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Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο,  θχξηε Πξφεδξε ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ,  θχξηε Πξχηαλε ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ,  

θχξηνη  Κνζκήηνξεο ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ απφ φιε ηε ρψξα, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε έρεη  παλεγπξηθφ 

ραξαθηήξα έλαξμεο κηαο εζληθήο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ δηακφξθσζε 

ησλ αιιαγψλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο  

Διιάδνο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ,  ε ζέζε ηνπ,  λα 

ζσξαθηζηνχλ νη  Μεραληθνί ζηελ θξίζε θαη λα δηεπξπλζεί.   

Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε ζα μεθηλήζεη πξηλ ηε δηαπίζησζε 

απαξηίαο.  Έρνπλ ήδε ππνγξάςεη 65 απφ ηνπο 101, πξνζέξρνληαη.  Θα 

παξαθαιέζσ ηε γξακκαηεία λα πξνζέιζεη εληφο ηεο  αηζνχζεο.  Θα 

ζπδεηεζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνζθεθιεκέλσλ καο ραηξεηίδνληαο ηελ 

έλαξμε ηεο εζληθήο δηαβνχιεπζεο αθξηβψο απηή ε ζέζε ηεο  ελίζρπζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο σο Σερληθνχ 

ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο.   

Υσξίο ηε δηαπίζησζε απαξηίαο δελ  ζα  μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  Απηφ ην 

δηεπθξηλίδσ.  Δίλαη  ζαθέο,  ην δήισζα.  

Ξεθηλάεη  επνκέλσο,  ην δήισζα.  Σν δήισζα .  Γήισζα φηη  απηή ηε 

ζηηγκή δελ  έρεη  δ ηαπηζησζεί απαξηία,  μεθηλάκε κε ηελ παλεγπξηθή 

ζπλεδξία φπνπ ραηξεηίδνπλ νη  επίζεκνη  πξνζθεθιεκέλνη ζην πιαίζην 

ηεο έλαξμεο ηεο εζληθήο δ ηαβνχιεπζεο.  Σν είπακε απηφ.   

Κος ………..:  

Κπξία Πξφεδξνο,  φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη φκ σο ηε ιέμε παλεγπξηθή 

ζπλεδξία ελλνείηε φηη  ζα γίλεη  ζπλεδξίαζε;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σν δηεπθξίληζα.  

Κος ………..:  

Άξα είλαη κηα εθδήισζε ζαο παξαθαιψ πνιχ γηα ηελ ψξα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Βεβαίσο,  σξαία φπσο ην ιέεη  ν ζπλάδειθνο.  

Κος ……….:  

Δίλαη κηα εθδήισζε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  
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Σν δήισζα φηη  απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη αθφκε δηαπίζησζε 

απαξηίαο .  

Κος ………:  

ρη ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ννκίδσ φηη  είλαη ζαθέο απηφ πνπ είπαηε.   

Κος ……….:  

Να γξαθηεί ζπλεπψο ζηα πξαθηηθά ηεο Αληηπξνζσπείαο φηη  ε έιεμε ε 

ζπλεδξίαζε..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη δελ έιεμε,  δελ  έρεη  μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο,  

λαη.   Σν είπα απηφ,  ην δήισζα .   

Κος ……….:  

Πφηε ζα δηαπηζηψζεηε ηελ απαξηία;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα παξαθαιέζσ λα κπνχκε ζηε ζπδήηεζε.  

Κος ………:  

Κπξία Πξφεδξε,  ηελ απαξηία  πφηε ζα ηελ δηαπηζηψζεηε;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ζ απαξηία ζα έπξεπε λα έρεη  δ ηαπηζησζεί απφ ηηο  10:30,  δελ έρεη  

δηαπηζησζεί.  Τπάξρεη θαζπζηέξεζε.  Πξνζέξρεηαη θφζκνο,  ην μέξεηε.  

Γελ έρεη  δηαπηζησζεί απαξηία γηαηί  ππάξρεη  θαζπζηέξεζε ζηε 

δηαπίζηεπζε.   

Παξφια απηά  ζα έιεγα λα κελ αλεζπρεί θαλείο  εθ ησλ  

παξηζηακέλσλ φηη  ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε ιήςε απφθαζεο πιελ ηνπ 

ζπλαηλεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρεη  δηακνξθσζεί.  αο παξαθαιψ, απηή ηε 

ζηηγκή είκαζηε εδψ ζε κηα εθδήισζε ε νπνία ζέιεη  λα εληζρχζεη ην 

ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Να κελ ην ραιάζεηε,  λαη.   αο παξαθαιψ πνιχ λα πξνρσξήζνπκε 

ζηε ζπλεδξίαζε.  

 

ΓΙΑΛΟΓΟ  

 

Κος ……….:  



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

4 

Άξα αλαβάιιεηαη ε Αληηπξνζσπεία θπξία Πξφεδξνο;   Γελ κπνξνχκε λα 

παίδνπκε κε ηηο  ιέμεηο .   Αλαβάιιεηαη  ε Αληηπξνζσπεία  ιφγσ έιιεηςεο 

απαξηίαο επί  ηεο νπζίαο;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  δελ  αλαβάιιεηαη ε Αληηπξνζσπεία.  ρη,  ε Αληηπξνζσπεία δελ  

αλαβάιιεηαη.  Οη  ζπλάδειθνη  έξρνληαη.  Δίρα θαιέζεη,  ζαο παξαθαιψ, 

είρα θαιέζεη ζε κηα επίζεκε ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βνπιήο,  ηνπο πξνέδξνπο ησλ δπν ζπλαθψλ επηηξνπψλ  ηεο Βνπιήο,  

ηνπο  πξψελ πξνέδξνπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ηνπο πξνέδξνπο ηεο  Αληηπξνζσπείαο,  ηνπο  

πξψελ πξνέδξνπο,  ηνπο πξπηάλεηο  ησλ πνιπηερλείσλ θαη ηνπο 

θνζκήηνξεο πνιπηερληθψλ ζρνιψλ.  

Απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κηα εθδήισζε φπνπ απηφ ην νπνίν 

ζπδεηάκε είλαη ε ελίζρπζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  

ε ζσξάθηζε ησλ Μεραληθψλ ζην πιαίζην ηεο θξίζεο.   Γελ είλαη ηπραίν 

φηη  ζήκεξα νη  Μεραληθνί βξίζθνληαη αθφκε θαη ζηηο  ςειφηεξεο  ζέζεηο  

ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πνιηηεία.  

Ο Πξφεδξνο ηεο  Βνπιήο είλαη Μεραληθφο,  ν  Πξσζππνπξγφο είλαη 

Μεραληθφο θαη είλαη πάξα πνιινί Μεραληθνί ζε ζέζεηο ππνπξγψλ.  

Τπάξρεη επνκέλσο κία παξνπζία κεραληθψλ θαη ζηελ θπβέξλεζε, πνπ 

δεκηνπξγεί  κία επλντθή ζπγθπξία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληθψλ θαη  

ηνπ  ΣΔΔ  

Κος ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα ηα ζπδεηήζνπκε φια φηαλ αξρίζεη  ε Αληηπξνζσπεία. .   ρη,  δελ  

ππάξρεη άιιε δηαδηθαζία.  

Κος ……….:  

Ζ Αληηπξνζσπεία κπνξεί λα θάλεη  νπνηαδήπνηε εθδήισζε..  

Κος ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σν γλσξίδνπλ,  είλαη ελήκεξνη.  

Κος ……….:  
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Κπξία Πξφεδξε,  ε Αληηπξνζσπεία  κπνξεί λα θάλεη  νπνηαδήπνηε 

εθδήισζε ζέιεη ,  φπνηε ζέιεη  θαη φπνπ ζέιεη ,  εθδήισζε φκσο φρη  

ζπλεδξίαζε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σν δήισζα γηαηί  ην επαλαιακβάλεηε;    

Κος ………:  

Έρεηε νξίζεη  ζπλεδξίαζε..  

Κος ………..:  

Κπξία Πξφεδξε,  κπνξεί λα παίξλεη  θάπνηνο ην ιφγν;  

Κος ………..:  

Άξα ηα κέιε ηεο  Αληηπξνζσπείαο κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ αθνχ 

είλαη εθδήισζε θαη λα κείλνπλ νη  πξνζθεθιεκέλνη;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Έηζη  θαη αιιηψο δελ έρεηε ππνγξάς εη φινη  φζνη είζηε παξφληεο.  Δάλ 

ππνγξάθαηε βεβαίσο,  θαη είλαη ζαθψο δηθαίσκά ζαο,  ζ α θαηαγξαθφηαλ 

ε παξνπζίαο ζαο.  πλεπψο αζθείηε  ηα δηθαηψκαηά ζαο κε πιήξε 

ειεπζεξία.   

Κος ……….:  

Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  δελ ππάξρεη θακία απαγφξεπζε γ ηα έλα ζπλάδειθν.  

Κος ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ:  

Κπξία Πξφεδξε,  ζέισ ην ιφγν γηα έλα ιεπηφ ζαο παξαθαιψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο θχξηνο Αληηπξφεδξνο,  ν θχξηνο Πξσηνλνηάξηνο.  

Κος ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ:  

αο παξαθαιψ ζπλάδειθνη.   Έρσ πάξεη ην ιφγν.  Κπξία Πξφεδξε,  

επηηξέςηε κνπ, είκα η καθξάλ ν παιαηφηεξνο ζε απηή ηελ αίζνπζα 

Μεραληθφο ελ ελεξγεία Α Αληηπξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο.   

Ζ Αληηπξνζσπεία έρεη  ζπλέιζεη  κε έλα ζέκα.  ηελ πξφζθιεζε 

ιέηε φηη  ε απαξηία ζα δηαπηζησζεί  ζηηο  10:30.  Γελ ππάξρεη απαξηία 

ηψξα πνπ είλαη 11:00.   Λνηπφλ,  ή ζα πείηε απηή ηε ζηηγκή φηη  σο πξνο 

ηα άιια ζέκαηα αλαβάιιεηαη ε Αληηπξνζσπεία πνπ είρε ζπγθιεζεί  

θχξηα,  επεηδή φκσο είρακε θαιέζεη ζπλαδέιθνπο εμαηξεηηθνχο,  λα 

μεθηλήζσ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο πνπ είλαη ν ηξίηνο ηε ηάμεη  

πνιηηηθφο παξάγνληαο,  νη  πξπηάλεηο  ηνπ πνιπηερλείνπ,  νη  πξψελ 
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πξφεδξνη ηνπ Σ.Δ.Δ. ζέιαηε λα δψζεηε θαη έλα ραξαθηήξα κε ηα 95 

ρξφληα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Άξα ην ζέκα ηεο απαξηίαο έρεη  ιήμεη ,  πξέπεη λα δηαβεβαηψζεηε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη  κφιηο ηειεηψζνπλ νη  ραηξεηηζκνί  θαη απηνί δελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη  θακία ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη λα πξνρσξήζνπκε κε ζσζηφ θαη  επγελή ηξφπν φπσο 

αξκφδεη  θαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο πνπ 

δηέζεζε ηελ αίζνπζα θαη ζηνπο εθιεθηνχο πξνζθεθιεκέλνπο καο θαη  

ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα απνρσξήζνπκε αγαπεκέλα θαη εηξεληθά 

ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.  

