ ηηθεηκέλσλ πν π δ ελ
ζα κπνξνχζε θαη δ ελ ζα έπξεπε πν ηέ λα ηζνζθειηζη νχλ .
Ο θν ζκ ήηνξαο ηεο ΔΜΦΔ είλαη εδ ψ. Πξν θαλψο ππάξρεη ζ έκα.
Γελ είκαη παλεπηζηεκηα θφο, δελ έρσ γλψζεηο ηδηαίηεξ εο, ζα πξέπεη λα
ηαθηνπνηεζ εί.  κσο γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά ζε επίπεδν
επαγγεικαηηζκν χ φηη α πηφ πνπ ιείπεη απφ ηε ρ ψξ α είλαη λέεο
εηδηθφηεηεο.
Γελ έρ νπκ ε θακία πξννπηηθή ζην λ ηνκέα παξάδεηγκα ησλ
ζπζηεκάησλ απην καηηζκν χ, α πηνκά ησλ ειέγρνπ θαη ξ νκπνηηθήο. Γελ
έρνπκ ε επίζεο θακ ία πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα ην π πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ΑΠΔ.
Σν πξψην ζ έκα πνπ κν π δεκ ηνχξγ εζε απνξίεο ήηαλ θα η βέβαηα
αθνξά ην Σερλ ηθφ Δπηκειεηήξ ην φρη κφλν ην Τπν πξγείν Τπνδνκψλ,
ήηαλ ην κ εηξ ψν θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ έξγσλ.
Σν κεηξψν
θαηαζθεπαζηψλ ηδ ησηηθψλ έξγσλ ζπδεηείηαη ζε επίπ εδν Σερληθν χ
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Δπηκειεηεξίν π απ φ ην 1 992. Δίρα ηελ ηηκή γηα ην ηκ ήκα αλαηνιηθήο
ηεξ εάο λα θάλσ ηελ πξψηε εηζήγεζε ζηελ πξψηε ζπδ ήηεζε ηνπ
ζέκαηνο πν π έγηλ ε ζηνλ Άγην Νηθφ ιαν Λαζηζίν π ζηε λ πεξηθεξεηα θή
ζπλδηάζθες ε ησλ Γηνηθν πζψλ Δ πηηξνπψλ θαη ηεο θελ ηξηθήο
Γηνη θν χζαο Δ πηηξ νπήο κε ηίηιν κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ
έξγσλ.
Γξάθηεθαλ απφ ηφηε ηφζα πνι ιά , σξαία. Δπηηέινπο έρ εη
δξνκνινγ εζεί ε δηεπζ έηεζή ηνπ. Σν θπξίαξρ ν φκσο ζ έκα πνπ γέλλ εζε
ηνλ πξνβιεκαηηζκ φ φισλ α πηψλ ησλ εηψλ ήηαλ ε έιιεηςε θαζνξηζκνχ
αζηηθψλ επζπλ ψλ ησλ θα ηαζθεπαζηψλ. Γηαηί; Γηαηί ζε ζπλέρεηα ηνπ
1337 πξνέθπςε ην δήηεκα φ ηη δελ ζ α έ πξεπε λα έρνπκε θαηλν χξγηα
απζαίξεηα θαη γηα λα κελ έρνπκε θαηλνχξγηα απζαίξεηα ζα έπξεπε λα
θαζνξηζηνχλ αζηηθέο επζ χλεο ζε θάζε βαζκίδα πα ξαγσγήο ησλ
νηθνδνκ ηθψλ έξγσλ, θπξ ίσο γηα απηφ.
Καη θαζνξηζκφο αζηηθψλ επζπλψλ ησλ θαηαζθεπα ζηψλ δελ
ππάξρεη αθφκ ε ζε ηνχηε ηε δφ ιηα ρψξα. Σν πξψην είλαη απηφ. Καη ην
δεχηεξν είλαη ε πιέξηα δεκ νθξαηία ε νπνία άξρηζε θαη εθδ ειψλεηαη ζε
επίπεδν ειιεληθήο πνιηηηθήο, ζηνλ ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο ηεο
παξαγσγήο ησλ δ εκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ κ ειεηψλ.
Χξαία. Οη απεπζείαο αλαζέζεη ο λα κ ελ ππάξρνπλ θαη λ α γίλεηαη
θιήξσ ζε. Καη απηνί πνπ αλαιακβ άλνπλ ην
έξγν λα πάλε ζηελ
θνηλσλία ηεο πεξηνρήο θαη λα ην π νπιάλ ε. Απηφ είλ αη ιχζε; Οη
απεπζείαο αλαζέζεηο λα κελ ππάξρνπλ ζε εκάο θαη λα γίλεηαη θιήξ σζε
θαη νη πξνκ ήζεηεο; Σα έξγα ησλ πξν κ εζεηψλ; Σα έξγα ησλ ππνινίπσλ
πξνκεζεπηψλ; Γηαηί είλαη ά ιιν αλ ηηθείκελν;
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο Γεσξγάθεο.
Κος ……….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε ζπλάδ ειθε, δελ ζα ζαο απαληήζσ. Θα ζαο πσ ηα δεδνκέλα ζην
ηέινο θαη είλαη πξν ο ηηκήλ ζαο πνπ είζηε εδψ.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Λνηπφλ, ζέιν πκε λ α θάλνπκ ε κηα ηνπ νζέηεζε γηα λα κπνξέζν πκ ε, γηαηί
αθνχζακε πάξα πνιιά θιελα θήκ αηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο
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δεκν θξαηίαο θαη γηα ηνλ ηξφπν κ ε ηνλ νπνίν εκπνδίδεηαη ππνηίζεηαη λα
εθθξαζηεί κέζα ζε απηή ηελ αίζ νπζα ή θαη ζηελ πξνεγνχκ ελε
Αληηπξνζσπεία θα η γηα απηφ πνιχ ζχλ ηνκα ζέιακε λα πνχκε δπν
πξάγκαηα.
Πξψηα απφ φια αθνχγνλ ηαη απίζηεπηα θιηζέ εθθξ άζεηο. Σ ν
Σ.Δ.Δ. ηερληθφο ζχκβνπινο ην π θξάην πο, ν θαζ έλαο ελλν εί ην δ ηθφ ην π
πξάγκα γχξ σ απφ απηφ. Σν Σ.Δ.Δ. εθπξνζσπεί ηνπο Μεραληθνχο, ν
θαζέλαο ζεσξεί φ ηη εθπξνζσπεί.. Ο η εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ απέλαληη
ζηνλ Τπνπξγφ ήηα λ φρη απιά ζπληερ ληαθέο, λα ξσηήζσ θαη εγψ γηα ην
δεκφζην πξφγξακκ α επελδ χζεσλ ηνπ Γήκν π κν π αο π νχκε γηαηί δελ
θηηάρλ εη η ε ιάκπα έμσ απφ ην ζπίηη κ νπ.
Μηιάκε γηα ηξαγηθά αο πνχκε ζπλ ηερληα θή ινγηθή ε νπνία
ππνηίζ εηαη έξρεηαη λα ζπδ εηήζεη εδψ ηη; Σν ζ εζκηθφ π ιαίζην θαη κηα
ζηξαηεγη θή ην π Σ. Δ.Δ. Καη φια θάησ απφ θιηζέ θαη επηηπγράλνληαο
κηα ζπκθσλία ζνβ ηεηηθν χ ηχπνπ, 99, 9%. ινη ιέλε ηα ίδηα εδψ κέζα
ζε απηή ηελ αίζν πζα εθηφο απφ κηθξέο εμαηξέζεηο πνπ είλαη ελάληηα
ζηε δεκ νθξα ηία.
Λνηπφλ, λα πνχκε ην επηρείξ εκα φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη
πνιχ παιηφ θαη πξέπεη λα αιιάμεη . Σν εξψηεκα είλαη πξνο πνηα
θαηεχζ πλζε ζπλάδ ειθνη ζα αιιάμεη, φρη φηη είλαη πν ιχ παιηφ. Καη νη
θαηεπζ χλζεηο νη ν πνίεο απηή ηε ζηηγκή πξν ηείλνλ ηαη κνλνθφκκα ηα,
άθνπζα πνιιν χο ζπλαδέιθνπο λα κηιάλε θαη θα ιά φηη πξέπεη λα
αιιάμεη γηαηί ιέεη ππάξρεη απαμίσζε ηνπ Σ.Δ. Δ. κέζα ζην πο
ζπλαδέιθνπο Μερ αληθνχο.
Αο ην πν χκε θαζ αξά, ε απαμίσζε έρεη γίλεη, γ ίλεηαη θαη ζα
ζπλ ερίζεη λα γίλ εηαη γηαηί ν ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ . δελ είλαη κφλν απιά
αδηάθνξνο απέλαληη ζηελ πιεηνςεθία ησλ Μ εραληθψλ, είλαη ερζξηθφο.
Καη γηα απηφ ζα ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη απηή ε απαμίσζε. Καη ε
πξφηαζε γη α ηε ζεζκηθή αιιαγ ή πνπ ζπκθσλείηε φ ινη είλαη πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζ πλζε. Καη ζα ζπλ ερίζεη ε απαμίσζε.
Γεχηεξνλ, απηή ε απαμίσζε εθθξάδεηαη ζε φ ια ηα ζεκ εία, απφ
ηηο ζπλδξνκ έο, ηε ζπκκεηνρ ή ζηηο εθινγέο θιπ. Κα η εδψ ππάξρ εη
επίζεο έλα ππν θξηηηθφ επηρείξ εκα , απέλαληη ππνηίζ εηαη, ην ππνθξηηηθφ
επηρείξ εκα είλαη ην εμήο, κα έηζη είλ αη ε δεκνθξα ηία, έηζη ιεηηνπξγ εί.
Γηαηί δ ελ ζπκκ εηέρ νπλ απηνί πν π είλα η πνπ ζπκκ εηέρνπλ ζηηο εθινγέο;
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θεθηείηε φ ηη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ είλαη ν θαηαζηαηηθφο
ράξηεο κηαο ζπιιν γηθφ ηεηαο λα άιιαδε κε απιή πιεηνς εθία. ε ρψξ εο,
ζε ζσκαηεία, πνπ είλαη αληηδ εκν θξ αηηθά.  θεθηείηε δε επεηδή είκαη
ζίγνπξνο φ ηη ε π ιεηνςεθία εδ ψ κέζα είλαη … θήξ πθ εο ηεο
αληηδεκν θξαηηθφ ηεηαο ππν ηίζεηαη ησλ ζσκαηείσλ θαη ζπκ θσλν χλ κ ε
ηελ ηειεπηαία ηξν πνινγία γ ηα ηε ζπκκεηνρ ή ην π 50% ζηε ζπλέιεπζε,
ζηε ζπλ έιεπζε ησλ ζσκαηείσλ, γηα εθαξκφ ζηε ηελ ίδηα ινγηθή ζην
Σ.Δ.Δ.; γηαηί δελ ηελ εθαξκφδεηε; ηε ζπλ έιεπζε ησ λ κειψλ ηνπ ην
50% ζπλ 1 λα πεηχρεη; Γηαηί δ ελ ην πεηπραίλεη α πηφ;
Να θσλάμεη ην πο λένπο Μ εραληθν χο πνπ δελ βξίζθν πλ δνπιεηά
πνπζελά, λα θσλάμεη ηνπο λ ένπο ζπλαδέιθνπο πν π δελ βξίζθν πλ
δνπιεηά πνπζελά θαη δελ ελδηαθέξνλ ηαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν
ην ΑΣΔ πνπ είλ αη εξγνδφηεο ηνπο , γηαηί δελ εθαξκ φδνπκε ινηπφλ
απηφ ην κνληέιν ην 50% ζπλ 1 φπ σο ππνηίζ ε ηαη ζπκθσλν χλ πάξα
πνιινί ζηελ θνηλσλία γχξσ απφ ηα ζσκαηεία;
Ή επίζεο γηα ζθεθηείηε κ ηα ζπιινγηθφηεηα, κηα ρψξα, ν ηηδήπν ηε,
λα απνθαζίδεη λα εθιέγεηαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκ α απφ ην 30%
γηα λα ζπγθξ νηεζεί ε θπβέξλ εζή ηνπ θαη ην αληηπξν ζσπεπηηθφ ζψκα
λα γίλνληαη θάζε είδν πο αιηζβ εξίζηα θαη λα εθπξν ζσπείηαη α θφκα
κηθξφ ηεξν πν ζνζηφ θαη απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ λα ζέιεη λα απνθαζίζεη
γηα ηνλ θα ηαζηα ηηθφ ράξηε. Απηφ είλα η δεκν θξαηία.
Λνηπφλ, ζπλάδειθνη, απηφ ην πξάγ κα εθπξν ζσπεί ειάρηζηνπο
απφ ηνπο Μ εραληθνχο. Ζ ηεξάζηηα πιεηνς εθία ησλ ζπλαδέιθσλ δελ
ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππνγξαθέο. Έρ νπλ πνιιά ρξφληα λα ππνγξάςνπλ
έξγν, λα ππνγξάςνπλ κειέηε. Απνηειν χλ θν κκάηηα ελφο ηεξάζηην π
εξγνδνηηθν χ κ εραλ ηζκνχ, πιεξψλνλ ηαη πάξα πνιχ ιίγν θαη νπζηα ζηηθά
είλαη εθκεηαιιεπφ κελα ζ ηξ ψκαηα. Κ αη απηφ ην πξάγκ α δελ ππάξρεη
εδψ κ έζα θαη δελ πξφθεηηαη λα αιιά μεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ρσξίο λα
ην ιάβ εηε ππφςε. Υσξίο λα πεη ηε γλψκ ε ηνπ θαη ρσξίο λα ηελ
επηβάιεη ζην θά ησ - θάησ.
Δπίζεο λα πν χκε θαη ην άιιν, ην Σ .Δ.Δ. έρεη ζπκβάιεη φ ια ηα
ηειεπηαία ρξφληα φιε ηελ χπαξμή ηνπ νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν ην π
ζηελ πιήξε απαμίσζε ησλ Μ εραληθψλ θαη ην π επαγγέικαηφο ην π θαη
απηφ έγηλε καδί κ ε ην θαζ εγεηηθφ θαηεζηεκ έλν, α πηνχο ηνπο. ., είλαη
θαη ν θνο Γθφ ιηαο εδψ, θαη ππεξαζπίδνληαο ηηο αλάγθεο θαηά βάζε ην π
θαηαζθεπαζηηθν χ θεθαιαίν π ζηελ Διιάδα.
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Απηφ έθαλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Βαζηθά πξνσζήζαλε ηελ
πνιηηη θή ηεο Δπξ σπατθήο Έλ σζεο απηνί ν η ηξεηο θιάδνη πνπ α θνξν χζε
ηελ ηξη ηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα ζέκαηα ηα επαγγεικαηηθά θαη ηεο
εξγαζίαο.
Θπκίδσ
ιέμεηο,
εληα ίνο
ρψξν ο
αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο,
αλσηαηνπνίεζε ησλ Σ.Δ.Η. ε νπνία έγηλε ζηα πιαίζηα απηνχ ην π
εληαίνπ ρψξν π πνπ ήηαλ απιά βαθηίζηα ρσξίο
ππνηίζ εηαη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε δηάξθεηά ην π,
ηίπνηα απφ φια α πηά.
Ση επηηπγράλν πλ; Καη ζπκθσλν χλ, ην θαζεγ εηηθφ θα ηεζηεκ έλν
ζηα πνιπηερλεία ην πινπνηεί απηφ ρξφληα ηψξα. Γεκην πξγία κηαο
ζάιαζζαο ζρ νιψλ , δεκ φζησλ θαη ηδησηηθψλ ηξηεηψλ, ηεηξαεηψλ,
πεληαεηψλ κε απφιπην θαηα θεξκα ηηζκφ ην π γλσζηηθν χ αληηθεηκέλ νπ,
δεκην πξγψλ ηαο λέεο ζρνιέο ζηε ζπλ έρ εηα θιπ.
Να πνχκε φηη ηελ ψξα πνπ δηαθσλεί π.ρ. θαη ζσζηά κε ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο ζην πο
Πνιη ηηθνχο Μ ερα ληθν χο πνπ είλαη ε ζρν ιή ην π δηακνξθψλ εηαη
θαηλνχξγην ζπν πδ ψλ θά ησ απφ ην ίδην πιαίζην, θαηα θεξκα ηηζκ φο ην π
αληηθεηκέλν π θαη εθζπγρξνληζκφο ζαλ απηά εδψ πνπ ιέεη ν θνο
Μήηξνπ θιπ.
Απηφ ην νπνίν δηα κνξθψλ εηαη π.ρ. ζηνπο Πνιηηηθν χο Μεραληθνχο
ζήκ εξα θαη ζε φ ια ηα πνιπηερλεία. Κ αη απηφ δελ γηλφηα λ κνλάρα ιφγσ
εμππ εξέηεζεο
ζπκ θεξφλ ησλ
θνκκαηηψλ
ην π
θαζεγεηηθ ν χ
θαηεζηεκ έλσλ θαη ηνπηθψλ ζπκ θεξ φλησλ θιπ. αιιά θπξίσο γηα ηί
απνηειεί θελ ηξηθή γξακκή ηεο Δ πξ σπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκ θσλείηε
φινη, φιν ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ κ ε ην νπνίν ζπκκ εηέρ εηε θαη ην
νπνίν έρ εη έλα ζηφρν, ηελ π ιήξ ε ζπκπίεζε ηεο αμίαο ηεο
εμεηδ ηθεπκ έλ ε ο εξγαζίαο ζήκ εξα πνπ είλαη θπξίαξρε. Καη δ ελ
ρξεηάδεηαη λα ππνγξάθεη, είλαη εξ γαζία ε νπνία δίδεηαη α πηή ηε
ζηηγκ ή ζην πο εξγν δφηεο πν π είλαη πά ιη εδ ψ κέζα.
Γηαηί ρσξίο απηή εκπνδίδνληαη νη επελδχζεηο, κνλαδηθφ θξηηήξη ν
δε φιεο απηήο ηεο ζάιαζζαο θαη δηαξ ξχζκηζήο ηεο ε α γνξά. Απηφ ην
πξάγκα ζαλ κνληέιν ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, ς εθίζακε, ππν ηίζεηαη ηνλ Ηνχιην ε Αληηπξνζσπεία
ςήθη ζε έλα θαηεβα ηφ κε ηα επαγγεικ αηηθά δηθαηψκαηα. Απίζηεπην. Ση
έιεγε εθεί κ έζα; Έιεγε πελ ηαεηέο πηπρίν, βαζηθέο εηδηθφ ηεηεο. Καη
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έξρεηαη ζήκ εξα λα ιέεη πν ηεο βα ζηθέο εηδηθφηεηεο; Καηλνχξγηεο, πάκε
μαλά δειαδ ή.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ην ζθελ ηθφ, είλαη ην ζθεληθφ γηα λα
αθήλν πκε νπζηαζηηθά άιινπ είδν πο δ πλάκεηο λα απνθα ζίδνπλ. Ση ήηαλ
ην ΣΔΔ κ έρξη ζήκ εξα; Λέκ ε, ηερληθφ ο ζχκβν πινο ην π θξάηνπο, θπξίσο
φκσο είρε λα θάλεη κε ην ραξ αθηήξα κνηξα ζηάο ησλ έξγ σλ.
πλδηθα ιηζηηθφο εθπξφζσπνο πνησλ; Κπξίσο ελφο κ εγάινπ ζηξψκαηνο
ζηελ Διιάδα ειεπζ εξνεπαγγεικαηηψλ, κηθξψλ θαη κ εγάισλ γξαθείσλ.
Ση αθφκα έθαλε; Τινπνην χζε κηα ηεξάζηηα νηθνλνκ ηθή ζπκκαρία
κε έλα εθκ εηαιιεπφκελ ν ζηξψκα πνπ ζε απηφ πξψηα εξγαδφκελσλ
Μεραλη θψλ πν π δ ελ είλαη εδψ πέξα , πνπ είλαη ηεξάζηην ην πνζνζη φ
ηνπ ην νπνίν..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Οιν θιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε ζαο παξαθαιψ.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Κπξία Πξφεδξ ε, ήζα ζηαλ πάξα πνιχ ειαζηηθή ζε φιεο ηηο
ηνπνζεηήζεηο θαη ειπίδσ λα παξακείλεηε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, έρ εηε ην ιφγν θαη παξαθαιψ λα ν ινθιεξψζεηε.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Ναη, ζα νιν θιεξ ψζσ. Απηφ ινηπ φλ, ζε απηφ ην ζηξ ψκα ησλ
Μεραλη θψλ πινπνηήζεθαλ νη πιένλ εια ζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο κ ε
βαζηθφ εξγαιείν ην δ ειηίν ην νπνίν θπζηθά έπξ επε πξψηα γηα λα
πεηχρ νπκ ε ηε ζεκ αζία ην π λα ην π δψζν πκε θνξ ναπαιιαγέο, λα ην
βαθηί ζνπκ ε ειεπζ εξνεπαγγεικαηία, λ α ηνπ δ ψζν πκ ε δηά θνξα αο πνχκ ε
πξάγκαηα , ηα νπνία θαηαξγήζ εθαλ θπζηθά ζηε λ επνρ ή ηεο θξίζεο θαη
θπζηθά επίζεο καδί κε απηφ ην θν κκάηη ρηππηέηαη ζηελ επνρή ηεο
θξίζεο θαη ην ηεξ άζηην ζηξψκα ησλ κεζαίσλ ζηξ σκάησλ φπσο ιέκ ε
πνπ νη Μ εραληθνί απνηειν χλ έλα ηεξ άζηην θνκκάηη απφ απηφ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ην π Σ.Δ.Δ . ζηα θνκ κάηηα ην π
αζθαιη ζηηθν χ.
Θπκεζ είηε ην ξφ ιν πνπ έπαημε ζηελ ηξάπεδα ηεο
Αηηη θήο. Τπνηίζ εηαη εθεί ζα επελδχακε ην κέιινλ καο, ζα θάλακε
επελδχζεηο κ έζα απφ απηφ ην πξάγκα ην νπνίν ππήξμε κηα ηεξάζηηα
θαηαζηξνθή α πηήο ηεο ινγηθήο πεξ ί επέλδπζεο.
Λνηπφλ, ζθεθη είηε επίζεο ην παξάδεηγκα άιιν, πην ζπλ ηερληα θά.
Δλεξγεηα θνί επηζεσξεηέο. Σ η θάλν πκ ε ζπλάδειθνη ζε απηά ηα πιαίζηα;
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Απνζπάκε γλσζηηθφ αληηθείκελ ν απφ ήδε … ην π βάδν πκ ε κηα ηακπέια
μερσξη ζηή, βάδν πκε, θηηάρλν πκε κηα αγνξά ΚΔΚ λα πιεξψλ νπλ νη
Μεραλη θνί γηα λα κπνξέζν πλ λα ην αζθήζν πλ, βγάδν πκε θαηλν χξγην
θαηάινγν γηα ην πνηνη κπνξνχλ λα α ζθήζν πλ απηφ ην επάγγεικα θαη
πξνρσξάκε.
Απηφ ήηαλ πξαγκαηηθά έλα θα ηαζηξν θηθφ ππφδεηγκα πνπ
θαίλεηαη φηη ζα αθνιν πζεζεί κε ηελ αιιαγή ην π ζεζκηθνχ πιαηζίν π, ηε
κεηαηξ νπή π ν π ιέεη ν θνο Μ ήηξ νπ ην π Σ.Δ. Δ. ζε πηζην πνηεηή πν π ζα
απνλέκεη αο πν χκε ηέηνην π είδν πο επ αγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κεξηθά,
πνιχ κεξηθά πνπ δ ελ ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε α πηφ π νπ πξαγκαηηθά
ζπνχδαζε ν άιινο.
ΗΔΚΔΜ Σ.Δ.Δ. πνπ εθκ εηαιιεπφ ηαλ, έπαηξλ ε α πφ ην πο
ζπλαδέιθνπο αο πνχκε γηα λα κπ νξέζν πλ
ππν ηίζεηαη.., ηεξάζηηα
θαηαζηξνθή.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ νιν θιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε γηα ηί ν Τπνπξγφο είλαη
εδψ θαη ζ έιεη λα αθνχζεη φ ιν πο ηνπο ζπλαδέιθν πο, ζαο παξαθαιψ
νινθιεξψζηε. Γελ κπνξεί λα κνλ νπσιήζεη θαλ εί ο ην βήκα, κηιάηε 10
ιεπηά. αο ζεβάζηεθα, παξαθαιψ νινθιεξψζηε.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
ια απηά πνπ έρ ν πλ δνθηκαζηεί κ ε πνιχ κ εγάιε επηηπρία ζην κ έρξη
ζήκ εξα Σ.Δ. Δ. ζ έινπλ ν πζηαζηηθά λα πάλε έλα βήκα παξαπέξα κε ην
ζεζκη θφ πιαίζην. ιεο α πηέο νη επηηπρεκ έλεο δ νθ ηκ έο έρνπλ λα θάλν πλ
φρη ηφζν πν ιχ κ ε ηνλ εθζπγρξνληζκ φ ηνπ αιιά κε ηελ απνδνρή κηαο
θαηαζηξνθήο ηεο ηεξάζηηαο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδφκελσλ Μεραληθψλ
είηε ειεπζεξ νεπαγγεικαηηψλ είηε κ ηζζσηψλ, νηνλ εί κηζζσηψλ θαη
νηηδ ήπνηε άιιν ζέιεη λα ην πεη θαλείο.
Καη ζε απηφ ην πιαίζην λα ν ηθνδ νκεζεί ην θαηλνχξγ ην ζεζκηθφ
πιαίζην.
Γειαδ ή ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκη θή λα νηθνδνκ εζεί ην θα ηλνχξγην ζ εζκηθφ πιαίζην, έλα
εληειψο αλζξσπν θαγηθφ πνπ βαζηθφ ζηφρν έρεη λα θαηαλείκ εη, λα
πεξηνξίζεη, λα θνκ καη ηάζεη ηε δ πλαηφηεηα άζθεζεο ην π επαγγέικαηνο
απφ απηνχο πν π έρνπλ ηε δ πλαηφ ηεηα απηή ηε ζηηγκ ή λα ην θάλνπλ .
Απφ απην χο δ ειαδ ή πνπ ζπνπδάδν πλ ζηα πνιπηερλεία.
Γελ έρεη ηφζν πν ιχ, κ ελ κπεξδ εχεζηε γηαηί νη πην πν ιινί έρεηε
θαη παηδηά ζηα πν ιπηερλ εία, κ ελ κπ εξδεχεζηε δελ έρ εη λα θάλεη κ ε ην
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λα απνθιείζν πκ ε ηνπο θαηψηεξν πο ΣΔΗηδήδεο θιπ. γηαηί είλαη θαη ε
θελ ηξηθή πνιηηηθή, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εληάζζνληαη. Γελ έρ εη λα
θάλεη κε α πηφ, έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαηξ νπή φ ισλ ζε θαηψηεξνπο.
Καη θπξίσο ηεο κ εγάιεο πι εηνς εθίαο ησλ Μ εραληθψλ π νπ απνθνηην χλ
απφ ηα πνιπηερλεία. Πεξί απηνχ πξφθεηηαη ε α ιιαγ ή ηνπ ζεζκηθν χ
πιαηζίν π, γηα απηφ γίλεηαη κε απηφ λ ηνλ ηξφπν, δ ειαδή κε ην λα
πεγαίλνπκ ε ζηε Βν πιή, λα ζθεθηφκαζηε νπνηνλ δήπν ηε ηξ φπν..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δίζηε ζαθήο, ηα έρ εηε πεη θαη ηελ άιιε θνξά, ζαο παξαθαιψ λα
θιείζεηε γηαηί είλ αη άιινη 13 ζπλά δειθνη θαη δ ελ κπ νξεί λα κηιά ηε
κφλν εζείο.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Ναη ηειεηψλσ, α ιήζεηα ηειεηψλσ, ην ππφζρν καη. ηαλ κηιάκε γηα
δεκν θξαηία λα πν χκε θαη ην εμήο, ππνηίζ εηαη ην θαηαζηαηηθ φ ηεο
Αληηπξνζσπείαο ιέεη φ ηη είλαη αλνηρηέο ζε φ ινπο ην πο Μεραληθνχο.
Απηφ πξνζπάζεζε λα θαηαζηξαηεγ εζεί πξψηα απφ φια αθξηβψο κε ηηο
επηινγέο ηεο επθάληαζηεο θπξ ίαο Π ξνέδξν π λα θάλεη ηελ εθδ ήισζε
κέζα ζηε Βν πιή αθξηβψο γηα λα ππάξρεη πεξηνξηζκ έλε πξφζβαζ ε
αθξηβψο απηψλ ησλ Μεραληθψλ.
Καη επίζεο λα ζαο πσ φηη εθηφο απφ ην Α ΣΔ, απφ δηάθνξνπο,
ππήξραλ απέμσ ζπλάδειθνη πξφεδξνη ζσκαηείσλ Μ εραλ ηθψλ νη νπνίνη
δελ κπήθαλ. Έηζη πεξί δεκν θξαηίαο.
Σειεπηαίν θαη ηειεηψλ σ θαη θιείλ σ, λνκίδσ φ ηη είλαη έλαο
ηεξάζηηνο κχζνο απηφ ην πεξ ί πφζνπο Μεραληθν χο άξαγε ρσξάεη.
Γπζηπρψο
ή
επηπρ ψο
ππάξρεη
κηα
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία,
ε
αλαθαιχπην πλ θάπ νηνη ζπλάδ ειθνη ηελ 4 βηνκ εραληθή επαλάζηαζε
αιιά ζε απηή ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηα έξγα δελ εθηειν χληαη
φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα , εθηειν χληαη απφ έλα ηεξάζηην ζψκα
αλζξψπσλ, έλαλ ν ιφθιεξν κεραληζκ φ ζηνλ νπν ίν ε π ιεηνςεθία είλαη
Μεραλη θνί θαη δελ ππνγξάθν πλ.
Δπίζεο είλαη κέιε κηαο νκάδαο Σερληθν χ έξγν π αιιά δελ είλα η
ηερλη θή ε ζ έζε ηνπο, είλαη θαζαξ ά ηαμηθή. Δίλαη εξγαδφκελνη ζε
εξγνδφηεο. Καη εξγαδφκελνη κε θά ησ ησλ 500 επξψ. Καη απηφ είλαη
ην βαζη θφ πξφβιεκα πνπ ζέιεη κε έλα ηερλ εηφ ηξ φπν λα επηιχζεη ην
ζεζκη θφ πιαίζην α πηή ηε ζηηγκ ή.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
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Κχξη ε ζπλάδειθε, απηά ηα έρεηε αλ αγξάςεη, ηα έρεηε αλαξηήζεη, ηα
έρνπκ ε δ ηαβάζεη φινη. Παξαθαιψ νινθιεξψζηε γηα λα δνζεί ε
δπλαηφ ηεηα θαη ζηνπο άιινπο λα κ ηιήζν πλ.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Δκέλα κνπ αξέζεη ε επαηζζ εζία ζαο , ππάξρεη πάληα καδί κνπ. Δίλαη
ζεκαληηθφ α πηφ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, φρη, δηαθφςακε φιν πο ηνπο ζπλαδέιθνπο. αο παξαθαιψ πνιχ . Ο
ζπλάδειθνο Βαθφλ ηηνο κεηά απφ εζάο έρεη ην ιφγν.
Κος ΓΔΧΡΓ ΑΚΖ :
Θα επαλέιζσ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο Βα θφλδ ηνο.
Κος ΒΑΚΟ ΝΓ ΗΟ :
Αγαπεηνί πξν ζθεθιεκ έλνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηε δχζθνιε α πηή
πεξίνδν πνπ δηα λχνπκε ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην πξν ο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ησλ Μεραληθψλ ηεο
Διιάδνο θαίλεηαη κεδακηλφ έσο αλχπ αξθην.
Ζ απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη γεγνλφο θαη επαθφ ινπζν ηεο
ιαλζαζκέλ εο ζηξα ηεγηθήο θαη πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Πεξί ην π ζέκαηνο ησλ απν θνίη σλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο
έρσ δειψζεη θαη ζην παξειζφλ φ ηη ζεσξ ψ δελ είλαη ε ψξα λα
αλνίγνπκε λ έν πο αζθν χο ηνπ Α ηφινπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην Σ .Δ.Δ.
Πξψην εξ ψηεκα είλαη γηαηί α πηά ηα άηνκα λα κπν πλ ζην Σ. Δ.Δ.
γηα λα παίξλνπκε εηζθνξ έο πεξηζζφ ηεξεο; Γηα λα έρνπκ ε πεξηζζφηεξ εο
ςήθν πο; ηαλ εδ ψ θαη ηφ ζα ρξφληα ππάξρνπλ ζρν ιέο πνιπηερλ ηθέο
φπσο είλαη ε Δ ΜΦΔ, φπσο είλαη ε ρν ιή Μεραληθψλ ρ εδίαζεο
Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ζηε χξ ν ε νπνία έρ εη θάλ εη αίηεζε πξνο
ην Σ.Δ.Δ. θαη δελ έρεη ιάβεη θαλ απάληεζε ηη δ ηνξζσηηθέο αιιαγέο ζα
θάλεη γηα λα ελ ηαρ ζεί 5 εην χο θνίηεζεο λα ζ πκίζσ είλαη θαη α πηνί θαη
φηαλ δελ έρν πκ ε ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θχξηα κ έιε καο
πνπ είλαη νη Μ ερ αληθνί ηεο Διιάδ νο θαη ηα θχξηα ζέκαηα είλαη ην
αζθαιη ζηηθφ θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθ αηψκαηα.
Σψξα, πεξί ην π ζεζκηθν χ πιαηζίνπ εγψ ζα πξφηεηλα θαη ζπκθσλψ
απφιπηα κ ε ηελ πξφηαζε ην π ζπλαδέιθν π Δ πζπκ ηάδε πνπ έρεη
θαηαηεζεί πεξί θαηάξγεζεο ηνπ π αξαηαμηαθν χ ςεθνδειηίν π θαη
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εηζαγσγη θνχ εληαίνπ ςεθνδειηίν π ζε θάζε πεξ ηθέξεηα, αλ ζέινπκ ε λα
ιεγφκαζηε θαη δ εκ νθξαηηθνί.
Καη ζα εκκείλσ ζηελ απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ. δηφ ηη ε απαμίσζε ηνπ
Σ.Δ.Δ. πξν έξρεηαη θαηά θχξ ην ιφγν α πφ εκάο. Πξφζθαηα ζηε  χξν 10
Ηαλνπαξίνπ 201 8 φπσο ζα γλσξίδεηε γηα ην λ φκν 4 412 φ ηαλ έλα
δεκφζην έξγν ππεξβαίλεη ηηο 6 0.000 ππάξρεη κηα 7 κειήο επηηξνπ ή ε
νπνία έρεη εθπξφ ζσπν ην π Σ.Δ.Δ .
Ο εθπξφζσπνο α πηφο ηνπ Σ.Δ.Δ. σο είζηζηαη θαη ην έρσ μαλά
αλαθέξεη ζην παξειζφλ ην πιάρηζηνλ γηα ην δηθφ κν π λν κφ, ηε δηθή κνπ
πεξηθέξεηα πνηέ δελ ζπκκ εηέρεη. Καη ζηε ζπγθεθξηκ έλ ε πεξίπησζε ηελ
πξφζθαηε είρ ε ην ζξάζνο ν ζπλάδειθνο πνπ δηνξίζηεθε φρη απιά λα
κελ πάεη αιιά ηειεθσληθψο λα ζέιεη λα δεισζεί σζεί παξφλ. Άιιν
έλα ζεκείν πνπ εθζέηεη ην Σ ερληθφ Δ πηκειεηήξην ζεσξ ψ ζε φ ινπο ην πο
δηαγσληζκν χο ησλ έξγσλ.
ε απηφ ην θνκκ άηη ζα ην μαλαπψ θαη ζα ην μα λ ά ιέσ φ ηη
δπζηπρ ψο ε απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη πξντφλ ησλ δηθψλ καο
ελεξγεηψλ. Να ππελζπκίζσ ινηπφλ φηη δχν αλ ηηπξνζσπείεο πξηλ,
ζήκ εξα δελ ζεσξ είηαη θαη Αλ ηηπξνζ σπεία, ζεσξ είηαη εθδ ήισζε, δπν
Αληηπξνζσπείεο πξηλ ινηπφλ λα ζαο ππελζπκίζσ φηη απηή ε
Αληηπξνζσπεία αζ έηεζε, θαηαρξάζηεθε, παξαγθψληζε ζα ήηαλ ε πην
ζσζηή έθθξαζε ηελ ςήθν ην π λνκ νχ Κ πθιάδσλ ζέινληαο λα βάιεη
δηθά ηεο άηνκα ζηε λνκαξρηαθή επηηξνπή.
Ζ ζηήξημε απηήο ηεο λνκαξρηαθήο επ ηηξνπήο απφ ΓΚΜ, ΓΖΤ Μ
θαη ΓΖΠ ΑΜ είρ ε άηνκν ην νπνίν δελ ζπκκ εηεί ρε θαζφιν π ζηα φξγαλα,
ζηελ εθινγ ή ησλ ν ξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε ζπλάδειθε, απηφ είλαη πξφ ηαζε γηα αιιαγή ηνπ ζεζκ ηθν χ
πιαηζίν π;
Κος ΒΑΚΟ ΝΓ ΗΟ :
Βεβαίσο, δηφ ηη πξ νηείλ σ ηε δεκ ηνπξ γία Πεξηθεξεηα θν χ ηκήκα ηνο ζηηο
Κπθιάδεο θαη λα κελ γί λνλ ηαη άιιεο ηέηνηεο ζεξησδίεο. Γηα ηί θάζε
ελέξγεηα ινηπφλ θαη απφθαζε ζηεξ νχκελ ε ινγηθήο θαη βάζεο εζηί
παλνπξγία.
Οπφηε γηα α πηφ ζαο πξνηείλσ ηε δεκηνπξγία ελφο Πεξηθεξεηα θνχ
ηκήκα ηνο ζηηο Κ πθιάδεο θαη φρη φπσο απηή ε λνκαξρηαθή επηηξνπή
πνπ κε δ πν ς ήθ ν πο ζέζαηε άηνκν ηεο παξάηαμήο ζαο θπξ ία Πξφεδξ ε.
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Καη γηα απηφ ην ιφγν λα δεκην πξγ εζεί θαηάινγνο ψζηε ζηα
δεκφζηα έξγα λα ζπκκ εηέρν πλ άηνκ α κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ . εθιεγκ έλα θαη
φρη πνπ λα έρν πλ φκσο ηελ εληνπηφ ηεηα θαη έρνληαο ηελ ελ ηνπηφ ηεηα
λα παξεπξίζθνλ ηαη ζε απην χο ηνπο δηαγσληζκν χο γηα λα κελ
εθηηζέκ εζα.
Σν Σ.Δ.Δ. πξέπ εη λ α δείμεη έξγν πξνο ηα κέιε ηνπ κ ε ζχλεζε θαη
κεζνδηθφηεηα πξν αζπίδνληαο ηα ζπκ θέξνλ ηα ησλ Μ ερ αληθψλ θαη φρη
ηα πνιη ηηθά ή ηα πξνζσπηθά ζπκ θέξ νληα ζπλαδέιθσλ. Αιιηψο θχξηνη
αο ην θιείζν πκε ην καγαδί θαη ν ηειεπηαίνο λα θιεηδψζεη.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο Σζηκπνπθά θεο.
Κος ΣΗΜΠΟ ΤΚ ΑΚΖ:
ηε ζεκ εξηλ ή καο εθδ ήισζε πηζηεχσ ηειηθά λνκηκ νπνηήζεθε σο
εθδ ήισζε, ηελ νπν ία ηελ κεηαηξ έςακε ζε ψξα ηνπ ππνπξγνχ ζα πξέπεη
λα γίλνπλ νξηζκ έλ εο θξίζηκεο παξαηεξήζεηο θαηά ηε γ λψκε καο γηα ην
πψο ζα ζπλερηζηεί απηή ε θν πβέλ ηα δηφηη ζηελ νπζία κ ε ηελ επίθαζε
ηεο ζπλαίλεζεο πνπ πξνζπαζεί λα θαηνρπξ ψζεη ην πξνεδξείν ηεο
Αληηπξνζσπείαο επηρεηξείηαη λα γίλεη βξψκηθε δ νπιεη ά θαη ζην ζέκα
ηεο αιιαγήο ην π Θ εζκηθν χ Πιαηζίν π ηνπ Σ.Δ.Δ.
Καη εμεγν χκαη ιέγνληαο βξ ψκηθε δνπιεηά. Δίλαη ε ίδηα ε
βξψκηθε δ νπιεηά πνπ α θνχζακε φηη 3 0 ρξφληα π ξνζπαζνχζε λα
αιιάμεη ε ηφ ηε Κπβ έξλεζε  εκίηε ην αζθαιηζηηθφ θαη δελ ηα
θαηάθεξε θαη ήξζε ε Κ πβέξλ εζε  Τ ΡΗΕΑ γηα λα ηα θαηαθέξ εη κ ε ηνλ
Καηξνχγ θαιν.
Δίλαη ε ίδηα έθθξαζε πν π αθνχζακε ζήκ εξα φηη 1 5 ρξφληα
πξνζπαζνχζακε λ α αιιάμνπκ ε ην Θεζκηθφ Π ιαίζην ηνπ Σ. Δ.Δ. θαη
κάιινλ ήξζ ε ν ζεκεξηλφο Τπνπξγφο πνπ κά ιινλ παξακέλεη θαη θάηη
ζαλ Πξφεδξνο ην π Σ.Δ.Δ. ην πιάρηζηνλ άηππα γηαηί απηφ θάλ εθε θα η
απφ ηε ζεκ εξηλή δ ηαδηθαζία, ζπλ ήζσο αλαθνηλψζεηο θά λεη ν Πξφεδξνο
ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα απαληά εη ζε εξσηήζεηο. Μάιινλ ζήκεξα
ηνλ δη ψμακε ηνλ επίζεκα εθιεγκέλ ν Πξφ εδξν ην π Σ .Δ.Δ., δ ελ ηνλ
βιέπσ θηφ ιαο εδψ κέζα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ είρακε Αληηπξ νζσπεί α ζήκ εξα, εθδήισζε είρακε.
Κος ΣΗΜΠΟ ΤΚ ΑΚΖ:
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Καη ν θχξηνο Τπν πξγφο αλέιαβε ην γλψξηκν ξφ ιν πν π αζθνχζε επί
ρξφληα λα πξνεδξεχζεη ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απαληήζεη ζηηο
εξσηήζεηο σζάλ λα ήηαλ ν Πξφεδξ νο ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π.
Δίλαη θαη απηφ ηα λέα ήζ ε π νπ θέξλ εη ην ζ εζκηθφ πιαίζην.
Απηή ηε βξψκ ηθε δνπιεηά ινηπφλ θαίλεηαη φηη έρ εη δ εκ ηνπξγ εζεί
ην con sensus ζήκεξα ελ ηφο ηεο Αληηπξν ζσπείαο γηα λα ηελ
νινθιεξψζεη ε Κ πβέξλεζε ΤΡΗΕΑ. Δκείο ζέιν πκ ε λα πνχκε φηη ζηελ
νπζία δ ελ απνηειεί θάπνην ζ εακαηηθφ άικα ε πξνζπάζ εηα απηή αιιά
κε ηελ ηερλ νγλσζία πνπ έρεη πηζαλά αλαθαιπθζεί απφ ηηο ζπληεξ ήζεηο,
αλαζηειψζεηο ηά θσλ έξρεηαη ζήκ εξ α λα κπεη θαη ε ηαθφπιαθα φζνλ
αθνξά θαη ην επάγ γεικα ηνπ κ εραληθνχ κ ε ηελ ηερλνγλ σζία απηή πν π
έρεη απν θηήζεη ην Σ.Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρ ξφληα.
ηελ επφκελ ε κ έξα ινηπφλ ηεο α λάπηπμεο πνπ ηφ ζν πνιχ
αλαγγέιζεθε θαη απφ ηηο πξνεγν χκελ εο ηνπνζ εηήζεηο , απηφ πνπ
πξνγξακκαηίδεηαη είλαη λα πνπιεζεί ε θνηλ σληθή δηθαηνζχλ ε κ ε ην
ηδενιφγεκα ηεο δίθαηεο αλάπηπμεο πνπ καο αλέπηπμε θαη ν Τπνπξγφο
θαη νη άιινη ζ εζκηθνί εθπξφζσπνη απφ ηα πνιπηερλεία ηεο ρψξαο.
Σν βαζηθφ ηδεν ιφγ εκα πνπ πνπιηέηαη πξνο ηνπο λπλ απνθνίηνπο
είλαη φηη ζπληαρζείηε πίζσ απφ ην Σ.Δ.Δ. πξνθεηκ έλν π ην Σ.Δ.Δ. λα
γίλεη αζπίδα πνπ ζ α ζαο ππεξαζπίζεη απέλαληη ζηελ άλ αξρε αγνξά θαη
κε απηφ κπξνζηά ζα πάξεηε κ έξηζκα απφ ηε δίθαηε αλάπηπμε πν π
ππφζρ εηαη ν Σ ζίπξ αο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληί απην χ , απηφ πνπ πινπνηείηαη θαη είλαη
μεθάζαξν θαη ζήκεξα ήξζαηε εδ ψ πέξα λα θάλεηε αθξηβψο ην
θαηάιιειν καζάδ θαη ζε φζν πο απείζαξρνπο ππάξρνπλ αθφκα κέζα
ζηελ Αληηπξν ζσπεία πξνθεηκ έλνπ λα ην πεξάζεηε, είλα η λα ρηηζηεί ε
ππξακίδα πνπ αλ έπηπμε ν Τπν πξγφο. Καη ε ππξακίδα α πηή βέβαηα δ ελ
έρεη ζηελ θν ξπθή ηεο κφλν δ ηπισκα ηνχρν πο Μ εραληθν χο θαη ζηε βάζε
ηεο έρεη θάπνηνπο απφ ηα ΗΔΚ, ηα Κ ΔΚ ή απφ ηα Σ.Δ.Η . αιιά α πηή ε
ππξακίδα έρεη κ ηα ζπλερ ή δηαβά ζκηζε φπν π ζηελ θνξθή ηεο
ηνπιάρηζηνλ γηα ην Σερληθφ έξγν β ξίζθνλ ηαη νη 4 κεγάινη φκηινη νη
ζεκ εξηλνί πν π ιπκαίλνληαη ηελ αγ νξά ησλ έξγσλ ζε δεκ φζην θαη
ηδησηη θφ ηνκ έα θαη ζηε βά ζε ηεο ζα βξίζθνληαη ν η Μ ερ αληθνί εθείλνη
νη νπνίνη αθν χ π εξάζνπλ απφ δηαδν ρηθν χο θχθινπο εμεηάζεσλ βιέπε
νπζηα ζηη θνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π θαη
είλαη πξφβιεκα ιέσ εγψ γηα έλαλ πξχηαλ ε λα κπαίλεη εδψ θαη λα ιέεη
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ή γηα έλαλ θνζκ ήηνξα ζρνιήο ηνπ πνιπηερλ είν π φ ηη π ξέπεη λα γίλν πλ
νπζηα ζηη θέο νη εμεηάζεηο. Γηφηη ζεκα ίλεη ηφ ηε φηη απαμηψλεη ην ίδην ην
πηπρίν πν π δίλεη ε ζρνιή ην π αλ δεηά εη εμεηά ζεηο πηζην πνίεζεο απφ ην
Σ.Δ.Δ. γηα ηνλ απφθνηηφ ην π. Παξ έλζ εζε απηφ.
ηε ζπλέρ εηα ζα έρνπκ ε κηα ζεηξά ζπαζκέλα αληηθείκελα. Να
αλαθέξσ ελδεηθηηθά εδψ ην γεινίν ην π πξάγκαηνο, φηη ν χιινγνο
Σνπνγξάθσλ ηελ π ξνεγν χκελ ε εβδνκ άδα ζπδεην χζε, αθνχζηε, γηα ηνλ
ηνπνγξάθν δηθαηνπ ξαμηψλ. Γηα ηνλ ην πνγξάθν ζπκ βνιαηνγξάθν.
Απηφ ηη ζρέζε έρ εη κε ην επάγγεικ α ηνπ κ εραληθνχ θαη κε ηε
γλψζε πν π απνθηά ηε κέζα ζηηο ζρνιέο κφλν ε αγνξά ην μέξεη. Καη ζηε
ζπλ έρεηα ζα έξζ εη λα ην λνκνζεηήζεη θαη ε Κπβ έξλ εζε.
Σν θηελ φ ινηπφλ επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα θαηνρπξσζ εί
κέζα απφ απην χο ηνπο θχθιν πο εμεηά ζεσλ. Πξ έπεη φ ζνη έρεηε ηα απηηά
ζαο αλνηρηά αθφκα κέζα ζηελ Αλ ηηπξ νζσπεία λα κελ δερζείηε λα κπεη
απηή ε ηαθφπ ιαθα αλεμάξηεηα απφ πν ιηηηθέο π επνηζήζεηο.
Καηαιαβαίλεηε φζνη δελ είζηε ήδ ε πηζηνπνηεκέλ νη ζε θάπνηα απφ
απηά ηα αληηθείκ ελα πνπ πηζηνπνηήζ εθαλ φηη θαη εζείο ζα κπείηε ζε
απηή ηε δηαδηθαζία αιιά πνιχ πεξηζζφ ηεξν ε ζπληξηπ ηηθή πιεηνςεθία
ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εθπξνζσπείηε.
Καη απηφ αθξηβψο δήισζε θαη ε ζεκ εξηλ ή δηαδήισζε φπνπ
ζπκκ εηείραλ θαη θνηηεηέο απφ ην πνιπηερλ είν θαη εξγαδφκελνη απφ
ζσκαηεία θαη απφ ην δ εκφζην θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φ ηη δ ελ
πξέπεη λα επ ηηξαπεί λα νινθιεξ σζεί θαη λα κπεη α πηή ε ηα θφπια θα
ζηνλ ηάθν ην π κερ αληθνχ.
Γελ εμαζθαιίδεηαη κε απηφ ην δ ξφκν ε επεκεξία. Δ μαζθαιίδεηαη
ε είζνδ νο ησλ ηερ ληθψλ εηαηξηψλ ζην έξγν ησλ κεγάισλ νκίισλ, λα
κπνπλ αθφκα θαη ζην ηειεπηαίν πεδίν ν ηθνλ νκηθήο δξαζ ηεξηφηεηαο
πνπ κ έρξη ζηηγκ ήο ππήξ ρε ν απην απαζρνινχκ ελνο. Καη απηφ ζα
θαηνρ πξσζ εί κε ηελ αιιαγ ή ην π Θεζκηθν χ Π ιαηζίν π.
Γελ είλαη
θαηλνχξγην απηφ ην πιαίζην, δ ελ γίλ εηαη κφλ ν ην ζεζκ ηθφ πιαίζην ηνπ
Σ.Δ.Δ. Γίλεηαη α πφ ην αζθαιηζηηθφ ην π Καηξ νχγ θαινπ ην νπν ίν ην
παξνπζηάδνπλ σο δ ίθαηε εμέιημε ελψ μέξν πκε φηη έξ ρεηαη λα πξνζηεζεί
ζηα ρξ σζηνχκ ελα ησλ πξν εγν χκελσλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο θαη επίζεο ε
Αληηπξνζσπεία απηή θαη ν Πξφ εδξν ο Σ.Δ.Δ. – Τπνπξ γφο πξέπεη λα
απαληήζεη ηη ζα γίλεη απφ ηελ Πξσηνκαγηά πν π μεθηλάλε νη
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θαηαζρ έζεηο θαη γηα ρξέε πξνο ην δεκ φζην, άξα ινηπφλ γηα ηε
ζπλ ηξηπηηθή πιεην ςεθία ηνπ 80% ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ρξσζηάλ ε.
Γελ είλαη ινηπφ λ θαηλν χξγηα εμέιημε απηφ, ζα πξέπεη
ζπγ θεθξηκέλα πέξ α απφ ην ζεζκ ηθφ πιαίζην λα δν χκε θαη κηα ζεηξά
άιια λνκνζ εηήκαηα φ πσο είλαη θαη ην θνξν ινγηθφ θαη ην αζθαιηζηηθφ
πνπ πεηνχλ εθηφο ηεο θν χξ ζαο ηε κεγ άιε πιεηνς εθία ησλ Μεραληθψλ.
Καη ηέινο ε κεζφδ επζε πνπ γίλ εηαη ζήκεξα εδ ψ κε θεθιεηζκ έλσλ
ησλ ζπξ ψλ απνηξ άπεθε.
Γελ έρν πκε θακηά απηαπάηε φηη δ ελ ζα
επηρεηξ εζεί ζε επφ κελε δ ηαδηθαζία ε νπνία 2 κε 3 Μάξηε ή 3 κ ε 4 έρεη
εμαγγειζ εί θαη κά ιηζηα κε κεησκέλ ε απαξηία απφ ηελ πξφζθιεζε πν π
έρεη έξζεη απφ ην π ξνεδξείν ηεο Αλ ηηπ ξνζσπείαο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κάλεηε ιάζνο, ιέηε αλαθξίβ εηεο.
Κος ΣΗΜΠΟ ΤΚ ΑΚΖ:
Αλαθαιψ, ζα είλαη κε θαλνληθή απ αξηία. Έζησ ιν ηπφλ θαη κε θαλνληθή
απαξηία ινηπφλ ην θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ Μ ερ αληθψλ θαη νη
απηναπαζρν ινχκ ελ νη ζα ζηαζνχλ απέλαληη ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη
εκείο ην δ ειψλν πκε απφ ηψξα φηη ηελ ηαθφπια θα δελ ζα ηελ
επηηξέςν πκ ε λα κπεη.
Αο θνηηάμεηε λα δείη ε πσο ζα ην κεζνδεχζεηε, απιά είλαη κηα
ψξα πνπ ζα πξέπεη λα απνθαιπθζεί θαη ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο
ησλ εξγαδφκελ σλ Μεραληθψλ φηη θάζε ηέηνηα κεζφδεπζε δελ έθεξ ε
θακία εμέιημε, θα κία πξφνδν, θακία επεκ εξία. Σν κφλ ν πνπ έρεη λα
θάλεη είλαη λα θιείζεη ν ξηζηηθά νπν ηαδήπνηε δπλα ηφηεηα αληίδξαζεο
αθφκα θαη κ έζα απφ ηα ζεζκηθά φξγα λα ηνπ Σ .Δ.Δ.
Καη γηα λα νινθιεξψλσ ν Πξφ εδξνο πνπ ζα εθιέγεηαη κε γεληθή
ςεθν θνξία
ρσξίο
πνιηηηθή
δέζκεπζε
παξάηαμε,
πξφγξακκα,
δηαθήξ πμε είλαη ν Πξφεδξνο ν νπνίνο ζα αλαιακβάλε η γηα ινγαξηαζκφ
ελφο lobb y ζπκ θεξφλησλ λα π εξλάεη ηελ πν ιηηηθή ηνπο ρσξ ίο λα
ινγνδν ηεί ν χηε ζηελ παξάηαμή ην π ν χηε ζηελ Αλ ηηπξνζσπεία.
Σν λα ζπάζεη ε Αληηπξνζσπεία απηή ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ε
νπνία ε κηα ζα εμεηάδεη ην ζεζκ ηθφ π ιαίζην ζηα δεκφζηα έξγα, ε άιιε
ζηα ηδησηηθά έξγα, ε άιιε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ε άιιε ζηελ ελ έξγεηα
ζεκαίλ εη πνιχ απιά..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
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Οιν θιεξψζηε ζπλ άδειθε, δελ κπήθα κε ζε απηέο ηηο ιεπηνκέξ εηεο . αο
παξαθαιψ νιν θιεξ ψζηε.
Κος ΣΗΜΠΟ ΤΚ ΑΚΖ:
Οιν θιεξψλ σ ζαο είπα.  ηη θάζε ηέηνηα ζ εκαηηθή ελφ ηεηα ηεο
Αληηπξνζσπείαο ζ α είλαη ζε δ ηαηεηα γκέλε ππεξεζία γηα λα λνκνζεηεί
κε ζπλαίλεζε ηνπ Σ.Δ.Δ. απηά πνπ επηιέγεη ε εθάζην ηε θπβεξλ εηηθή
εμν πζία.
Καη ηέινο θηηάρλ εηε έλα Σερλ ηθφ Δπηκειεηήξην πνπ πξν βιέπεηαη
κέρξη θαη ε ίδξ πζε αλσλχκ σλ εηαηξη ψλ. Πξνθαλ ψο ε π ξψηε αλψλπκ ε
εηαηξία είλαη α πηή πνπ ζα αλαιάβεη αληί λα ην αλαιάβεη ε TIF Austr ia
ή ε TIF ηεο Γεξκα λίαο ηελ πηζηνπνίεζε ην π επαγγέικαηνο. Καη θπζηθά
είλαη αζχκβαην κ ε ην ξφ ιν ελφο Ννκηθνχ Π ξνζψπνπ Γεκνζίν π Γ ηθαίν π
φπσο ζέιεηε λα εκθαλίδεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Δ. ην λα ηδξ χεη
αλψλπκεο εηαηξίεο.
Απηά θαη ξαληεβν χ ζηελ επφκ ελε Αληηπξνζσπεία.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ο ζπλάδ ειθνο Αλδ ξεδάθεο.
Κος ΑΝΓΡΔΓΑ ΚΖ :
Καιεζπέξα θαη α πφ εκέλα, επραξηζηψ γηα ην ιφγν πνπ δφζ εθε έηζη
θαζπζηεξ εκ έλα, ηηκσξεζ ήθακ ε θάπνη νη ππνηίζ εηαη πν π ζεσξήζακε φ ηη
είλαη απηφ πνπ είλ αη, εθδ ήισζε δ εια δή ην ζεκεξηλ φ.
Σέινο πάλησλ α πφ ηε κεξηά κ νπ λα επραξηζηήζσ ην πο
πξνζθεθιεκ έλν πο πνπ ήξζαλ, καο αλερηήθαλ ε ζηελ αξρή, καο είδαλ,
θάπνηνη απφ απην χο θάζηζαλ κέρξη ζηηγκ ήο. Θα θάλσ πξψηα κεξ ηθά
ζρφιηα.
Δπεηδή εηπψζ εθε π εξί ζεβαζκ φ ζην πο ζεζκν χο, ζεβαζκφ ζην πσο
ε Αλ ηηπξνζσπ εία ζπλ εδξηάδεη, ζην πο θαλνληζκν χο θιπ., ζα έιεγα
φπνηνο ην επηθαιείηαη απηφ λα πξν ζέρεη θαη ν ίδηνο λα ην πο έρεη ζην
παξειζφλ ηεξήζεη. Θπκφκαζηε ιφγν π ράξε πσο απηά ηα πξν βιήκαηα
πνπ αθν χκ ε ζπλέρεηα πεξί ην π ζ εζκηθν χ π ιαηζίν π πνπ ηζρ χεη, φ ηη
αξγνχλ νη δηαδηθαζίεο θιπ., ζ πκφ καζηε ς εθνθνξ ίεο ζηηο νπνίεο
ζπγ θεθξηκέλα κέιε ζπγ θεθξηκ έλσλ παξαηάμεσλ κπαίλαλε κέζα ζε έλα
παξαβάλ, θάζνληαλ πνιχ ψξα, π άλσ απφ ηα πέληε ιεπηά πν π
ρξεηάδεηαη γηα λα βξεηο ην ς εθνδ έιηην θαη λα βάιεηο ην ζηαπξ φ θιπ.
Άξα λα είκαζηε ιίγ ν πξνζεθηηθνί.

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

114

Καη λα ζπκφκαζηε φ ηη
φιν η πξέπεη λα πξνζέρ νπκε, λα
δηαθπιάηηνπκ ε ην θχξνο ηνπ Δπηκειεηεξ ίνπ κ ε πξψηνπο απηνχο πν π
έρνπλ ηελ επζχλ ε ζ εζκηθά.
Πάλησο αλ δελ εί ρε θάπνηνο δ εη ηε ζ εκαην ινγία α πηήο ηεο
ζπλάληεζεο ζήκ εξα ζα είρε πξ νβιεκαηηζηεί. Λίγα πξάγκαηα
θνπβελ ηηάδνπκ ε γηα ην ζ εζκηθφ πιαίζην, πν ιιά ά ιια δεηήκαηα έρν πλ
ηεζεί. Ίζσο απηφ είλαη θαη έλα δείγκα ηνπ φηη φλ ησο πξέπεη λα ηεζν χλ
θαη δηάθνξα άιια δεηήκα ηα ην πιάρηζηνλ ηξία πνιχ ζεκαλ ηηθά
πξάγκαηα παξαηήξ εζα εγψ θαη γηα ηηο κειέηεο θαη γηα ηα δεκφ ζηα έξγα
θαη ηνλ 4412 θαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ Μερ αληθψλ θαη φρη
κφλν.
Δκείο ελ ηάρεη λ α πσ φηη ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηε ε
αιιαγή ην π Θ εζκηθνχ Π ιαηζίν π, έρν πκε θαηαζ έζεη θάπ νηεο πξνηά ζεηο,
έρνπκ ε θαη ζήκ εξ α έλα θείκ ελν μαλ ά. Γηα εκάο ην δ εην χκ ελν είλαη
πξνο ηα πνχ ζα θα ηεπζπλζ εί α πηή ε α ιιαγή. Πηζαλψο ην ιηγφ ηεξν είλαη
ν ηξφπνο εθινγ ήο ησλ νξγάλσλ, είλα η φκσο ζεκαλ ηηθφ δηφηη δ ίλεη κηα
θαηεχζ πλζε.
Δκείο επηγξακκαηηθά ζέιν πκε έλα Σ . Δ.Δ. ην νπνίν ζα είλαη πην
αλνηρηφ θαη ιηγφηεξν θνβηθφ, ζα είλ αη πην δεκνθξα ηηθφ θαη θαζφινπ
ζπγ θελ ηξσηηθφ θαη ζα δηαρέεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζ χλ ε
ηαπηφρξνλα ζε πεξ ηζζφ ηεξα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο, ηεο Γηνηθνχζαο
θαη γελη θψο κ έιε ηνπ.
Μέζα ζε απηά ππ άξρνπλ βέβαηα δηάθνξεο επηκ έξν πο δηαηάμεηο
θαη πξνβιές εηο ηηο νπνίεο ελ θαηξψ αο πνχκε ζα δνχκε κε ηε εζπρία
καο. Παξαηεξψ φκ σο φηη ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο ειιείςεηο αθφκα θαη
ελεκ έξσ ζεο κέζα ζηελ Αλ ηηπξνζσπεία. Θα πσ έλα ραξ αθηεξηζηηθφ
πνπ κνπ έθαλε αξ θεηά κεγάιε ελ ηχπσζε. Καη θα ηαδεηθλ χεη ην πψο δελ
έρνπκ ε, δ ελ δηαρέεηαη ε π ιεξν θνξία θαηαξρήλ .
Σν δήηεκα ησλ επ αγγεικαηηθψλ δηθα ησκάησλ. ην δήηεκα ησλ
επαγγεικαηηθψλ δ ηθαησκάησλ έγηλ ε έλαο δηάιν γνο αλ εμαξηήησο ησλ
απνηειεζκάη σλ πσο κπνξεί λα ηα ραξαθηεξίζεη θαλείο, αλ ηα
απνδέρεηαη ή φρη κεξηθψο, γεληθψο θιπ. ηε δηαδηθα ζία, έγηλε φκσο
έλαο δηάινγνο καθξνζθειήο, πέξαζε απφ δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ είραλ
νξηζηεί κ έζα ζην Δπηκειεηήξην. Μπ νξεί λα ήηαλ εκηηειέο, αηειέο ή
ηέιεην αλά ιν γα κε ην πψο ην βιέπεη ν θαζέλαο.
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Πάλησο ππήξμε κ ηα δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλ έρεηα ππ ήξμε κηα
ελεξγ ή ζπκκ εηνρ ή απφ ηη μέξσ εγψ ην πιάρηζην λ, κηα ελ εξγή
ζπκκ εην ρή ην π Δπηκειεηεξίν π ζηε δηακφξ θσζε ηνπ πξν εδξηθν χ
δηαηάγκαηνο κέρξη ηελ π ιήξ ε ην π δηα κφξθσζε, ην πιάρ ηζηνλ α πηή είλαη
ε δηθή κν π ελεκ έξσζε. Καη εθεί είλαη, ην μαλαιέσ, πξφβιεκα θαη
πξέπεη λα ην δνχκ ε απηφ γηαηί απηφ ην πξάγκα δελ έρεη γίλεη θηήκα
φισλ ησλ κ ειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο.
Δίπα φηη επεθηαζ ήθακε ζε δηάθνξα αληηθείκελα ηα νπ νία πξέπεη
λα ηα θνπβελ η ηάζν πκε. Ά θν πζα ιφγν π ράξηλ γηα ηνλ 4412, ζε έλα λφκν
επεηδ ή ελ ηάμεη εγ ψ αζρνινχκαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν , ζε
έλα λφκν πάληα ππ άξρνπλ δηα ηάμεηο ν η νπνίεο κπνξεί λα θαηεπζ πλζν χλ
πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλ ζεηο , πξνο πεξηνξηζκφ ην π α ληαγσληζκν χ ή
πξνο θα η κ εγαιχηεξν αληαγσ ληζκ φ. Μέζα ζηνλ 4412 ιφγνπ ράξηλ θαη
βγαίλσ εθηφο ζέκα ηνο ηψξα ην μέξσ αιιά κέζα ζηνλ 44 12 κπνξεί απφ
ηε κηα θάπνηνη θπξίσο εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο Α πηνδηνίθεζεο λα
πεξλάλε δηαηάμεηο νη νπνίεο π εξηνξίδν πλ ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκκ εηερφλ ησλ, ά ιινη φκσο πάιη κπνξεί απφ ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε
λα είλαη ή απφ άιινπο θνξείο, κπνξ εί λα έρνπλ δηαηά μεηο νη νπνίεο
απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη
απμάλνπλ ην
πιήζνο ησλ
ζπκκ εηερφλ ησλ.
Γελ είλαη κφλν ν 4412 φηη κπνξεί λα δεηεζν χλ έμηξα δειαδή
πξνυπνζέζεηο γη α λα ζπκκεηέρ εη θάπνηνο, κπνξεί λα δεηεζ νχλ θαη
ιηγφηεξεο πξν υπν ζέζεηο. Καη ππάξ ρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα έξγ σλ
κεγάισλ πν π έρν πλ δεηεζ εί κ ε ηελ πιήξσζε θξηηεξίσλ γηα ηηο
ειιελη θέο επηρ εηξ ήζεηο αλαιφγσλ κε απηέο πνπ ππ άξρνπλ γηα ην
εμσ ηεξη θφ πν π ζε κ εξηθέο θνξέο δίλνπλ κ εγαιχηεξ ε επθνιία
ζπκκ εην ρήο.
Σέινο πάλησλ, φ ια απηά πξέπεη λ α ηα ζπδεηήζνπκ ε κε κηα
εξεκία. Δίλαη ζ εηηθφ ην φ ηη εληέιεη ζήκ εξα πηνζεηήζ εθε κ ηα πξφηαζε
πνπ είρακ ε θάλεη φ ρη κφλν εκ είο αιιά θαη άιιεο παξαηάμεηο κέζα ζηε
Γηνη θν χζα λα έρν πκε δ ε ιαδ ή ζήκεξ α κηα ζπδήηεζε κ έζσ ηεο νπνίαο
λα απνθχγνπκ ε αθξαίεο αο πνχκε θαηαζηάζεηο.
Διπίδσ φηη ν δηάινγνο ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ αιιαγή ηνπ
ζεζκη θνχ π ιαηζίν π, φηη ζα κπνχκε ζηελ νπζία θαη δελ ζα έρνπκε
μαλαπάκε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ απιά βάδνπκε ζπγθεθξη κ έλα
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δεηήκαηα ηα νπνία ζέιν πκ ε λα πεξάζνπκε γξήγνξα ή λα δεκην πξγείηαη
κηα ηέηνηα ιαλζαζκέλε εληχπσζε.
Απηά απφ εκέλα, εηιηθξηλά ε παξάηαμή κν π λα ζα ο πσ ηελ
αιήζεηα, θάπνηνη απφ ηελ παξάηαμή κνπ πην πξηλ κν π είπαλ πηζαλψο
δελ έρεη λφ εκα λα ηνπνζεηεζ είο κ ε ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδ εηαη,
δειαδ ή λα έρεη ςηινδηαιπζεί ε Αληηπξνζσπεία. Θεψξ εζα φκσο φηη
έπξεπε λα ηνπνζεηεζψ απφ ζεβαζκφ ζην πο παξφληεο. Δ ηδηθά απφ ηνπο
αλζξψπνπο νη νπνίνη έρν πλ θάηζεη α θφκα θαη ρσξ ίο λα ππνγξάςνπλ ζε
κηα δηαδηθαζία πν π ήηαλ ακ θίβν ι ν ην ηη ήηαλ. Καη έρ νπλ θάηζεη κ έρξη
ζηηγκ ήο απηνί πεξηζζφ ηεξν απφ φ ιν πο λα αθνχζνπλ ην ηη ιέγεηαη εδψ.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ. Ο ζπλ άδειθνο Γηαλλαδά θεο.
Κος ΓΗΑΝΝΑΓΑ Κ Ζ:
πσο θαηα ιαβαίλεηε έρν πκε κπεη ζηε ζεηξά κ ε ην πο άθεδ εο. Μ εηά
είλαη Κν ηζακπαζάθεο, ζπγλ ψκε Θεφ θξαζηε.
Θα ήζεια λα ηα πσ ιίγν θσδηθνπνηεκέλα γηαηί θαη π εξαζκέλ ε
είλαη ε ψξα αιιά λνκίδσ φηη έρ εη γίλεη κηα θαιή ζπδήηεζε θαη α πηφ
είλαη θαιφ. Θ έισ λα πεξηγξάςσ θσδηθνπνηεκέλα πέληε πξάγκαηα γηα
ην ζεζκη θφ πιαίζην πνπ έρ νπλ ζρέζε κε ηε ιεηην πξγία ηνπ θαη φρη κ φλν
κε ηηο δ ηαδηθαζίεο ηεο ιεηην πξγίαο ην π.
Σν βαζηθφ είλαη φηη ζέιεηο έλαλ Σ ερληθφ ζχκ βνπιν ν νπνίνο
φκσο ζα απνθιίλ εη απφ απηφ πν π κέρξη ζηηγκ ήο ζε έλ α πνιχ κ εγάιν
βαζκφ πινπνηείηαη γηα ιφγν πο αλ ηηθεηκεληθνχο θαη ππν θ εηκ εληθνχο ην
λα είλαη απιά κηα πξνέθηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Έξγσλ ην π Τπνδν κψλ. Γειαδ ή λα κελ είλαη απιά κ ηα ππεξεζία ε
νπνία παηάεη ζθξαγίδεο θαη απνλείκεη ελ δερνκ έλσο ηίηιν πο θαη
δηθαηψκαηα.
Απηφ πσο κπνξεί λα ζπκβεί; Απηφ κπνξεί λα ζπκβε ί φηαλ ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην παξάγεη έξγν ην νπνίν ηνπ απνθέξεη
ηνπιάρηζηνλ ηηο έκ κεζεο δαπάλεο ην π, απηφ δ εκην πξγεί ηελ ππεξαμία
γηα λα κπνξεί λα πινπνηεί δηθά ην π έξγα θαη φρη θαη΄ ελην ιή ή θαηά
παξαγγειία.
Γειαδή λα κελ ιεηην πξγεί ν πζηα ζηηθά ζαλ έλα ο
ππεξγνιάβ νο ην π δ εκνζίνπ.
Γελ ππάξρεη άιιν ζρ ήκα ζε έλα Ν νκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίν π, δελ ππάξ ρεη θάπνην άιιν πνιηηηθφ ζρ ήκα ην νπνίν δ ελ ζα
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

117

κπνξεί, κάιινλ ζα κπνξεί λα επηηξέςεη ζην Σ ερληθφ Δ πηκειεηήξην λα
αξζξψλεη ηερληθφ θαη πνιηηηθφ ιφγν ζε θξ ίζ ηκα δεηήκ αηα. Καη απηφ
λνκίδσ φηη φζνη πξ νέξρνλ ηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα μέξν πλ πνιχ θαιά ηη
ζεκαίλ εη. Γηαηί αλ ζε έλα πξάγκα ζε έλα πν ιχ κεγά ιν βαζκφ δηαζψδ εη
απηφ πνπ ην Σερλ ηθφ Δπηκειεηήξ ην έρεη θα ηαθηήζεη σο brand na me
ζηελ ειιελ ηθή θνηλσλία είλαη ην έξγ ν πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηθέξ εηα,
ζηελ Αζ ήλα ράλεηαη. Καη απηφ είλα η θαη αλ ηηθεηκ εληθφ δελ έρεη λα
θάλεη κφλν κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία.
Άξα έλα είλαη απηφ. Απηφ είλαη ην ζρήκα. Σν δεχηεξν είλαη φηη
αλ ζέιν πκε λα έρν πκε εληζρπκέλν ην ξφ ιν ην π Σ ερληθνχ
Δπηκει εηεξίν π δ ελ κπνξεί λα θηηάρλ εη ην Σ. Δ.Δ. ηκ ήκαηα
πνιπηερληθήο γηα ηα νπνία ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην δελ έρεη
γλσκνδνηήζεη ζεηηθά θαη δ ελ ππάξρν πλ θαη ζρεηηθά ΠΓ έηνηκα.
Γελ ζα θηηάρλν πκ ε ηκήκαηα φπσο φια απηά ηα ρξφληα θάλνπκε
θαη κεηά επεηδ ή καδεχηεθαλ 300 0 άλζξσπνη πξέπεη γηα ιφγνπο
θνηλσλη θν χο θαη ν πρί επηζηεκνληθν χο λα γίλνπλ Μ εραληθνί.
Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη γηα λα έρεηο θνηλ σληθή εμέιημε, δελ
ρξεηάδεηαη λα ιέγεζαη Μ εραληθφο, ν χησο ή ά ιισο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ
δελ είλαη θαη πνιχ δεκνθηιέο.
Γεχηεξν ην νπνίν πξέπεη λα απνθχγεη θαη πάσ ζρεδ φλ άξζξν άξζξν αιιά ζα είκαη θνκβηθφο, είλ αη λα κεηεμειηρζ εί ζε κ ηα ινγηθή
πηζηνπνη ήζεσλ γελ ηθψο φρη κ φλν γηα ιφγνπο πν ιηηηθήο αιιά γηαηί αλ
μερεηιψ ζεηο κηα ηέηνηα δηαδηθα ζία δελ ππάξρεη θαλέλ αο ιφγνο κεηά
απφ δέθα ρξφλ ηα λα έξζεη θαη λα ζν π πεη έλαο θαληαζηηθφο Τπνπξγφο
φηη α πηφ κπνξεί λα κνπ ην θάλεη θαη ε TI F, κπνξ εί λα κ νπ ην θάλεη θαη
ε HEL LAS C ERT θαη ε PEOPL E CE RT θαη ν Μήηζνο Cert.
Άξα αθφκ ε θαη πν ιηηηθά λα ην πάξεηο θαη ηερλν θξαηηθά θαη δελ
ζεο θαη δ ελ ζε ζπκ θέξ εη. Α πηφ είλαη γεληθφ; ρη. Παξά δεηγκα, απηή ηε
ζηηγκ ή έλαο Μ ερα ληθφο ηνπ Σ.Δ.Η. έ ρεη, λα πσ γηα ην δηθφ κ νπ ην
ζηλάθη ηνπο Μ εραλ νιφγν πο, ζηελ πελ ηαεηία πάλσ πεξίπ νπ ην 80% ησλ
επαγγεικαηηθψλ δ ηθαησκάησλ ελφο Μ εραλν ιφγνπ έρεη ηειεηψζεη ην
πνιπηερλ είν. Πψο ;
Διέσ Θενχ γηαηί ηειείσζε ην Σ.Δ.Η., θακία
δηαδηθαζία.
Καη λνκίδσ φηη απηφο είλαη έλαο πνιχ ζν βαξφο ιφγν ο γηα λα
ζπδ εηήζν πκ ε ζπλν ιηθά γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξ ην θαη φρη γηα ηα
έζνδα.
Σν βα ζηθφ ηεξ ν είλαη ινηπφλ λα δηαζθαιίζνπκ ε ηηο
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πξνδηαγξαθέο, απηφ πνπ παξαδίδνπκε ζηελ θνηλσλία γηα ηί δελ είκα ζηε
απην θπείο ηδηφ ηεηεο, δελ ππάξρν πκ ε γηαηί πξέπεη λ α ππάξρνπκε,
ππάξρνπκ ε γηαηί π ξέπεη λα παξαδίδν πκε.