Γελ έρεη  θαλέλα θνκκαηηθφ ραξαθηήξα ε ηνπνζέηεζή κνπ, έρεη  

ηνπ πην παιηνχ κεραληθνχ πνπ είλαη εδψ ελ ελεξγεία θαη πνπ ζέβεηαη 

θχξηα ην ζεζκφ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ αιιά θαη ηε Βνπιή . αο 

ηθεηεχσ ινηπφλ θάληε απηή ηε δήισζε ηψξα θαη λα θάλνπκε ηελ 

ενξηαζηηθή εθδήισζε θαη φηη  κφιηο  ηελ ηειεηψζνπκε ζα 

απνρσξήζνπκε ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηψξα. 

Διπίδσ λα κε αθνχζεηε.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ννκίδσ φηη  φινη αθνχζαλε φηη  δελ έρεη  δηαπηζησζεί απαξηία.  

Κος ……….:  

Απηφ ζεκαίλεη  φηη  έιεμε ε ζπλεδξίαζε θπξία Πξφεδξνο.   Κπξία 

Πξφεδξε,  κνπ επηηξέπεηε;   Μέινο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο 

έβαιε δήηεκα απαξηίαο.   Καη  καο ιέηε ηψξα φηη  ζπλερίδεηε ε 

ζπλεδξίαζε ή ζα ζπλερ ηζηεί;   Απφ ηελ ψξα πνπ κπήθε ην ζέκα απφ ηνλ 

αγαπεηφ ζπλάδειθν..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ννκίδσ φηη  αθνχζαηε θαη απφ εκέλα θαη απφ ηνλ ζπλάδειθν 

Αληηπξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνλ θ.  Πξσηνλνηάξην φηη  απηή ηε 

ζηηγκή απηφ πνπ γίλεηαη είλαη ε ελαξθηήξηα εθδήισζε ζηελ  νπνία 

έρνπκε θαιέζεη ηνπο εθιεθηνχο πξνζθεθιεκέλνπο καο γ ηα λα αθνπζηεί  

εηο  ην παλειιήλην φηη  ζπδεηάκε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη 

ηε ζσξάθηζε ησλ Μεραληθψλ ζηελ θξίζε.  

Απηφ ην είπα ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά. Καη δήηεζα λα κπεη 

κέζα ζηελ αίζνπζα ε  γξακκαηεία.   Εήηεζα λα κπεη  κέζα ζηελ αίζνπζα 
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ε γξακκαηεία.  Ση άιιν πξέπεη  λα πσ;   Δίλαη ζαθέο  λνκίδσ, ην είπε θαη 

ν θνο Πξσηνλνηάξηνο.  

Κος ………..:  

Κάζε θνξά πξνζζέηεηε ηε ιέμε ηψξα, εζείο  έρεηε ηε δπλαηφηεηα ζηηο  

12:00,  ζηηο  14:00,  ζηηο  22:00 λα δηαπηζηψζ εηε ηελ απαξηία.  Έρεηε κηα 

εκκνλή λα βγάιεηε εηο  πέξαο έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. Απηφ ην 

πξάγκα φκσο δελ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο.  Ζ απαξηία ινηπφλ πξέπεη λα 

δηαπηζησζεί ηψξα θαη κεηά ζαο ππνζρφκαζηε φηη  θαη εκείο  πνπ 

δηαθσλνχκε κε ηε … ζα είκαζηε εδψ λα ζπδεη ήζνπκε.   Γελ έρνπκε 

πξφβιεκα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Απαξηία δελ κπνξψ λα δηαπηζηψζσ ην είπα,  ην δήισζα. ηη δελ 

ππάξρεη απαξηία.  

Κος ……….:  

Δίπαηε ηψξα, ιχεηαη ινηπφλ ε ζπλεδξίαζε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ ιχεηαη.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Άξα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ έρεη  μεθηλήζεη.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

ρη,  φρη ,  θπξία Πξφεδξε δελ κπνξείηε  λα πείηε ζηηο  23:00 ην βξάδπ φηη  

αξρίδεη  ε ζπλεδξίαζε.  Ο Α '   Αληηπξφεδξνο ηνπ πξνεδξείνπ  έβαιε 

ζέκα απαξηίαο.  Απφ ηελ ψξα πνπ θάπνηνο ζπλάδειθνο είζηζηαη ζε φια 

ηα ζψκαηα..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ ην έβαιε ν Α  Αληηπξφεδξνο,  εγψ ην έβαια.  Δίπα φηη  δελ ππάξρεη  

απαξηία.   

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Δίζαζηε έκπεηξνη,  έρεηε πεξάζεη απφ πνιιά ζψκαηα.  Απφ ηελ ψξα πνπ 

έλα κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο έβαιε δήηεκα απαξηίαο πξέπεη  λα 

απνθαλζεί ην πξνεδξείν ηεο Αλη ηπξνζσπείαο αλ ππάξρεη απαξηία ή 

φρη .  Γελ ζα απνθαζίζεη,  ηψξα κπήθε ε έλζηαζε απαξηίαο θαη ζα ην 

απνθαζίζεη κεηά απφ ηξεηο  ψξεο.  Γελ κπνξεί λα είκαζηε φκεξνη θάζε 

θνξά ησλ επηινγψλ ζαο.  
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 Μπήθε έλα ζέκα απαξηίαο,  ζα δηαπηζησζεί ε απαξηία ηψξα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ δηαπηζηψλεηαη απαξηία,  δελ ππάξρεη απαξηία.    