Καη πξνθαλψο λνκ ίδσ φηη θαη γηα απηνχο πνπ έρν πλ ελζηάζεηο ζε
ζρέζε κ ε ηνλ Σ ερληθφ θφζκ ν κπνξ νχκε λα βάιν πκε θαη έλα απιφ
εξψηεκα θχξηε Τ πνπξγέ. Κάλσ κηα δνπιεηά γηα 100 επξψ, ν θνο
Καηξνχγ θαινο ζέιεη ηα 38, απφ έλαλ απφθνηην ηνπ Σ.Δ. Η. ζέιεη ηα 27.
Πνηνο είλαη αληαγ σληζηηθφο; Δ ίλαη ζπλ ηαγκαηηθά νξζ φ; Μάιινλ φρη.
Καη γηα ην 38 δελ αζρνιν χκαη γηαηί ν Νίθνο ην έβαιε. Γειαδ ή απηφ ην
κέηξν αλαινγηθφηεηαο είλαη ιίγν γ ην -γην. Αλαινγηθφ είλαη θαη ην
100% αιιά είλαη 1 00%. Καη ην ιέσ πάξα πνιχ επγ εληθά, ν λφκνο ηνπ
θ. Καηξ νχγ θαιν π είλαη έλαο άζιηνο λφ κνο.
Γεχηεξν, ηψξα ζ α ζε πάσ ζηα δηθά ζν π Υξ ήζην θίιε κν π.
πδεην χζακε φ ηη πξέπεη λα απνθηήζν πκε σο Σερληθφ Δπ ηκειεηήξην κηα
εζληθή ρσξνηα μηθή γεληθφηεξα πνιηηηθή ε νπνία λα εμεηδηθεχεηαη θαη
ζε πεξη θεξ εηαθά ζρήκα ηα. Πξνζπα ζήζακε λα ην θά λνπκε δ ελ ην
θαηαθέξακε. Υξν ληθά ελλν ψ.
Υξεηάδεηαη ην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηήξ ην έλα εζ ληθφ πεξηθεξ εηαθφ
ζρεδηαζκ φ θαη ρ ξεηάδεηαη έλα  πκβνχιην λα ην πινπνηεί α πηφ.
Πξφβιεκα δελ είλ αη ηα 17 πεξηθεξεηαθά ηνπ Σ.Δ.Δ. Π ξφβιεκα είλαη
φηη ην έλα Π εξηθεξ εηαθφ έρεη άιιε άπνςε γηα ηελ εθηξνπή ην π
Αρειψνπ απφ ην άιιν νπνπ έηζη θαη αιιηψο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
πεξηθέξεηα. Απηφ είλαη πξφβιεκα, φ ρη αλ έρνπκε 17 θα η πξνθαλψο δελ
κπνξεί λα έρνπκε 13 γηαηί αιιηψο θίιε κνπ Γηψξγν ζέισ λα βξεηο έλαλ
Αζελαίν λα ζπλελλ νεζείηε. 7 ν , 8 ν , εχθνιν ζα είλαη.
Λνηπφλ, άξα ρξεηαδφκαζηε φξγαλα ζρεδηαζκν χ ηα νπνία λα
θάλνπλ απηφ πν π ρξεηάδεηαη ην Σ. Δ.Δ., ηη; Να είλ αη δπν βήκα ηα
κπξνζηά. Πσο θιείλεη α πηφ; Υξεηάδεηαη έλαο 5εηήο ζρεδηαζκ φο ν
νπνίνο ζα πεξλάεη ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ην π Σ. Δ.Δ. θαη ησλ
ππνπξγ είσλ κε ηα νπνία έρεη ζπλ εξγα ζία βάζεη ην π νπνίνπ ζρεδ ηαζκν χ
ζα ιχλ εη θαη ην θνκκάηη ην ζηξαηεγηθφ θαη ην νηθν λνκηθφ θαη ζα
μεπεξλάεη θαη ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα έλζελ - θείζ ελ.
Απηφ ζεκαίλεη ζηξ αηεγηθφο ζρ εδηαζκ φο ν νπνίνο ν πζηα ζηηθά δελ
ελζσκα ηψλεηαη θαη δελ εγ θισβίδεηαη ζε θφκκαηα θαη παξαηάμεηο.
Κιείλ σ γηαηί λνκίδ σ φ ηη κίιεζα ιίγν παξαπάλσ απφ φζν πξέπεη,
κε ηε δηαδηθαζία εθινγ ήο.
Γελ ζέιν πκε ηνλ βπδα ληηληζκφ αιιά
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δπζηπρ ψο ην ιέσ θαη γηα απην χο πν π έρνπλ απηή ηελ άπνςε φρη γηα ηί
ηε κέκ θνκαη α ιιά δηαθσλψ, ςάρλνπκε λα βξν χκ ε ηνλ Παιαηνιφγν.
ηαλ πξνζπαζείο λα εθιείςεη ν β πδαλ ηηληζκφο α ιιά ςάρλεηο ηνλ έλαλ,
ηνλ Παιαην ιφγν δ ελ ζα εθιείςεη ν βπδαληηληζκφο γηα ηί Παιαην ιφγνο
ζα είλαη.
Άξα ηη ρξεηάδεζαη; Έλα ζρήκα πν π ζα είλαη ε Γηνηθνχζα ην π
Δπηκειεηεξίν π πν π ζα ινγνδν ηεί θαη κεηά εθιν γή πξνεδξ είν π
ηαπηφρξνλ ε κε πν ιηηηθή δ έζκ επζε.
Θα ζαο πσ θαη θάηη εηιηθξηλά γηαηί εκείο ην θαηαζέζακ ε απηφ σο
άπνςε, ε αξρηθή πξνζπάζεηα ήηαλ λα πξνζπαζήζνπκ ε λα βξνχκε ελ
πάζεη πεξηπηψζεη έλα ζρήκα πνπ λα εθιέγεη ην πξνεδξ είν. Α πηφ φκ σο
καζεκαηηθά δελ κα ο έβγαηλε. Αλ θάπνηνο έρ εη έλαλ θαιχ ηεξν δηαβ ήηε
λα ην ζπδ εηήζν πκ ε, δελ καο έβγαηλ ε ην λ νχκ εξν πσο ζα εθιέμεη θαη
κηα Γηνη θνχζα ε ν πνία φκσο νπζηαζηηθά δ ελ ζα είλαη λα ην πσ έηζη
βνξεην θνξ εάηηθε. Γειαδή ζα έρεη ζην πο 8 ζην πο 10 απφ έλα
ζπγ θεθξηκέλ ν κπιν θ θαη α πηφ ήηαλ ην πξφβιεκα ηερλ ηθά .
Άξα εθινγ ή Γηνηθνχζαο απφ ηε βάζε, ίδξπζε λνκαξρηαθψλ ζηελ
Αηηη θή θαη φρη Πεξηθεξ εηαθν χ ηκ ήκ αηνο πξνθαλψο, 5 αληίζηνηρα κε
ηνπο ηνκ είο πεξ ίπνπ ησλ αληηπ εξ ηθεξ εηαξρψλ ησλ ρσξηθψλ ηεο
πεξηθέξεηαο Α ηηηθήο.
Καη πεξηθεξεηα θή ν ιν θιήξ σζε κ έζα απφ
επηζηεκνληθφ έξγν κε απηά πνπ είπακε.
Καη λα θιείζσ θάηη κε ην αζθαιηζηηθφ. Φίιε κνπ Υξ ήζην, είλαη
αιήζεηα φηη θάπνηνο ν νπνίνο είρε ρακειφ ηεξα εηζνδ ήκαηα ηππηθά,
νλνκαζηη θά ειαθξ χλεηαη. Α πηφο φκ σο δελ ζα ζν π ηα π ιήξ σλε έηζη θαη
αιιηψο γηαηί δελ κ πνξνχζε. Γειαδή αλ ηνπ πε ηο φ ηη ζέισ 300 ή ζέισ
200 ζα ζνπ ηα ρ ξσζην χζε έηζη θα η αιιηψο, απιά κ εηψλεηο ηη ζνπ
ρξσζηά εη
Απηφ ην πξφβιεκ α βέβαηα ιχλεηαη θαη κε ηα 500 επξψ, γηαηί
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ απφ ην Μάην ζα πάκε ζε επίπεδν 500 επξ ψ
άξα δειαδή είλαη κηάκηζε δφ ζε ΔΦ ΚΑ λα ην πσ έηζη ρνληξηθά γηα
απην χο πνπ είλαη ζηε κεζαία ηάμε απηή ηελ πεξ ίθεκ ε πνπ θάπνηνη
απνθαζίζαλε φηη είλαη πξνβιεκα ηηθή, νπζηα ζηηθά κε δπν δφζεηο ΔΦΚΑ
παο θαηεπζ είαλ Κ ΔΑΟ. Άξα θαη απηνί πνπ ειαθξ χλζεθαλ πάιη δ πν
δφζεηο ζα ηηο έρνπλ ζίγνπξα. Καη 25 7 λα ε ίλαη ην πφζα ρξσζηάλε, πσο
είλαη ην θα ηψηεξν πνπ είλαη ζηελ αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, ζε δπν
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κήλεο δ ελ ζα έρν πλ δπν ΔΦΚ Α νη άλζ ξσπνη; Άξα φιν η κ αδί ζην ΚΔΑ Ο,
αθεληη θά θαη δνχινη, νχινη.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ. Ο Θεφ θξαζηνο Βακβν πξέιιεο.
Κος ΒΑΜΒ ΟΤΡΔ ΛΛ Ζ:
Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ακ θηληα ιεχηεθα ε α ιήζ εηα είλαη ιίγν αλ
ζα έπξεπε λα κηιήζσ, λα παξέκβ σ. Παξφια α πηά , αθξηβψο γηαηί ζα
πξέπεη λα ππ εξαζπηζην χκε ην ζ εζκ φ ην π Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π
απνθάζηζα λα παξέκβσ.
Θεζκηθφ πιαίζην Σ.Δ.Δ. Αλαγθαία ε αιιαγή θαη ε ηξνπνπνίεζή
ηνπ, δελ κπνξ εί ζε ηίπνηα λα αληαπν θξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ
θιάδν π. Γελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηε ζεκεξηλ ή ζπγθπξία, είλαη
αλαρξνληζηηθφ θα η πξνθαλψο έρ εη θαη πνιιέο αλ ηηδεκ νθξα ηηθέο
απνιήμεηο.
Θα έρεηε δηαβά ζεη ήδε ζην θείκελ ν πνπ κν ηξά ζηεθε ηελ ψξα πνπ
κίιαγε ν Νίθνο ν Αλδξ εδάθεο πξνεγν πκέλ σο, ε Ρηδ νζπαζηηθή
Πξσηνβ νπιία Μ ερ αληθψλ θα ηέζ εζε έγθαηξα ηηο πξνηά ζεηο ηεο απφ ην
θαιν θαίξη θαη ζπκκεηείρε ζηε δηα δηθαζία ησλ δ πκ ψζεσλ γηα ην
ζπγ θεθξηκέλ ν δήηεκα.
Γξήγνξα φκ σο φιν η αληηιεθζ ήθακ ε φ ηη απηή ε δηαδηθα ζία ήηαλ
κηα πξνζρ εκαηηθή δηαδηθαζία. Θα π άσ ζε ιίγν ζην θνκκάηη ην π πσο
εμειίρζ εθε θαη γηαηί θηάζακε σο εδψ ζήκεξα. Καη ζ α αηηηνινγ ήζσ
επαξθψο ζεσξψ ηε δηθή καο ζηά ζε ζήκεξα λα κ ελ ππνγ ξάςνπκε γηα ηε
δηαπίζησζε απαξηίαο.
Θα κείλσ πξψηα ζ ην εμήο, εκ είο θαηαζέζακε κηα ζεηξά απφ
πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα ηξίπηπρν, ηεηξάπηπρν. Γεκνθξα ηία,
αμηνθξαηία, δηαθά λεηα θαη απνηειεζκαηηθφ ηεηα. Οη πξ νηάζεηο καο αλ
ζέιεηε πεγάδνπλ αθξηβψο απφ ηε ζεκ εξηλ ή εηθφλα ηνπ Σερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π.
Πνηα είλ αη ε ζεκ εξηλή θαηάζηαζε ζην Σ ερληθφ Δπηκ ειεηήξην;
Βηψλν πκε ηα ηειεπηαία ρξφληα θα η θπξίσο ζηελ πξφζθαηε, ζηελ
ηειεπηαία ζ εηεία ηψξα απφ ην ’1 7 θα η κεηά ζε πιήξε εμέιημε έλα πνιχ
ζπγ θεθξηκέλ ν
θαηλφκελν.
Γηαξ θήο
παξάθακςε
δηαδηθαζηψλ
δεκν θξαηηθψλ, κηα Γηνηθ ν χζα επηηξνπή ρσξίο νπζηαζηηθφ ξφιν θαη
ρσξίο ν πζηα ζηηθή ζπδ ήηεζε, ηνλ πξφ εδξν ην π Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π
λα θξχβ εηαη θαη λα κηιάεη ηειεπηαίνο ρσξίο λα βγάδεη κπ ξνζηά ζέζεηο.
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Σελ Πξ φεδξν, ηε ζπλάδειθν ηελ Σψληα πνπ ηελ εθηηκψ
ηδηαηηέξ σο θαη ηελ εθηηκν χκε φ ινη λνκίδσ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηα
ρξφληα ηεο παξνπζίαο ηεο θαη ηεο ζπκκ εην ρήο ηεο ζην Σ ερληθφ
Δπηκειεηήξην θαη φρη κφλν, λα βάδεη κπξνζηά κ ε έλαλ εηζηζειηζκφ
πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξ ψζν πλ ηε ζπλαίλεζε ή λα
δεκην πξγήζν πλ φξ νπο ζπλαίλεζε ο ζην ψκα.
Καη ηε δεχηεξ ε δχλακε ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα βγαίλεη απιά
θαη λα ζηεξίδ εη απηφ πνπ ιέεη ν Πξ φεδξνο ηεο Αληηπξ νζσπείαο. Μηα
ηνπνζέηεζε πξνεγνπκέλ σο θαη δπν ηνπνζεηήζεηο πξνεγν πκέλσο νη
νπνίεο ήηαλ δεθάιεπηεο θαη δελ έιεγαλ ηίπνηα επί ηεο ν πζίαο. Ή ην
πνιχ-πν ιχ απαληνχζαλ ζηνλ Τπ νπξγφ ν νπνίνο ήηαλ ζηελ
πξνεγνχκ ελ ε θάζε καδί ηνπο ζηελ παξάηαμε θαη ηψξ α επεηδή έθπγε
πξέπεη λα … θαη ιίγν γηα λα πνχκε θάηη.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θηά ζακε ζην ζήκεξα ινηπφλ. Δδψ πέξα, κηα
δηαδηθαζία ρσξίο δ ηαβνχιεπ ζε επαξθή, έγηλα δέθηεο απφ πεξηθεξ εηαθά
ηκήκα ηα απφ ηηο αληηπξνζσπείεο ηειεθσλ εκάησλ, πξφεδξνη ηψξα
εθιεγκ έλνη ζπλάδειθνη, λα κν π ιέλε ηη γίλ εηαη κε ηε δηαβνχιεπζε;
Γελ έρ νπκ ε θακία εηθφλα γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην. Γηαηί κηιάκε ηψξα ,
γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην . Μηιάκε γηα ην πιαίζην ζπδ ήηεζεο πνπ ζα
αθνξά ηε ιεηηνπξγ ία ηνπ Σερληθν χ Δπ ηκειεηεξίνπ.
Σα πεξηθεξ εηαθά φξγαλα δελ έρν πλ εηθφλα, ν η παξαηάμεηο δελ
έρνπλ εηθφλα ηη γίλεηαη εδψ πέξα;
Καη εξρφκαζηε ζην ζήκεξα.
Καιεί ηε κ ηα ζπλ εδ ξίαζε ζήκ εξα ε νπνία ζχκ θσλα κ ε ην άξζξν 1 ην π
θαλνληζκν χ ηεο Α ληηπξνζσπ είαο, ην λ έρσ εδψ πέξα γ ηαηί φπσο είπα
θαη ζηε Γηνηθνχζα πνπ είρα πάεη πξηλ απφ δπν εβδν κάδεο αλ κε ηη
άιιν κε α πηή ηε ζεηεία ζα κάζνπκε απέμσ ηνλ θαλνληζκφ ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
χκθσλα κε ην άξ ζξν 1 δελ κπνξεί λα είλαη εηδηθή, εηδηθή είλαη
κφλν ε πξψηε ζπλ εδξίαζε.  χκθσλα κε ην άξζξν 3 ε Αληηπξνζσπεία
κπνξεί λα είλαη είηε ηα θηηθή είηε έθηαθηε. Ζ πξφ ζθιεζε απηή δελ ιέεη
νχηε ηαθηηθή ν χηε έθηα θηε.  χκθσλα κε ην άξζξν 4 ε εκ εξήζηα
δηάηαμε πεξηιακβά λεη ππνρξ εσηηθά ζαλ πξψην ζέκα ηηο αλαθνηλψζεηο
ηνπ πξν εδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπ είαο θαη ζαλ δεχηεξν ηελ ελ εκέξ σζε ζπδ ήηεζε γηα ηε Γηνηθν χζα Δπηηξνπή.
Νφκνο 1486/ 1984 άξζξν 7, ν λφκ νο απηφο ιέεη κ έζα φηη ν η
ζπδ εηήζεηο ηεο Αληηπξνζσπείαο είλαη δεκφζηεο.  εκαίλεη φ ηη ε
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πξφζβαζε εί λαη ειεχζ εξε ζε απηέο κ ε θπζηθή παξνπζία, απηφ ιέεη ν
λφκνο. Γελ έρν πκ ε ζεζπίζεη αθφκα ηηο ζπλ εδξηάζεηο κε ηειεκαληηθή.
ην επί ηεο ν πζίαο , εξρφκαζηε ινηπφ λ ζήκεξα ζε κηα ζπλεδξία ζε
ε νπνία είλαη αληηθαηα ζηαηηθή, ζε κηα ζπλ εδ ξίαζε ε νπνία
εθκ εηα ιιεχεηαη ζ εζκνχο κ ε έλαλ ηξ φπν γηαηί γηα λα κπεη θαλείο ζηε
Βνπιή
πξέπεη
λα
έρεη
δηαπίζηεπζε.
Καη
θα ινχκα ζηε
λα
λνκηκνπνηήζν πκε α πηή ηε δηαδηθαζία;
ρη ζπλάδ ειθνη. Δκείο απηφ πνπ θάλακε ζήκεξα κ ε ηε κ ε
ππνγξαθή καο ήηαλ αθξηβ ψο λα πξνζηα ηεχζν πκ ε ην Σερλ ηθφ
Δπηκειεη ήξην γηα ηί πξέπεη λα ζηακαηήζεη εδψ ε νπνηαδήπν ηε
αλάγλσζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ην π
θαλνληζκν χ. Α πηφ πξάμακε, ηελ πξνεγν χκελ ε θνξά ήκαζηαλ ζηε
δηαδηθαζία κ έζα. πλάδειθε, ζε παξαθαιψ πνιχ δ ελ ζε δηέθνςα.
Λνηπφλ, ελ πάζε π εξηπηψζ εη, α πηφ θάλακε ζήκ εξα. Βέβαηα ζηε
ζεκ εξηλ ή δηαδηθαζία αηζζάλνκαη δηαξθψο, έρσ ηελ αίζζεζε δηαξθψο
φηη είκαη ζε ιάζν ο αίζνπζα. Ξεθηλ ήζακε λα γίλεη κηα ζπλ εδξίαζε ε
νπνία δελ είρ ε απαξηία κ ε αληηθαηα ζηαηηθή πξφζθιεζε.  ηε ζπλέρ εηα
απηφ π ήγε λα πάξ εη ην δξ φκν ην ζσζηφ ηεο δηαβν χιεπζεο κ ε ηνπο
θνξείο ησλ Μ ερα ληθψλ φρη φκσο φ ινπο γηα ηί θάπνην η θφπεθαλ θαη
θαηαιήμακε λα κεηαηξαπεί ζε κ ηα δηαδηθαζία εξ σηήζεσλ ζηνλ
Τπνπξγφ.
Ο Τπνπξγφο δ ελ ήξζε εδ ψ πέξα γηα λα ηνπ θάλν πκε εξ σηήζεηο.
Δίλαη επνπηεχσλ θνξέαο ζε κ ηα δηα βνχιεπζε πνπ αθν ξά ηελ αιιαγ ή
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Μπνξ εί λα έρεη λα ηνπ πεη ν θαζέλαο πνιιά
πξάγκαηα, κπνξεί λα έρσ θαη εγψ λα ηνπ πσ πνιιά πξάγκαηα ηνπ
Υξήζην π, δελ λνκίδσ φκσο φηη ε δηαδηθαζία εθδήισζεο πνπ θάλνπκε
ζήκ εξα εδ ψ πέξα είλαη κηα εθδ ήισ ζε ε νπνία είλαη εξσηαπαληήζεηο κε
ηνλ Τπν πξγφ, είλαη γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην.
Δπφκελα β ήκαηα, θαθψο θηάζακε σο εδψ. Σ η λα θάλν πκε ηψξα,
κπνξνχκε φκ σο λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε θαη ηηο ειιείςεηο ηεο κέρξη
ηψξα ζπδήηεζεο θαη λα πάκε παξαθάησ. Π ψο ζα πάκε παξαθ άησ;  ηελ
αζηηθή δεκν θξαηία ηνπιάρηζηνλ πν π ππνηίζεηαη φηη έρ νπκε θαη ζηνπο
ζεζκν χο ηεο α πηφ πνπ δηα ζθαιίδεη ηε ζπλ χπαξμε θαη ηεο ζρ έζεο
κεηαμχ ησλ ζπκβ αιιφκ ελσλ κ εξψλ , είλαη νη θνηλά ζπκ θσλ εκ έλεο
δηαδηθαζίεο. Άξα ινηπφλ λα αθν ινπζήζν πκε ηηο θνηλά ζπκ θσλ ε κέλ εο
δηαδηθαζίεο.
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Πνηεο είλαη α πηέο; Δίλαη απηφο ν θαλνληζκφο. Δίλαη δ ηαδηθαζίεο
πνπ ππάξρνπλ κ έρ ξη ηψξα. Δπεηδ ή ην νηθνδφκ εκα δελ πάεη θαιά, ην
θαξάβη πάεη ζηα βξάρηα θαη πξέπεη θάπνηα ζηηγκ ή λα ην
εθζπγρξνλίζν πκε θαη λα ην βάιν πκε ζε κηα δηαδηθα ζία λ α κπνξέζεη λα
αληεπεμέιζ εη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλα δέιθσλ καο, επεηδ ή απαηηείηαη ε
δεκν θξαηία θαη ζπλαηλέζεηο εκ είο έγ θαηξα πάιη είρακ ε θαηαζέζεη απφ
ηελ πξν εγν χκελ ε θνξά νδηθφ ράξ ηε.
Να πάκε κε επξείεο κε ζπλαηλ έζεηο, δειαδ ή κ ε πιεηνς εθίεο 2/ 3
άζρεηα αλ είλ αη ζεζπηζκέλν ή φρ η ζην λ θαλνληζκφ καο, ππάξρεη ε θαιή
πξαθηηθή ζε φιεο ηηο δεκνθξα ηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ απμεκ έλσλ
πιεηνς εθηψλ. Δζηκηθά κπνξν χκε θαη εκείο λα ηελ πινπνηήζνπκ ε. Σν
ζέκα είλαη λα ην ζέινπκ ε.
Να πάκε ινηπφλ κ ε επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο θαη πάλσ ζηα ζέκαηα
ηα νπνία κπνξνχκ ε λα ζπκ θσλ ήζν πκε. Ο ηξφπνο ππάξρεη. Έλα πνιχ
θαπηφ ζέκα φπσο ην δήηεκα ησλ επαγ γεικαηηθψλ δ ηθαησκάησλ άζρεηα
αλ κπνξεί λα δ ηαθσλείο ή ν ηηδ ήπνηε θαη δ ηαθνξ εηηθέο ηνπνζεηήζεηο,
ζην ζ έκα απηφ έγηλε κηα δηαβν χιεπζε πνπ θξάηεζε ελ ά κηζε έσο δ χν
ρξφληα θαη ηειηθά ςεθίζηεθε κ ε επξεία π ιεηνς εθία απφ ηελ
Αληηπξνζσπεία ρσξίο λα κπεη, λα ηεζεί ζέκα θαθήο δηαδηθαζίαο απφ ην
ψκα, έλα θείκ ελν ην νπνίν άζρεηα αλ δηαθσλεί θαλείο ή φρη…
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Οιν θιήξσζε.
Κος ΒΑΜΒ ΟΤΡΔ ΛΛΖ:
Οιν θιεξψλσ, ε ηειεπηαία κ νπ θν πβ έληα είλαη απηή Σψληα. Άζρ εηα αλ
δηαθσλεί ή ζπκθσλεί θαλ είο είλαη έλ α θείκ ελν ην νπνίν 95 ρξφληα κ εηά
γηα πξψηε θνξά αληηκεησπίδ εη ζπλν ιηθά ηα δ ηθαηψκαηα ησλ
Μεραλη θψλ θαη ηα βάδεη ζε έλα ραξ ηί θαη βάδεη έλα πιαίζην, ην νπνίν
πιαίζην αλα γλσξίδεη σο βαζηθή πεγή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνλ ηίηιν, ηνλ
5εηή εληαίν θαη αδηάζπαζην ηίηιν ζπνπδψλ, ην δίπισκα ην π
κεραληθν χ.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε Θεφ θξαζηε, ν ζπλάδ ειθνο Γηαλλφπν πινο.
Κος ΓΗΑΝΝΟ ΠΟΤ ΛΟ:
Θα είκαη πάξα πνιχ ζχλ ηνκνο θαη εμα ηηίαο ηεο πεξαζκέλεο ψξαο θαη
εμαηηίαο ηνπ γ εγνλφηνο φ ηη ε ζπγθεθξηκέλ ε δηαδηθαζία θιήζεθε
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παξαηχπσο φπσο επαλεηιεκκέλ σο α λαθέξζεθε σο ζπλεδξίαζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
Δπηρεηξήζ εθε λα μεθηλ ήζεη κε ζπγθεθξηκέλν πο φξνπο θαη επηπρψο
είκαη ζηε θά ζε πν π ζπδεηάκε απιψο. Θα πσ κφλν επηγξακκαηηθά φηη
εκείο είρακ ε πεη θαη ζα ην επαλαθέξνπκε φ ηη δελ γίλ εηαη κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία λα γίλεη ρσξίο επαξθή ελ εκέξ σζε ησλ πεξηθεξ εηαθψλ, κ ε
απαγφξεπζε εηζφδ νπ ρσξίο λα έρνπκ ε ζπιιφγν πο, ην πο επηζηεκνληθν χο
ζπιιφγν πο ησλ Μεραλη θψλ ή ηα ζσκα ηεία ην πο λα κπνξνχλ λα
ζπκκ εηέρν πλ αλνηρ ηά.
Δπίζεο ζέιν πκε λα ηνλίζν πκε φ ηη ην εθινγηθφ δήηεκα πνπ
θαίλεηαη λα δεκην πξγεί εδψ ελ ηάζεηο είλαη ην επηζηέγαζκα γηα λα
κπνξέζν πλ λα εθαξκνζην χλ νη άιινη δπν άμνλ εο θαη απηφ ην ιέκ ε
γηαηί φλησο εδψ κ άιινλ ππάξρνπλ θαη κέζα ζηηο κεγά ιεο παξαηάμεηο
πξνζηξηβ έο θαη γηα απηφ πξνρσξάεη π ην αξγά ε δηαδηθαζία απφ φηη ζα
ην ζέια ηε φζνλ αθνξά ην εθινγηθφ δήηεκα. Αιιά απηφ έξρεηαη κφλν
γηα λα απαληήζεη ζηα ππφινηπα.
Αλ κπαίλακε ζε κηα πξαγκαηηθή θνπβέλ ηα πνπ ζα έπξεπε λα
πξνεγεζ εί κε άιιν πο φξνπο θαη φρη λ α επηρεηξεί λα ελ ζσκαηψζεη, ζηελ
θελ ηξηθή πνιηηηθή απηφ ιέγεηαη ζεζκ νπνίεζε ην π λεν θηιειεπζεξηζκν χ,
δειαδ ή φ ηη παο ζε έλα ζχλ ηαγ κα, ζε έλα θείκ ελν πν π είλαη
θαλνληζηηθφ θαη βάδεηο δηαηάμεηο νη νπνίεο είλαη πην αθξαίεο θαη
αθνξνχλ κε θαλνληζηηθά δεηήκα ηα.
Αιιά εδψ πέξα έρν πκε λα ζπδ εηήζν πκε γηα απηά. Θα ζπδεηάγακε
ινηπφλ αλ ζ έιαηε λα γίλεη θν πβ έλ ηα επί δ εηεκά ησλ πνπ ππάξρεη
ζπκ θσλία κπνξ εί λα ζπδεηάγακε ηα δηθαηψκαηα ηεο ΔΜΦΔ πνπ
κπήθε πξηλ θαη λα δηαθσλν χζα εγ ψ κε ηνλ θαζ εγεηή κνπ πν π έθπγε,
ηνλ θνζκ ήηνξα ηεο ρνιήο Π νιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη λ α ζπκ θσλν χζα
πεξηζζφ ηεξ ν κ ε ην λ θνζκήηνξα ηεο  ΔΜΦΔ γηα ην πψο απνδίδνληαη ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.
Αιιά ζα ζπδ εηάγ ακε θαη άιια, ζα ζπδεηάγακε γηα απηφ πνπ
ιάζνο θαηά η ελ εθηίκ εζή καο θαη ηε δηθή κνπ πξ νζσπηθά είπε
πξνεγνπκ έλσο ν Γηάλλεο ν Κ πξηαθφπ νπινο φηη πξ έπεη λ α ππάξρεη θαη
εθεί ππξακίδα γηαηί θαηά ηε δηθή καο εθηίκεζε δελ απν ξξέεη απφ ηελ
επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφ ηεηα ή α πφ θάπνην ηέηνην δεδνκ έλν φ ηη
πξέπεη λα ππάξρν πλ ζρνιέο πνπ είλαη Σ.Δ.Η. θαη ά ιιεο πν π δελ είλαη.
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Ζ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε είλαη κάιινλ εληαία θαη επίζεο
δπζηπρ ψο πιένλ ζήκεξα α πηφ ην απνδεηθλ χεη θαη ε ίδηα ε αγνξά φ ηαλ
ζηα κεγάια εξγν ηά μηα γηα παξάδεηγκα ηεο Λπξηθήο ή ην π Αζηέξα ζηελ
παξαιία ην θαηλν χξγην, έρεηο Μ εραληθν χο δηπισκα ηνχρνπο νη νπνίνη
δνπιεχνπλ κ ε 500 επξψ φπσο δνπιεχαλε νη ηνπνγξάθνη ζηε Λπξηθή
500 επξψ 7 κέξ εο ηελ εβδνκάδα 12σξα ή κε 800 επξ ψ φπσο δνπιεχνπλ
ηψξα ζηνλ Άθηνξα θάησ ζηνλ Α ζηέξ α 11σξα θαη άββαηα θαη πνιιέο
θνξέο θαη Κ πξ ηαθέο. Απηφ ήδ ε δηα κνξθψλ εη δηαηξ έζεηο θαη είλαη ε
δηαδηθαζία ηεο αγν ξάο πνπ ηηο δηακνξ θψλεη θαη φρη ην π ηπρίν ην π θάζε
απνθνίην π ή θάζε εξγαδνκέλν π.
πσο επίζεο γηα ην γεγνλφο φηη απηφ πνπ επηρ εηξείηαη λα
πξνσζεζεί είλαη ζην άιιν θνκκάηη γηαηί απηφ ήηαλ α πηφ πνπ βάδεηε
γηα ηε δη εχξπλ ζε, γηα ην ξφ ιν ηνπ Σ. Δ.Δ. σο επηζηεκνληθνχ ζπκβν χιν π
ηεο πνιηηείαο, γηα ηηο εμεηά ζεηο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ είδακ ε φ ιν
ην πξνεγν χκελ ν δ ηάζηεκα θαη επηρ εηξείηαη λα δν χκε θαη ην επφκελν
δηάζηεκα.
Καη πνπ πάκε ζε έλα γεληθεπ κέλν κ νλ ηέιν ην νπνίν
δπζηπρ ψο ελ ηζρ χεηαη θαη απφ ην φ ηη ζην παξειζφλ δεκηνπξγ ήζεθαλ
πάξα πνιιέο ζρν ιέο ρσξ ίο αληηθείκελν ηηο νπνίεο ζπδεηήζακε θαη
ζήκ εξα ζε έλα βαζ κφ.
Δπίζεο αλ ζ έιαηε λα πξνρσξάλε πην γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο πνπ
ληψζακε εκείο φηη ζαο θφθη εη, ζα κπνξνχζαηε πξψηα λα
ζεζκνζεηήζεηε ηελ θαλνληθή αλαινγηθφηεηα ζηε Γηνηθν χζα Δπηηξνπ ή,
δειαδ ή λα κελ κπνξεί λα ζπάλε ηα ςεθνδ έιηηα κφλν λα ελψλνληαη
ζηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο ηεο Γηνηθν χζαο Δπηηξν πήο, απηφ γηα
παξάδεηγκα αλ δελ θάλσ ιάζνο ηζρχεη θαη ζη ν χιινγν Αξρηηεθηφλ σλ
θαη φρη λα έρνπκ ε απηφ ην αιηζβεξίζη κε ηηο δ σδεθάδεο θιπ.
Καη αλ ζέιαηε, απηφ είλαη πξνζσπ ηθφ κν π εξ ψηεκα ξεηνξ ηθφ
πεξηζζφ ηεξ ν, αλ ζέιαηε φλ ησο λα πεγαίλνπλ πην γξήγνξα νη
δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαηε ηηο εθινγέο γηα ηηο δέθα ζέζεηο η ν π
πξνεδξείν π ηεο Α ληηπξνζσπ είαο θαη ηεο Γηνηθνχζαο ζα ηηο θάλαηε
ηαπηφρξνλα. Αιιά αλ ηηο θάλαηε ηαπηφρξνλα δελ ζα κπνξνχζε λα
θιείλεη ην έλα θνκ πξεκί γηα ηνλ Π ξφ εδξν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο γηα λα
έξζεη ην επφκ ελν γ ηα ηνλ αληηπξφ εδξν κεηά, γηα ηνλ γξα κκαηέα θι π.
Οπφηε πξ έπεη λα ζπλερίζν πλ λα έξρν ληαη κε ηε ζεηξά θαη άξα ν
ρξφλνο λα είλαη πνιχ πεξηζζφ ηεξνο θαη λα θάλακε 4 αληηπξνζσπ είεο ή
3 λα θάλνπκε λα βγάινπκ ε. Απιά δελ ζαο αθνξνχλ απηά, ζαο αθνξνχλ
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απηά πνπ έρ νπκ ε αλαθέξεη θαη ζηηο αλαθνηλψζεηο καο θαη αλέ θεξαλ
πνιινί πξν εγν χκελνη ζπλάδειθνη θα η έλαο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα
ηα ζσξαθίδεη θαη έλαο ηξφπνο ιεηην πξγίαο πνπ δηαθαίλεηαη δπζηπρψο
πνιχ πην έλ ηνλα ζηελ παξνχζα ζεηεία ηεο Αληηπξν ζσπείαο απφ φηη
ζηηο πξν εγνχκ ελεο .
πλ ην γ εγνλφο φ ηη δ ελ θαηέβεθαλ νη κ εγάιεο παξαηάμεηο κε
πξφγξακκα αιιαγήο ηνπ θαλνληζκνχ ζηηο εθινγέο θαη δ εηάλε απηφ λα
γίλεη εθ ησλ πζηέξ σλ. Γελ ζα ηα αλαπηχμσ παξαπάλσ ζα επαλέιζνπκ ε
έηζη θαη α ιιηψο.
Τζηεξφγξαθα γηα ηνπο ζπλαδέιθν πο γηαηί ν δηάινγνο πξέπεη λα
γίλεη εδ ψ κ έζα. Σξεηο αλ δ ελ θάλσ ιάζνο ζεξί ζπλεδξηάζεηο ηεο
πξνεγνχκ ελ εο ζεηείαο ηεο Αλ ηηπξν ζσπείαο είραλ α θπξ σζεί ιφγσ
πξαγκαηηθήο έιιεηςεο απαξηίαο. Αλ δελ θάλσ ιάζνο, λ α κε δηνξζψζεη
ν πξνεγν χκελνο Π ξφεδξνο.
Σφηε δ ελ είρε δηα καξηπξ εζεί θαλείο πιελ ησλ παξηζηακέλσλ.
Αθν χσ ζήκ εξα φηη αθπξ ψλεηαη θιπ. ήκεξα ζα κπ νξνχζαλ, ήηαλ
πνιηηη θή ε ζηάζε ε δηθή καο λα κελ θαηακεηξεζν χκε ζηελ απαξηία
ζπλαδέιθηζζεο θα η ζπλάδειθν η θαη ζα κπνξνχζακε πνιχ απιά λα
κπνχκε, λα ππνγξάςνπκε θαη κφιηο πνχκε άξρεηαη ε ζπλεδξίαζε λα
ζεθσζν χκε λα θχγ νπκ ε, λα κείλ εη έλ αο θαη λα πεη βάδσ ζέκα απαξηίαο.
Ο ηερλη θφο ηξφπνο είλαη ην πξφβ ιεκα γηα λα ππάξμεη ε εθδηθεηηθφ ηεηα
ηνπ ζπλαδέιθν π εδψ, ζπγλψκ ε κν π δηαθεχγεη ην φλν κ ά ζαο, πνπ είπε
λα κελ πάξνπλ ηα..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Ννκίδσ φ ηη απηφ ην ζέκα δελ απνηειεί ζέκ α ζπδήηεζεο , έρεη θιείζεη.
Έρεη θιείζεη απηφ ελ ηε πξάμεη.
Κος ΓΗΑΝΝΟ ΠΟΤ ΛΟ:
Δγψ πνπ είκαη αθξ αίνο θαη νινθιεξσηηθφο, ηειεηψλσ. Λέσ ινηπφλ φ ηη
ηέηνηεο απφςεηο γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη μεθηλάλε απφ ηελ άιιε άθξ ε
ηεο Διιάδαο λα ππεξαζπίζνπλ ηελ πνιηηηθή ην πο άπν ςε θαη ελψπηνλ
ηεο..
Κος ………:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, νινθιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε.
Κος ΓΗΑΝΝΟ ΠΟΤ ΛΟ:
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Με δηα θφπηεηε, ζα κπνξνχζα λα πσ φηη ζα έπξεπε θαη ζην Μεζνιφγγη
ζηελ έμνδν λα θάηζνπλ λα π εζάλνπλ φινη θαη λα κ ελ πξ νζπαζήζν πλ λα
γιηηψ ζν πλ κεξηθνί γηαηί ν αγψλαο έρεη θφζηνο θαη πξέπ εη λα πεζάλεη ν
θφζκνο. Σα έρνπκε μαλαθνχζεη απηά. Δίλαη θφζηνο ην λ α έξρεηαη απφ
ηελ άιιε άθξ ε ηεο Διιάδαο θάζε θν ξά θαη λα είζαη πάληα παξψλ ελψ
άιινη δελ είλαη θαη έξρνληαη κφλν φ ηαλ λα γίλεη θηέζηα, παλεγχξη ή
εθινγηθή δηαδηθαζία.
Γεχηεξν πζηεξφγξ αθν επεηδ ή έγηλ ε θαη ιίγν ε ψξα ην π ππνπξγν χ.
Θα κπνξνχζε θα λείο λα ξσηήζεη πάξα πνιιά έλαλ Τπνπξγφ ηεο
ζεκ εξηλ ήο Κ πβέξλ εζεο γηα ηηο ειάρηζηεο ακνηβ έο, γηα ηελ εθαξκνγ ή
ηεο αζθά ιηζεο ηεο ηδηφηεηαο πνπ ην έρνπλ ςεθίζεη, νχηε απηφ δελ έρ εη
εθαξκν ζηεί. Γηα ηί δελ μέξσ πφ ζνη πξαγκαηηθά ζέιεηε λ α θάλεηε ρξ ήζε
απφ εδψ κέζα, πεξ ηζζφ ηεξν ν η λένη ζπλάδειθνη πν π είρ αλ γξαθηεί ζην
Σ.Δ.Δ. ην ’10 -’11 θαη πξνζπαζνχλ λα κελ πιεξψλν πλ εηζθνξ έο δελ
έρνπλ θα ηα θέξ εη λ α θάλνπλ αθφκα ρξ ήζε γηαηί δ ελ έρεη εθαξκν ζηεί.
Πνχ ζα θηάζεη ε θαηάξγ εζε ηνπ επηθν πξηθνχ ζθέινπο ηεο
ζχλ ηαμεο πν π ζηηο ηειεπηαίεο εγ θπθιίνπο θαη..
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Σψξα δελ ζαο α θνχεη φκσο.
Κος ΓΗΑΝΝΟ ΠΟΤ ΛΟ:
Γελ έρεη ζεκα ζία, γηα ηα πξαθηηθά ηα ιέ σ, δ ελ ηα ιέσ γηα ην λ
Τπνπξγφ. Γηα ην π ψο βιέπεη ην Σ.Δ.Δ . σο ζχκβ νπινο ην π θξάην πο θιπ.
ην είδακε ζηηο ζ εηείεο ην π σο Π ξνέδ ξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη άξα δελ έρν πκ ε
ηδηαίηεξ εο απνξίεο σο πξνο απηφ. Α ιιά επ εηδ ή ηα πξ νεγν χκελα πνπ
είπα ζπλδένλ ηαη κ ε θάηη πν ιχ βαζηθ φηεξν , ε πξαγκαηηθή εξ ψηεζε ζα
ήηαλ πφηε ζθνπ εχνπλ λα ςεθίζνπλ ην 4 ν κλεκφλην θαη αλ ζα ην
ςεθί ζεη θαη α πηφ γηαηί φ ια ηα ά ιια απφ απηφ απνξξένπλ νπφ ηε αλ
ςεθί ζεη ην 4 ν κλ εκφλην κεηά κηθξή ζεκαζία έρεη ηη ζα καο απαληήζεη
ζηα επηκ έξν πο.
Κος ………:
Κπξία Πξφ εδξ ε, επ ί πξνζσπηθνχ κπνξ ψ 10 δεπηεξφ ιεπ ηα;
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
ρη, φρη, ζαο παξαθαιψ δ ελ ππάξρεη πξνζσπηθφ.
Κος ……….:
Πνιχ απιά πξάγκαηα, επεηδή εκθαλ ίδνληαη ηππν ιάηξ εο εδψ πέξα λα
καο πνπλ κε πνηα δ ηαδηθαζία ζα απνδεκησζν χλ.
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Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Με ζπγρσξ είηε, δ η έθνςα εγψ πν π κε θα ηαγγέιιαλε ζπλ έρεηα; Γελ
ππάξρεη πξνζσπηθφ ζέκα. Λνηπφλ, έρνπκ ε ηνπο εμήο νκηιεηέο. αο
παξαθαιψ, ζπλάδειθε Γεκ εηξηάδ ε, ζαο παξαθαιψ.
Έρνπλ ην ιφγν ν ζπλάδειθνο Κ νηζακπαζάθεο,  ακπξάθνπ,
Πξσηνλν ηάξηνο θαη Παπαγηαλλίδεο. Κιείλεη ν θα η άινγνο. Καη
δεπηεξν ινγν χλ ν ζπλάδειθνο Τπν πξγ φο, ν ζπλάδ ειθνο Πξφεδξνο ην π
Σ.Δ.Δ. θαη ε νκ ηιν χζα.
Κος ΚΟΣΑΜ ΠΑ ΑΚΖ:
Καιεζπέξα θαη απφ εκ έλα. Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ θαη λα πσ φηη
ήκν πλ ζε απην χο πνπ δελ ππέγξαςα λ γηα ηελ απαξηία. Πηζηεχσ φηη
πξέπεη λα γ ίλεη ε ζπδήηεζε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζεσξψ φηη κεηά ην
ηέινο ηεο εκέξαο ρ αίξνκαη γηα ηελ επ ηινγή κνπ γηαηί γίλ εηαη ζπδ ήηεζε
γηα ην ζεζκηθφ πια ίζην θαη δελ έγηλε εδψ πέξα ξνλ ηέν .
Θεσξψ φ ηη κ ε απηή ηελ απφθα ζε ζπλ έβαια θαη εγψ ζην λα
αιιάμεη ην ζεζκηθφ π ιαίζην γηαηί πηζηεχσ φ ηη πξέπεη λα αιιάμεη ην
ζεζκη θφ πιαίζην αιιά πξέπεη λα πξνεγεζ εί θν πβέλ ηα. Πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ απφςεηο, πξέπεη λα αθνχζνπκε φ ιεο ηηο απφςεηο. Κάπνηεο
απφςεηο δελ ηηο έρ νπκε αθνχζεη. Γελ έρνπκ ε αθν χζεη γηα παξάδεηγκα
ηη ιέεη ε ΓΚ Μ θ αη είλαη βαζηθφ απηφ. Δίλαη πνιχ βαζηθφ.
Ζ ζεκ εξηλ ή εθδ ήισζε ζ εσξψ φηη είλ αη πνιχ ελδηαθέξν πζα, είλαη
πξσηφηππε θαη ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξφεδξν θαη ζην πξνεδξείν θαη ζε
φζνπο ηελ εκπλεχζηεθαλ θαη ηελ πινπνίεζαλ. Σηκ ήζεθε ν ξφινο ην π
Σ.Δ.Δ. κ ε ην λα κ ελ ζπδ εηήζν πκε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην απφ φινπο
ηνπο παξηζηάκελ νπο, θν ζκ ήηνξ εο, πξπηάλεηο γηαηί πξαγκαηηθά
επηθελ ηξψζ εθαλ ζην νπζηψδεο πν π ήηαλ ηα 95 ρξφληα ην π Σ.Δ.Δ .
Θα επηζθηαδφηαλ ε θν πβέλ ηα αλ κπαίλακε εδψ πέξα κφλν ζηηο
ςεθν θνξίεο ζην απφ πνχ ζα εθιέγεηαη ν Γηάλλεο ν Κνηζακπαζάθεο ή
αλ ζα εθιέγ εηαη ή δελ ζα εθιέγεηαη. Γελ ελδηα θέξ εη πν ιιν χο α πηφ. Σν
φηη ην Σ.Δ .Δ. φκσο ππάξρεη 95 ρξφληα ελδηαθέξ εη πάξα πνιιέο γεληέο,
ελδηαθέξεη θαη ηνπο επφκελν πο απφ εκάο.
Γξήγνξα -γξ ήγνξα γηα ην ξφ ιν ηνπ Σ .Δ.Δ. θαη πσο πηζ ηεχσ εγψ
ηξία πξάγκαηα, δελ ζα πσ πάιη γηα ην ξφιν ην π Σ.Δ.Δ. Πσο πηζηεχσ
φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πην απνδνηηθά ζηελ εκπέδσζε ηνπ φ ηη
είλαη ν ηερληθφο ζχκβν πινο ηεο πνιηηείαο. Γίλνλ ηαη ζε απηνχο ην πο
κήλεο πεξηθεξ εηαθά ζπλέδξ ηα απφ φηη έρ σ δ εη, λ νκίδ σ ηα ιέλ ε
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πεξηθεξεηα θά ζπλ έδξηα αλάπηπμεο, π εξηθεξεηα θήο αλάπηπμεο, θάπσο
έηζη.
Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε ην Σ.Δ. Δ. λα έρεη πην ελεξγή παξνπζία
ζε απηά ηα ζπλέδ ξηα γηαηί είλαη θαηά ηφπνπο ζπδεηήζεηο κε ηνπο
ληφπηνπο θνξείο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε θ άζε πεξηνρή.
Γηαηί φηαλ κηιάκε γηα πεξηθεξεηα θή δηάξζξσζε πξέπεη λα ην δν χκ ε
ζηελ πξάμε α πηφ π σο ζα πινπνηεζεί.
ηαλ ινηπφλ πάεη ν άιινο ζην Αγξίλ ην, πάεη ζε κηα πεξηνρή θαη
ζπδ εηήζεη κε ην πο ληφπηνπο αλζξψπνπο ν ξφινο θαη ν ιφγνο ηνπ
ηνπηθν χ Σ.Δ.Δ. α ιιά θ αη ην π παλειιαδηθνχ Σ. Δ.Δ. ζεσξψ φηη ζα είρε
βαξχλνπζα ζεκαζία ζηηο απνθάζεηο απηψλ ησλ ζπλεδξίσλ. Πξν ηείλ σ
ινηπφλ αλ δελ έρεη ήδε γίλ εη λα μεθηλ ήζεη λα γίλεηαη ζηα επφκελα.
Γεχηεξν, δνχκ ε ζε κηα ρψξα πνπ γίλνληαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο,
γίλνληαη ζεηζκνί, γ ίλνληαη πιεκκ χξ εο, ράλνληαη άλζξσπνη, ράλνληαη
πεξηνπζίεο. Θα κπ νξνχζε ην Σ .Δ.Δ. λ α έρεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ
πξφιες ε θαη ηελ αληηκεηψπηζε α πηψλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξν θψλ θαη
απηφ λα ην θν ηλνπνηήζεη ζηελ πνιηηεία θαη λα είλαη ν επηζπεχδσλ θαη
απηφο πν π ζα ην πινπνηεί.
Θα κπνξνχζε επίζεο λα έρ εη ζπληάμεη ή λα θαηεβ άζεη κηα
πξφηαζε, κά ιινλ λα ζσξαθίδεη ζηα πιαίζηα ηνπ εμνηθνλνκ ψ θαη΄
νίθνλ, ζηα πξφ ηππα ηνπ εμνηθνλνκ ψ θαη΄ νίθνλ πνπ λα ζσξαθίζεη
πξνζεηζκ ηθά ηηο θαηαζθεπέο φρη κ φλν ηα δεκ φζηα θηίξηα θαη ηα
ηδησηη θά θηίξηα γηαηί ζεηζκφο ζα μα λαγίλεη, κπνξεί λα γίλεη ζε έλα
κήλα, κπνξ εί λα γίλεη ζε π έληε κ ήλεο, ζα μαλαγίλεη ζεηζκφο ζηελ
Διιάδα.
Δίλαη ζεκαληηθφ ην Σ.Δ.Δ. λα κπεη κπξνζηά ζε απηή ηελ
ζηαπξ νθνξία λα πξνζηαηέςνπκ ε ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο
πεξηνπζίεο ην π αλζξψπνπ. Καη εδψ ζέισ λα πσ ην εμήο, είδακε ζην πο
λφκνπο ησλ απζαηξέησλ φ ηη α πηνί ν η νπνίνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσ ζε λα ην δνπλ απηφ είλαη νη παιηέο θαηαζθεπέο. Δίλαη νη
θαηαζθεπέο νη νπνίεο έρν πλ ρηηζηεί κε πξνεγνχκελ νπο θαλνληζκνχο .
Δίλαη νμχκσξν.
Καη ηξίηε θαη ηειεπηαία πξφηαζε θαη πεξλάσ ιίγν ζην ζεζκηθφ
πιαίζην θαη θεχγσ, είλαη απηή ε ζεκ εξηλ ή ζχγ θιηζε ην είπε θαη
θάπνηνο θνζκ ήηνξ αο, δπζηπρψο δελ ζπγ θξάηεζα ην φλ νκά ηνπ θπξία
Πξφεδξ ε, λα γίλ εη ζεζκφο ή λα ζπλερ ηζηεί ελ πάζε πεξηπηψζε η αλ δ ελ
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ζέιεηε λα γίλεη ζεζκφο αλ αθν χγεηαη βαξχγδν ππν, λα ζπλ ερηζηεί. Να
μαλά γίλεη. Δίλαη π νιχ σξαία ε ψ ζκσζε κ ε αλζξψπνπο πνπ είλαη ζηελ
αθαδεκατθή θνηλφ ηεηα θαη νη νπνίνη δνπλ θαζεκ εξηλά ηα πξνβιήκα ηα
θαη πηζηεχσ φ ηη ζ α ήζειαλ θαη α πην ί λα αθν χζν πλ θά πνηα πξάγκαηα
αθφκα θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φρη ζε ηφ ζν επξ είεο
ζπλ εδξηάζεηο, ζα κπνξνχζαλ φκσο λ α γίλνπλ ππννκάδεο νη νπνίεο λα
αζρνιεζνχλ κ ε απηά ηα ζέκαηα θαη λα είλαη ζε δηαξθή δηαβνχιεπζε
πεξηνδηθά φ ρη κηα ζην ηφζν επεηδή ε Πξφ εδξνο ή φπνηνο η ν
εκπλεχζηεθε α πηφ είρε α πηή ηελ έμππλε ηδέα λα γίλ εη απηφ ζήκεξα.
Θεζκηθφ π ιαίζην. Σα βάδσ ιίγν ζε αληηπαξαβνιή. Γελ πηζηεχσ
φηη είλαη ζσζηφ λ α ππάξρεη θαλνληζκφο γηα λα είλαη παλειιαδηθά λ -3
πνπ ιέγ εηαη ππνρξ έσζε λα έρεη θάπν ηνο ςεθνδ έιηην θαη ζπγρξφλ σ ο λα
είλαη, λα επηηξ έπεηαη λα ςεθίδ εη θά πνηνο εθηφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ.
Γηαηί α πηφ δ εκην πξγεί ηηο ζηξ εβιψζεηο πνπ φ ινη έρνπκε δήζεη ηνπ λα
βγαίλνπλ κφλν άλζξσπνη νη νπνίνη ινγνδνην χλ θάπνπ θαη εμαξηψλ ηαη
απφ θάπνπ.
Γελ κπνξ είο λα απαγνξεχζεηο αο πνχκε, ζη ν ζπλάδειθν
Ππξγηψ ηε λα θα ηέβεη. Αλ ν Ππξγηψηεο θαηέβαηλε ζε θάπνην θφκκα, ζε
θάπνηα άιιε παξάηαμε ζα θνβφ ηαλ. Αλ ν Υατηίδεο πνπ βγήθε απφ ηε
Θξάθε θαηέβαηλε ζε κηα άιιε π αξάηαμε ζα θνβφ ηαλ. Αλ ν Βαθφλδ ηνο
θαηέβαηλε ζε κηα ά ιιε παξάηαμε ζα θνβφηαλ, δελ ζ α εθιεγφηαλ πνηέ.
Γελ κπνξείο λα ηνπ απαγνξέςεηο λα εθιεγ εί, έρν πκε απιή
αλαινγηθή θαη απηή είλαη ε ηηκ ή ηνπ Σ. Δ.Δ., ε απιή αλαινγηθή.
Έρνπκ ε απιή αλαινγηθή θαη α πηφ ην ς εθηδ σηφ πξέπεη λα ην
ζπλζέζν πκε φ ρη λα ην δηαιχζνπκ ε.
Γελ κπνξείο επίζεο λα ζπλερίζε ηο λ α έρεηο ην ζεκεξηλφ ηξφπν
ιεη ην πξγίαο ησλ κφληκσλ επηηξνπψλ θαη ησλ νκάδσλ εξ γαζίαο, ζεσξψ
φηη είλαη ζνβαξέο παζνγέλεηεο γηα ην Σ.Δ.Δ. φηαλ κηιά κε γηα ζεζκηθφ
πιαίζην, κ ελ κηιά κε κφλν γηα ηα εθινγηθά. Να δν χκ ε κε πνηνλ ηξ φπν
ζα κπαίλεη θάπνηνο ζε κηα ν κάδα εξγαζίαο, πνηνο ζα ηελ εηζεγείηαη,
πνηα ζα είλαη ηα νηθνλνκηθά ηεο δεδνκέλα, πνηα ζα είλαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο.
Να θνηλνπνηνχλ ηαη απηά έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλν πκ ε φινη ηη
παξάγεη ηειηθά ην Σ.Δ.Δ. θαη γηα ηί είλαη ρξ ήζηκ ν ζηελ θνηλ σλία. Γηα
ζεηείεο θαη αζπκβ ίβαζηα ηα έρνπκε πεη, είδα φηη ηα έρν πλ π εη θαη
άιινη. Καη κπξάβν, παξέλζεζε, θαη ζηνλ Γηψξγν Παπαδάθν πνπ έθαλε
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απηή ηε ζχλζ εζε γ ηαηί πξέπεη λα ιέγ ν ληαη θαη α πηά, θάπνηνη άλζξσπνη,
δελ είλαη εδψ ν Γηψξγνο, αθηεξ ψλνπλ ρξφλν λα θάλνπλ πέληε
πξάγκαηα.
Έλαο άλζξσπνο πήξε φ ιεο ηηο πξνηά ζεηο θαη ηηο έβαιε ζε έλαλ
πίλαθα θαη καο ζηά ιζεθαλ, κπξάβν ην π.
Γηα ηνλ αξηζκφ κειψλ επίζεο ηεο Αλ ηηπξνζσπ είαο έρν πκε πεη φ ηη
πξέπεη λα κεησζεί κε ειάρηζην 2 αλά πεξηθέξ εηα. Πξέπ εη φηαλ κηιάκε
γηα ζεζκηθφ πιαίζην λα δνχκε κε πνην λ ηξφπν ζα αγθαιηάζνπκ ε απην χο
νη νπνίνη δελ είλαη εδψ. Οη Μεραληθνί ηνπ εμσηεξηθνχ, νη αλ έληαρηνη,
νη απέρνληεο. Απηνί νη άλζξσπνη γηα θάπνην ιφγν απέρνπλ. Γελ ην
θάλνπλ επεηδ ή π ιεξψλν πλ θάηη, ηζάκπα ςεθίδεηο. Γηα θάπνην ιφγν
απέρνπλ. Π ξέπεη λα π άκε εκείο ζε απην χο φρ η λα π εξηκέλν πκ ε λα
έξζνπλ α πηνί ζε εκάο θαη ζα πάκε κε ειεθηξνληθέο δ ηαδηθαζίεο, κε
δεκνςεθίζκαηα.
Θα κπνξνχζακ ε, ηψξα έρεη γίλεη δηα ζηξν θή ε ιέμε δεκ νςήθηζκα
ζηελ Δ ιιάδα κεηά απφ απηφ πν π έγηλε αιιά είλαη έλ α εξγαιείν ην
νπνίν ζα κπ νξν χζακε λα ην εμεηάζν πκε ζε ζηξαηεγηθέο επηινγ έο ηνπ
θιάδν π ζηηο νπνίεο ζέιν πκε επξχηεξ ε ζπλαίλεζε θαη φρ η ηνπο 51 ζην πο
101 ελφο απνγεχκα ηνο.
Σν επάγγεικα αιιάδεη, κπαίλνπλ λέα πξάγκαηα. Δίπε λνκίδσ
θάπνηνο απφ ην ΔΜΦΔ γηα data anal yti cs. Θα έξζνπλ
ζ έκαηα
ηερλ εηήο λνεκν ζχλεο. Δθεί πέξα ν ηερληθφο θφζκνο πξέπεη λα είλαη
έηνηκ νο λα έρ εη πξ νηάζεηο θαη πξέπ εη λα ηηο θν ηλνπνηεί απφ ηψξα.
Θα ήζεια δπν πξαγκαηάθηα κφλν λα πσ αθνχ είλαη εδψ θαη ν
Υξήζηνο πίξ ηδεο. Δγψ δ ελ ην ιέσ αζθαιηζηηθφ, ην έρσ μαλαπεί η ν
ιέσ αζθαιεζηξηθφ. Απιψο ζα ήζεια λα αθνπζηεί γηαηί είλαη
πξαγκαηηθά δηαζηξνθηθφ λα θνξν ινγνχλ ηαη νη θφ ξνη.
Γηα λα
πιεξψ ζεηο ηελ εηζθνξά ζν π πιένλ πξέπεη λα θνξν ινγ εζείο επί απηήο,
δελ αθαηξ είηαη απφ ην θνξ νινγ εηέν εηζφδεκα. Γειαδή κηιάκε γηα ηελ
απφιπη ε δηαζηξν θή.
Καη αθνχ είπα θάηη αξλεηηθφ λα πσ θαη έλα ζεηηθφ, ελδερνκέλσο
ζεηη θφ. Ο η πξνδηαγ ξαθέο γηα ηα ηηκν ιφγηα πνπ είλαη ππ φ δηαβνχιεπζε
εγψ ζα πξφηεηλα λα ιεθζεί κέξ ηκλα γηα δσξεάλ δηαλνκή ησλ
επξ σθσδ ίθσλ. Δίλ αη θάηη πνπ πάγηα ην ιέκε, δ ελ έρ εη λ φεκ α ηψξα λα
ιέκ ε κπξάβν έγηλε απηφ, κπξάβν δελ έγηλε εθείλν. Α θν χ γίλεηαη ηψξα
φπσο εηπψζ εθε ην λνκνζρ έδην γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θα η ηα ηηκν ιφγηα
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ζεσξψ φ ηη ε δσξ εά λ δηαλνκή επξ σθσδίθσλ είλαη θά ηη π νπ ζα απαιχλ εη
πάξα πνιχ ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα π ιεξψζν πλ γηα λα
πάξνπλ λφκν ηνπ θξάηνπο.
Καη θιείλ σ κ ε δ πν πξάγκαηα, ειπίδ σ λα κ ελ έθαλα θαηάρξεζε
ηνπ ρξφλν π ζαο. Γηα ηελ απεπζεία ο εθινγή θαη γηα απηφ μεθίλεζα
ιέγνλ ηαο φηη ζ εσξψ φηη ε ζεκ εξηλ ή θνπβ έληα είρε λφεκα. Δκ είο
είρακε γξάςεη ππ έξ ηεο άκεζεο εθινγήο ηνπ Πξνέδ ξν π, μεθηλά σ απφ
εθεί γηαηί κελ γ ειηφκαζηε. Μ ελ γειηφκαζηε, λα θάλν πκ ε κηα θνπβ έληα
ζνβαξή. Ζ άκεζε εθινγ ή ην π Πξνέδ ξνπ είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη θαη
εθεί ζθα ιψλν πλ φια. Αλ δελ ην πηάζεη θάπνηνο θνκκάηη - θνκκάηη λα ην
αλαιχζεη θαη απφ εθεί λα πάκε πξνο ηα θάησ πάληα ζα θνιιάκ ε.
Οξκψκελνο θαη α πφ κηα ηνπνζέηεζε λνκίδσ ην π ζπλαδέιθνπ
Σζηκπνπθάθε πξηλ αιιά θαη απφ άιιεο ζθέςεηο φλησο είλαη επίθνβ ν ην
λα πεηο θαηεβαίλνπλ δπν - ηξία πξφζσπ α ππνςήθηνη πξφεδ ξνη ζην Σ.Δ.Δ .
νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνχλ δ ελ μέξν πκε πνηνλ. Δάλ πξνρσξήζεη ε
άκεζε εθινγ ή, έρσ φκσο ηειηθά ά ιιε πξφηαζε αιιά ζαο βάδσ θάπνηεο
εξσηήζεηο, αλ πξν ρσξήζεη ζα πξέπ εη λα κπνπλ νηθνλ νκηθά ζηνηρ εία
γηα ηα έμνδα πνπ ζα θάλεη γηα ηελ θακπάληα ηνπ θαη θαηά ηε γλψκ ε
κνπ ζα πξέπ εη λα κπεη θαη ε πξνυπφ ζεζε λα έρ εη πξν υπεξεζία ζηελ
Αληηπξνζσπεία ην π Σ.Δ.Δ .
κσο ε ηειηθή πξ φηαζε επηηξές ηε κ νπ ζα ήηαλ λα γίλ νληαη ζε
δπν Κ πξηαθέο ηα πξάγκαηα. Υάλνπκε πάλσ απφ έλα ρξφλν γηα λα
βγάινπκ ε πξνεδξεία, φια ηα πξνεδξεία θαη φιεο ηηο ζέζεηο. Γπν
Κπξηαθέο δελ είλ αη ηφζν ηξνκ εξή θαζπζηέξ εζε νχηε είλαη ηφ ζν
ηξνκεξά έμνδα φ ηαλ νη 5, 6 αληηπξνζσπείεο δελ μέξν πκε πφζν
θνζηίδν πλ.
Σελ πξψηε Κ πξηα θή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη νη εθινγέο γηα
ηελ Αληηπξν ζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. φπσο γίλεηαη ζήκ εξα θαη άκεζε εθινγή
Γηνη θν χζαο επηηξ νπήο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπξάηην πλ θαη
κηθξφ ηεξα ζρ ήκαηα πνπ μέξνπλ φ ηη δελ ζα κπνξέζνπλ κφλνη ηνπο λα
βγνπλ ζηε Γηνηθν χζα, λα ζπκπξάηηνπλ πξνεθινγηθά γηα λα ην έρ εη
απηφ ζην κπα ιφ ην π θαη ν θφζκ νο φηη εγψ ζπλ έπξαμα κε ην Ν ίθν γηα ηε
Γηνη θν χζα. Ν α ηα μέξν πλ απηνί πν π ςεθίδν πλ εγ θαίξσο .
Καη ηε δεχηεξ ε Κπξηαθή ζα κπνξνχζε λα γίλεη άκεζε εθινγή ηνπ
Πξνέδξν π απφ ηνπο εθιεγκ έλνπο ζηε Γηνηθν χζα επηηξν πή θαη β έβαηα
θαη άκεζε εθινγή ηνπ πξν εδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο.
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Θεσξψ φηη κ ε απηφλ ηνλ ηξ φπν θαη δηα ζ θα ιίδεηαη ε
ζπκκ εην ρηθφ ηεηα, ε αληηπξνζσπεπηηθφ ηεηα, επηηξέπ νπκε πάιη ζε
θσλέο κηθξ φηεξεο αλέληαρηεο πν π δελ ζέινπλ λα είλαη ζε ζηελά
θνκκαηη θά πιαίζηα λα ππάξρνπλ, ην πο επηηξέπν πκε λα ππάξρνπλ, λα
πνπλ ηε γλ ψκε ην πο, λα θαηέβνπλ ζηηο εθινγέο, λα θαηαςεθηζ ην χλ
ελδερνκ έλσο θαη κεηά πξαγκαηηθά νη κεγάιεο δ πλάκεηο είλαη απηέο πν π
πάιη ζα θάλνπλ ην παηρλίδη.
Καη ηειεηψλσ εδ ψ πέξα, ζεσξψ φ ηη α πηφ ζα δψζεη έλα Σ.Δ.Δ. πην
δεκν θξαηηθφ, πην ζπκκ εην ρηθφ θαη ζα καο βνεζήζεη λα ππάξρνπλ θαη
άιια 95 ρξφλ ηα.
Δπραξηζηψ πά ξα πνιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ. Ζ ζπλ άδειθνο ακπξάθν π.
Κα ΑΜΠ ΡΑΚΟ Τ :
Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καηαξρήλ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ δίλνληαο
ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξφεδξ ν, ζηελ θπξία Μνξνπν χιν π, γηα ηελ πνιχ
φκνξθε ζεκ εξηλ ή ζπλ εδξίαζε πν π 15 ρξφληα πν π εθιέγν καη ζην Σ.Δ .Δ.
δελ ηελ έρ σ μαλαδ ήζεη.
Θεσξψ φηη ειιείς εη απαξηίαο πξνθα λψο ην ζέκα δ ελ είλαη κφλν
ην ζεζκη θφ πιαίζην αιιά είλαη επηηέινπο έλαο ειεχζεξ νο δηάινγνο πνπ
πξψηε θνξά γίλεηαη κε πν ιηηηζκφ κ εηαμχ καο. Σν ιέσ θαη γηα ην πο
λεφηεξν πο ζπλαδέιθνπο ην πο λ εφηεξα εθιεγκ έλν πο νη νπνίνη δελ έρν πλ
δήζεη απηά πνπ έρ ν πκε δήζεη θάπνηνη εδψ, ην πιάρηζηνλ εγψ πξνζσπηθά
15 ρξφληα ηψξα.
Άιια είρα ζθνπφ λα πσ αιιά ζα μεθηλήζσ κ ε απηφ, επ εηδή
άθνπζα θάπνηεο νκ ηιίεο πνπ ν η ηνπνζεηήζεηο ήηαλ ζε πν ιχ νπζηαζηηθά
ζέκαηα είηε ην π ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ, είηε ζε άιια πην ηξ έρνληα
ζέκαηα, θάπνηνη ά ιινη φκσο πάιη κ ίιεζαλ γηα ην πο ηχπνπο, γηα ηηο
δηαδηθαζίεο.
Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην εμήο, γηα λα κελ ληξ έπνκαη θαη εγ ψ
λα ιέσ έμσ ζηνλ θφζκν φ ηη είκαη εθιεγκέλν κέινο ην π Σ.Δ.Δ. θαη λα
πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηψ κφλν ην ζ εζκηθφ ξφιν σο αληηπξφεδξνο ηνπ
Παλειιελίνπ πιιφγνπ θαη φρ η σο εθιεγκέλν κέινο ζε πέληε ζ εηείεο
ζην Σ. Δ.Δ.
Πφζνη απφ εκάο εδψ πέξα ληψζ νπκε φ ηη ιεηην πξ γνχκε σο
ηερλη θφο ζχκβν πιν ο ηνπ θξάηνπο; Β αξέζεθα λα ληψζσ φηη ιεηην πξ γψ
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ζε έλα φξγαλν, ζε έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν πνιινί έμσ ιέλ ε θαη
ιέγαλε φηη είλαη έλα ππεξ ππνπξγείν γηα ηε ρψξα θαη είλαη ραξά θαη
ηηκή πν π πνιινί π ξφεδξνη, ά ιια κέιε εδ ψ εθιεγκέλνη πήξαλ ζέζε είηε
ππνπξγψλ, είηε γ ελ ηθψλ γξακκαηέσλ.
Γελ ζέισ λα ζπλ ερίζεη λα είκαζηε ζπλδηθα ιηζηέο θαη
πνιηηη θάληεδεο. Π ξέπεη λα αιιάμν πκ ε ιίγν λννηξνπία θαη λα ληψζνπκε
φηη είκα ζηε ηερλ ηθνί ζχκβν πινη ηνπ θξά ηνπο. Καη απηφ λα ην
πεξηγξάςνπκε επηηέιν πο θαη ζε έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Δίλαη πάξα
πνιχ θαιφ λα αιιάμνπκε ην ζεζκηθφ κα ο πιαίζην, λα αιιάμν πκε ην λ
ηξφπν ιεηην πξγίαο ησλ νξγάλσλ, πξ αγκαηηθά ζα εμαυισζεί ην Σ.Δ. Δ.
θαη ν ζθνπφο ην π αλ ζπλ ερίζνπκ ε έηζη φπσο είκ αζηε κε ηφ ζν
παιαησκέλα θείκελ α θαη νξγαληζκν χο θαη ηξφπν ιεηην πξγ ίαο.
κσο ην πάκε αληίζεηα, λα κηιήζν πκε γηα αιιαγή ζηελ εθινγή
ησλ ν ξγάλσλ, γηα αιιαγή ζην ξφ ιν. Μα έρν πκ ε βξ εη ηειηθά πνηνο είλαη
ν ζθνπφο, πνηνο πξ έπεη λα είλαη ν ζθν πφο απφ εδψ θαη πέξα θαη έρνπκ ε
πιάλν πεληαεη ίαο, δεθαεηίαο;
Έρνπλ αιιάμεη ηφζα πξάγκαηα ζηε ρ ψξα θαη εκείο έρν πκε κ είλεη
πίζσ. Να πσ ην πην απιφ, φ ηαλ είρα πξσηνεθιεγεί ην 2 003 μεθηλ ήζακε
επηηξνπή λέσλ Μεραληθψλ ηφηε κε πνιινχο α πφ εζάο θαη
επαλαιακβάλσ αλεμαξηήησο απφ πνηα θνκκαηηθή παξάηαμε είρ ε
εθιεγεί ν θαζέλα ο θαη εγψ πξνζσπηθά είκαη ειεχζ εξε θαη φπσο
γλσξίδεηε πέληε θνξέο δελ έρσ β ά ιεη κέζσ θάπνηαο θνκκαηηθήο
παξάηαμεο αιιά ραίξνκαη θαη ζαο επρ αξηζηψ, έρνπκ ε ζπλεξγαζηεί φινη
εδψ πνιινί απφ εκ άο πνιχ αξκνληθά θαη νπζηαζηηθά.
Δίρε θηηαρηεί έλ αο νδεγφο γηα παξάδεηγκα γηα ηνπο λέν πο
Μεραλη θνχο. Ο νδ εγφο, απηφ πξέπεη λα εμεγν χκε θαη ζηα λ έα κέιε πν π
ζέιν πκε λα πξνζειθχζν πκ ε αιιά θαη ζε άιινπο θν ξ είο, είλαη ηνπ
2004, είλαη α θφκ α αλαξηεκέλνο, α λ κπείηε ζηε ζειίδα ζα δείηε ν
νδεγφο … θαη επαγ γεικαηηθφο νδ εγφο 2004.
Απηά πσο ζα αιιά μνπλ; Δγψ πξνζσπηθά έρσ πξφβιεκ α φηαλ κε
ξσηάλε λέα παηδηά ζη α παλεπηζηήκ ηα γηαηί φπσο ιέλε θάπνηνη ραιάκε
ηα ζαββαην θχξ ηαθα καο ρσξίο θάπνηα ζθνπηκφ ηεηα γηα λα είκαζηε
θνληά ζηα λέα παηδ ηά.
Καη φηαλ καζαίλν πλ γηα ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην δελ κπνξνχκε
λα ηνπο εμεγ ήζν πκε γηα πνην ιφγν φηαλ ζα απνθνηηήζνπλ πξέπεη
θαηεπζείαλ λα έξζ νπλ λα γξαθην χλ, πεγαίλνπλ ζην site βιέπν πλ α πηφ
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ηνλ νδ εγφ δ ελ θα ηαιαβαίλνπλ ηίπνηα . Άξα μεθηλψλ ηαο απφ ηελ π εγή
πνπ είλαη ππνηίζεηαη ηα κέιε πν π ζ έινπκ ε λ α πξν ζειθχζνπκε πξέπ εη
λα θαηαιαβαίλνπλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο, ν ξφινο, νη εξγαζίεο θαη ηα
νθέιε.
Παξάιιεια θπζηθά λα εξγαζηνχκ ε, λα ζπλερ ίζν πκε γηα ηα
επαγγεικαηηθά κα ο δηθαηψκα ηα αιιά θπζηθά εθπξν ζσπψ θαη κηα
εηδηθφηεηα ε νπνία 15 ρξφληα ηψξα παξά ηνπο φ πνηνπο αγψλεο
δηαπαξαηαμηαθά αθφκα δελ έρεη θαηαθέξ εη λα ιέκ ε φηη έρν πκε
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.
ηέιλακε,
θάλν πκε
εθεπξ έζεηο
λνκνζεηεκάησλ
γηα
λα
κπνξέζν πκε λα πν χκε πνπ κπνξ νχλ λα εξγαζην χλ ν η Μεραληθνί ην π
θιάδν π καο. Μερ αληθνί ελλνψ άλζ ξσπνη πνπ εκέλα πξνζσπηθά θαη
απφ ηελ ειηθία ησλ 24 κε παίξλαλε άλζξσπνη 60 εηψλ θαη θιαίγαλε
γηαηί ιέγαλε θπξία ακπξάθνπ δελ κπνξνχκ ε λα δνπιές νπκε.
Σέινο πάλησλ, β ήκ α -βήκα θάπνηα πξάγκαηα αιιάμακε ρσξίο θαλ
λα έρνπλ βγεη λέα ΠΓ, έλα ην θξαην χκελν. Άξα πξέπεη λα δνπιέςν πκε
ζε απηά αιιά φρη π άιη γηα πνιηηηθάλ ηεδεο ιφγν πο.
Έρνληαο εκπεηξ ία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη κέζα απφ ην
δεκφζην, λα ζαο πσ φηη δελ έρ εη θαλ αμηνπνηεζεί ν ξφ ινο ην π Σ.Δ.Δ.
θαη πξνο φια ηα ππνπξγ εία. Τπάξρεη ηεξάζηην έιιεηκκα φρη ιφγσ
αληθαλφηεηαο, ιφγσ φηη δ ελ έρν πλ θαζηεξσζεί δ ηαδηθαζίεο ζσζηέο κηαο
κφληκεο δηαξ θνχο ζρέζεο ηνπ Σερ λη θν χ Δπηκειεηεξ ίνπ κ ε φια ηα
ππνπξγ εία.