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Άξα δελ ππάξρεη απαξηία κπνξνχκε λα θχγνπκε,  απηφ καο ιέηε.   Γελ 

ππάξρεη απαξηία καο ιέηε ηψξα;  

Κος ……….:  

Κπξία Πξφεδξε,  επί  ηεο δηαδηθαζίαο.  Μπνξεί λα παίξλεη  ν θαζέλαο ην 

ιφγν θαη λα κηιάεη  γηα λα κπνξνχκε  λα παξαθνινπζνχκε ηε ζπδήηεζε;  

Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη απηή.   

 Καη δεχηεξνλ γηα ηνπο  ζπλαδέιθνπο,  ζαο παξαθαιψ πνιχ,  δελ  

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ θαζπζηεξνχκε λα γίλεη  απαξηία.  Τπάξρνπλ 

ζπλάδειθνη νη  νπνίνη  είλαη απφ ηελ πεξηθέξεηα νη  νπ νίνη  έξρνληαη  

απηή ηε ζηηγκή. αο παξαθαιψ, ην ιφγν.  Αλ ζέιεηε γξαθηείηε θχξηέ 

κνπ θαη πείηε φηη  ζέιεηε,  αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ  έρεηε γξαθηεί  

ζαο παξαθαιψ πνιχ λα αθνχζεηε απηά πνπ έρεη  λα πεη  ν  θαζέλαο καο.  

 Καη θπξία Πξφεδξε,  ζαο παξαθαιψ πνιχ,  αλ ε ί λαη λα ζπλερηζηεί  

απηή εδψ ε ζπδήηεζε λα δίλεηε ην ιφγν θαη  φπνηνο ζέιεη  λα παίξλεη  ην 

ιφγν θαη λα κηιάεη .  ρη κε απηφλ ηνλ ηξφπν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Λνηπφλ,  επεηδή έρεη  δίθην ν ζπλάδειθνο επαλαιακβάλσ δελ έρεη  

δηαπηζησζεί απαξηία,  δελ ππάξρεη ζπλεδξία ηεο Αλη ηπξνζσπείαο θαη 

απηφ ην νπνίν γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή είλαη ε επίζεκε εθδήισζε 

έλαξμεο ηεο εζληθήο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ δπν ιφγηα. .  

Κος ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα καο εκπνδίζεηε λα θάλνπκε εθδήισζε; Δάλ ζέιεηε λα ην πείηε.   

Χξαία.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Μηζφ ιεπηφ,  θπξία  Πξφεδξε,  έρεηε δίθην.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δάλ πξφθεηηαη λα καο εκπνδίζεηε πείηε καο γηαηί  καο εκπνδίδεηε,  λα 

καο ην πείηε λα ην μέξνπκε.  
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Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

ρη,  φρη ,  δελ ζα ζαο εκπνδίζσ. Δίπαηε φηη  ζα μεθηλήζεη ε εθδήισζε,  

θαηαλνεηφ,  ζεβαζηφ θαη απνιχησο ζεκηηφ.   Λέσ φκσο ε εθδήισζε ζα 

ζπλερηζηεί  κε ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο;   ρη.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη απαξηία ηη  άιιν κπνξψ λα πσ;  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

ρη απηή ηε ζηηγκή, δειαδή πφηε ζα. .   βάδσ εγψ ινηπφλ έλα ζέκα 

απαξηίαο.  Λέγνκαη  Κξεηηθφο Μάξηνο,  είκαη  κέινο ηεο  Αληηπξνζσπείαο 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη κπαίλεη  έλα ζέκα απαξηίαο.  Μπνξείηε 

ζαο παξαθαιψ λα ηε δηαπηζηψζεηε γηα  λα μέξνπκ ε ηη  γίλεηαη ζήκεξα;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ δηαπηζηψλεηαη ε απαξηία,  δελ ππάξρεη.   

Κος ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ:  

Μηζφ ιεπηφ,  ζέισ θαη εγψ ην ιφγν.  πλάδειθε,  δελ  ππάξρεη θακία 

δηάζεζε θαη απφ ην πξνεδξείν λα ππνθιαπεί θάπνηα  απαξηία πνπ δελ 

πθίζηαηαη.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Γηα φλνκα ηνπ Θενχ δελ ππνλνψ θάηη ηέηνην.  Να θξαηήζνπκε ηε 

δηαδηθαζία δεηάσ.  

Κος ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ:  

ε παξαθαιψ. Χξαία,  δελ  ππάξρεη  απαξηία ηειείσζε.  Αθήζηε καο λα 

ζπλερίζνπκε ηελ εθδήισζε.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Σειεηψζακε,  δελ ππάξρεη απαξηία δελ  ππάξρεη Αληηπξνζσπεία.  

Κος ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ:  

Σειείσζε.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Χξαία,  απηφ θαληάδνκαη έρεη  γξαθηεί  ζηα πξαθηηθά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μα έηζη μεθίλεζα, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ.  Ννκίδσ…  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

ρη,  φρη ,  έρεηε επαλαιάβεη  17 θνξέο φηη  απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, εάλ ζέιεηε λα εκπνδίζεηε ηελ εθδήισζε λα καο ην 

πείηε θαη λα καο πείηε θαη γηαηί .  
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Κος ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ:  

Δζείο κε ηηο  κεζνδεχζεηο,  γηα λα θαηαιαβαίλεη  θαη ν ζπλάδειθνο πνπ 

δήηεζε λα κηιάκε ζηα κηθξφθσλα, εζείο  δπλακηηίδεηε ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνρσξήζεη ε εθδήισζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιαηε θαη κε ηνλ 

ηξφπν πηζαλψο πνπ ζα ήζειε ην πξνεδξείν.  ηαλ αθφκα θαη κέιε ηνπ 

πξνεδξείνπ βγαίλνπλ θαη  ιέλε φηη  πείηε  φηη  αθνχ απηή ηε ζηηγκή 

δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε απαξηίαο,  έρεη  πεξάζεη θαηά κηζή ψξα ε ψξα 

πξνζέιεπζεο  … … ε,  λα πνχκε λα γίλεη  εθδήισζε θαη λα ηειεηψλεη  

εδψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Παξαθαιψ δελ έρεη  θαλείο  άιιν ην ιφγν.  Ξεθηλάεη  ε εθδήισζε.   

Κος ΥΧΡΑΦΑ:  

Παξαθαιψ, θπξία  Πξφεδξε,  φζνη ζαο δηαθφςαλε είραλ ε ην ιφγν.  

Κάπνηνο πνπ ζεθψλεη ην ρέξη εδψ θαη δέθα ιεπηά δ ελ  κπνξεί λα ηνλ 

έρεη;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ θαηάιαβα, πνηνο είλαη απηφο;   Α, ζπγλψκε, ν θνο Υσξαθάο λαη.  

Ναη,  δελ ζαο θαηάιαβα  θχξηε ζπλάδειθε.  

Κος ΥΧΡΑΦΑ:  

Μπνξψ λα έρσ ην ιφγν γηα δπν ιεπηά;  Δπί ηεο δηαδηθαζίαο,  σο πξψελ 

Πξφεδξνο θαη εγψ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο αλαηνιηθήο Κξήηεο λα 

δειψζσ ην εμήο.  Έρεη ηε δπλαηφηεηα ην πξνεδξείν θαη δελ ην δνπλ 

πξψηε θνξά ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο λα δεηήζεη ιίγν αξγφηεξα ηε 

δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο.  Αλ θάηη  ηέηνην δελ ζπκβεί  ην ζέκα είλαη  

ιήμαλ λνκίδσ θαη κπνξεί λα αλαθνηλσζεί ε αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Πξέπεη φκσο λα ηνλίζνπκε ην εμήο,  ζήκεξα ζπκβαίλεη  κηα  

δεχηεξε ληξνπή.  Έρνπκε ην δεχηεξν εκίρξνλν ηεο ληξνπήο ζήκεξα. 

Έρνπκε έξζεη  απφ φιε ηελ Διιάδα εδψ, έρνπκε παξαηήζεη δνπιεηέο θαη 

νηθνγέλεηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Δδψ 

πξνθαλψο θαη έρνπκε απαξηία.  Γελ λνκίδσ λα έρεη  θαλείο  ακθηβνιία 

φηη  παξφληεο ζηελ αίζνπζα δειψλνπλ ηελ απαξηία ηεο Αληηπξνζσπείαο 

θαη άιισζηε έρνπλ δψζεη κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πεξλψληαο ηελ 

παξνπζία ηνπο.  

Σν γηαηί  δελ κπήθε εθεί  κ ηα ππνγξαθή ψζηε λα θαηαγξαθεί ν  

ζσζηφο αξηζκφο είλαη έλα άιιν δήηεκα δηαδηθαζηηθφ.  Δδψ ινηπφλ ελψ 

είκαζηε άλσ ησλ 101 ζέινπκε λα δειψζνπκε επεηδή δελ  ππνγξάθνπκε 
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αιιά παίξλνπκε ην ιφγν λα κηιήζνπκε δηαθφπηνληαο άιινπο φηη  δελ  

ππάξρεη απαξηία.   

Δπραξηζηψ πνιχ, δελ ρξεηάδεηαη λα πσ ηίπνηε άιιν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Καη ν ζπλάδειθνο Κακαξηψηεο θαη θιείλεη  απηή ε πξνδηθαζηηθή  

δηαδηθαζία.  

Κος ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ:  

Κπξία Πξφεδξε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  Κακαξηψηεο ηαχξνο,  

πξψελ Πξφεδξνο θαη εγψ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ηεο Δ χβνηαο.  

Ήζεια λα πσ κε φιν ην ζεβαζκφ ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

έρνπλ απηή ηελ άπνςε φηη  δελ  πξέπεη λα γίλεη  ή πέξαζε ε  ψξα, λα 

ηνπο ζπκίζσ θαη λα δνπλ πνιχ θαιά ηη  ψξα έκπαηλε ζηηο  πξνεγνχκελεο  

ζπλεδξηάζεηο.  Μεηά ηηο  12:00,  12:30 μεθηλνχζε ε Αληηπξνζ σπεία.   

κσο ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην εμήο,  ηφζα ρξφληα παιεχακε 

θαη παιεχνπκε λα κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

εγεζία ηνπ ηφπνπ, ζηηο  πξπηαληθέο  αξρέο.  Δίλαη ν Πξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο εδψ νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε έζησ θαη άηππα ζε απηή ηε 

κεγάιε  ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ζήκεξα ζε απηή ηελ παλεγπξηθή φπσο 

ηε ιέηε,  ζε απηή πνπ απνθαζίζαλε θάπνηνη  λα κελ ππνγξάςνπκε θαη  

εκείο  πνπ ζα ππνγξάςνπκε δελ μέξσ ηη  αθξηβψο ζα γίλεη .  