Γίλεηαη πν ιχ δνπιεηά ζε θάζε Τπνπξ γείν. Γηα παξάδεηγ κα ζα πσ
γηα ηνλ ηνκέα γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ επελδχζεσλ . Κνιιάλε θαη
απηφ ζεκαίλεη φηη θν ιιάλ ε νη επελ δχζεηο, θνιιάλε ρ ξήκαηα γηα ηε
ρψξα, θν ιιάλε δνπιεηέο γηα η ν πο Μ ερ αληθνχο καο.
πνηε έρσ βξ εζεί φια ηα ρξφλ ηα είηε απφ ην Τ πνπξγείν
Τπνδνκψλ, είηε α πφ ην Μεηαθνξ ψλ είηε θαη ηψξα απφ ην Αλάπηπμεο
ζε θάπνηεο θαη δεηιά -δ εηιά πξ νζπαζνχζα λα π σ ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ηερλ ηθφο ζχκβν πινο δελ ππήξρ ε, θνιιάγαλε φινη ζην φ ηη
δελ ππήξρ ε θαζηεξσκέλ ε θαη ζπγ θεθξηκέλ ε δηαδηθαζία γηαηί μέξεηε
ζην δ εκφ ζην φ ινη θξχβ νληαη πίζσ απ φ η ν δάρ ηπιφ ην πο θνβν χκελ νη ηη
κπειά ζα βξνπλ απφ ην δηεπζ πληή ην πο, ην γεληθφ δηεπζ πληή ην γελ ηθφ
γξακκαηέα ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ νπνην λδήπνηε.
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Απηά ινηπφλ πξέπ εη λα αιιάμν πλ, π ξέπεη λα θαζηεξσζ νχλ απηέο
νη ζρέζεηο. Τπάξρεη ηεξάζηην έιιεηκκα, ηεξά ζηηα αλάγθε γηα λα
πξνρσξήζνπλ γξήγ νξα λα επηηαρπλζνχλ θάπνηεο δηαδηθα ζίεο νη νπνίεο
επαλαιακβάλσ κεηαθξάδνληαη ζε ρξήκα θαη ζε εξγαζία.
Καη ηξέρν πλ θαη ηψξα πνπ εδψ κ ηιά κε. Γελ μέξσ πφζν η απφ εζάο
ζα γλσξίδεηε ηε δ νπιεηά πνπ γίλ εηαη θαη κέζα ζην δεκ φζην. Α πηφ ην
ιέσ θαη γηα εζάο θχξηε Πξφεδξ ε θαη γηα εζάο θχξηε Τ πνπξγέ θαη γηα
φια φκσο ηα κέιε εδ ψ θαη ηελ Π ξφεδξν ηεο Αληηπ ξνζσπείαο, γηα
φιν πο θαη ηνλ θαζ έλα μερσξηζηά .
Μφληκε ζρέζε ιν ηπφλ κε ην δεκφ ζην σο ηερληθφο ζχκβνπινο.
Έρεη εμαυισζεί ε ζρέζε θαη ην ρεηξφηεξ ν, φηαλ μέξεηε ιέλε φ ηη νη
κάγηζζεο παχνπλ λα ππάξρνπλ φηαλ θάπνηνη παχν πλ λ α πηζηεχν πλ ζε
απηέο. Δ, ζε εκάο πιένλ σο Σ.Δ.Δ. έρεη πάςεη πνιχο θφζκνο λα καο
πηζηεχεη θαη ινηπ νί ζεζκηθνί θνξείο θαη ηα ππνπξγ εία θαη ν η απινί
Μεραλη θνί θαη ν θφζκνο καο.
Καη πξαγκαηηθά λ νκίδσ φ ηη θαη εκείο εδψ π έξα φ ινη εζσηεξηθά
έρνπκ ε πάςεη λα πηζηεχν πκ ε ζε α πηφ . Άξα ην πξφβιεκ α δελ είλαη λα
ηξέμνπκ ε λα ζπδ εηήζν πκε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, αο μεθηλ ήζν πκ ε έλα
ζηξαηεγη θφ πιάλν , πνιχ γξήγνξα, φινη είκαζηε λ νκίδσ ψξηκνη
άλζξσπνη. Αλ νξηζηεί κηα δ ηαπαξαηαμηαθή νκάδα, ην είρα πεη θαη πξηλ
ιίγνπο κ ήλεο δπζηπρψο δελ εηζα θνχζζε, λα θέξ νπκε θάπνηνη
άλζξσπνη, φπνηνη απφ εδψ πξνζπκνπ νηνχλ ηαη ε λ ηφο ελφ ο ή δπν κελ ψλ
έλα ζηξα ηεγηθφ πιάλν.
Καη ην ιέσ α πηφ γηαηί, ζ έινλ ηαο θάπνηεο θνξέο λα γίλνληαη
θάπνηεο δξαζηεξηφ ηεηεο ζθεθηφκν πλ αλ πξέπεη ην Σ. Δ.Δ. λα κπεη ή
φρη. Τπήξ ρε ην εμήο πξφβιεκα, πνηνο είλαη ν άηππνο CO ην π Σ.Δ.Δ.;
πξέπεη γηα φια λα είλα η παξψλ ν Πξφεδξνο; Κάλεη πάξα πνιχ δνπιεηά
πξνθαλψο εθ ηνπ ξφιν π ην π, δ ελ κπ νξεί λα έρεη ην ξ φ ιν ελ φο γεληθν χ
δηεπζ πληή, θάπνηνπ πνπ ζα μέξ εη θαη ζα εθηειεί έλ αλ ζηξαηεγ ηθφ
ζρεδηαζκ φ.
Τπάξρεη θπζηθά γεληθή δηεπζ χληξηα ζην Σ.Δ.Δ . πνπ πξνθαλψο
ξίρλεη ην βά ξνο λα ειέγρεη ηηο εζσηεξ ηθέο ιεηηνπξγ ίεο απην χ ηνπ
νξγαληζκνχ. Αιιά γηα ηα επηκέξν πο πξάγκαηα θαη εγψ πνπ είκαη θαη
εθιεγκ έλε 1 5 ρξφλ ηα δελ μέξ σ θάζ ε θνξά ζε πνηνλ λα ζηξαθψ.
ηεξηδ φκαζηε ινηπφλ ζηηο πξνζσπ ηθέο ζρ έζεηο θαη ζην αλ
θάπνηνο ζα θφςεη κηα δξα ζηεξηφηεηα, κηα πξσηνβν πιία ή φρη.
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Λνηπφλ, κφλ ηκε ζπλεξγαζία θαη κε φια ηα αξκφδηα φ ξγαλα γηα
ηηο αδεην δνηήζεηο, γηα ηηο επελδ χζεηο. Μφληκ ε ζπλεξγαζία κε θνξείο
πιένλ λέν πο ην π θξάηνπο φπσο ην Σ ΑΗΠΔΓ, ν η αλεμάξ ηεηεο αξρέο, ε
ΡΑΔ, πνπ βξ ίζθνλ ηαη εθπξφζσπνη ην π Σ.Δ.Δ. θαη πνπ επίζεκα δίλν πλ
ηελ ηερληθή βν ήζεηα ζε φια απηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ αλάγθε;
Πνπζελά.
Βνήζεηα σο ηερλ ηθφο ζχκβν πινο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ
πξνο δεκνπξάηεζε αιιά θαη λα κπαίλνπλ ζε φ ιεο ηηο α παηηήζεηο ησλ
έξγσλ. Απηά ζαο ηα ιέσ , ηα δσ απφ κέζα, δελ ππάξρνπλ πνπζελά. Γελ
ππάξρεη πνπζ ελά ην Σ.Δ.Δ. λα δψζεη βν ήζεηα θαη λα αμηνπνηήζεη
θάπνηα πξάγκαηα.
Καηαξρήλ δελ έρν πκε επίζεο ηα ηειεπηαία ρξ φληα λνκίδ σ ηίπν ηα
κειέηεο θαη ζηα ηηζηηθά ζηνηρεία. Ξέξ νπκε φιν η φηη φιν η νη Μ εραληθνί
θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ, μέξν πκε φ ηη δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ απηή ηε
θνξνινγία είηε είλ αη θάπνηνο πνπ έρεη εηαηξία είηε είλ αη θάπνηνο πνπ
δνπιεχεη σο κηζζ σηφο. Μπνξν χκε λα παξαγγείινπκ ε κηα έξ επλα;
Ννκίδσ ρξ ήκαηα μνδεχνπκ ε γηα άιια πξάγκαηα ε, γηα απηφ αο βξν χκ ε
θαη ρνξ εγνχο ζηελ ηειηθή, αο ιεηηνπξ γνχκε πην επέιηθηα .
εκαληηθφ, έξγα ζπκπξάμεσλ, έξγα παξαρσξήζεσλ, έξ γα ΓΗΣ.
Γελ μέξ σ γηα πνην ιφγν δελ ζπκκ εηέρνπκε πάιη θαη δελ δίλνπκε
πξνηάζεηο θαη απφ ςεηο ζε απηά ηα ζέκαηα. Απηά κπνξνχλ πάξα πνιχ
γξήγνξα λα θέξ νπλ ρξήκαηα επαλαιακβάλσ. Γηα απηφ κε βιέπεηε θαη
επηκέλσ.
Καη επίζεο λα πάκε θαη θνληά ζηα παλεπηζηήκηα, θν ληά ζην πο
θνηηεηέο. Γελ λν είηαη ηειεηψλνλ ηαο ζε θάζε απνθνίηεζε ζα έπξεπε λα
ππάξρνπ πξνηππνπ νηεκ έλα έληππα, απινί νδεγν ί ησλ 2, 3 ζειίδσλ θαη
έληππ α εγγξαθήο π ξνζθα ιψληαο φ ια ηα..
Πξέπεη ινηπφλ λα εθζπγρξνληζηνχκ ε, λα καδεχνπκ ε θαη ηα θαιά
έξγα, δελ λν είηαη πάιη λα βξαβεχν πλ έξγα ειιεληθέο επηρεηξ ήζεηο ή
κεκνλσκ έλν πο επηζηήκνλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλ σζε ή ζην πο δηεζλείο
θνξείο θαη εκ είο σο Σερλ ηθφ Δπηκε ιεηήξ ην λα κ ελ έρνπκε θάπν π λα
πεξηγξάθνπκε ηα θαιά επηηεχγκαηα ηεο ρψξαο.
Βαξέζεθα ηελ εζσζηξ έθεηα, λνκίδ σ θαη εζείο φινη. Απφ φηη
θαηάιαβα κπνξνχκε ινηπφλ φπσο θαη άιια επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο
πέξα απφ ηνπο φπνηεο θνκκαηηθέο ηνπο δ ελ μέξσ ηη άιιεο
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αληηπ αξαζέζεηο, θαηεβαίλν πλ ζε δ πν, ηξία, πέληε ζεκεία κε θνηλή
γλψκε, θνηλ ή ζπληζηακέλ ε.
Δ, αο αθηεξ ψζν πκε ά ιινλ έλαλ δηάινγν. Θα ήζεια λα
θαζηεξσζν χλ ηέηνηνη δηάινγνη φπσο ν ζεκεξηλφο θαη αλάκεζα ζηηο
Αληηπξνζσπείαο γηα λα κπνξνχκε ίζσο πην ειεχζ εξα λα εθθξα δφκαζηε
θαη λα ζπκθσλ νχκ ε ζε πέληε, δέθα π ξαγκαηάθηα.
ζνλ αθνξά βέβα ηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνλ ειεθηξνλ ηθφ
ζπκ θσλψ θαη ραίξνκαη πνπ ην αλέθεξαλ νη ζπλάδειθνη, γηα πξνηάζεηο
πνπ είραλ γίλεη ζην παξειζφλ ζηακα ηήζακε πιένλ λα ηηο θέξ λν πκε σο
επηζηεκνληθή ε πηηξνπή Ζ ιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ κηιάσ γηαηί θάπνηνη
δελ ήζ ειαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ.
αο επραξηζηψ πνιχ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε
εξγαζία.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε θπξία ζπλάδειθε. Ο ζπλάδειθνο Πξσηνλν ηάξηνο.
Κος ΠΡΧΣΟΝΟ Σ ΑΡΗΟ:
πλάδειθνη, εγψ φ πσο ζπλ εζίδσ ζα κ ηιήζσ κ ε ην γλσζηφ ηξφπν πέξαλ
απφ ηελ θνκκαηηθή κνπ ζέζε θιπ., θπξίσο ζεβφ κελνο ηε ζεζκηθή κν π
ζέζε θαη ην φ ηη είκαη 50 ρξ φληα θα η πιένλ Μ εραληθφ ο, ηειείσζα ην
Μεηζφβην ην ’65 θαη πάλσ απφ 40 ρξφληα εθιεγκέλνο ζηνπο θνξ είο ησλ
Μεραλη θψλ, ζπιιφ γνπο, Αληηπξν ζσπ εία ηνπ Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π,
δηνίθεζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίν π.
Γελ κν π αξέζεη λ α θξχβνκαη πνηέ, είλαη ε πξψηε θνξ ά ζηα 40
ρξφληα πνπ είκαη εθιεγκέλνο είηε ζαλ απιφ κέινο ηεο Α ληηπξνζσπ είαο
είηε ζαλ κ έινο ηεο Γηνηθν χζαο είηε ζαλ κέινο ην π π ξνεδξείνπ ηεο
Αληηπξνζσπείαο πνπ δελ ππέγξαςα ζηνλ θα ηάινγν ηεο απαξηίαο.
Ήηαλ ζπλεηδεηή πν ιηηηθή κνπ πξάμε δηφηη πηζηεχσ, δ ελ δηεθδηθψ
ην αιάζ εην , πηζηεχσ φηη αθν χ δ ελ ππήξρε άιινο ηξ φπνο παξά κε
απαξηία λα κελ γίλεη ζπλ εδξίαζε ηεο Αληηπξν ζσπε ίαο ελψ ην
εμέθξαζα θαη ζηα φξγαλα θαη ζηε Γηνηθν χζα ην π Σ.Δ. Δ . θιπ. φηη δελ
έπξεπε λα γίλ εη, ηε ζηηγκ ή πν π βαζηθή αξρή ην π θαλνλ ηζκνχ είλαη φηη
πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ε ζπλ εδξία ζε θαη πξνθαλψο εδψ δελ ήηαλ
αλνηρηή, ζεσξ ψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν φ ηη πεξηθξν χξε ζα κ ε ηε κηθξ ή κν π
κε ππνγξαθή πνπ δελ επ εηεχρζ ε ε α παξηία θαη ην θχξ νο ην π Σ. Δ.Δ. ην
νπνίν ζέβν καη πάλσ απφ φια, πάλσ απφ φια ζαο δηαβεβαηψ θαη
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πξνζσπηθά θαη απ φ θφκκαηα θαη απφ φια, ην ιέεη εμά ιιν π ε ηζηνξία
κνπ.
Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ην ρψξ ν ηεο Βνπιή ο πνπ ηφ ζν θηιφ μελα
καο δφζεθε γηα λα θάλνπκε κ ηα θν πβέληα πν π φπσο εμειίρζεθε κεηά
ζεσξψ φ ηη εμειίρζ εθε πάξα πνιχ θα ιά. Γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξψ
λα κελ έρσ ππνγξ άςεη ζηελ απαξηία , δελ θάζηζα θαη ζην πξν εδξείν
ηεο Αλ ηηπξνζσπεία ο. Σν θαηα ιαβαίλεηε α πηφ.
Σηκψ ηε ζπλάδειθν Μνξνπν χιν π θαη ηνπο ζπλαδέιθν πο Β
Αληηπξφεδξ ν, Γελ ηθφ Γξακκα ηέα θαη αλαπιεξσηή Γξακκαηέα, ην
μέξν πλ θαη νη ίδηνη. Αιιά θαη απηφ ήηαλ αο πνχκ ε έηζη ην αληειήθζε.
Καη πάιη ζαο ιέσ δελ δηεθδηθψ ην αιάζ εην.
Διπίδσ φ ηη ε
ζπλαδέιθηζζα ε Μ νξν πνχινπ λα ην θαηαιάβεη α πηφ πν π ηελ μέξσ απφ
πνιχ παιηά.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ ππάξρνπλ πξν ζσπηθά ζέκα ηα.
Κος ΠΡΧΣΟΝΟ Σ ΑΡΗΟ:
Δληάμεη, δελ πεηξ άδεη. Σν έρσ πεη θαη άιιεο θνξ έο, είκαη πηα πν ιχ
κεγάινο. Αλ εθθξ άδεη ν ιφγνο κν π θαη θάπνην ζπλαίζζεκα κ ελ ην
παξεμεγείηε. Τπήξμα δπλαηφο Μεραληθφο ζε κ εγάια δεκφζηα έξγα
θιπ., ηψξα κπνξεί λα βγάδσ θαη έλα παξαπάλσ ζπλαίζζεκα.
ε φιε κν π ηε δσή έβαδα παξαπάλσ απφ ηα θφκκαηα πνπ αλήθα,
δελ αλήθσ, πάληα ζηελ αξηζηεξά ήκνπλ, ην θνξ έα ην καδηθφ θνξ έα
γηαηί εθεί επέιεμα λα αθνζησζψ. Τ πήξμα παιηφ κέιν ο ηνπ Κ ΚΔ, ην
ζέβνκαη απεξηφξηζηα αθφκ ε θαη ηηκ ψ θαη ην πο παιην χο θαη ηνπο λέν πο
πνπ είλαη ζην ΚΚ Δ, ζην 13 ν ζπλέδ ξην κε ηε δηάζπα ζε ήκ νπλ απφ
εθείλν πο πνπ απνρσξήζαλ ε. Πήγα ζην πλαζπηζκφ θαη ην ΤΡΗΕ Α θαη
παξακέλσ.
Πνηέ δελ π ήξα θνκκα ηηθφ αμίσκα. Δλψ είρα κεγάιε
εθινγηκφ ηεηα πάληα. Σν β ιέπ εηε πσο εθιέγνκαη θαη ζην Σ.Δ.Δ. πν ηέ
δελ πήξα θαλ έλα άιιν π είδνπο αμίσκ α. Θα πσ θαη θάηη βγαικέλν απφ
ηελ θαξδηά κν π, θαη ηψξα πνπ δφζεθε ε επθαηξία φληαο ην θφκκα κνπ
ζηελ Κπβ έξλ εζε, κε βι έπ εη ν Τπνπξγφο εδψ, εγψ ηνλ βιέπσ ζαλ
Πξφεδξν ηνπ Σ. Δ. Δ. θαη εγψ πνπ ήκ νπλ γξακκαηέαο θα η παξεμεγήζ εθα
θαη απφ ηνπο ζπλ ηξφθν πο κνπ ελψ θαη ε κφξθσζή κν π θαη ε πείξα κνπ
θαη ην ήζνο κν π θα η ε ηζην ξία κνπ θαη ην βηνγξαθηθφ κν π κπνξνχζα λα
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πάξσ έλα πςειφ ηαην αμίσκα, δελ ην δέρηεθα γηαηί κ έρξη λα πεζάλσ
εγψ ζέισ λα είκαη ζην καδηθφ ρψξ ν θαη εθεί ππ εξεηψ.
Με α πηή ινηπφλ ηελ έλλνηα ζαο ιέσ απφ ηε κ εηαπν ιίηεπζε θαη
κεηά θαη επεηδή φ ινη νη πξφεδξνη εθιέγνληαλ κε έλα ζχζηεκα κε απιή
αλαινγηθή πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη κέζα απφ θάπνηεο αηέιεηεο ήηαλ
δεκν θξαηηθφ άζρεηα ηη γηλφηαλ ηφ ηε ζηελ εθινγ ή, είηε ππάξρεη
πξφεδξνο Κν πινπκ πήο κεηά ηε κ εηαπ νιίηεπζε, είηε ππάξρεη Πξ φεδξνο
Γεζχιαο,
είηε
ππάξρεη
Ληάζθαο,
είηε
κηα
κηθξή
π εξίνδ ν
Παλαγησηφπνπινο, ε ίηε Αιαβά λνο, είηε πίξ ηδε ο, είηε θαη ηψξα
ηαζηλφο κ ε ά ιινπο είρα κ εγάιε ζπλ ηξν θηθφηεηα, κε ην Ληάζθα
ήκαζηαλ καδί ζην ΚΚΔ, κε ηνλ Αιαβ άλν είκαζηε καδί κε ηε δηάζπαζε
ζην  πλαζπηζκφ, κε ην πο άιινπο φιν πο δ ελ .. ζ εσξψ φηη είλαη
εθιεγκ έλνη. Σν πο ζέβνκαη θαη γηα α πηφ αο πνχκε έρν ληαο αληίζεηεο
απφςεηο καδί ηνπο ηηο νπνίεο δ ηαηππψλσ αιιά θαη γηα απηφ ελ πάζε
πεξηπηψζεη ζηεξίδ σ ζεβ φκελνο ην ξφ ιν ην π.
Πηζηεχσ ινηπφλ φ ηη απηή ε εμέιημε ε ζεκεξηλή ήηαλ πάξα πνιχ
ζεηη θή, δηφ ηη έγηλε κηα ζπδήηεζε ζε θφζκην επίπεδν. Βέβαηα
ζπδ εηήζεθαλ παξαπάλ σ ζέκαηα απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο, απφ ην
ζέκα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ είπα κε. Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο καο
ηίκεζε κ ε πνιχ ψξα παξνπζία θα η άθνπζε πνιινχο απφ εκάο. Ο
Τπνπξγφο είλαη πξψηε θνξά πν π β ιέπσ Τπνπξγφ θαη είλαη πξνο ηηκήλ
ηνπ ζα παξακείλεη κέρ ξη ην ηέινο γηα λα απαληήζεη. Ο η πξπηάλεηο, νη
θνζκ ήηνξεο, είπαλ ηηο απφςεηο ην πο.
Βέβαηα ζαο είπα έγηλε έλα γεληθφ ζέκα, δελ είλα η θαθφ. Ο
θαζέλαο αθφκ ε θαη ν Μάξ θνο ν θίινο κν π ν  ηνχλαο βξήθε κ ηα
επθαηξία, δελ πάεη ζην ΑΣΔ, λα πεη ηα πξνβιήκαηα ησλ εξ γνιάβσλ
θιπ. Δ ιπίδσ…
Άξα κεηεμειίρζεθε ινηπφλ ζε έλα θα ιφ ζέκα. Σψξα έξρ νκαη θαη
ζηελ ν πζία.  πλά δειθνη, δ ελ δ έρνκ αη πνηέ, είλαη βαξηά θν πβέλ ηα φ ηη
ππήξμε θπβεξλ εηηθή ζπκπαηγλία κ ε ηελ παξνχζα δηνίθεζε ην π
Δπηκειεηεξίν π;
Να πνχκε ζην  ηαζηλφ λα έξζεη πξνο ηα εδψ;
Πξφεδξ ε, ην ζθέθηεζαη; Δίλαη ιίγν δεδνκ έλν. Λν ηπφλ, απηφ είλαη
θαζ΄ νιν θιεξίαλ α παξάδεθην.
πλάδειθνη, φ ηαλ ζέιεηε λα εθθξ άζεηε κηα αλ ηηθπβεξλεηηθή
δηάζεζε θαη δηακαξηπξία έρεηε πν ιχ δπλακηθν χο θνξείο . Θα μεθηλ ήζσ
πξψηα-πξψηα απφ ην ΠΑΜΔ , ζ α μεθηλήζσ απφ ην σκα ηείν Μ ηζζσηψλ
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Σερληθψλ, ζα μεθηλήζσ απφ ηα εξγαηηθά θέληξα, ζα μεθηλήζσ απφ ηα
εξγαηηθά ζσκα ηεία , αθφκα θαη ε Γ. . Δ.Δ. πνπ επινγν χζε ηα γ έληα ηνπ
παιηνχ
δηθνκκαηηζκνχ
ηψξα
έρ εη
γίλεη
θαη
απηή
άθξσο
αληηθπβεξλ εηηθή. Γηθαίσο, δηθαηνιν γε κέλα, θαιψο θά λεη. Αιιά φρη
θάζε ηη λα βξίζθνπκ ε επθαηξία λα ην ζηξέςν πκ ε ελαληίνλ ηεο
Κπβ έξλεζεο θαη λα ρξεζηκνπνην χκ ε απηή ηελ θν πβέλ ηα φηη κπνξεί
θάπνηνο λα αζρν ιήζ εθε λα πεξάζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην λα ην
νδεγήζεη ..
Γειαδή εκάο ην πο ιίγνπο εθιεγκέλ νπο η εο ΠΡΧΣ ΟΒΟΤ ΛΗΑ καο
αγλφεζε;
Δκείο έρνπκ ε ππνβάιεη πξνηάζεηο, δ ελ έρ νπκε απηή ηε
γξακκή. Β έβαηα δελ μερλά σ φηη εγψ ππέβαια ηελ πξφ ηα ζε ζηελ πξψηε
Αληηπξνζσπεία ρσξίο λα έρσ ζπλελλν εζεί ν χηε κε Κπβ έξλεζε, νχηε κ ε
θφκκα, ν χηε κ ε ηίπνηα φηη πηα πξ έπεη θάπνη α ζηηγκ ή λα αιιάμεη ην
ζεζκη θφ πιαίζην.
Λνηπφλ, βέβαηα δελ ζπκ θσλ ψ κε ην φπσο ζπλ εθιήζε ε
Αληηπξνζσπεία παξφιν πν π ην είπα ζηα φξγαλα, ην είπα θαη εδψ, γηα
απηφ δ ελ ππέγξαςα, παξφιν απφ ηε ζθνπηά ηεο ε ζπλάδειθνο
Μνξνπνχιν π κπνξεί λα έρεη θαη εθείλε ηα επη ρ εηξ ήκ αηά ηεο. Απηφ
ήηαλ θαηά ηε γλψκ ε κν π επηχρ εκα πν π δελ έγηλε.
Γελ ζα πεη φκ σο φηη δελ πξ έπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θάπνηε λα
πξνρσξήζεη. Καη φηαλ ιέσ θάπνηε εμαθνιν πζψ λα επηκέλσ ζηελ
παξνχζα δηνίθεζε.
έβνκαη πάξα πνιχ φ ηη πξέπ εη λα είλαη πην
αλνηρηέο νη δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα θνπβελ ηηαζηνχλ ηα πάληα, πξέπεη
λα ιεθζ νχλ ππφςε φια δπλακηθά θαη φκνξθα. Α ιιά θάπνηε κηα δσ ή
ζηε κεηνς εθία αλ ήθσ, κηα δσή ζηε κεηνςεθία. Απφ ηφηε πνπ είκαη
εξγαδφκελνο θαη ζηνπο θνηηεηηθν χο ζπιιφγν πο ην π πν ιπηερλ είν π ζηε
κεηνςεθία ήκνπλ .
Κάπνηε φκ σο θαη ε πιεηνςεθία πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε.
Γελ κπνξ εί λα γίλ εη αιιηψο, πξέπεη λα ην θαηα ιάβνπκ ε. Θα παιέςν πλ
φινη απφ ηε ζθνπηά ηνπο θιπ. αιιά δ ελ κπνξεί, πξ έπεη θάπνηε λα γίλ εη.
Πηζηεχσ ινηπφλ φ ηη ηελ επφκελ ε, ζ έιεη αθφκα πεξίπ ν π ε λέα
Γηνη θν χζα Δπηηξν πή θαη ην πξνεδ ξείν αλ γίλ νπλ νη εθινγ έο ην
Ννέκβξη ν ην π ’19 έρεη δ πν ρξ φληα απφ ζήκ εξα ψζπνπ λ α αλαιάβεη.
Πηζηεχσ φ ηη πξ έπεη λα ζρ εκαηηζηεί έλα ηέηνην κε έλα δηάινγν, κ ε
πην θαλνληθή κειέηε, κ ε κεγάιε αληαιιαγή πξνζέζεσλ θαη ελ πάζ ε
πεξηπηψζεη ζα πάεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πξνο ςήθηζε. Γελ μέξσ,
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καθάξη λα κπνξν χζακε φπσο είπ ε θαη ν Θ εφθξα ζηνο λα επηηχρν πκε
κεγαιχηεξ εο πιεηνςεθίεο. Καη ελ ψ απηφ δελ επηβ άιιεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ζα κ πνξνχζακε ίζσο θάπνηε λα ην ζπκθσλήζνπκ ε γηα
ράξηλ α ο πνχκε κ εγαιχηεξ εο αμίαο ηεο αιιαγήο ηνπ ζ εζκηθν χ πιαηζίν π
θιπ.
Να ρακειψζν πκ ε ινηπφλ ηνπο ηφλν πο, ην αλ ηηθπβ εξλεηηθφ πεδ ίν
είλαη αιιν χ. Οη Μ εραληθν ί είλαη ζε πάξα πνιχ δ χζθν ιε θαηάζηαζε.
Σν αζθα ιηζηηθφ είλαη ζε δξακ αηηθή ζέζε, ε αλεξγία ζηνπο
Μεραλη θνχο είλαη ηεξάζηηα, λα παιέςνπκε ζε απηά ηα ζέκαηα. Καη δελ
έρεη ζπλάδειθνη θαλείο πξφζ εζε λα κεηαηξ έςεη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ζε Δ πηκειεηήξην εξγνιάβσλ θαη κνλνπσιίσλ.
Σψξα κπνξεί λα είκαη αθειήο θαη θαινπξναίξ εην ο δελ ην
πηζηεχσ ζε θακία πεξίπησζε νχηε θ α κία θίλ εζε έρσ δ εη φζν είκαη ζηα
φξγαλα π ξνο απηή ηελ θα ηεχζπλ ζε.
Λν ηπφλ , ραίξνκαη γηα ην
δπλακηζκφ ηεο ληφ ηεο ζαο θιπ. θαη φ ια, ηα έρσ πεξάζεη θαη εγψ απηά
αιιά θάπνηε πξέπεη λα γίλεη απηφ ην πξάγκα.
πγλψκ ε γηα ην πςειφ ζπλαίζζεκα πνπ έβγαδε ε νκ ηιία κν π
αιιά ζαο δηαβ εβα ηψ φηη έρσ πάληα πάλσ απφ φια ην Σ.Δ.Δ. θαη ην
καδηθφ ρψξν. Δπρ αξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Να κελ δεηάηε ζπγλψκ ε, ζπλάδειθε. Δπραξηζηνχκ ε. Ο ζπλάδ ειθνο
Παπαγηαλλίδεο έρεη ην ιφγν θαη ηειεηψλνπλ ν η πξσην ινγ ίεο.
Κος ΠΑΠΑΓΗ ΑΝΝ ΗΓΖ:
Βξε π σο μεθηλ ήζα κε έηζη θαη πσο ηειεηψλ νπκ ε λα πνχκε. Ξεθηλ ήζακ ε
κε δηάθνξα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα πεξηκέλακε, κα ο έιεγαλ φηη ζα
γίλνπλ θαη ζπλ ερίδ νπκε σο εθδήισζε. Δγψ εθιέγνκαη εδψ απφ ην ’90.
Γελ ζ πκάκαη πνηέ θάηη ηέηνην. Καη ζέισ λα ζπγραξ ψ ηελ Πξφεδξν
γηαηί ζηελ Πξ φεδξ ν αλήθεη φπσο ην θαηαιαβαίλεηε φινη, εκείο νχηε
ηνλ θχξην Β νχηζε ζα κπνξνχζακε λα είρακε πείζεη ν χηε φινη, πάλησο
αγθαιηάζακε φ ινη ηελ πξσηνβν πιία απηή.
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ήξζε φ ιε πηζηεχσ θαη επεηδή ζα
εξρφηαλ θαη ν Τπν πξγφο αιιά θχξ ηα επεηδ ή ηνπο θαιν χζε θαη ε Σψλ ηα
θαη γηα ην Σ .Δ.Δ. ηξηηεπφλ ησο θαη βέβ αηα αο πάκε ηψξα ζηα δηθά καο.
Δγψ ζεζκ ηθφ πια ίζην έρσ πξνζπα ζήζεη λα αιιάμσ θαη σο
Πξφεδξνο ην π  πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Αλ ήηαλ εδψ ν Ά ξεο ν
Υαηδεδάθεο θαη ν ζπρσξεκ έλνο ν Βαζίι εο ν Οηθνλνκφπ νπινο, είλαη ν
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

143

Κνηζακπαζάθεο ν Γηάλλεο. Δίζαη εζχ, ην ζπκάζαη. Υακ φο ζε φιεο ηηο
παξαηάμεηο είρακε ζπκθσλήζεη μα θληθά έγηλε ην έια λα δεηο δελ
κπνξέζακε λα αιιάμνπκε θαη έρν πκε έλα αλαρξνληζηηθφηαην ελ ηειψο
ζην  χιινγν Πν ιηηηθψλ Μ εραληθψλ . Π αξφηη θαη ηφ ηε θάλακε θαη
εθδ ειψζεηο θαη ην θφςηκν ηεο πίηαο κε 500 θαη 700 άηνκα. Θεζκηθφ
πιαίζην δελ αιιάμακε.
Δγψ ζέισ λα είκαη εηιηθξηλ ήο θαη ηη ελνρ ιεί ζην ζεζκηθφ
πιαίζην. Σν ζ εζκηθφ πιαίζην αλ.., γηα ηί φ ιεο νη παξαηάμεηο θαη εδψ λα
ζπγραξψ ην ζπλάδ ειθν, ην πο δ πν ζπλαδέιθνπο πν π θάλαλε πξψηε
θνξά είδακε ζε πίλαθα, βέβαηα ζ έιεη plotter γηα λα ην ηππψζεηο, φιεο
ηηο ζέζεηο ησλ παξαηάμεσλ. Πν πζελά αιινχ δελ λνκίδ σ φηη έρεη γίλεη
κεγαιχηεξ ε δηαβ νχιεπζε.  ια ηα πεξ ηθεξ εηαθά ηκήκαηα έρν πλ ζηείιεη
απφςεηο θα η φιεο ν η παξαηάμεηο.
Καη βέβαηα θαη εκείο αο ην πνχκε θέξν πκε ην β άξνο ησλ
παξαηάμεσλ πνπ έρνπκ ε εθιεγεί είηε ζηε Γηνηθνχζα είηε ζην
πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη είπακε ηηο απφςεηο καο. Πνηεο είλαη
νη απφςεηο, εκέλα κνπ αξέζεη λα ηα πσ ιίγν θαζαξά θ αη πνπ είλαη ε
κεγάιε αληηπαιφ ηεηα. ε έλα πξάγκα, γηαηί αλ ππν ηεζεί θαη ηελ
πεξηθεξεηνπνίεζε πνπ ελνρ ιεί ηηο κ ηθξέο παξαηάμεηο δ ελ λνκίδσ φ ηη ζα
ζθν ησζν χκε ζε α πηφ, ζηελ άκεζε εθινγή Πξν έδξν π.
Δγψ ζαο ξσηάσ, π είηε κνπ έλα Δπηκειεηήξ ην απφ απηά πνπ είλαη
θαη ζηα ρσξηά ζαο θαη ζην πο λνκνχο ζαο θαη ζηελ Αζ ήλα θιπ. πνπ λα
κελ έρ εη άκεζε εθινγή. Ο Μίραινο δ ελ εθιέγεηαη άκεζα; Ο Πξφεδξνο
ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ φ ιεο ηεο ρψξαο, ζηε Υίν, παληνχ άκε
εθινγή είλαη κε 10 ςήθν πο, 10. Γελ βξίζθεηε ππνς ήθηνπο, εθιέγε ηαη
άκεζα. Μφλν ην Σ. Δ.Δ. έρ εη απηφ.
Σψξα ζα κνπ πεηο ηη έλλνηα έρ εη πνπ έρεη απηφ. Δγψ ζα πάσ ιίγν
ζηελ ηζηνξία θαη απηφ ην βηβ ιίν πν π ην έρσ ηειεηψζεη αιιά δελ.., ζα
δείηε απφ ην ’7 4 , ην ’74 εληάμεη έγηλε αληηθαηά ζηαζε ιφγσ ηεο
ρνχληαο απφ ην πο πξνέδξν π ο ην π Σ.Δ.Δ., απφ ηνπο πξνέδξνπο ησ λ
ζπιιφγσλ , ν Κν πινπκπήο αλέιαβε Π ξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ ., αληηπξφεδξνο
ησλ αξρη ηεθηφλ σλ θαη φια α πηά.
ηηο εθινγέο ην π ’ 75 πιεηνςεθηθφ θαη δπν παξαηάμεηο . Γελ ην
ζπκάηαη θαλέλαο ν χηε είλαη, απιψο θαη εγψ ηα έγξαςα δελ είλαη φηη ηα
έδεζα. Γπν παξ αηάμεηο, Γεκνθξα ηηθή  πκπαξάηαμε επηθεθαιήο
Κνπινπκπ ήο θαη ην ΚΚΔ ηφ ηε, ηφ ηε θαηεβαίλαηε καδί, κ έρξη ην ’80 -’90
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είζαζηε ζηε ζπκπαξάηαμε, κ ελ ηα ιέηε. Καη ε ΓΚΜ, ε ΓΚΜ δε είλαη ε
κφλε παξάηαμε πνπ έρ εη απφ ηφ ηε ην ίδην φλνκα.
Σν ’77 ηα ίδηα, ’81 ηα ίδηα, έθπγε ν Κνπιν πκπήο γηαηί έγηλε
Τπνπξγφο θαη ήξζ ε ν Γεζχιαο θαη κ εηά βέβαηα κ έρξη ηφηε ε ΓΚΜ δελ
ήηαλ ζηε Γηνηθν χζα γηαηί ήηαλ πιεηνςεθηθφ. Αλ δείηε ηα κέιε ζα
δείηε ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα.
Ζ Γηνηθν χζα Δπηηξνπή απφ πνχ εθιεγφηαλ; Δθιεγφ η α λ απφ ηνλ
θφζκν απεπζ είαο, είρε ςεθνδέιηην μερσξηζηφ. Γηνηθν χζα Δπηηξνπή,
Πξφεδξνο. Πνηνη ήηαλ νη πξφεδξ νη; Οη δχν. Κν πινπκ πήο, Λνγνζ έηεο
Λεσλ ίδαο, άξα κελ ιέκε ηξ ειά φ ηη δελ έρ εη μαλαγίλεη πνηέ θαη απηά
είλαη πξσην θαλή θιπ. Έηζη εθιεγφλ ηνπζαλ.
Σν ’84 Ληάζθαο,  αββίδεο είλαη βαζηθά θαη ν Ληάζθαο αιιάμαλε
ην ζεζκηθφ πιαίζην , έγηλαλ φια απηά θιπ. θαη δνχκ ε κε κηθξέο α ιιαγέο
κε ηε δ εκην πξγία πεξηζζφηεξσλ πεξ ηθεξεηα θψλ ηκεκά ησλ.