Απηφ λα κελ ην εθκεηαιιεπηνχκε; Να κελ κπνξέζνπκε λα 

πεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηα  νπνία έρνπλ αλαθχςεη ζηα ηφζα ρξφληα  

πνπ δνπιεχνπλ νη  Μεραληθνί;   Απηφ ζα ην αθήζνπκε;  Πνιιέο θνξέο 

έρεη  παξνπζηαζηεί  ε επθαηξία λα κπνχκε ζε απηφ ην ρψξν κέζα θαη  λα 

πνχκε κέζα εδψ ζηελ θαξδηά ηα πξνβιήκαηά καο;  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  ζαο παξαθαιψ πάξα π νιχ λα δψζνπκε ηελ 

επθαηξία λα γίλεη  απηή ε δηαβνχιεπζε.  Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο θνο Κπξηαθφπνπινο.  

Κος ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ:  

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη  ζπλάδειθνη,  ην ζέκα δελ έρεη  λα θάλεη  κε 

ηελ απαξηία,  έρεη  λα θάλεη  κε ηε ζχγθιηζε απηήο ηεο 

«Αληηπξνζσπείαο» θαη απηφ είλαη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Έρνπκε 

ηελ ηηκή λα έρνπκε ηνλ ηξίην πνιηηεηαθφ παξάγνληα, ηνλ αμηφηηκν 

Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ν νπνίνο κε ηελ απφθαζή ηνπ λα 

παξαρσξεί ηελ αίζνπζα ηεο Γεξνπζίαο ζε θνηλσληθνχο θνξείο 
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αλαγλσξίδεη  ηε ζπκβνιή απηψλ ησλ θνξέσλ ζηε δεκνθξαηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηελ ζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ.  

ηαλ ινηπφλ κηιάκε γηα ηξνπνπνίεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  εγψ 

φηαλ είδα ην θάιεζκά ζαο πξαγκαηηθά ε πξψηε κνπ αληίδξαζε ήηαλ 

ζεηηθή θαη ζαο ζπγραίξσ θαη απφ απηήλ εδψ ηελ αίζνπ ζα γηα ηελ 

πξσηνβνπιία ζαο.    

Θεηηθή γηα πνην πξάγκα;  Γηα απηφ πνπ είπαηε θαη ζηε Γηνηθνχζα 

θαη αλαθέξαηε θαη  ηψξα, φηη  πξφθεηηαη γηα κηα επεηεηαθή εθδήισζε 

ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο φπνπ ζα αλνίμνπκε ην δηάινγν γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαη ζίνπ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο ψζηε λα επηθαηξνπνηεζεί ,  λα  εθζπγρξνληζηεί  θαη λα κπνξέζεη  

λα δψζεη απαληήζεηο φπσο ηφζα ρξφληα άιινηε κε κεγάιε επηηπρία,  

άιινηε φρη  κε ηφζν κεγάιε επηηπρία  έρεη  θάλεη  ζηελ πνξεία ησλ 95 

ρξφλσλ απηφο ν  θνξέαο θαη ζα  ήηαλ θξίκα εάλ νπνηνζδήπνηε 

ζπλάδειθνο επέκελε ζε παξάηππεο δηαδηθαζίεο ζχγθιηζεο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο πνπ παξαβηάδνπλ ην ίδην ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

θαινχκεζα λα ζπδεηήζνπκε,  λα σξηκάζεη θαη  ελ θαηξψ λα 

ζπγθιεζνχκε ζε κηα Αληηπξνζσπεία φπσο απζηεξά πξ νβιέπεηαη απφ 

ην ππάξρνλ θαηαζηαηηθφ καο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε 

απνθάζεηο.  

Καη επεηδή αξεζθφκεζα πνιιέο θνξέο λα παξαιιειίδνπκε ηε 

δηνηθεηηθή καο δηάξζξσζε κε απηή ηελ ειιεληθήο πνιηηείαο άξα ην 

θαηαζηαηηθφ καο ζε αληηπαξαβνιή δελ είλαη ηίπνηα  άιιν απφ ην 

ζχληαγκά καο,  κελ πάκε ζην αθξνηειεχηην εδάθην φπνπ αθήλεη ηελ 

ππεξάζπηζή ηνπ ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ κειψλ.  

Καη θπξία Πξφεδξε,  κελ μερλάηε φηη  ηα πξαμηθνπήκαηα γελλνχλ 

επαλαζηάζεηο.   Υαηξεηίδσ ηελ απφθαζή ζαο λα παξακείλνπκε ζε 

επεηεηαθή εθδήισζε θαη  λα ζπγθαιέζεηε ζπλεδξηάζεηο ζχκθσλα κε ην 

ζεζκηθφ πιαίζην εηδηθή,  ηαθηηθή φπσο εζείο  θξίλεηε γηα λα 

ζπδεηήζνπκε παξαπέξα αθνχ απηφ ην θιίκα θαη απηή ε ζπδήηεζε πνπ 

έρνπκε ηελ ηηκή λα αλνίμεη  φρη  κφλν ελψπηνλ ηνπ αμηφηηκνπ  θπξίνπ 

Πξνέδξνπ αιιά θαη ζπλαδέιθσλ πξπηάλεσλ, θνζκεηφξσλ, πξνέδξσλ 

επηηξνπψλ, λα δηαρπζεί ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

θαη ζε αλνηρηέο εθδειψζεηο.   

Καιψο θαη ηνλ θχξην Τπνπξγφ θαη πξψελ Πξφεδξφ καο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

13 

Θέισ λα θαισζνξίζσ θαη ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ,  

πξψελ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. ηνλ Υξήζην πίξηδε.   

Κος ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ:  

Καη είκαη βέβαηνο φηη  ε ξεηή ζαο δηαβεβαίσζε ζα δψζεη…  Δπραξηζηψ 

πνιχ.  
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ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΔΚΓΖΛΧΖ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο θαινζσξίδνπκε ζηελ  εθδήισζε κε ηελ νπνία μεθηλάεη  ε εζληθή 

δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  

 Δίλαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά εθδήισζε.  Γηαπηζηψλεηαη ε 

έιιεηςε απαξηίαο θαη πξνρσξάκε ζηελ εθδήισζε.   Σν πξφγξακκα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ ελαξθηήξηα απηή εθδήισζε είλαη ην εμήο.   Μηα  

ζχληνκε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε γηα ην ηζηνξηθφ κε ην νπνίν θηάλνπκε 

ζηα 95 ρξφληα δεκηνπξγίαο ηνπ Σ.Δ.Δ.  εδψ πέξα.  

Μηα εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. ηνπ 

Γηψξγνπ ηνπ ηαζηλνχ.  Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη ππνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ηνπ Υξήζηνπ ηνπ 

πίξηδε.  Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξχηαλε ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Γηάλλε ηνπ 

Γθφιηα θαη αθνινχζσο φζσλ επηζπκνχλ εθ ησλ θνζκεηφξσλ θαη πξψελ 

πξνέδξσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  ηεο Αληηπξνζσπείαο πνπ είλαη παξφληεο  λα 

ηνπνζεηεζνχλ.  

Ο Πξφεδξνο ηεο  Βνπιήο παξίζηαηαη θαη καο αθνχεη  θαη ηνλ 

επραξηζηνχκε γηα άιιε κηα θνξά πνιχ γηα ηελ παξνρή ηνπ ρψξνπ.   

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηδξχζεθε ην 1923.  Κιείλεη  ζην 2018 

95 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη πξνζθνξάο ζηνπο Μεραληθνχο θαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.   Σν  ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην δηακνξθψζεθε κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ 1926 θαη έζεζε ηε βάζε γηα  ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.   ηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε 

επηθαηξνπνηεκέλν πνιιέο θνξέο κε ζηαζκνχο ην 1953 φπνπ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πξνζδηφξηζε ην Σερληθφ Δπηκειεη ήξην σο ξπζκηζηή ηεο  

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ θαη έηζη επεμεηάζε κέρξη  

ην 1956.   

Ξεθίλεζε ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ νξγάλσζε κε 11 ηκήκαηα ζηε 

ρψξα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη  ην 1974 θαη  άιια 7 πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηε κείδνλα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζ κηθνχ  πιαηζίνπ 

ην 1984.  Δίλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 4186 πνπ ηζρχεη  αθφκε θαη 

ζήκεξα.  

Σν ’84 ινηπφλ κε δπκψζεηο ζηελ Αληηπξνζσπεία θαη ζε φιε ηε 

ρψξα δηακνξθψζεθε ε ζεκεξηλή πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.   Με πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπλ έρεηα,  
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πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ρσξίο πξνηάζεηο ηεο Αληηπξνζσπείαο κε 

επηζπεχδσλ ην αξκφδην Τπνπξγείν,  ην ΤΠΔΥΧΓΔ ηφηε,  έγηλαλ λέεο 

πξνζαξκνγέο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε, δεκηνπξγήζεθαλ 

λνκαξρηαθέο επηηξνπέο θαη έγηλαλ θαη πξνζαξκνγέο ησλ εθινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.   

Δθείλν φκσο ην νπνίν καο απαζρνιεί ζήκεξα θαη ζέινπκε λα 

παίμεη  έλα θπξίαξρν ξφιν ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζα 

επηθξαηήζνπλ θαη ζηελ εζληθή δηαβνχιεπζε πνπ ζα ζπλερηζηεί  είλαη  

πσο ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ είλαη ζεζκηθά ν ηερληθφο ζχκβνπινο 

ηεο πνιηηείαο ,  ζα κπνξέζεη ζηηο  ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο θαη  

ηεο αλάπηπμεο λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπ,  λα δηεπξχλεη  ην ξφιν ηνπ θαη  

λα θαηνρπξψζεη απηή ηελ αξκνδηφηεηα.  

Απηφ ην ιέσ θαη  γηα απηφ ην ιφγν ζεσξνχκε φηη  έρεη  πνιχ 

κεγάιε βαξχηεηα ε ζπδήηεζε απηή θαη ε εζληθή δηαβνχιεπζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη  φπσο μέξεηε λαη κελ απφ ην 

ζχληαγκα δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. αιιά 

απφ ηνπο λφκνπο,  απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα γίλεη  

ππνρξεσηηθή ε πξφζθιεζε ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε φιν ην λνκνπαξαζθεπαζηηθφ 

έξγν θαη ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο φζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα.  

Απηφ ινηπφλ είλαη απηφ πνπ ζέινπκε δηφηη  ην ηνπίν έρεη  αιιάμεη.  