Δγψ ζα έιεγα λα ην πάκε, εηιηθξ ηλά δελ ζαο θαηα ιαβ αίλσ, δελ
θαηαιαβαίλσ ηελ ΠΑΝΔΠΗΣ ΖΜΟ Ν ΗΚΖ θαη ηηο ζπζπεηξψζεηο, έηζη ην
ΑΡΑΓΔ πσο ηα ιέλε, ην ΜΠΛΟΚ θιπ. δελ θα ηαιαβαίλσ, ε άκεζε
εθινγή είλαη ην πξ φβιεκα; Αλ είλαη απηφ ην πξφβ ιεκα. .
Πνην ά ιιν; ια ηα άιια ξε παηδί κνπ ζα αιιάμν πλ απφ ην
ζεζκη θφ π ιαίζην;
Δδ ψ πξηλ αλα ηξηρηά δακε.
 θειεηνχο, ηά θνη,
λεθξν ηαθεία, ηαθφ πιαθα, ιεο θαη κηινχζακε γηα θαλά πεζακέλν. Αλ
είλαη πεζακέλνο, α λ ην Σ.Δ. Δ. είλαη π εζακέλν δ ελ ζα αλαζηεζ εί απφ ην
ζεζκη θφ πιαίζην. Αιιά δ ελ είλαη πεζακέλν. Δκείο εδ ψ ζεσξψ φηη δελ
είλαη πεζακέλν , φ ηη θάλν πκε θάπ νηα πξνζπάζεηα ηέινο πάλησλ. Καη ζα
θάλνπλ, θάλακε θαη ηα παηδηά καο Μεραληθνχο δ πζηπρψο βέβαηα θαη
απηνί ζα βν εζήζν πλ. Αιιά δελ γίλεηαη αιιηψο. Α πηφ ην ζεζκηθφ
πιαίζην είλαη ην ρ εηξφηεξ ν πνπ ππάξρ εη.
Θα ζαο πσ θάηη, εγψ ην έρσ πεη, εληά μεη αλ δελ είλαη ε ηειεπηαία
θνξά πνπ είκαη ζηελ Αλ ηηπξνζσπεία είλαη ε πξν ηειεπηαία. Θα ζαο πσ
θάηη, ην έρσ πεη ζηελ παξάηαμε. Καηαγξάςηε, εγψ φ ηη πσ μέξεηο έρ σ
έλα θαθφ , φηη πσ θαη φπνηνλ κηζήζσ δελ αιιάδσ άπνς ε γηα θαλέλαλ.
Δγψ ζα ζαο πσ θάηη, λένο Μεραληθφο, δελ αθνξά ηνλ πίξηδε
γηαηί ήκν πλ λένο Μεραληθφο, ην έρσ πεη ζηελ παξάηαμε, ηα παηδηά ζα
γειάζν πλ ζε ιίγν, κε νξίδν πλ ιέεη λ α κελ είλαη κφλν ν Αιεμφπν πινο
ζεφο ζρσξέζηνλ εθεί πνπ καο αθνχεη, θαη δελ ζπκάκ αη πνηνο άιινο,
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θαη ν Γεκ ήηξεο ν Παπιφπν πινο λνκ ίδσ ήηαλ ή θά πνην ο άιινο, γχξσ
ζην ’9 0 ζα πάηε δηαπξαγκαηεπηέο.
Θα δηαπξαγκαηεπηείηε γηα απηφ, ιέσ γηα ηελ αιιαγή ην π
ζεζκη θνχ πιαηζίν π θαη ηελ άκεζε εθινγή. Θα δηαπξαγκαηεπηείηε ιέεη
ηη; Δλ ηάμεη λα ς εθίζν πκε ηνλ ηάδε αιιά ηη καο δίλ εη θαη ε παξάηαμε
ε νπνία ήηαλ 3 ε .
Πξψηε ήηαλ ε ΓΚΜ, δ εχηεξ ε ηέηνην, ηξίηε ε
παξάηαμε.
Μαο ιέεη απηφο δίλνπκ ε ηνλ άιθα , ην β ήηα. Λέσ ζπγλψκ ε,
λεαξφο έηζη, α ιιά εκείο έρν πκε 35%, κπνξείηε λα βξ είηε θαη γηα πφ ηε
ιέσ. 35%. Καη κ αο δίλεηε κφλ ν ην λ Α αληηπξφεδξν αιιά απηφλ θαη
γξακκαηέα αιιά α πηφλ; Καιά ιέσ πσο είλαη δπλα ηφλ ; Δκείο έρν πκε
65 άηνκα.
Λέεη θχξηε Παπαγηαλλίδε εζείο κπνξ εί λα λνκίδ εηε φ ηη έρεηε 65
αιιά εζείο εδψ πν π απαηηείηαη δηά θν ξα πξάγκαηα εθπξνζσπείηε ηνπο
30. Οη ππφινηπνη 3 5 είλαη ήδε κα δί κ νπ.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛ ΟΤ:
πλάδειθε Τπνπξ γέ έρεηε ην ιφγν. Οη πξσην ινγίεο ηειείσζαλ
δεπηεξν ινγν χλ ν Τ πνπξγφο, ν Πξφ εδξ νο ην π Σ.Δ.Δ. θαη ε νκηινχζα.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ην π Γεκ ήηξε ηνπ Παπαγηαλλίδε θαηαιαβαίλεηε
φηη ε εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηνπ Σερ ληθν χ Δπηκειεηεξίνπ είλαη πνιχ
θαιή, είλαη ζε πςειά επίπεδα.
Λνηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθν η, λα πσ φηη ζην δηάζηεκα ηεο
ζεκ εξηλ ήο ζπλεδξίαζεο πνπ α θν χζηεθαλ πνιχ ζεκαλ ηηθά πξάγκαηα
θαη ιηγφ ηεξν ζεκα ληηθά α πηφ πνπ βγ ήθε πξνο ηα έμσ θαη απηφ δείρλ εη
αλ ζέιεηε ην πφζν πεξλάεη ε άπ νςε θαη ν πξνβιεκαηηζκ φο πνπ ππάξρεη
ζηελ αίζνπζα ηνπ Σερληθνχ Δπηκ ειεηεξίν π, είλαη φ ηη εγ ψ ριεχαζα ην
απξηαλφ
ζπιιαιεηήξην
θαη
θά πνηνη
ζπλάδ ειθν η,
γηα
ηελ
ΠΑΝΔΠΗΣ ΖΜΟ Ν ΗΚΖ κάιινλ ην έιεγαλ απηφ, αληέδξα ζαλ ζε α πηφ.
Άξα απηφ δείρλ εη φηη κάιινλ ηα ζέκ αηα, ζα ο ιέσ ηη β γήθε ζηα
sites, άξα α πηφ δείρλεη επεηδ ή ην δήζακε φ ινη καδί εδ ψ πέξα φ ηη δελ
έγηλε θάηη ηέηνην, φηη κάιινλ ην Δ πηκειεηήξην θαη ε πνιχ ζνβαξή
ζεκαηνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζ εί πξέπεη λα αλαθηήζεη κηα άιιε
δηείζδ πζε θαη ζηελ θνηλσλ ία θαη ζην ελδηαθέ ξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη
ζην πο ζπλαδέιθν πο γηα απηά πνπ αζρ νιείην.
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Καη γηα λα γίλεη απηφ, πξέπ εη απηφ πνπ είπε πξηλ ν Α ληψλεο ν
Πξσηνλν ηάξηνο απφ εθεί ζα μεθηλ ήζσ, ην πάλσ απφ ηα θφκκαηα πνπ
κεηείρε, έηζη είπ ε πάλσ απφ ηα θφκκαηα έβαδα ην θνξ έα πνπ
ζπκκ εηείρ α ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
επηκειεηεξ ηαθή ιν γηθή θαη ηα ζηειέρε ην π Σ ερληθνχ Δπηκειεηεξίν π
πνπ είλαη ζε α πηή ηε ινγηθή δ ελ πξέπ εη λα ραζνχλ.
ε θάζε επηζηεκνλ ηθφ ή επαγγεικαηηθφ πεδίν ππ ήξραλ άλζξσπνη
πνπ ήμεξαλ ζε βά ζνο ηνλ θάζε ηνκέα, παξήγαγαλ θαη ζηειέρε κ έζα
απφ απηή ηε δηα δηθαζία θαη ζέζεηο θαη πξν ηάζεηο απφ φιν ην
ζπλδη θαιηζηηθφ θά ζκα, φιν ην ζπλδηθαιηζηηθφ εχξνο θαη απφ φιν ην
επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ εχξνο θαη απηή ε επηκειεηεξηαθή
ινγηθή αιιά θαη α πηά ηα ζηειέρ ε πξέπεη λα δηαθπιαρζν χλ.
Καη γηα λα γίλεη απηφ δελ πξ έπεη λα απαμηψλεη ν έλαο ηνλ άιινλ
θαη κάιινλ πξέπεη λα βξεη, λα βξν χκε θαη έλα ζχζηεκα πνπ δελ ζα
απαμηψλεη ηα φξγα λα ηνπ Δπηκ ειεηεξ ίνπ θαη ηε ιεηηνπξ γία ηνπ.
Με ηελ Σ ψληα αο πνχκε έρν πκε καιψζεη πν ιχ ά ζρεκα πάξ α
πνιιέο θν ξέο δ ηαρξνληθά, έρν πκε θά λεη δηαζπάζεηο, α πηά ηα ζ πκν χληαη
πνιχ, αιιά α πηφ δ ελ ζεκαίλεη ζε θα κία πεξίπησζε φηη ζα επηρεηξήζεη
θάπνηνο λα απαμηψζεη ηελ ηδηαίηεξ ε αμία πνπ έρεη θαη ζα λ επηζηήκνλαο
θαη ζαλ πν ιηηηθφ ζηέιερνο, ζαλ ζπλ δηθαιίζηξηα θαη ζαλ θαζεγ ήηξηα.
Καη ην ίδην ηζρ χεη κε πνιινχο ζπλαδέιθν πο πνπ ππεξ έηεζαλ ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην απφ φιεο ηηο π αξαηάμεηο.
Καη ζα μεθηλ ήζσ απφ ηηο ζπζπεηξ ψζεηο επεηδ ή ην πο άθνπζα
ζήκ εξα. Λείπεη ν Αληψλ εο ν Μανχλ εο ή θάπνηνο πν π ήηαλ ζε απηή ηε
ινγηθή απφ ηη ο ζπζπεηξψζεηο, ιείπεη ζπλάδειθε Σζηκπ νπθά θε ε Ρν χια
ε Ξαξρά θνπ ή ν Μ άθεο ν Παπαδφπνπινο θαη απηφ πν π έθαλαλ θαη πνπ
πξνζέθεξαλ ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σερληθν χ Δπηκ ειεηεξίν π θαη
πνιινί άιινη. Ο Ληάζθαο, ν αββίδ εο, κε ηηο ηδηαηηεξ φηεηεο πν π είρε
ν θαζέλαο , ν Νίθνο ν Γξ έηαο απφ ηε ΓΚΜ θαη ά ιινη.
Καη πηζηεχσ φηη ππάξρεη σξηκφηεηα ζην ρψξ ν λα δηαθπιάμεη
απηή ηελ επηκειεηεξηαθή ινγηθή γηα ηί έρ εη αξρίζεη θαη ρ άλεηαη. Οπφηε
λα πάκε λα πξνρσξήζν πκ ε, λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέζαηε
θαη ζε απηφ πνπ απ αζρνιεί ηε ζεκ εξηλή ζπλεδξ ίαζε.
Θεζκηθφ π ιαίζην θαηαξράο. Δίλαη θνηλφο ηφπνο εδ ψ θαη πάξα
πνιιά ρξφληα φ ηη πξέπεη λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ π ιαίζην αθξηβ ψο γηα
λα κελ αλαπαξάγεηαη απηφ πν π είπε πξηλ ν Γεκ ήηξ εο θαη απηφ κπνξεί
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λα έρεη πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο ζα γίλεη. Μπνξεί λα έρεηο
πξνεδξείν πν π ζα εθιέγεηαη, κπνξεί λα έρεηο θαη λ α ηηκήζεηο ην
ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο αιιά απηφ πνπ έρν πκ ε δελ είλαη απιή
αλαινγηθή. Γελ ππάξρεη πνπζελά ζε θαλέλα θνξ έα θαη πνπζελά ζηνλ
θφζκν λα εθιέγεηαη έλα δηεπξπκέλν φξγαλν φπ σο είλαη ε
Αληηπξνζσπεία ην π Σ.Δ.Δ. , λα εθιέγεη 15 κ έιε ζηε Γηνηθν χζα θαη λα
ηε ζπγ θξν ηεί. Απηφ δελ ππάξρεη.
Άξα ε φπνηα πξφηαζε πξνθξ ηζεί απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ην π
Σ.Δ.Δ. εγψ δ εζκ εχνκαη λα πξνρσξ ήζσ ζε κηα ζπδ ήηεζε γηα λα
ζπγ θελ ηξψζεη θαη κε επξεία πι εηνςεθία ζην θνηλνβν χιην πξνθεηκέλν π
λα πξνρσξήζεη. Αιιά πξέπεη ε Αληηπξνζσπ εία λα πάξεη ηελ επζ χλε
ηεο. Καη είλαη π ξαγκαηηθά αδηάθν ξν αλ ζήκ εξα έρ εη ή δελ έρεη
απαξηία, αλ είλαη Αληηπξνζσπεία ή δελ είλαη φρη ζηνλ ηχπν θαη ζηε
ζεκ εηνινγία ζηελ νπζία γηα ηί αλ ήκα ζηαλ ζε έλα ρψξν φπσο απηφλ ηνπ
Σερληθνχ Δπηκ ειεηεξίνπ φπσο θάλ ακε γηα δεθαεηίεο ή αιιν χ κε
αλνηρηή ηελ Αληηπ ξνζσπεία θαη ζπδεην χζακ ε γηα ην ζ εζκηθφ π ιαίζην
δελ ζα είρ ε απαξηία έηζη θαη αιιηψο.
Απφ φηη ζπκάκαη εγψ ην πιάρηζηνλ ζηα ρξφληα πνπ ήκνπλ ζ ηε
Γηνη θν χζα θαη Π ξφεδξνο ην π Σ ερλ ηθν χ Δπηκ ειεηεξίνπ φ ζεο θνξ έο
ζπδ εην χζακ ε ην ζεζκηθφ πιαίζην απνρσξνχζακε φ ηαλ δελ ζέιακε λα
ην ηειεηψλ νπκ ε ην ζέκα θαη έλαο έβαδ ε ζέκα απαξηίαο θαη δηαιπφ ηαλ ε
ζπλ εδξίαζε.
Δ, ήξζ ε ν θαηξφο θάπνηα ζηηγκ ή α θφκ ε θαη κε δηαθν ξεηηθέο
πξνηάζεηο θαη πξν ζεγγίζεηο λα ππάξρ εη απφθαζε γηα απηφ ην ζέκα.
Σψξα, ην δεχηεξ ν. Μηα πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ
ζε βάζνο ηα ζέκ αηα είλαη φηη φ ιεο απηέο νη ζπλ εδξηάζεηο ηεο
Αληηπξνζσπείαο ζπλάδειθε Πξ φεδξ ε θαη ζπλαδέιθηζζα Πξφεδξε ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ. Δ.Δ. είλαη π αξάλνκεο δηφηη ν θαλνληζκφο ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ. Δ. πνηέ δ ελ έρ εη θπξ σζεί κε ππν πξγηθή
απφθαζε. Αλ κ ε ηη άιιν πξνρσξ ήζηε α πηά λα λνκηκ νπνηήζν πκ ε ηηο
δηαδηθαζίεο δ πν, ηξηψλ δεθαεηηψλ πν π ηεξν χκ ε κ ε εζηκ ηθφ δ ίθαην γηα
έλα δήζελ θαλνληζκφ ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ. Δ. Καιφ είλαη, ζα
βγεη θαη ακ έζσο αλ ην πξνηείλεηε.
Σψξα, πάκε ζην ξ φιν ηνπ Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π. Α θνχζηεθαλ
πάξα πνιιά, αθνχζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξν χλ ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ
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αλεμαξηεζία ην π, δελ λνκίδσ φ ηη ππά ξρεη απφ πνπζ ελά παξέκβαζε.
Τπάξρεη ζέκα κε ηα νηθνλνκηθά ην π Σ.Δ.Δ.
Απηφ ζπλάδειθνη είλαη πιένλ ζην ρ έξη ην π Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίν π.  ηαλ θάπνηνη θαηάξγεζαλ ηηο αλαινγηθέο εηζθνξέο σο
δήζελ θνηλ σληθνχο πφξνπο θαη δ έζκεπζαλ ηε ρψξα ζε απηή ηελ
θαηεχζ πλζε απηφ αθνιν πζεί ηε ρ ψξ α γηα πνιιά ρξφληα κεηά. Γελ
έθαλε θάπνηνο κηα ζηξαβή πν ιηηηθή ηε δην ξζψλεη ν επ φκελνο απφ ηε
ζηηγκ ή πνπ είλαη δέζκεπζε. Άξα θαη ην Δπηκειεηήξ ην πξέπεη λα βξεη
θαη έρ εη ζήκ εξα κ ε ηηο α ιιαγέο πν π έγηλαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ηα
φπια, λα δνπιέςεη θαη λα ιχζεη θαη ην νηθνλνκ ηθφ ην π δήηεκα.
Κάπνηα απφ απηά ηα είπα πξηλ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα κεηξψα
θαη ηα κεηξψα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα φρη γηα λα δηαζθαιίζεηο
ηνπο νη θνλνκηθνχο πφξνπο ην π Σ. Δ.Δ . αιιά γηα λα έρν πκε πξαγκαηηθά
κεηξ ψα εκπ εηξί αο γηα φιν πο ην πο Μεραληθνχο δηπισκαηνχρν πο θαη
ηερλν ιφγν πο θαη γηα φια ηα ηερληθά επαγγέικαηα.
Καη πξαγκαηηθά α λαξσηηέκαη αλ δελ ζέιν πκ ε ην Σ.Δ.Δ . λα δίλεη
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θα η άξα λα ηεξεί ηα κεηξ ψα αθφκα
θαη γηα ηνπο ηερ λίηεο, πνηνο ζέιν π κε λα ην θάλεη;
Γειαδ ή αλ
εμαηξέζεηο ηα πέλ ηε ζηεγαζκ έλα επαγγέικαηα ζην πο ηερλίηεο φια ηα
ππφινηπα δελ έρν πλ θακηά θαηνρχξ σζε. ια ηα ππφ ινηπα κπνξνχλ λα
γίλνπλ απφ έλαλ αιινδαπφ, θησρφ, θαηα ηξεγκ έλν ρσξίο άδεηα
παξακνλήο ζηε ρψξα πνπ πέθηεη θαη ζχκα εξγ αζηα θήο β αλαπζφηεηαο.
Γελ ζέιν πκε α πηφ ην εξγαηηθφ δ πλακ ηθφ λα είλαη αδεην δνηεκέλν,
λα είλαη ζε κεηξ ψα, λα πξνζηαηεχεη θαη ην εξγαζηαθφ ην π πιαίζη ν
αιιά θαη ην επάγγεικα θαη ηελ επζχλε πνπ πξέπεη λα έρεη γηα ην πψο
γίλνληαη ηα έξγα;
Γηαηί ππάξρεη έλαο πξ νβιεκαηηζκφο γ χξσ απφ ηέηνηα ζέκαηα θαη
ην ξφ ιν ην π Σ. Δ.Δ. πνιιά ρξφληα ηψξ α αιιά πηζηεχσ φηη είλαη θάπνηνη
ηδενινγηθν ί δνγκαηηζκνί πν π πξέπεη λ α μεπεξαζηνχλ.
Καη πεξηκέλσ απφ ην Σερλ ηθφ Δπηκ ειεηήξην γηα λα κπνχκε θαη ζε
πην βαξηά ζέκαηα ζπγ θεθξηκέλ εο π ξσ ηνβν πιίεο θαη ζπγ θεθξηκέλ εο
πξνηάζεηο. Τπάξ ρεη έζησ θαη έλαο ζηε ρ ψξα καο ή νπνπδήπν ηε λα
ιέεη φηη κπνξεί λα είλαη δίθαην ην 38,5% αζθαιηζηηθψλ εηζθνξ ψλ;
Γελ ππάξρεη.
Δ ίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη. Τπάξρεη έλαο
Μεραλη θφο πνπ ιέεη φηη δελ πξ έπεη λα έρνπ κ ε ηακείν Μεραληθψλ θαη
λα ππάξρεη εγγπνδ νζία; Αλ ππάξρεη λα βγεη λα ην πεη, γηα λα δνχκ ε ηη
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ξφιν παίδεη ν θαζέλαο θαη πνιηηηθά, απηφ είλαη ε κ ηα πιεπξά ην π
ιφθν π θαη ε άιιε είλαη φηη θάπνηα ζηηγκή θαη φηαλ ςεθηδφηαλ ην
λνκνζρέδ ην αιιά θαη ζήκ εξα ην Σ.Δ.Δ . πξ έπεη λα εθθξάζεη
ζπγ θεθξηκέλ ε άπν ςε γηα πέξα απφ ηελ εζληθή ζχλ ηαμε πνπ έρ εη
ζεζπηζηεί κ ε ην Δ ΦΚΑ.
Γειαδή κ ε δπν ιφγηα, λα ζαο πσ θαη γηαηί δ ελ πξνηείλεη
ζπγ θεθξηκέλ ε πξφ ηαζε ζήκ εξα ην Σ ερ ληθφ Δπηκ ειεηήξ ην ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ θαη θάλεη κ φλν θξηηηθή ζη ν άζιην λνκνζρ έδην φ πσο αθνχζηεθε.
Γηφ ηη ππάξρν πλ κεγάιεο δπλάκ εηο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. πν π
δελ ζέιν πλ αλαινγηθέο εηζθνξέο γηα ηα αζθαιηζηηθά δηφηη απηφ
ζεκαίλ εη αλαδηαλνκή ηνπ πινχην π.
ηαλ έρ νπκ ε 2 % ή 2 ηνηο ρηιίνηο ή 6 ή φζν βγ αίλεη ζην
αζθαιη ζηηθφ ζχζηεκα, ζεκαίλεη φηη απηφο πνπ έρεη ηδίξν 1 0.000
πιεξψλ εη έλα άιθα πνζνζηφ θαη απηφο πνπ έρ εη 2 δηζεθα ηνκκ χξηα
πιεξψλ εη έλα βήηα θαη απηφ αλαδηαλέκεηαη.
Απηφ ήηαλ θαη ην
ζθεπ ηηθφ ην π λεν θηιειεπζ εξηζκ νχ πνπ θαηήξγ εζε ηηο αλαινγηθέο
εηζθνξέο θαη αλέβ α δε ζπλ έρεηα ηηο π άγηεο.
Κάληε πξφ ηαζε ιν ηπφλ ψζηε ην ππφ ινηπν 20% ην π 38 , 5 πνπ ζα
απνηειεί ηα έζνδα ελφο επαγγεικαηηθνχ θνξέα απφ εδψ θαη πέξα λα
είλαη αλαινγηθφ. Δ γψ δελ έρσ αθνχζεη θάπνηα ζπγθεθξ ηκέλε πξφηα ζε
γηα λα δνχκε πσο γίλεηαη ε αλαδηαλν κή θαη π σο δελ είλ αη 38,5% αιιά
είλαη πνιχ ιηγφ ηεξ ν γηαηί είλαη ζηνλ ηδίξν.
Άξα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δν χκε πνηνο ππ εξεηεί ην πο 4
κεγάιν πο
θαηα ζθεπαζηηθν χο
νκίινπο
α ιιά
ν χηε
απφ
ηελ
ΠΑΝΔΠΗΣ ΖΜΟ Ν ΗΚΖ ην έρσ α θνχζεη απηφ, ην αλάπνδν έρσ αθν χζεη.
Γειάο αιιά έηζη είλ αη.
ρη, γίλεηαη θαη κέζα ηεο αλαζθά ιεηαο. Ζ αλαδηαλνκή ην π
πινχηνπ γίλεηαη θαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ θξάην ο, γίλεηαη απφ
ρίιην πο ηξφπνπο ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ. πλάδειθε Γηαλλφπνπιε,
κεηά ηνλ Α χγνπζην απηά, ηη λα θάλν πκε δελ ην ζρεδηάζα κε εκ είο.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ, δελ έρεηε ην ιφγν.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Γελ πεηξάδεη, εκέλ α κνπ αξέζνπλ α πηά, καζεκέλνο.
Σψξα, ππάξρνπλ κεξηθέο πξνηάζεηο απφ θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο
πνπ είλαη επηκ έξ νπο πξν ηάζεηο αιιά ζα βν εζήζν πλ .
λ ησο ην
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ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηηο ά δεηεο ζηηο πνιενδνκ ίεο, ηηο νηθνδ νκηθέο
άδεηεο, ηηο κειέηεο θαη ηε δηαδηθα ζία είλαη έηνηκν πξηλ θχγσ εγψ απφ
Πξφεδξνο ην π Σ .Δ. Δ. θαη έκ ελε λα νινθιεξσζ εί ην Σ ερλ ηθφ δ ειηίν γηα
ηελ ηα πηφ ηεηα ην π θηηξίν π, δελ μέξσ αλ έρεη ηειεηψζεη. Καη εθεί
ππάξρεη θαζπζηέξ εζε γηα λα ελ εξγνπν ηεζεί.
ην επφκελν ζρέδ ην λφκν π ζα πξνβ ιέπεηαη θαη φιν απηφ πν π
ιέγακε λα ππάξρεη κηα κεγάιε π ιαηθφξκα πνπ φ ιεο ν η αδεηνδν ηήζεηο
ζα κπνξνχλ λα γίλ νληαη ειεθηξνληθά θαη λα είλαη δηαζπλδεδεκ έλεο.
Απηφ πνπ είπ ε ν Π ξφεδξνο γηα έλα GI S επί ηεο νπζίαο, έλα ράξηε
πνπ ζα δίλεη ηα ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζ ε
πεξηνρήο, ππάξρεη. Τπάξρεη, πν π είλαη ν Καςάζθεο ; Έθπγε, δελ
πεηξάδεη. Να ζαο θάλεη επαθή κε ηελ Intra sof t ην είρε θάλ εη ζην epoleodo mi a 2 πνιιέο θπβεξλ ήζεηο πξηλ, ζέιεη επη θαηξν πνίεζε, έρν πλ ε
ςεθηνπνηήζεη θαη ηνπο ράξηεο ησλ πνιενδνκ ηψλ αιιά κεηά πήγε λα
βγεη αλ ζ πκάκαη θαιά έθπησηεο νη δ πν εηαηξίεο γηα ηί δ ελ ν ινθιήξσλε
ν ππεξ εζηαθφο κεραληζκφο ηε δηαδηθαζία θαη είρ ε βξεζεί κηα
θφξκν πια γηα λα πξνρσξήζεη. Αιιά απηά ηα ζέκαηα ζέιν πλ
επηθαηξνπνίεζε θαη είλαη έηνηκα.
Τπάξρεη πξφηα ζε απφ φηη είδα θαη ζηελ εηζήγ εζε γηα ζπκκ εην ρή
ζε επξσπατθά θαη δηεζλή ζέκαηα έηζη κηα δηεχξ πλζε ην π ξφινπ θα η ηεο
αμηνπνίεζεο ην π Σ ερληθν χ Δ πηκειεηεξίνπ, πηζηεχσ φ ηη απηφ είλαη πνιχ
θξίζηκ ν θαη είλαη θαη έλα απφ ηα ζέκαηα δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρνπλ ζε
επίπεδν Δ πξψπ εο γηαηί ε δ ηακφξ θσζε θαη κ έζα ζηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο νδεγηψλ πξνηχπσλ , θαλνληζκψλ δελ ππάξρεη κηα
δεκν θξαηηθή εθπξνζψπεζε.
Ζ γλψκ ε κν π είλ αη φηη πξ έπεη λα ζπκκ εηέρν πλ νη θνξείο ησλ
ηερλη θψλ επαγγεικ άησλ θαη ηνπ Σερλ ηθν χ θφ ζκν π άξα θαη ην Σ ερληθφ
Δπηκειεηήξην. Γελ είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ ζψλεη θαη θα ιά
άλζξσπνη πνπ ζα πιεξ ψλνληαη κφληκα ζηηο Βξπμέιεο απφ ην Σ.Δ.Δ. γηα
λα ππάξρεη απηφ, κπνξνχκε λα ζεζπίζνπκε κηα δηα δηθαζία κε ηε
κφληκε ειιελ ηθή Αληηπξνζσπεία πν π έρεη ην Τπν πξγείν θαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία εθεί εθπξνζψπν πο ψζηε ζε φ ιεο ηηο θάζεηο θαη ζε φ ια ηα
ζέκαηα
παξαγσγήο
πξν ηχπσλ,
θαλνληζκψλ
θαη
νδεγηψλ
λα
εμππ εξεηείηαη ην Σερληθφ δ πλακηθφ ηεο δηθήο καο ρψξαο θαη ε
παξαγσγή ηεο δηθήο καο ρ ψξαο.
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Δίλαη θάηη πνπ είρακε πξνζπαζήζεη λα θάλνπκε ζην λ πξψην
θαλνληζκφ γηα ηελ εμνηθνλφκ εζε ηεο ελέξγεηαο φηαλ είρ ακε θάεη ιφγσ
απηήο ηεο κ εζφδ επζεο απφ ηηο ρ ψξεο ην π βν ξξά ην θαπέιν ε
εμνη θνλφκ εζε ελέξγεηαο λα δείρλεη κφλν ζηε ζέξκαλ ζε θαη κφλ ν ζηα
πιη θά πνπ εμππ εξεηνχζαλ ηε γεξκαληθή παξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή
ησλ θελ ηξηθψλ επξσπατθψλ ρ σξψλ θαη ησλ βφξ εησλ ρ σξψλ θαη απηφ
πξέπεη λα ην πξν ζέμνπκ ε.
Γελ έρσ δεη ην λ έν θαλνληζκφ αιιά θαληάδνκαη θαη ν λένο
θαλνληζκφο λα εμππεξ εηεί ηελ ειιεληθή παξαγσγή θα η φρη απηά πνπ
εηζάγν πκε.
Θα ήζεια λα πσ θαη κεξηθά άιια πξάγκαηα, δελ έρσ ηειεηψζεη
ηηο απαληήζεηο κ ελ αλεζπρ είο, πν π εκ έλα κνπ ρ ηχπεζαλ απηφ ην
δηάζηεκα άζρ εκα θαη ζα θφζηηδαλ ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζηελ
αλεμαξηεζία ην π θαη ζηελ απην ηέιεηά ηνπ αλ δελ ηχρ αη λε Τπνπξγφο
Τπνδνκψλ λα είλαη ν πξψελ Πξ φεδξν ο ηνπ Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη απαξάδ εθην ν πξνυπν ινγηζκφο ηνπ
Σ.Δ.Δ. λα έξρεηαη γηα έγθξηζε ζην Τ πνπξγείν πνπ επνπ ηεχεη ρσξίο λα
έρεη πεξάζεη θαη ς εθηζηεί απφ ηελ Α ληηπξνζσπ εία. Γηφ ηη αχξην δ ελ ζα
είλαη ν πίξηδεο Τπνπξγφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ην π Σ.Δ.Δ. κπνξεί
λα αιιάμεη, λα θν πηζνπξ επηεί, λα θάλεη ρίιηα πξάγκαηα γηα λα κελ
ππάξρεη Σ.Δ .Δ.
Γελ ζα αλαθεξζ ψ φηαλ ήηαλ Πξφεδξ νο ην π Σ.Δ.Δ. ν Κ ψζηαο ν
Ληάζθαο θαη δπν θνξέο δ ελ είρε πεξά ζεη πξν υπνινγηζκφ ο ηη έγηλε ηελ
ηξίηε.
Θα ηα π νχκε θαη΄ ηδίαλ θάπνηα άιιε ζηηγ κή αιιά είλαη
απαξάδεθην. Δίλαη άιιν δηαθσλψ, είλαη άιιν πξνηείλσ απηέο ηηο
ηξνπνπνηήζεηο, είλαη άιιν ην ψκα ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο λα κελ
ςεθίδ εη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ.
Αο ππάξρνπλ , αλ ππάξρνπλ
δηαθσλίεο, ηξεηο πξνυπνινγηζκνί λ α ςεθίζεη εδψ ην ψκα πνηνλ
πξνθξίλεη.
Έγηλε ε εξψηεζε, απηφ ηη ζεκαίλεη; εκαίλεη φ ηη ηελ α πην ηέιεηα
γηα ηελ αλεμαξ ηεζία πνπ έβαιε ν Γηάλλ εο ν Κπξηαθφπνπινο ηε
ζσξαθίδνπκε θηφιαο, δελ ηελ επηθαινχκαζηε κφλν. Έ γηλε ε εξ ψηεζε
εάλ πηζηεχσ φηη ηα ΓΗΣ θαη νη παξ αρσξήζεηο είλαη έλ α εξγαιείν γηα
λα κπνξέζν πκε λα πινπνηήζν πκε θά πνηεο δεκφζηεο ππνδνκέο. Μέζα
ζηελ θξί ζε κε ηα ρξήκαηα πνπ ε ρψξα έρεη δηαζέζηκα πξνθαλψο είλαη
εξγαιεί ν γηα απηφ θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλ α πνιχ ζνβ αξφ ζρέδην απφ
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πνχ ή γηα πνηα έξγα αλαδεηνχκε ρξ ήκαηα απφ ηελ Δπξ σπατθή ηξάπεδα
ή απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γ εληθφηεξα θαη πνηα είλαη ηα έξγα ηα
νπνία απεπζχλνλ ηαη άκεζα ζηελ θνηλ σλία, ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη
δξάζεηο, δελ είλαη επνκέλσο βηψζηκα θαη εθεί πξέπεη λα θαηεπζ χλνπκ ε
ηα ρξήκα ηα ην π λένπ ΔΠ Α ή ην π Π ΓΔ.
Δπεηδή έγηλ ε κηα εξψηεζε γηα ην Π ΓΔ πξν θαλψο ηα δ πν
ηειεπηαία ρξ φληα αλεβαίλεη ην Π ΓΔ ζπλ έρεηα ζε αληίζεζε κ ε ην
παξειζφλ. Τπάξρν πλ κεγαιχηεξεο απ νξξνθήζεηο. Αλ δελ ήκαζηαλ ζην
κλεκφλην γ ηα λα κ αο ππνβάιιεηαη α πηή ε πνιηηηθή ζα είρε αλ έβεη θαη
αθφκε π εξηζζφηεξ ν.
Έλα φκσο απφ ηα ζέκαηα πνπ πξέπ εη θα ηά ηε γλψκε κνπ ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα ζέζεη θαη πνιχ ζθιεξά θαη λα θάλεη θαη
ζακαηά θαη θαζαξία θιπ. έηζη γηα λα μεπεξάζνπκε ιίγν ηελ
εζσ ζηξ έθεηα, είλ αη θαη ζρεηίδεηαη θαη κε ηα ΓΗ Σ θαη κε ηηο
παξαρσξήζεηο αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο έξγσλ, έρεη λα
θάλεη κ ε ηε ιεηην πξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκα ηνο. Μέζα απφ πνηεο
δηαθαλείο δηαδηθα ζίεο έρ νπκ ε εγγ πν δνζία, κέζα απφ πνηνπο δηαθαλ είο
φξνπο έρν πκε ρξ εκ αηνδφηεζε, κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο ζσξαθίδεη ε
Σξάπεδα ηεο Δ ιιά δνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
Καη επεηδ ή ην Σ. Δ.Δ. έρ εη θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαιφ ζα
είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα ζαο δψζεη πίζσ 1.700.000 πν π
θνχξ εςε παξάλνκα, είρακε ηφ ηε θαη κήλπζε, κε ην πο ππφιν ηπνπο
επηζηεκνληθν χο θν ξείο, ζα ηα βάισ θαη απηά. Δζείο ηα θάλαηε α πηά,
εζείο ηα δηδάμα ηε, ζα ζνπ πσ θαη ηελ ηζηνξία κ εηά γηα λ α ηελ μέξεηο.
Πάκε
ινηπφλ
π αξαθάησ,
δ εκφζηεο
ηερληθέο
ππεξεζίεο.
Θσξαθί ζηεθαλ, δ ελ ηζνπεδψζ εθαλ επηηέιν πο θαη ζε ζπλ εξγαζία κε ηελ
ΔΜΓΤ ΓΑ πηζηεχσ λα θέξν πκε εηο πέξαο έλα ζχζηεκ α πνπ ζα θάλεη
ηνπο Μεραληθν χο ηνπ δ εκν ζίν π ηνκέα μερ σξηζηφ θιάδν γηα λα
κπνξνχκε λα έρν πκε θαη ηελ επειημία ιφγσ ην π κηθξ ν χ αξηζκν χ πν π
ππεξ εην χλ ζην δ εκφζην κ έρξη λα επηηξαπεί λα γί λν πλ νη πξνζιήςεηο
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, λα ππάξρεη κηα επειημία ζην λα σξηκάδνπλ πην
εχθνια θαη λα αμην πνηείηαη ην ηερληθφ δπλακηθφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο.
Ο Ζιίαο ν Σάθεο είπε φηη είρα μεράζεη λα θαιέζσ ην πο
εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. Σν πο θάιεζα ακέζσο κεηά, ρ ίιηα ζπγλψκε,
θάπνηα ππεξ εζία δελ ην πο έζηεηιε πξφζθιεζε α ιιά γηα ηελ θξηηηθή
πνπ αθνχζηεθε ζε ζρέζε κε ην αλ μέξεηε ηα θείκελα θα η αλ έγηλε έλαο
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δεκν θξαηηθφο δηά ινγνο γηα ηα επα γγεικαηηθά δηθαηψκαηα ή γηα ηα
κεηξ ψα θιπ., παηδηά ζα ηξειαζψ.
Τπήξραλ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηφζεο επηηξ νπ έο φζεο
θαη νη εηδηθφ ηεηεο θαη ζε θάζε επηηξνπή κ εηείρε εθπξφζσπνο ην π
Σ.Δ.Δ., ηεο επηζηεκνληθήο εηδη θφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ., ην π επηζηεκνληθνχ
ζπιιφγν π, ην π θιαδηθνχ ζπιιφγ νπ ηεο εηδηθφ ηεηαο θαη ην π
αληίζηνηρν π παλεπηζη εκηαθν χ ηκήκα ηνο.
Κα … ……..:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Απηφ ζεκαίλεη ζπλαδέιθηζζα, φ ηη α λ νη εθπξφζσπνί καο ζε απηά ηα
φξγαλα πνπ έθηηαμαλ ην πξνεδξηθφ δ ηάηαγκα δελ κεηέθεξαλ ή δελ ζαο
κεηέθεξαλ ή δελ εθπξνζψπεζαλ θα ιά ηνλ θιάδν λα ην πο βξείηε λα
ηνπο παξαπέκςεηε ζην πεηζαξρηθφ ην π Σ.Δ.Δ. Μ ελ κ ε ηξ ειάλεηε ηψξα.
Κος ………:
Έλαο Πξφεδξνο ην π θιαδηθνχ ζπιιφγνπ έρ εη ζηα ρ έξηα ηνπ ή είρ ε…
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Μελ δηα θφπηεηε.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Δίρε π ιήξ ε γλ ψζε κε εμαίξ εζε ην πο Υεκ ηθν χο Μεραλ ηθν χο πνπ δελ
θαηέζ εζαλ πξφηα ζε, θαιά δελ ηα ζπκάκαη;
ιεο νη ππφινηπεο
εηδηθφηεηεο κέζα ζην Σ. Δ.Δ. θαη έμσ απφ ην Σ.Δ.Δ. είραλ απφιπηε
γλψζε ηνπ ηη πεξηιακβάλεηαη ζην πξνεδ ξηθφ δηάηαγκα ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζ ε εηδηθφ ηεηα.
Κος ……..:
Παξέκβαζε καθξη ά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Ναη, λαη, δ ελ θαηαζέζαηε ζηε ινγηθή ηνπ ζρ εδίν π λφκ νπ, είραηε κηα
άιιε ινγηθή. Κα η εγψ ην ιέσ κ ε ιχπ ε πξαγκαηηθά, είλαη ε πξψηε
θνξά πνπ εθδίδ εηα η πξνεδξηθφ δηάηα γκα κε ηα πέληε ζηα έμη κ έιε λα
είλαη απφ δεκνθξαηηθά εθιεγ κ έλν πο θαη νξηζκ έλν πο θνξείο ησλ
Μεραλη θψλ θαη λα κνπ ιέηε φ ηη δελ έγηλε δ εκν θξαηηθφ ο δηάινγνο. Θα
ήηαλ δ εκν θξαηηθφ λα ην έβγαδα κφ λνο κνπ αο πν χκε θα λα πήγαηλα
ζην  ηΔ. Θα κ ε ηξ ειάλεηε ηψξα.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
αο παξαθαιψ κελ κε δηαθφπ ηεηε.
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Κος ΚΡΔΜΑ ΛΖ:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
πλάδειθε Κξεκα ιή, είκαη 48 ρξφλσλ θαη εηιηθξηλά έρσ βαξεζεί 28
ρξφληα λα ζπδεηά σ ην κνλ ηέιν πν π έρ εηο ζην κπα ιφ ζνπ γηα ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ρεκηθψλ κεραληθψλ . Μ πνξψ πιένλ λα
ηνπνζεηεζψ σο Κ ξεκαι ήο φπσο ζέιεηο, ήπηα ή ζηα θάγθεια θαη σο
Υεκη θφο Μ εραληθφ ο. Σν μέξ σ πάξα πνιχ θαιά.
Λνηπφλ, κ ελ γ ειάζεηε αιιά ζπλάδειθε Μ ήηξ νπ, ε απφζηαζε ηεο
Θεζζαινλίθεο απφ ηελ Αζήλα έρ εη κηθξχλ εη πάξα πνιχ θαη επνκέλσο
ζα ήηαλ πνιχ θαιφ νη εθπξφζσπνη πν π φξηζε ην Σ ε ρληθφ Δπηκειεηήξη ν,
νη επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη νη ζχιινγνη κάιιν λ λα ζε είραλ
ελεκ εξψ ζεη. Γελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά απηή.
Σψξα, πξνθαλψο θαη εγψ ην ραηξεηίδσ απηφ εηδ ηθά απφ ην
ζπλάδειθν Μ ήηξν π, ην ραηξεηίδσ φ ηη θα ηαδίθαζε θαη θαηήγγεηιε ην
ζχζηεκα η εο απφιπηεο κεηνδνζίαο. Α πηφ γηα έλαλ άλζξσπν πνπ αλήθεη
ζην λ ενθηιειεχζεξ ν ρψξν είλαη πξαγ καηηθά λα ην ραηξ εηίδ εηο. Γηα ηί;
Ναη, ζην ζπληεξεηηθφ ρψξ ν, γηαηί;
Γηαηί φ ηαλ ππ ήξρ ε ζην Σερλ ηθφ Δ πηκειεηήξην ν καζεκαηηθφο
ηχπνο ή θάλακε κηα ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα έρνπκε αλνηγκέλεο
πξνζθνξ έο κε αμην θξαηηθή θξίζε ζε ζρέζε κ ε ηελ ηερληθή α μηνιφγεζε
θαη ζπλάξηεζε θα η κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ππ ήξραλ θάπνηεο
δπλάκεηο πνπ φ ια απηά ηα θαηαδίθαδαλ θαη ήζειαλ λα ππάξρεη κφλν
νηθνλνκη θή πξνζθνξά. Μφλν. Καη α πηέο νη δ π λάκεηο ήηαλ απφ εθείλ ε
ηελ π ιεπξά ην π ιφ θνπ, δελ ήηαλ απφ ηελ ά ιιε. Ση λα θάλνπκε ηψξα;
Καη αθν χ μέζθηζαλ ην ηερληθφ δ πλακηθφ ηεο ρψξ αο ηψξα
έξρνληαη κεξηθνί απφ απην χο λα εγ θαιέζν πλ θηφιαο γηα ηηο κεγά ιεο
εθπηψζεηο πν π ππάξρνπλ ζηνλ θιά δν, γηα φλνκα ην π Θ εν χ. Δγψ
ραηξεηίδσ ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ γηα ηί άλεθεο, θαλ ηάδνκαη αλήθεηο ζε
απηή ηελ παξάηαμε θαη άξα είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο θσηη ζκέλ εο δεμηάο πνπ ππήξρ ε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κε ηελ
νπνία πάληα είρακε κηα ζηελ ή ζπλεξγ αζία.
Σψξα, δελ πξν θαιψ εγψ, ιέσ ηελ αιήζεηα.
Σψξα, ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί είλ αη θάηη άιιν. Δίλαη άιιν ην
ζχζηεκα, φπνην ζχζηεκα θαη λα έρν πκε ζα γίλ εηαη κέζα απφ
ειεθηξνληθέο δηαδ ηθαζίεο γηαηί έηζη δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη
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φιεο νη ζηξεβιψζεηο πνπ μέξακε απφ ην παξειζ φλ, δελ έρεη λα θάλεη κ ε
ηηο κεγάιεο εθπ ηψζεηο. Έρ εη γίλεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε, ελ εκεξ σηηθά
ην ιέσ α πηφ θαη κ αθάξη θαη ην Δπηκ ειεηήξην λα ζηείιεη ηηο δηθέο ην π
πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπηψζεσλ. Γλ σξίδεηε φ ηη λα πάκε
ζε κηα ινγηθή καζεκαηηθ νχ ηχπν π δελ πεξλάεη απφ ηα επξσπατθά
φξγαλα, έρεη β γάιεη αληίζην ηρε απφθαζε θαη ε δηεχζ πλζε
αληαγσληζκν χ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηα επξσπατθά
δηθαζηήξηα.
Άξα ζα πξέπεη λ α βξνχκ ε άιιν πο ηξφπν πο άκεζα αθνχ δ ελ
έρνπκ ε ζην πο επ αγγεικαηηθνχο θιάδνπ ο ηε ζνβαξ φηεηα ή ηελ
εγθξάηεηα λα κελ δίλνπκ ε κεγάιεο εθπηψζεηο λα βξν χκε έλαλ ηξφπν
ζπκβα ηφ κε ην επξ σπατθφ δίθαην γηα λα ην πεξηνξίζν πκ ε.
Έρνπλ θέξεη θάπνηεο πξνηάζεηο ή δπν ή ηξ εηο εξγ νιεπ ηηθέο
νξγαλψζεηο, πεξηκ έλσ θαη απφ ηνπο κειεηεηέο ή απφ ην Σερλη θφ
Δπηκειεηήξην κε κ εγάιε ραξά.
Μάξθν, δ ελ ππ ήξρ ε εηιηθξηλά νχηε έλα ιεπηφ απφ ηελ ψξα πνπ
ςεθί ζηεθε ν λφκν ο πνπ δελ κπνξνχζε θάπνηνο λα βγάιεη δηαγσληζκφ.
Βγάιακε θαη ζην Τπνπξγείν θαη θά πνηεο πεξηθέξ εηεο. Ναη, ζπκθσλψ
απφιπηα, ζα δείηε θαη ην πξν εδξηθφ δηάηαγκα γηα ηα κεηξψα πν π
εμνξζν ινγίδεη πάξ α πνιιά πξάγκαηα. Ο ζηφρνο είλ αη λα ππάξρεη
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα λα κελ ηξέρν πκε θαη γ ηα ηα κεηξ ψα
εκπεηξίαο πνπ θαλ ηάδνκαη φ ηη ην Σ.Δ .Δ. ζα ηα αλαιάβεη, ζα ζειήζεη λα
ηα αλαιάβεη θαη γηα ησλ εηαηξηψλ γηα λα ππάξρεη μειάθξσκα ζε φ ιν πο
καο ζε ζρέζε κε ηε γξα θεηνθξαηία θαη φια απηά πνπ καδεχακε απφ
ρηιηάδεο ππεξ εζίεο δεμηά θαη αξηζηεξ ά.
Αλ ππάξρεη θάηη πνπ πηζηεχεηε φ ηη πξέπεη λα βειηησζεί κε
κεγάιε ραξά. Απφ εθεί θαη πέξα φ κ σο απηφ πν π αθν χζηεθε γηα ηελ
πεληαε ηία δελ κ πνξεί λα μεπ εξαζηεί γηαηί είλαη θνκκάηη ηεο
Δπξσπατθήο νδ εγίαο, λα βάινπκ ε κεγαιχηεξν ρξ φλν ιφ γσ ηεο θξίζεο.
Μπνξνχκ ε λα θάλ νπκε πξφ ηαζε ζηελ Δπξψπ ε γηα λα εμαηξεζν χκ ε ή
νξηδφληηα γηα λα κ εγαιψζεη.
Καη είπε κ ηα πξφ ηαζε ν Μάξ θνο θαη έρεη απφιπην δί θην φ ηη
ρξεηαδφκαζηε ζηξ αηεγηθφ ζρ εδηαζκ φ θαη γηα ηε ρψξ α θαη γηα ην πο
ηνκείο θαη γηα ηα έξγα πν π λ α ππεξ εην χλ ηελ παξαγσγηθή
αλαζπγθξφ ηεζε. Απηφ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ ππήξρε νχηε σο
δνκή ν χηε ζηε Γεληθή Γξακκα ηεία Τπνδνκψλ, νχηε ζηε Γεληθή
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Γξακκαηεία Μεηα θνξψλ. ιεο απηέο ηηο δ εθα εηίεο απφ ηφηε πνπ
ηδξχζεθε ην ειιελ ηθφ θξά ηνο δελ ππ ήξρε ν χηε ηκ ήκα γηα λα κπνξέζεη
λα θάλεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδ ηαζκφ γηα ηηο ππνδνκ έο, έλ αλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκ φ γηα ηηο κεηα θνξέο, γηα ηηο ζπλδ παζκ έλεο κεηαθνξέο ηεο
ρψξαο.
Καη εηιηθξ ηλά είκ αη πνιχ πεξήθαλ νο πνπ έγηλαλ δπν γεληθέο
δηεπζ χλζεηο. Μηα ζηε Γεληθή Γξακ καηεία Μ εηα θνξψλ θαη κηα ζηε
Γελη θή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ γηα λα κπνξέζνπκ ε αλ κε ηη ά ιιν λα
έρνπκ ε έλα ζπγθεθξηκέλν εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη αο δηαθσλν χκε
θαη αο έρ εη θαη ιάζε, ζα ην δ ηνξζψζν πκε.
Αιιά λα ππάξρ εη κηα ηέηνην π είδν πο δηαδηθαζία θαη δεκφ ζηα
δνκή ψ ζηε ηα έξγ α λα κελ επηιέγν ληαη λα θάλνπκ ε έλα δξφκν ζην
ρσξηφ ηνπ Κπξηα θφπνπιν π γηαηί είλ αη θίινο ην π πίξ ηδε. Γηαηί κέρξη
ηψξα έηζη γηλφηαλ θαη έηζη ζρ εδηάζηε θαλ θαη επηιέρζ εθαλ θαη πνιχ
κεγάια έξγα γηαηί έηπρ ε ν αλ ηίζηνηρνο Τπν πξγ φο ή γεληθφο
γξακκαηέαο λα ππεξεηεί ζην
Τπ νπξγείν θαη λα θαηάγεηαη ή λα
εθιέγεηαη απφ ηε Θεζζαιία, ηε Θ εζζαινλίθε ή αιιν χ.
Κα … …….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Ναη, είλαη θαη κέζα ζηε ινγηθή ησλ πεξηθεξ εηαθψλ αλαπηπμηαθψλ
ζπλ εδξίσλ α πηά έηζη θαη α ιιηψο.
Σψξα, ν Γηαλλαδά θεο πνπ είπε γηα ην εζληθφ ζρ έδην απηφ πνπ
πξέπεη λα είλαη θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, πξνθαλ ψο πξέπεη λα είλαη
ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη αθφκε π ην κηθξά. Γηα απηφ Γεπηέξα θαη
Σξίηε ζα είκαζηε ζηε δ πηηθή Δ ιιάδ α λα ην ζπδ εηήζν πκε, θαλ ηάδνκαη
φηη ζα ζπλεηζθέξεη ην Σ ερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ν Θαλά ζεο.
Ο Γηάλλεο ν Κν ηζακπαζάθεο είπε θάηη, είπε δηάθνξ α γηα ηνλ
θιάδν, λα θάλσ κηα ελεκέξσζε ζε ζρ έζε κε ηε ζεηζκηθή ζσξάθηζε ηνπ
θηηξηα θν χ απνζέκ αηνο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φπσο ζπκάζηε ζην
Τπνπξγείν ππήξρε ην ΗΣΑΚ , απηφ θαηαξγήζ εθε θαη καδί κε ηα δχν
κεηξ ψα πνπ είπα πξηλ ζα επαληδξπζ εί κε παλειιαδηθφ ραξαθηήξα, κε
ζπκκ εην ρή φισλ ησλ εξεπλ εηηθψλ ηδξπκάησλ θαη π αλεπηζηεκηα θψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ ζεηζκν ιφγσλ γηα λα κελ καο δαιίζνπλ θαη ησλ
Μεραλη θψλ ησλ πν ιπηερληθψλ ζρν ιψλ πξνθεηκ έλν π λα ππεξ εηήζεη θαη
άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηελ έξεπλα.
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πσο, λα καο θηηάμεη θαλνλ ηζκ νχο γηα ηελ αληηζεηζκηθή
ζσξάθηζε εθηφο απφ ηα θηί ξ ηα ζηα δίθηπα, ζηηο εγ θαηαζηάζεηο, ζηε
βηνκεραλία, θά ηη πξαγκαηηθά πνπ ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη ζηε ρψξα
εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα.
Δίπε επίζεο θαη έλα πνιηηηθφ, πνπ είλαη ν Γηάλλ εο, είπε φηη ε
ιέμε δ εκνς ήθηζκα κε απηφ πν π έγηλ ε είλαη δηαζηξν θή. Να δεηο πφζν
κεγάιε δ ηαζηξν θή είλαη ε ιέμε δεκνςήθηζκα φηα λ δελ γίλεηαη
δεκνςήθηζκα θαη ζέιεη ν Πξ σζππν πξγφο ηεο ρ ψξαο λα θάλεη. Σ φηε λα
δεηο ηη δηαζηξ νθή είλαη Γηάλλ ε κν π.
Καη ην ιέσ γηα λα επηζηξ έςσ ζηελ θξ ηηηθή α πηή.
Κος ΚΡΔΜΑ ΛΖ:
Δξψηεζε καθξ ηά απφ ην κηθξφθσ λν.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Πάκε πάιη, Κψζηα ελψ εζχ είζαη πνιχ επηκ ειήο ζε αληίζεζε κε ην πο
ππφινηπν πο ζπλαδ έιθνπο, είζαη πάξα πνιχ επηκειήο, δελ ην πεξίκ ελα
απηφ απφ εζέλα. ην λφκν ησλ δεκ νζίσλ έξγ σλ πνπ ζα δείηε φ ηη νη
πξνδηαγξαθέο πιένλ φπσο θαη ηα κεηξ ψα ηείλν πλ λα γίλνπλ εληαία,
θνηλά κε θάπνηεο πξνθαλψο δηαθνξν πνηήζεηο ζηα ηδησηηθά έξγα, αιιά
ζε ζρ έζε κ ε απηφ έρνπλ πηνζεηεζεί πιήξσο ηα CPV.
Γειαδή πξψηε θνξ ά δφζεθε ν νξηζκφ ο ην π ηη είλαη ηερληθφ έξγν,
πξψηε θν ξά κνλν ζήκαληα κπνξεί θάπνηνο λα δεη αλ κηα θαηεγν ξία
ζπγ θεθξηκέλ ε ραξ αθηεξίδεηαη θαηά ηελ Δ πξσπατθή λνκνζεζία θαη
θσδη θνπνίεζε σο έξγν ή σο παξνρή ππεξεζία, σο ηερληθφ έξγν ή ίζσο
θάηη άιιν θαη είλαη κε πνιχ κεγά ιε α λάιπζε.
Καη απηφ ην θάλα κε γηα λα κελ ππ άξρεη ε ζηξέβ ισζε ηνπ λα
βαθηίδν πλ ηερληθά έξγα πξνκήζεηεο. Τπάξρεη, ηη λα θάλ νπκε, πάξε ην
λφκν λα ην δεηο δ ειαδ ή. πσο επίζεο ζεζπ ίζακ ε γηαηί ήηαλ θαη νη
ζπλάδειθνη παλεπηζηεκηαθν ί εδ ψ, εηδ ηθή επηηξνπή ζεζκ νζεηεκέλ ε γηα
λα κελ είρακε ηελ άιιε ζηξ έβισζε πνπ είλαη λα βαθηίδνληαη κειέηεο
σο εξεπλ εηηθά. Κ αη πιένλ δηαζθαιίδ εηαη επηηέιν πο.
πσο επίζεο πξ έπεη λα ζπδ εηήζνπκε θαη λα δν χκε πσο
ζπκκ εηέρεη ην εξεπλεηηθφ θαη παλεπηζηεκηα θφ δ πλακηθφ ηεο ρψξαο ζηα
κεγάια έξγα ή ζηα εηδηθά έξγα γηα λα κεηαθέξν πλ ηερλνγλσζία θαη
απηφ πξέπεη λα ην δνχκ ε γηα λα δηαζθα ιίζν πκε θαη ην πο
παλεπηζηεκ ηαθν χο θαη ην πο εξ επλεηέο .
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Δληάμεη, δ ελ ηε ζπκάκαη ηελ εξ ψηεζε πνπ έθαλεο, δελ ηε
ζεκ είσ ζα ηέινο πάλησλ. Γηα ηελ εηδ ηθή πξν ζαχμεζε, κ α ην απάληεζα.
Πεξηκ έλσ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π λ α ηηο πάσ εγψ
ζην Τπν πξγείν Δξγαζίαο αιιά λα είλαη πξφηαζε. Γειαδή εγψ κε
κεγάιε ρα ξά ζα δ σ ην Π εξηθεξεηαθφ ηκ ήκα Κ εληξηθήο Μαθεδνλ ίαο λα
πξνηείλ εη αλαινγηθέο εηζθνξ έο ζηνλ ηδίξν ησλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλ νπ
λα δηαζθαιίζν πκε ηε βησζηκφ ηεηα ην π ΣΜΔ ΓΔ. Δηδηθά απφ ην ηκήκα
Κεληξη θήο Μαθεδ ν λίαο κε ηηο πξν ηάζεηο πνπ έρεη θάλεη…
Κος ………:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
πλάδειθε φρη, κε ζπγρσξ είο. Ο Ν ηίλ νο ν Μαθέδνο είλαη έλα ζηέιερ νο
ζνβαξφ ζηέιερνο, μέξεη ην αζθαιηζηηθφ ην π Σερληθν χ Δπηκειεηεξίν π,
ν ζπλάδειθνο ν Μήηξνπ είλα η επίζεο έλα ζνβαξφ ζηέιερνο ην π
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίν π ηεο Κ εληξηθήο Μαθεδνλ ίαο θαη ηεο
Αληηπξνζσπείαο, ν Γηαλλαδάθεο ζηε Γ πηηθή Δ ιιάδα αιιά εδψ δελ ζα
ζπδ εηάκε γηα ηηο π ξνηάζεηο ησλ ζνβα ξψλ ζηειερψλ.
Δδψ ζα θαηαζέζεηε άπνςε σο θνξ έαο. αο θαηάιαβα θαη ζ αο
απαληψ. Θα ην ζπδεηήζεηε ζηελ Α ληηπξνζσπ εία ην π Σ.Δ.Δ. θαη ζα
θέξ εηε πξφηαζε σο Αληηπξνζσπεία ην π Σ.Δ.Δ. ρη ζηειερψλ νχηε ηελ
πξνζσπηθή άπνςε πνπ έρ εη θάζε έλαο .
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ κπνξ είηε λα ηνλ δηαθφπηεηε, ζηακαηήζηε. εβαζκ φ, ζεβαζκφ ζε
φιν πο.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Έρσ άπνςε, β ιέπ εηο λα κελ έρσ άπνςε; Έρσ θαη πνιχ αλαιπηηθή
άπνςε, βεβαίσο έρ σ άπνςε.
Κος ………:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Δ, πεγαίλεηε κηα βφιηα κέρξη ην Τπνπξγείν Δξ γαζίαο λα ην
ζπδ εηήζεηε.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Κχξη ε ζπλάδειθε, φινη ζ έιν πλ λα ηνλ δηαθφςνπλ .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
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Αιιά κε ηελ επθαηξία ζηείιηε θαη έλ α ραξηί πνηα είλαη ε άπνςε ε δηθή
ζαο. Δίλαη απηή; Ή είλαη γηα πάλσ απφ ην 18,5. ., λαη ηνπ Σ.Δ.Δ. φρη
ηνπ ηκ ήκαηνο, ηεο επηηξνπ ήο, ηεο κ φληκεο επηηξνπ ήο ή ηεο νκάδαο
εξγαζίαο. Σν π Σ.Δ. Δ.
Δδψ κηιάκ ε γηα ζπγθεθξηκέλ ε πνιηηηθή κ εγάιε, παλειιαδηθή θαη
πνιχ θξίζηκνπ ζέκ αηνο. Γελ κπνξεί δειαδ ή απηφ ην π αλεγπξάθη πνπ
γηλφηαλ θαη ζην παξειζφλ φζν ήκν πλ θαη εγψ Πξφ εδξνο λα ππάξρεη κηα
άπνςε ηνπ ηκ ήκαηνο Κ εληξ ηθήο Μαθεδνλίαο, κηα ην π λ φηην π θαη κηα
ηεο επηηξνπ ήο.
Δδψ είλαη ην φξγα λν ην π Σ.Δ.Δ., θέξ ηε ηελ άπνςε πνπ έρεηε λα
ςεθη ζηεί ή λα απνξξηθζεί α ιιά θέξ ηε άπνςε.
Δγψ ζέισ λα πσ φηη είκαη ηδηαίηεξ α ραξνχκελνο θαηαξράο πνπ
ζαο είδα κ εηά απφ ηφζν θαηξφ θαη ηα ζπδ εηήζακ ε αλαιπηηθά θαη γηα ηα
ηνπ Σ.Δ.Δ. Δ ίκαη ζηε δηάζεζή ζαο φπνηε ζ έιεηε. Γελ έξρνκαη ζην
Σερληθφ Δπηκ ειεηήξην θαη ζηα φξγ αλα ηνπ Σ.Δ.Δ . π αξφηη ζα ήζεια
πάξα πνιχ φρη κφλν ιφγσ ρξφλνπ π νπ δελ έρσ ηε δ πλαηφηεηα αιιά
γηαηί ζεσξ ψ φ ηη φ ζνη ππ εξέηεζαλ ην Σερληθφ Δπηκ ειεηήξην πξέπ εη λα
αθήλν πλ φηαλ ην έρνπλ ππ εξεηήζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κφλν ην π
θαη ηα ζηειέρ ε πνπ κέλνπλ πίζσ λα βξνπλ ηε δηθή ηνπο πνξεία. Καη λα
κελ επηρεηξνχλ ζην παξακηθξφ είηε λα ηα επεξεάζνπλ είηε λα ηα
πνδεγεηήζνπλ, λα κελ έρνπλ έλα παηεξλαιηζηηθφ ρ αξαθηήξ α φπσο
θάπνηνη ζα ήζ ειαλ ζην παξειζφλ λα θάλνπλ.
Λνηπφλ, νπφηε εχρνκαη ην Δπηκειεηήξην πνιχ ζχλ ην κα θαη ηα
φξγαλά ηνπ λα έρ νπλ κηα ζπγ θεθξηκ έλε πξφ ηαζε γηα ην αζθαιηζηηθφ
γηα λα κελ έρνπλ ην 38,5%, ζπγθεθξηκ έλ ε φκσο. Ν α έρνπκε κηα
ζπγ θεθξηκέλ ε πξφηαζε γηα ηελ α ιιαγ ή ην π ζεζκηθν χ πιαηζίνπ πν π ζα
ην ζέζεη ζε άιιε ινγηθή γηα λα κπνξεί λα ππεξ εηήζεη ηηο αλάγθεο πνπ
έρεη θαη ε ρψξα ζήκεξα θαη νη Μεραληθνί.
αο επραξηζηψ πν ιχ.
Κος ΠΡΧΣΟΝΟ Σ ΑΡΗΟ:
Να βνεζ εζεί ζην πο πφξνπο ηνπ ην Σ ερ ληθφ Δπηκ ειεηήξην.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Αληψλ ε κνπ, ην μαλαείπα, θάληε ηα κεηξψα ησλ εηαηξηψλ, θάληε ηα
κεηξ ψα, ην ΓΔ ΜΖ ελλνψ, θάληε ηα κ εηξ ψα ησλ Μ εραληθψλ είηε είλαη
ειεχζ εξνη επαγγεικαηίεο είηε είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, εζείο ζα ηα
έρεηε.
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Κάληε πξφ ηππα θα η πξνδηαγξαθέο λα κελ έρεη ην Δπηκ ε ιεηήξην
θαλέλα νηθνλ νκηθφ πξφβιεκα θα ηά ηε γλψκ ε κνπ θαη λα είλαη θαη
ρξήζηκ ν θαη ζηνπο Μεραληθνχο θαη ζηελ ειιεληθή πν ιηηεία. Έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί α πηά θαη αλαθέξ εηαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ξ εηά.
Δπραξηζηψ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζην χκε. Ο η δεπηεξ νινγίεο πνπ αθν ιν πζνχλ θα η θιείλν πλ ηελ
εθδ ήισζε είλαη ηνπ Πξνέδξ νπ ην π Σ.Δ.Δ. θαη ηεο Πξνέδξν π ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
πλάδειθε Πξφ εδξ ε έρ εηε ην ιφγν.
Κος ΣΑΗΝΟ:
Πηζηεχσ ζα κ ηιήζσ ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά.
Καηαξρ ήλ λα
επραξη ζηήζσ θαη εγψ ηνλ Τπν πξγφ θαη ηνλ πξν εγν χκελ ν Πξφεδξν ηνπ
Σ.Δ.Δ. πνπ έρεη θαζίζεη ζε φιε ηε ζπλ εδξίαζε θαη γηα λα απαληήζεη
ζηα εξσ ηήκαηα παξά ην φηη ε ζπλεδ ξίαζε δελ ήηαλ γηα λα απαληήζεη
ζε εξσηήκαηα γηα φια ηα ζέκα ηα ν Τ πνπξγφο.
Λνηπφλ, φζνλ αθν ξά θάπνηα δηαδηθαζηηθά ζ έκαηα απιά λα ηα
δηεπ θξηλίζσ γηαηί είλαη ζεκαλ ηηθφ. πκθσλ ψ κε α πηφ πν π είπε ν
Τπνπξγφο ζα πξ έπεη γηαηί ην έρεη δήζεη θαη ν ίδηνο πξν θαλψο θαη μέξ εη
ηελ αδπλακία, φηη ζα πξέπεη νη πξνυπνινγηζκνί λα πεξλάλε απφ ηελ
Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη δ ελ είλαη πεδίν γηα λα έρνπκε
αληηπαξαζέζεηο ή λα κελ ςεθίδνληαη απηά θαη λα πεγαίλνπλ ζηνλ
Τπνπξγφ φπσο αλ αγθαζηήθακ ε ηελ πξνεγνχκ ελε ρξ νληά δηφηη δ ελ
ππήξραλ φξγαλα απφ φζν γλσξίδεη, δελ κπνξνχζε λα ζπλ εδξηάζεη ε
Αληηπξνζσπεία γηαηί είρακε εθινγ έο θαη έπξεπε λα πάεη ρσξίο
απφθαζε κ ε ηελ απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο.
Σψξα έρ εη πάεη κε θαλνληθή δηαδηθαζία, πεξ ηκέλ νπκε ηελ
ππνγξαθή, πηζηεχσ ζα ππνγξαθεί. Σν γλσξίδσ, λαη.
Σψξα, φζνλ αθν ξά ηνλ θαλνληζκ φ ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο. Ο
θαλνληζκφο ηεο Α ληηπξνζσπ είαο επεηδή ηνλ είρα ςάμεη ην ηειεπηαίν
δηάζη εκα έρ εη ππν γξαθεί απφ Τπν πξ γφ φηαλ ήηαλ ΤΠΔ ΥΧΓΔ αθφ κα ην
Τπνπξγείν απιά δελ έγηλε πν ηέ ΦΔ Κ γηαηί ζεσξν χζαλ νη ππεξ εζηα θνί
φηη δελ ρξεηάδεηαη ΦΔΚ θαη έρεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνπξγν χ.
ζνλ αθνξά ηψξα ηα.., θαηαξρ ήλ επεηδή έρ εη θιεζ εί ν Τπνπξγφο
σο πξψελ Πξφ εδξ νο ην π Σ. Δ.Δ. θα η φρη σο Τπν πξγφ ο, άθνπζα κ ε
κεγάιε πξνζνρ ή θαη ραξά παξαηλέζεηο πξνο ην Σ.Δ. Δ. γηαηί σο πξ ψελ
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

161

Πξφεδξνο ην π Σ .Δ .Δ. κπνξεί λα πεη ηη πξέπ εη λα θάλεη ην Σ.Δ.Δ. θαη
θαιά θάλεη. Χο Τπνπξγφο βέβαηα ζα ήηαλ δηαθνξ εηηθή ε ζηάζε ην π
ελδερνκ έλσο.
Να πσ ην εμήο, φ ζνλ αθνξά ηα νηθνλ νκηθά ην π Σ.Δ.Δ. λα ηα πσ
πάιη ζχληνκα, νη ζπλάδειθνη ηα έρνπλ αθν χζεη αιιά επεηδ ή ν
Τπνπξγφο δ ελ ζπκκεηέρεη ζηηο δηα δηθαζίεο καο ελδ ερνκέλ σο έρ εη
κείλεη ιίγν θαηξφ π ίζσ.
Σα νηθνλ νκηθά ηνπ Σ. Δ.Δ. δ πζθφ ιεςαλ δηφ ηη ν λ φκνο ησλ
απζαηξέησλ ν θαηλνχξγηνο αξγν χζε έλα, ελάκηζη ρξφλν λα έξζεη θαη
δελ ππήξ ραλ έζνδ α απφ ηα απζαίξεηα. Κάλακε φηη κ πνξνχζακε θαη
δφμα ησ Θεψ είκα ζηε ζε κηα θαηά ζηαζε πνπ είλαη δηα ρεηξίζηκε. Απφ
εθεί θαη πέξα αλ φλησο ην Τπν πξ γείν ην.., λα πάξνπκε ην άιιν
Τπνπξγείν. ζνλ αθνξά ηελ έθδν ζε α δεηψλ.
λησο ήηαλ επί πξνεδξίαο πίξηδ ε ήηαλ έηνηκ ν ην ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα αδεηψλ θαη κάιηζηα είρ ε δνθηκαζηεί ζε έμη πνιενδνκίεο
πηινηη θά θαη ην γλσξίδεη ν Τπνπξ γφο. Απφ ηφ ηε ηη έκελ ε;
Μηα
ππνγξαθή ην π ππνπξγνχ π εξηβάιινληνο θαη κηα ππνγξαθή ην π
ππνπξγν χ Δ ζσηεξηθψλ. Σνπο ελφρ ιεζα θαη ην πο δχν, ηφηε αξρ ηθά ήηαλ
αλ ζπκάκαη θαιά ν θν πξιέηεο θαη ν Κνπξν πκπιήο, δ ελ ππέγξαθε ν
θνπξιέηεο.
Πήγα δηαδνρηθά ζε φινπο, θαλείο δελ ηελ ππέγξ αθε ηελ
ππνπξγη θή απφθα ζε.
Αξρηθά ήηαλ ν Λαθαδάλεο, κεηά ήηαλ ν
θνπξιέηεο, δελ ζπκάκαη, ηέινο πάλησλ ήηαλ ν Λα θαδάλεο θαη ν
θνπξιέηεο. Μ εηά άιιαμαλ ηέινο π άλησλ φ ινη α πην ί. Γελ ππέγξαθε
θαλείο ηέινο πάλησλ ππνπξγηθή απφθαζε, ηειηθά ην μαλά ςήθηζαλ
φκσο.
Γειαδή απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ δπν ππ νγξα θέο απφ ηνπο
ππνπξγν χο είπαλ λα ην ςεθίζνπλ λα ην θάλν πλ λ έν λφκ ν. Οπφηε ηψξα
πνπ ην ς ήθηζαλ ζεσξψ επ εηδ ή ην έρν πλ ςεθίζεη φινη φ ηη ζα
πξνρσξήζεη.
Μέλεη κηα ππνπξγ ηθή απφθαζε πνπ είλαη λα ηελ ππν γξάςεη ν
ηαζάθεο, έρν πλ πεη φηη ηηο επφκ ελεο κηα ή δπν ε βδνκάδεο ζα
ππνγξαθεί. Γίλεηαη κηα ππεξεζηα θή ζπλελλφ εζε. Δπνκέλσο αλ
ππνγξαθεί θαη απηφ ζα είλαη ελδερνκέλσο έλα έζνδν θα η γηα ην Σ.Δ.Δ.
αιιά δελ είλαη απηφ ην ζεκαλ ηηθφ .
Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζα
μεπεξάζν πκ ε δηαδ ηθαζίεο γξαθεην θξ αηίαο, δηαθζνξάο, θάηη π νπ ην
επηδίσθε ην Σ.Δ.Δ . θαη ζα πξνρ σξήζεη κηα θα ηάζηα ζε πην ζχγρ ξνλε
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θνληά ζε απηά πν π ιέκ ε γ χξσ απφ κηα ςεθηαθή επ νρή ζηε νπνία
είκαζηε πξσηνπφξ νη ζαλ Μ εραληθν ί.
Να πσ φκσο ην εμήο, λα δηεπθξηλίζσ θάηη θαη γηα ηνλ ςεθηα θφ
ράξηε. Γελ ελλνν χζα έλα ζχγρξνλ ν GIS, ελλνν χζα 12 έξγα πνπ
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη ζπιιέγν πλ δεδνκ έλ α, γεσρσξηθά
δεδνκέλα πν π κπν ξεί λα είλαη απφ ηα έξγα ην π θηεκ αηνινγίν π, ην
δαζνιφγην, ην αξρ αηνινγηθφ θηεκαην ιφγην, ην έξγν ην π e-poleod o mia 2
θαη 3, φιεο απηέο νη δηαδηθα ζίεο λα καδεπ ηνχλ φια α πηά ηα γεσρ σξηθά
δεδνκέλα πν π απαηηνχλ ηαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ζηε
ζπλ έρεηα απηφ ην πξντφλ λα παξάγεη κηα δεζκεπηηθή π ξάμε έηζη ψζηε
λα κελ ρξ εηάδεηαη λα πάξεηο θαλέλα ραξηί νχηε απφ δ αζαξρείν, νχηε
απφ αξραηνινγία, νχηε απφ θαλέ λαλ θνξέα αιιά απφ απηφ πνπ ζα
βιέπεηο ζηελ νζφλ ε ζε έλα νηθφπεδν λα κπνξείο λα εθδίδεηο ηελ άδεηα
κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην π Σ.Δ.Δ .
Άξα είλαη κ εξηθά βήκαηα παξαπέξ α.
Ννκίδσ φκ σο φηη ζα
θάλνπκ ε ζχληνκα κηα εθδ ήισζε ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Γεκν θξαηί αο,
ζα θαιέζν πκε θαη ηνλ Τπνπξγφ, θαη ζα δεη αθξηβψο ηη ελλνν χκε.
Ννκίδσ φηη ζα κπνξέζν πκε λα πάκε ηε ρψξα αξθεηά βήκαηα πην πέξα
αλ ην αληηιεθζν χλ.
Έρ νπκ ε ελ εκεξ ψζεη θαη ην πο ζρ εηηθν χο
ππνπξγν χο.
Πάκε ζηα νηθνλν κηθά ην π Σ.Δ.Δ.
Αλ ζέιεη ν Τπνπξγφο λα
βνεζ ήζεη επεηδ ή έρεη φλησο ζεζκνζεηήζεη απηή ηε ζηηγ κή ηα κεηξψα,
φια απηά ηα κ εηξ ψα πνπ ιέκ ε θαη είλαη πνιιά κ εηξψα , πνιχ δν πιεηά,
κπνξεί λα γίλεη κηα ζπλελλφ εζε κε ην Σ.Δ.Δ., λα ην π ηα αλαζέζεη, λα
μεθηλήζεη λα δν πιεχεη πάλσ ζε α πηά θαη λα πξνβιέπ εηαη θαη έ λαο
πφξνο πάλσ ζε απηά λα ην πάξεη ην Σ. Δ.Δ.
Άξα κπνξνχκε λα ζπλ εξγαζην χκ ε ζε απηφ. Μ έλεη ε πξσηνβν πιία
απφ ην Τπνπξγείν θαη φρη απφ εκέλα, εγψ ην ιέσ απφ ηψξα κπνξεί λα
έξζεη ν Νίθνο ν Παλαγησηφπνπινο πνπ ηνλ γλσξίδεη θαη ηνλ
εκπηζηεχεηαη ν Τπνπξγφο κηα ρα ξά, λα ζπλ ελλνεζνχλ κε ην πο
ππεξ εζηαθνχο θαη λα πξνρσξ ήζεη. Αθξηβψο, κπνξεί λα γίλεη α πηή ε
δηαδηθαζία.
Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηα ππφ ινηπα κ εηξψα ζην
αληίζηνηρν απηφ πνπ ιέκε γηα ην πξνεδξηθφ δ ηάηα γκα. Άξα ην
Τπνπξγείν αλ ζέιεη κπνξ εί λα βν εζήζεη ην Σ.Δ .Δ. φ ζνλ αθνξά ην
νηθνλνκη θφ θνκκά ηη.
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Σψξα, πάκε γ χξσ απφ ηα δεηήκα ηα πνπ καο απαζρν ινχλ. Να πσ
επίζεο φ ηη επραξηζηψ, ην ζεσξψ δεδ νκέλν απφ θάζε Τπνπξγφ, φηη αλ
απνθαζίζεη ε Α ληηπξνζσπ εία πέλ ηε πξάγκαηα ζα ηα ζεβαζηεί,
πξνθαλψο είλαη πξνεγν χκελνο Πξ φ εδ ξνο ηνπ Σ.Δ. Δ. ζα πξνρσξήζεη ην
λφκν. Άξα είλαη κ ηα επθαηξία λα ην πσ αιιηψο θαη γηα ην Σ.Δ.Δ. λα
ηξνπνπνηήζεη ην ζ εζκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηε βάζε ησλ πξνβιεκά ησλ
πνπ ππάξρνπλ θαη γχξσ απφ ην Σερληθφ Δπηκ ειεηήξην θαη γχξσ απφ ην
πξφβιεκα άζθεζεο ηνπ επα γγέικα ηνο.
Να ζπκίζσ ην εμήο φκσο κηα θαη έγηλ ε κηα ηζηνξηθή αλαθνξά απφ
πφηε έρεη μεθηλ ήζεη απηφ ην ζ εζκηθφ πιαίζην, απφ ην 19 26 κε θάπνηεο
αιιαγέο αξγφηεξα, άιιαμε ην πιαίζην ην ’84 θαη ζηε ζπλέρεηα ην ’94 ν
Ληάζθαο κηα θαη αλαθέξνληαλ θαη νλφκαηα ην άιι αμε κφλνο ην π σο
Τπνπξγφο δελ ξψηεζε ηελ Αλ ηηπξνζσπεία, ην ηξνπνπν ίεζε ην ’94 θαη
κείλακε κε α πηφ ην ’94. Απφ ην ’9 4 κέρξη ηψξα έρν πλ πεξάζεη 2 4
ρξφληα. Άξα κάιινλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αθφ κ α θαη απηφ. Αλ
πάξνπκε θαη απφ ηφηε πνπ ς εθίζηεθε απηφ πν π ι έεη ηνπ Ληάζθα θαη
ηνπ αββίδ ε, ν α ββίδεο ην έγξαςε φπσο ην είπε θαη ν Τπνπξγφο, ηφ ηε
έρνπλ π εξάζεη 34 ρ ξφληα.
Γελ μέξ σ ηψξα α λ είλαη ζσζηφ λα γίλεη θάηη ηέην ην αιιά δ ελ
κπνξψ λα ζνπ πσ ηη ζα θάλεηο. Αιιά ζα πσ ην εμήο κηα θαη ην ιεο, ζα
ην έιεγα αιιά εί π α λα κελ ην πσ ηψξα αιιά ηέινο πάλησλ ηψξα κηα
θαη γίλεηαη ε ζπδήηεζε λα πνχκε ην εμήο.
Δίδα θαη πξνηάζεηο
παξαηάμεσλ θαη αλ άκεζα ζηηο πξν ηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ, ην δηάβαζα
ηψξα γηαηί κνηξά ζηεθε θηφιαο ζε φινπο γηα λα δ είμν πκε θαη ηε
δεκν θξαηηθφηεηα, ηηο πξνηάζεηο ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Πξσηνβν πιίαο
Μεραλη θψλ ε νπνία γηα θάπνην πνιηηηθφ ιφγν πν π ηνλ εμήγεζαλ δ ελ
ππέγξαςαλ ζήκ εξα , δελ ζέιν πλ αιιά ηηο πξνηάζεηο ηηο θαηέζ εζαλ θαη
ηηο δηαβάδσ.
Αλάκεζα ζε φια ιέεη λα, ζα ην θαηα ιάβεη ν Τπνπξγφο θαη κπνξεί
λα ην θάλ εη θαη κφ λνο ην π ρσξίο λα ςεθίζνπκ ε, ιέεη λ α πεξηνξίζν πκε
ηηο ζεηείεο. Καη ιέκε ηα κ έιε ηεο Αλ ηηπξνζσπ είαο ην π Σ.Δ.Δ. λα έρνπλ
4 ζεηείεο. Σα κέιε ηεο Γηνηθν χζαο λα έρνπλ 3 ζεηείεο.
Ξαθληθά δηαβάδσ, δελ κε πεηξάδεη αιιά ην ιέσ, πεξηνξηζκφο
ζεηεηψλ ην π Πξν έδ ξνπ ζε δπν ζεηείεο θαη κφλν γηα ην λ Πξφεδξν φρη
γηα ηνπο άιιν πο αλαδξνκηθή ηζρ χ. Γειαδή ζέιεη λα κνπ απαγνξεχζεη ε
ΡΠΜ λα θαηέβσ ππνςήθηνο ζηηο επφ κελεο εθινγέο θαη ην δ εηά εη λα
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πεξαζηεί κε λφκν απφ ηνλ Τπνπξγφ πνπ είλαη παξψλ. Απηφ γίλ εηαη
απηή ηε ζηηγκ ή γηαηί πνπζελά δ ελ ιέεη αλαδξνκηθέο.. Με ελδηαθέξεη,
κνπ αξέζεη α πηφ.
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
Γηψξγν, αλ κν π επ ηηξέπεηο, ε ΡΠΜ.. Αλ κν π επηηξέπ εηο επεηδ ή ην έρ σ
ζπδ εηήζεη κε ηε ΡΠΜ. Ζ ΡΠΜ ην θάλεη γηα εκέλ α γηα λα κελ
επηζηξ έςσ.
Κος ΣΑΗΝΟ:
σζηφ , αιιά απηφ δελ ζα κπνξνχζεο Τπνπξγ έ λα ην π εξάζεηο θαη δ ελ
ην δ εηάλε. . Γηα λ α ζνπ ην δεηάλε κ ε λφκν λα ην πεξά ζεηο κ φλνο ζνπ
κάιινλ γηα εκέλα αιιά δελ μέξ νπλ α λ ζα είκαη ππνςήθηνο, κπνξεί θαη
λα κελ είκαη νπφηε λα κελ πεηξάδεη.
Λνηπφλ, φζνλ α θνξά ηα ππφινηπα δεηήκαηα .
Θα έιεγα φηη
ππάξρεη έλα θιίκα ην πιάρηζηνλ έηζη ηνπνζεηήζ εθαλ νη παξαηάμεηο λα
ζπλ ελλνεζν χκ ε γηα θάπνηα πξάγκαηα γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρεη αλάγθε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα
εκπνδίδνπλ θάπνην η άλζξσπνη ηε δηεμαγσγή κηαο ζπ λ εδξίαζεο. Έρσ
πεη θαη ζε πξν εγν χκελ ε ζπλ εδξίαζε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα
πνπ ζπκθσλνχκ ε φ ινη.
Αο βάινπκ ε θαη απηφ αλ είλαη λα κελ είκαη εγψ ππνςήθηνο
Πξφεδξνο. Α ιιά ζ α πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζε απηά πνπ ζπκθσλνχκ ε λα
θαηαθέξν πκε λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ην επφκ ελν δηάζηεκα.
Καη ην ιέσ, ηελ ηειεπηαία θνξά δελ θαηαθέξακ ε λα ηξνπνπνηεζεί ν
πεηζαξρηθφο θψδηθαο πνπ έρ εη γίλεη πνιχ δνπιεηά απφ ηνλ πξνεγν χκελν
Πξφεδξν ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο, έρ εη γίλεη πνιχ δν πιεηά απφ ζρεηηθή
νκάδα εξγαζίαο, α πφ ην πο λνκηθ ν χο, επεξεάδ εη πάξα πνιχ ηελ άζθεζε
ηνπ επαγγέικαηνο, ζαο ην είπα θαη ηελ ηειεπηαία θνξά δηφηη πιένλ ε
επζ χλε ην π κ εραλ ηθν χ λα εθδίδ εη ηηο άδεηεο είλαη απνθιεηζηηθά ζε
απηφλ κ έρξη 20 00 ηεηξαγσληθά γηα θαηνηθίεο θαη ζα έρ νπκε δ ηαδνρηθέο
θαηαγγειίεο θαη δελ ζα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηφ, ζε απηφ
ην ξφ ιν.
Παξφια απηά θάζε θνξά θσιπζηεξγν χκε θαη παηψληαο πάλσ ζε
ζέκαηα ζεκαληηθά αιιά θακηά θνξά εθκ εηα ιιεπφκαζηε ην ηη ιέεη ν
θαλνληζκφο α θφκα θαη γηα πξάγκαηα πνπ ελδ ερνκ έλσο ζα έπξεπε λα
ππάξρεη απφιπηε ζπλαίλεζε θαη ζπλελλφεζε.
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Άξα ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη, δελ πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε
ηαθηηθή ζπλεδξία ζε ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο ζε έλα κ ήλα αιιά ζηε
κεζεπφκελ ε ή ζε θάπνηα πνπ ζεσξνχκ ε φηη είκαζηε ψξ ηκνη λα
απνθαζίζν πκε λα γίλεη. Γελ ζέισ λα μαλα θνχζσ πάλησο φηη δελ
ππάξρεη δηά ινγνο ή δελ ππάξρεη ζπδήηεζε ή δελ ππά ξρεη ε δχκσζε
γχξσ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίν π. Δγψ είκαη
λεφηεξνο απφ ηνλ Τπν πξγφ αιιά λνκίδσ ν Τπνπξγ φο ζα ζπκάηαη
πεξηζζφ ηεξ εο ζπλ εδξηάζεηο, δ ελ μέξ σ απφ πφηε είρ ε εθιεγεί πξψηε
θνξά ζ ηελ Αληηπξν ζσπεία, ζα είλαη π νιιά ρξφλ ηα, θάπν ηεο δεθαεηίεο.
Ναη, πφηε είρ εο εθιεγεί πξψηε θνξά ζηελ Αληηπξν ζσπεία; Απφ
ην ’97 λαη, δ πκψλ νληαη αθφκα νη αλ ηηπξνζσπ είεο θαη θάλνπλ δηά ινγν
γηα απηά ηα ζέκα ηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ π ιαηζίνπ. Γελ μέξ σ
πφζα ρξφληα αθφκ α ρξεηαδφκαζηε λα δπκσζν χκ ε. Γελ κ πνξψ λα αθν χσ
φηη δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφ λνο γηα λα ζπδεηήζν πκε. Ση λα
ζπδ εηήζν πκ ε, ηα έρνπκε ζπδεηήζεη.
Χξαία ηηο δηαδηθα ζίεο αο ηηο δηαζθαιίζν πκε φ ινη, εγψ ζπκθσλψ
θαη έρ σ θάλεη θάζε δ πλαηή πξν ζπάζεηα λα δηαζθαιίζνπκ ε ηηο
δηαδηθαζίεο, είλαη επθαηξία λα ην αιιάμνπκ ε. Γελ ζα ππάξρνπλ πάξα
πνιιέο επθαηξίεο θαη είλαη θαιφ λα ππάξρεη κηα ηξνπνπνίεζε ην π
πιαηζίν π κε απφθα ζε ηεο Αληηπξν ζσπείαο.
Σελ άπνςή κνπ ζα ηελ πσ φηαλ ρξεηαζηεί. Γελ ζα είλαη απηφ ην
πξφβιεκα. Αλ έρνπκε ζπκ θσλ ήζεη ζην ζεζκηθφ πια ίζην.. Θα ην
ζπδ εηήζν πκ ε Θαλ άζε φρ η ηψξα πάλησο. Πάλησο πίζηεςέ κε δελ ζα
είλαη απηή ε δηαθνξά. Δληάμεη κπνξ εί λα δηα θσλ ήζν πκε ζε ειάρηζηα
πξάγκαηα.
Άξα ζα έιεγα λα βάινπκ ε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ γηαηί έηζη
ηνπνζεηήζ εθαλ θα η νη παξαη άμεηο θαη αλ ζέιν πκε λα μαλα θαιέζνπκε
ηνλ Τπνπξγφ λα καο αθνχζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζ εζκηθν χ
πιαηζίν π αθνχ πάξνπκε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη λα πξνρσξήζν πκ ε
ζε απηφ.
Γελ ζέισ λα πσ άιια πξάγκαηα, ζα θιείζσ κ φλν κε ην θνκκάηη
ιίγν ην π αζθα ιηζηηθν χ, απιά γηα λα πσ θάηη ζπγ θεθξηκ έλν.
Οη
αζθαιη ζηηθέο εηζθνξέο είλαη 38% α πηή ηε ζηηγκή γηα ηνλ ειεχζεξν
επαγγεικαηία. Βάζεη ηεο πξφβιεςεο ηνπ λφκ νπ ηε λ έα ρ ξνληά, ην 2018
δελ αθαηξν χληαη θαη ηα έμνδα απφ ηελ αζθάιηζε. Γειαδή πιεξψλ εηο
αζθάιεηα γηα ηελ αζθάιεηα.
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Αθν χ νη εηζθν ξέο είλαη πς ειέο θαη ην μέξν πκε φ ινη αο βξνχκε
έλαλ ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα κεησζν χλ. Δίλαη έλ α θνκκάηη ηνπ
επηθν πξη θνχ θαη ην π εθάπαμ ην νπνίν κ έλεη γηα ζπδ ήηεζε.
Δλδερνκ έλσο, ηα έρνπκ ε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο, ε Πξφεδξν ο ηεο
Αληηπξνζσπείαο φ πνηε θξίλ εη ζθφπηκν λα βάιεη έλα ζέκα γηα λα
ζπδ εηήζν πκ ε απηφ ην θνκκάηη ην π αζθα ιηζηηθνχ έηζη ψζηε λα
θαηαζέζνπκ ε πξφ ηαζε. Καη απηφ είλαη ζσζηφ. Ν α θαηαζέζεη ε
Αληηπξνζσπεία ην π Σ. Δ.Δ. α πηφ πν π επηζπκ εί ζην Τπνπξγείν θαη
εθφ ζνλ δίλεη ηε δπλαηφ ηεηα βάζεη ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ή αλ
απαηηείηαη λ νκνζ εηηθή ξ χζκηζε λ α δεηάκ ε λα γ ίλεη έηζη λα
ηξνπνπνηεζ εί απηφ ην θνκκάηη. Ννκ ίδσ απηή ε δπλαηφηεηα ππάξρεη
πξαθηηθά αλ ζέιν πκε λα ζπδεηήζνπκε απηή ηε ζηηγκ ή.
Γελ ζα ήζ εια λα επεθηαζψ ζε πεξ ηζζφηεξα δεηήκαηα γ ηαηί μέξ σ
έρεη ηξαβ ήμεη αξγά ε ζπλ εδξίαζε θαη έρνπκ ε ζπδ εηήζεη ζρεδφλ γηα φ ια
ηα δεηήκαηα. Α ιιά κέλσ ζην εμήο, ν Τπνπξγφο δεζκεχηεθε φηη ζα καο
βνεζ ήζεη νηθνλνκηθά κέζσ ησλ κ εηξ ψσλ.  ηη κ φιηο θαηαζέζν πκε κηα
πξφηαζε γηα ηξνπ νπνίεζε ην π ζεζκ ηθν χ πιαηζίν π ζα γίλεη, ζα γίλεη
απνδεθηή ε πξφηα ζε ηεο Αλ ηηπξνζσπείαο θαη φηαλ θαηαζέζν πκε κηα
πξφηαζε γηα ην αζθαιηζηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζα
πξνζπαζήζεη λα καο βνεζήζεη παξφιν πνπ δελ είλαη ε αξκνδηφηεηά
ηνπ κέζσ παξέκβα ζεο ζην αλ ηίζηνηρν Τπνπξγείν.
Δπραξηζηψ πν ιχ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Δπραξηζηψ ζπλάδ ειθε Πξφ εδξε. αο παξαθαιψ.
Κος ……….:
Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξ φθσλν .
Κος ΠΗΡΣ ΕΖ:
ρη, φρη, είπε αλεμάξηεηα. Σα κεηξψ α ζα ηα θάλεη ην Σ.Δ.Δ.
Κα ΜΟ ΡΟΠΟ ΤΛΟΤ:
Γελ ζα παξαθξάζν πκε ην ηη είπε ν Τ πνπξγφο, ζαο παξαθαιψ πν ιχ. Ο
Πξφεδξνο ηνπ Σ. Δ.Δ. νιν θιήξ σζε ηε δ επηεξ νινγία ηνπ.
Θα κνπ
επηηξές εηε λα νιν θιεξψζσ ηελ εθδ ήισζε.
Καηαξράο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Σ.Δ.Δ. δελ ζπδ εηείηαη
απζαίξεηα. πδ εηείηαη κε απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. κ ε
137 ςήθν πο ππέξ ηνλ Ην χλην, 10 Ηνπλίνπ 2017, θαη απ νηειεί θαη ηελ
πξψηε ηνπνζέηεζε ην π πξνεδξ είν π δηα ζηφκαηνο ην π Α ' Αληηπξν έδξνπ
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ηνπ Αληψλε ην π Πξσηνλν ηάξην π εδ ψ θαη έλα ρξφλν, ην Φ εβξν πάξην
ηνπ ’17 φ ηαλ εθιερ ηήθακε .
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνιν πζήζ εθε ήηαλ φηη κε αλαθνίλ σζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο κεηά ηελ απφθαζή ηεο πξψηνλ δεκηνπξγήζ εθε θαη
ιεη ην πξγεί ήδ ε έλαο θαηλνχξγηνο ηζηνρψξ νο απφ ηελ επηηξ νπή
Γηαλλαδάθε, Κν ηζακπαζάθε, Γξε,  ακπξάθνπ θαη αλ μερλάσ θάπνηνλ
αο κε ζπγρσξ ήζεη, ηε δεκηνχξγεζε ν ζπλάδειθνο Γνχθαο ν Β
Αληηπξφεδξ νο θαη ζε απηήλ κπνξεί λ α γίλεη έλαο δηάινγ νο.
Τπάξρνπλ δηαδηθα ζίεο δηαιφγνπ. Οη ζέζεηο πν ιιψλ πα ξαηάμεσλ
αλαξηήζεθαλ ήδε απφ ηνλ Ην χιην. Π νιιψλ άιισλ ην  επηέκβ ξην. Δ ίρε
πξνγξακκαηηζηεί ε πξψηε Αληηπξνζσπεία γηα ηε ζπδήηεζε ην π
ζεζκη θνχ πιαηζί ν π ηνλ Ο θηψβξην ε νπνία αλαβιήζεθε γηα ην
Γεθέκβ ξην δηφηη έπξεπε λα ζπδεηήζεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Σ.Δ.Δ. θαη δελ ππήξραλ πφξνη γηα δπν αληηπξνζσπείεο.
Ζ Αληηπξν ζσπεία απηή κε παξέκβ αζε νξηζκέλ σλ παξαηάμεσλ
αλέβαιε ηε ζπδήηεζε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην έηζη ψζηε λα μεθηλ ήζεη ε
δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κε καδηθφηεξν ηξφπν . Ζ ζεκεξηλ ή
ζπλ εδξία δελ ζπγθιήζ εθε γηα λα πάξεη απνθάζεηο γηα λ α πξνθαηαιάβεη
ή γηα λα θαπειψζεη. Δ μάιινπ, αγα πεηνί ζπλάδ ειθνη, νη ππνγξαθέο
πνπ κπήθαλ απφ ηνπο ζπλαδέιθν πο ηεο επαξ ρίαο γηα λα πάξνπλ ην
δηθαίσκα λα έρνπλ απνδεκίσζε αζξν ίδνπλ ζε 10 2 ηηο ππνγξαθέο ησλ
παξφλησλ.
Γελ έρ νπκ ε Αληηπξνζσπεία. Γήισζε ζηηο 11:20 φηη έρνπκ ε
εθδ ήισζε. Γελ ην θαηαρξψκ εζα απηφ. Καη εμάιινπ θαη ζηηο επηζην ιέο
πνπ έζηεηια ζε φινπο θαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γηνηθνχζαο ζηελ νπνία
ηνπνζεηήζ εθα είρα πεη απηφ ην νπνίν δηαβάδσ, αλακέλεηαη ε ζπδήηεζε
ζηε Βν πιή λα επηθεληξσζεί ζηνπο άμνλεο: πξψηνλ ελίζρ πζε θαη
δηεχξ πλζε ην π ξφ ινπ ησλ Μ εραληθψλ θαη ην π Σ.Δ. Δ . σο ζεζκηθνχ
ζπκβν χινπ ηεο πνιηηείαο. Γεχηεξνλ, ελίζρ πζ ε ηνπ Σ.Δ.Δ. κ ε
δηεχξ πλζή ην π ζε λέεο θα ηεγνξ ίεο κειψλ ζηα ζέκαηα φπνπ ζα
δεκην πξγεζ εί ζπλα ίλεζε. Ζ ζπδ ήηεζε δειαδή ζα γηλφηαλ ζηα ζέκαηα
φπνπ ζα εδ εκην πξγ είην ζπλαίλ εζε.
Καη απηφ θάλακε. Καη γηα απηφ 11 :20 ην πξσί ζε επίξξσζε
απηψλ πν π είρα ήδ ε δειψζεη θ αη εγψ θαη ηα άιια κέιε ηνπ πξνεδξ είν π
ηεο Αληηπξν ζσπείαο ζηε Γηνηθνχζα, ζηηο παξαηάμεηο νη νπνίεο
δεκην χξγεζαλ ην ζέκα θαη ήηαλ θαρχπνπηεο θαη κπνξνχλ φινη λα είλαη
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θαρχπνπην η, εκείο ινηπφλ ζε επίξξ σζε φ ισλ απηψλ θάλακε ζήκ εξα
απηή ηε ζπδ ήηεζε.
ηελ αίζνπ ζα ήηα λ παξφληεο 150 ά λζξσπνη εθ ησλ ν πνίσλ 15
πξνζθεθιεκ έλνη θαη 135 κ έιε ηεο Α ληηπξνζσπ είαο. Π αξφιν πν π 7 ή 8
παξαηάμεηο ζπλεηδ εηά θαη ην ζεβφκ εζα, δελ ππέγξας αλ ε απαξηία
ππήξρ ε. Ζ εθδ ήισζε φκσο νιν θιεξψλεηαη ζήκεξα θαη ζεσξψ κεηά ηη ο
ηνπνζεηήζεηο φισλ ζαο φηη απηφ ην νπνίν επηδηψθα κε δειαδ ή λα
αθνπζηεί ζηνλ εζ ληθφ ρψξν, θαηα ξρήλ ζηε Β νπιή θαη γηα απηφ
μεθίλεζε ε δηαβν χιεπζε απφ εδψ θαη φρη γηα λα αζηπλνκεχζνπκ ε
θάπνηνπο.
Ξεθίλ εζε εδψ γηα λα αθνπζηεί ζε φιν ην εζληθφ πνιηηηθφ ηφ μν ε
ζέζε ην π Σ.Δ.Δ., λ α εληζρ πζεί ε ζέζε ηνπ Σ.Δ.Δ. Ο κ φλνο ιφγνο γη α
ηνλ νπνίν αηζζαλζήθακ ε ν πζηαζηηθά ππνρξεσκέλνη λα επηζπεχζν πκ ε
ηελ έλαξμε ηεο δηα βνχιεπζεο θαη κάιηζηα κ ε αθνξκή ηα 95 ρξφληα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Σ. Δ.Δ. ζηνπο Μεραλ ηθν χο θαη ζηελ θν ηλσλία ήηαλ ν
εμήο.
Ο ιφγνο φηη ζήκεξ α ν ξφινο ηνπ Σ.Δ .Δ. σο ζεζκηθνχ ζπκβν χιν π
ηεο πν ιηηείαο έρ εη αλαηξεζεί ελ ηε πξάμεη γηαηί έρν πλ αιιά μεη ηα
δεδνκέλα, έρν πλ αιιάμεη ηα πιαίζηα άζθεζεο ην π επαγγέικαηνο, έρν πλ
αιιάμεη ηα αληηθείκελα, έρν πλ αιιάμεη ηα ππνπξγ εία, έρ νπλ αιιάμεη ηα
γλσκνδνηηθά φξγα λα, έρνπλ α ιιάμεη φια θαη εκείο είκα ζηε απέμσ.
ήκεξα ζηηο ζπλζ ήθεο αλάπηπμεο επ ηβάιιεηαη λα είκα ζηε κέζα,
λα γλσκνδνηνχκ ε θαη λα ζπκβάιν πκ ε. Σν είπαλ πνιινί ζπλάδειθν η
θαη κε πνιχ ζπγθεθξηκ έλν πο ηξφπνπο. Δπίζεο ζήκ εξα ζηηο ζπλζήθεο
ηεο θξί ζεο, απηφ πνπ είπε ν Γεκ ήηξεο ν Καιηακπάθν ο ην θνηλ σληθφ
απνηχπσκα ην π Σ. Δ.Δ., ν θείιν πκε λ α ζσξαθίζνπκ ε ην πο Μ εραληθνχο.
Καη απηά δελ ζα ηα βγάινπκ ε απφ ην θεθά ιη καο. Χο Αληηπξνζσπεία
έρνπκ ε πάξεη ζ έζεηο γηα ην θνξ νινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ.
ηηο 3 θαη 4 Μ α ξηίν π ε Αλ ηηπξνζσπεία κε εηζεγ ήζεηο ησλ
επηηξνπψλ ζα πάξεη θάπνηεο εθ λέν π ζέζεηο γηα ηα ζέκ αηα απηά. Γελ
μέξσ πνη εο ζα είλα η αιιά θάπνηεο ζέζεηο ζα πάξεη.
Δπ΄ απηψλ ησλ ζέζεσλ εκείο ζ έιν πκ ε ην λ έν Σ.Δ. Δ. λα έρεη έλα
ξφιν ν πζηψδ ε θαη θνηλσληθφ ελ ίζρ πζεο η σλ Μ εραληθψλ θαη ξφ ιν
παξέκβαζεο ζε φ ια ηα ηεθηαηλφ κελα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
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Γηα ηα ζέκαηα ηεο δηεχξ πλζεο ζε λέεο θαηεγνξίεο κειψλ ηα
νπνία ζπλάδνπλ κ ε ηα ζέκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηεο εθπαίδεπζεο π νπ πάληα ηα αληηκεησπίδακε καδί.
Γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκα ηα φπσο ζαο είπα πήξα ερζέο απφ
ην γξαθείν ηνπ Τπνπξγν χ, ερζ έο ην α πφγεπκα, ην ηειεπηαίν ζρ έδην ην
νπνίν έζηεηιε ην Τπνπξγείν Τπν δνκψλ σο επηζπεχδσλ γ ηα ηε
ζπδ ήηεζε ζην ηΔ ην π Π Γ ε νπνία ζπδ ήηεζε αλαπέκπ εη ζπλ ερψο, ην
ηΔ αλαπέκ πεη ζπλερ ψο ζην Π Γ ζην γξαθείν ην π Τπνπξγνχ γηα
δηάθνξν π ηχπνπ ηξ νπνινγίεο ηηο νπνίεο ην Σ .Δ.Δ. ζα εθηηκήζεη. Θα δεη
δειαδ ή αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκ α ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο ηηο
νπνίεο θαηέζεζε θαη ζε ζρέζε κ ε ηελ απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο
ηνπ.
πλεπψο α πηφ είλα η έλα άκεζν ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ην δν χκε.
κσο νη δπν επηπιένλ εηδηθφ ηεηεο νη νπνίεο ζήκ εξα κα ο παξνπζίαζαλ
ηα δεδνκ έλα ην πο θαη νη νπνίεο κέρξ η ην 20 07 δελ π ιεξνχζαλ, ζσζηά
ην είπε ν Υξήζηνο ν πίξηδεο, ηηο ηξεηο πξνυπνζέζεηο πν π είρακε ζέζεη
ην ’09 ε ζχλνδνο ησλ πν ιπηερλείσλ, πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη ην π
Σ.Δ.Δ., ζήκεξα ηη ο πιεξν χλ. Δπνκέλσο απηφ α θνχζηεθε, ήηαλ έλα
ζέκα πνπ έπξεπ ε λα ην κάζνπκε γηα λα πάξνπκε θάπνηα ζηηγκ ή ηηο
απνθάζεηο καο.
Σν ζέκα ησλ Σ. Δ.Η.
Γηα ην ζέκα ησλ Σ.Δ.Η. ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην απφ ην 200 1 έρ εη ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Υξ ήζηνο ν
πίξηδεο, έρεη ηελ άπνςε ζηελ νπνία θαηέιεμε ε Αληηπξνζσπεία ηεο
10/6 γηα ηελ ηερληθή π πξακίδα πνπ αλ έθεξε ν Γηάλλ εο ν
Κπξηαθφπνπινο. Έ ρεη ηελ άπνςε ηεο ελφηεηαο ην π ηερληθν χ θφζκνπ
αιιά κε δηαβάζκ ηζε ηερλη θήο επζχλεο ζηε βάζε ησλ επηπέδ σλ
εθπαίδεπζεο. Α πηή είλαη κηα άπνςε πνπ έρεη επαλεηιεκ κέλα ςεθηζηεί
ζε δην ηθν χζεο, αληηπξνζσπείεο, ηελ μέξεη φ ινο ν θφ ζκνο .
Λνηπφλ, επ ΄ α πηήο ηεο άπνςεο έρν πκ ε πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή
εάλ δελ δν χκ ε ηελ εμέιη με ησλ πξαγ κάησλ ζη ν παλεπηζηήκην Γ πηηθήο
Αηηη θήο. Καη απηφ εθθξάζηεθε απ φ πάξα πνιινχο θαη απφ ην πο
πξπηάλεηο θαη θνζκήηνξ εο θαη απφ ηνλ θφζκν ηνπ Σερληθν χ
Δπηκειεηεξίν π.
πλεπψο απηή είλα η κηα κεγάιε εθθξ εκφηεηα πνπ ζα ηελ βξνχκε
κπξνζηά καο αιιά πνπ πξ έπεη λα δνχκε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε
ηνπ Τπν πξγνχ Παηδείαο επ ΄ απηνχ. Κχξηε Τπν πξγέ, πξ νζβιέπνπκ ε θαη
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ζηε δηθή ζαο παξέκβαζε ψζηε ην ην πίν λα παξακείλεη θαζαξφ θαη λα
κελ λνζεπηεί.
Ζ νπζία ηψξα είλα η φηη ζε φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ζπδ εηήζε θαλ
ζήκ εξα ε θφζνλ ζπκθσλεί θαη ν Πξ φεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα
αλαξηεζεί ε ζπδήηεζε πν π έγηλ ε ζηελ ηζην ζειίδα ην π Σ.Δ.Δ. Γελ
απνηειεί απφθα ζε θακηάο Αληηπξνζσπείαο. Απνηειεί έλα πιηθφ
εξγαζίαο επί ην π νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλ ν ην πξνεδξείν ηεο
Αληηπξνζσπείαο λ α θσδ ηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ζηα δ πν απηά ζεκεία
δηφηη απηά ζπδ εηήζεθαλ θαη΄ εμν ρήλ, ηα άιια παξεκπηπηφλησο
αλαθέξζεθαλ, έρν πλ θσδ ηθνπνηεζεί κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ
παξαηάμεσλ αιιά δελ έρ εη γίλεη δηεμνδηθφο δηά ινγνο γηα απηά.
Δπνκέλσο ζα θσδηθνπνηήζνπκ ε απηά ηα ζεκ εία, ζα ηα
ζπδ εηήζν πκ ε ζε επξ εία δηαβνχιεπζε μαλά δηφ ηη πξάγκαηη δελ
κπνξνχζακ ε λα πξνζθαιέζνπκ ε ζήκ εξα εδψ ν χηε ηνπο πξνέδξνπο ησλ
επηζηεκνληθψλ επ αγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, ν χηε ηα ζσκαηεία ησλ
Μεραλη θψλ, νχηε θαη ηνπο ππν πξ γνχο Μεραληθν χο ή κε ή ην πο
εθπξνζψπνπο ησλ ππνπξγ είσλ ζηα ζ εκαηηθά πεδ ία ησλ νπνίσλ πξέπεη
λα γίλεη ηξνπνπνίεζε γηα λα κπνξεί ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα παίδεη
ξφιν. Παλ ηνχ πξέπ εη λα παίδεη ξφ ιν.
πλεπψο α πηή ε δηαβνχιεπζε ζα γίλεη ζε επξεία θιίκαθα, φρη κε
ζχγ θιη ζε Αλ ηηπξν ζσπείαο, κε ζχγ θιηζε ησλ ελδηα θεξνκ έλσλ θαη
βεβαίσο ζα ελ εκ εξ σζεί ε Αλ ηηπξνζσπεία θαη φ ζα κέιε ηεο ζ έινπλ ζα
έξζνπλ.
ηαλ νιν θιεξσζ εί απηή ε δηαδ ηθαζία θαη ζπγ θιεζ εί ε
Αληηπξνζσπεία ζα έρεη θσδ ηθνπνηεκ έλεο πξν ηάζεηο γηα λα κπνξεί λα
ςεθί ζεη ζηα ζεκ εία 1 θαη 2. Κα η ζα μεθηλ ήζεη λα ζπδ εηάεη ηα ζέκαηα
ησλ εθινγψλ θαη ηα ζέκαηα ηεο ιεηην πξγίαο ηεο.
Γειαδή ζα ππάξρ εη κηα δηαδηθαζία επί ηεο νπνίαο εγψ θάλσ
έθθιεζε απηή ηε ζηηγκ ή δηφηη κπνξ εί λα είκαη επθάλ ηαζηε πνπ ήζ εια
λα μεθηλ ήζνπκ ε α πφ ηε Βνπιή γηα λα δψζνπκε ην πα ξφλ ζην εζληθφ
αθξναηήξην φηη νη Μεραληθνί είλαη εδψ, ην Σ .Δ.Δ. είλ αη εδψ, αιιά ε
δηαδηθαζία ηνπ ππνγξάθσ, δελ ππ νγξάθσ, είκαη παξψλ δελ είκαη
παξψλ είλαη κ ηα δηαδηθαζία πν π κ πνξεί ζήκ εξα λα ηε ζεβφκα ζηε
απφιπηα, εγψ ηε ζεβάζηεθα.
Καη ην ιφγν ηνλ π ήξαλ φι νη κ ε ηα ίδηα δηθαηψκα ηα αλεμάξηεηα
εάλ δελ ζ έιαλε λα ππάξρεη Αλ ηηπξν ζσπεία. κσο ζα παξαθαιέζσ λα
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ζεβαζην χκε ηελ Αληηπξνζσπεία, λ α ζεβαζην χκε ηνλ εαπηφ καο, λα
ζεβαζην χκε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη λα κπνξέζν πκ ε λα
θαηαιήμν πκ ε ζε θάπνηεο απνθάζεηο. Ζ ι νγηθή ηεο δηάιπζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ πξαγκαηηθά δελ νδ εγεί πνπζελά νχηε ε ινγηθή ηεο
απαμίσζεο.
Πξαγκαηηθά γηα ηνπο ζπλαδ έιθνπο νη νπνίνη έθαλαλ δίθε
πξνζέζεσλ ζα έπξεπε λα πσ φηη ε δίθε πξνζέζεσλ δελ νδεγεί πν πζελά
παξά κφλν ζε αγθπιψζεηο θαη πνιψζεηο. Σα π ξάγκαηα, ελ ηνηο
πξάγκαζη δειαδ ή απνδεηθλ χεηαη ε πνιηηηθή επζ χλε ην π θαζελφο.
Απφ εθεί θαη πέξα δελ ζεσξψ φ ηη δέρ ζεθα πξνζσπηθέο επηζέζεηο,
παξφια απηά επραξ ηζηψ ηνλ Υξήζην ηνλ πίξηδε.
Θα ήζεια φκσο λα ππεξαζπηζηψ έλα πξάγκα, ην έξγν πνπ έθαλα
ζηνλ Παλάγ ην Σάθν θαη ην νπνίν δηαθσκσδ ήζεθε θαη δελ είλαη πξνο
δηαθσκψδ εζε γηαηί δελ ην έθαλα κφλ ε κν π. Σν έθαλ ε ην Πνιπηερλείν,
ην έθαλε ε Δ ιιάδα θαη έρ εη κηα πνιχ κεγάιε δηε ζλ ή απήρεζε θαη α πηφ
δελ αθνξά ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ. Δ.Δ.
Οη Έιιελ εο Μεραληθνί κπνξεί λ α ην ζηεξίδν πλ, κπνξεί λα ην
θαηαθξίλ νπλ α ιιά δελ απνηειεί ζέκ α νχηε ηεο Αλ ηηπ ξνζσπείαο ηνπ
Σ.Δ.Δ., ν χηε πξνζσπηθήο θξη ηηθήο ζε εκέλα.
Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ζηελ Αλ ηηπξνζσπ εία ζηηο 3 θαη 4
Μαξηίν π λα ζπκ εζείηε φηη έρ νπκ ε θαιέζεη ηε ζπλάλ ηεζε κε πιήξ ε
απαξηία, δειαδή κε απαξηία 101. Μπνξείηε λα έξζεηε, ζα είλαη
δεκφζηα ε ζπλά ληεζε α ιιά δ ελ κπνξείηε λα δ ηαιχζεηε ηελ
Αληηπξνζσπεία φρ η γηαηί ζα ππάξρεη θαλέλαο θαηαλαγθαζκφο αιιά
γηαηί εζη θά πιένλ δελ ππάξρεη ζε θαλ έλαλ απηφ ην δ ηθαίσκα.
αο επραξηζηψ φιν πο π άξα πνιχ.
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