Πνιινί δελ ζέινπλ λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ην π Σ.Δ.Δ.,  φκσο ην 

ηνπίν έρεη  αιιάμεη.  Πάξα πνιιέο βαζκίδεο ιήςεο απνθάζεσλ λένπ 

ηχπνπ αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο εδξαηψλνληαη ζήκεξα θαη κάιηζηα 

φζν ε ρψξα πξνρσξάεη γηα λα βγεη  απφ ηε ζηελσπφ ησλ κλεκνλίσλ πνπ 

καο δεκηνπξγνχλ ην ζαθέο εξψηεκα παίδνπκε ην ξφ ιν ηνπ Σερληθνχ 

ζπκβνχινπ λαη ή φρη;  

Δπ΄ απηνχ ινηπφλ ζέινπκε λα ππάξμεη ππνρξεσηηθφηεηα ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Σ.Δ.Δ.  πσο επίζεο ν  ζεζκηθφο λφκνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηηο  

ζπλζήθεο ηεο θξίζεο ζεσξνχκε φηη  ζα πξέπεη λα ζσξαθίζεη  ηνπο 

Μεραληθνχο,  λα ηνπο δηαζθαιίζεη  απέ λαληη  ζε ζέκαηα αζθάιηζεο,  

θνξνιφγεζεο,  ζήκεξα πάλε ζην ΚΔΑΟ νη Μεραληθνί γηα έλα επξψ θαη 

δελ πάλε κφλν απηνί πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πάλε φινη.  

Τπάξρεη ινηπφλ κηα ζπγθπξία ε νπνία καο επηηξέπεη  λα 

ζθεθηνχκε φηη  ζην πιαίζην ηεο εδξαίσζεο ηνπ ξφινπ η νπ Σ.Δ.Δ. πξέπεη 

λα ζσξαθηζηνχλ θαη νη  Μεραληθνί.  Καη ην ηειεπηαίν,  ε δηεχξπλζε ηνπ 
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ έρεη  ζπληειεζηεί  ήδε κε ηελ ηειεπηαία  

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. απφ ηνλ  παξφληα 

Τπνπξγφ ηνλ Υξήζην πίξηδε ν νπνίνο κεηά απφ πνιι ά ρξφληα  

ξχζκηζε απφ κφλνο ηνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη έιπζε ην 

πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ. Σσλ Μεραληθψλ  

παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο,  ησλ Μεραληθψλ πεξηβάιινληνο,  ησλ 

Μεραληθψλ ρσξνηαμίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο,  ησλ Μεραληθψλ 

νξπθηψλ πφξσλ.  

Υσξίο φκσο λα αγγίμεη  ην ζέκα θαη απηφ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, 

ησλ δηπισκαηνχρσλ  Μεραληθψλ ηεο ΔΜΦΔ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη 

ησλ δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο 

θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ,  ηεο πνιπηερληθή ο 

ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ.   Γπν ζρνιέο γηα ηηο  νπνίεο 

ήδε απφ ην 2007 ππήξρε απφ ηε κφληκε επηηξνπή παηδείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

εηζήγεζε θαη πνπ ζήκεξα πιεξψλνληαη θαη φια ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζην Σ.Δ.Δ.,  θξηηήξηα πνπ είραλ ζέζεη ηα πνιπηερ λεία θαη  

νη  πνιπηερληθέο ζρνιέο καδί κε ην Σ.Δ.Δ.,  δειαδή θξηηήξηα ππνδνκψλ 

θαη θξηηήξηα κειψλ ΓΔΠ Μεραληθψλ.  

Σα θξηηήξηα απηά πιεξνχληαη θαη επνκέλσο ηίζεληαη  απφ ην 

πξνεδξείν ζηελ εζληθή δηαβνχιεπζε θαη απηά ηα δπν ζέκαηα ζηε 

ζπδήηεζε.  Τπάξρεη έλα κείδνλ ζέκα, ην ζέκα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ 

Σ.Δ.Η .   Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ θαη εδψ ηειεηψλεη ε δ ηθή καο εηζήγεζε 

πεξί ηνπ πιαηζίνπ ζπδήηεζεο ησλ γεληθψλ ζεκάησλ, επί  ηνπ ζέκαηνο 

απηνχ φπσο μέξεηε έρνπλ ζπκβεί  δπν ζηαζκνί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.  

Ο πξψηνο είλαη  ην λνκνζέηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο ην 

θαινθαίξη πνπ αλαγλσξίδεη  ηνλ εληαίν πεληαεηή θχθιν ζπνπδψλ ησλ 

πνιπηερλείσλ θαη εληάζζεη  κε ην δίπισκα ηνπ integrated master  ηνπο  

δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο ζηελ 7
ε
 βαζκίδα επξσπατθψλ πξνζφλησλ 

θαη απφ ηελ άπνςε ηερληθήο επζ χλεο φπσο ην πξνζδηφξηζε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ζην ΠΓ πνπ αλακέλεηαη γηα ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ ζηελ ςειφηεξε βαζκίδα ηερληθήο επζχλεο.  

Μειέηε,  επίβιεςε,  νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε έξγσλ.  

Με ην πξφζθαην λνκνζέηεκα γηα ην παλε πηζηήκην Γπηηθήο  

Αηηηθήο ηα Σ.Δ.Η .  αλαβαζκίδνληαη ζε παλεπηζηεκηαθά.  Ζ ζέζε ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ απφ ηε Γηνηθνχζα ηνπ,  εμαθνινπζεί λα είλαη  

φηη  είλαη ζηφρνο καο ε ελνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ θφζκνπ κε δηαβάζκηζε 
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ηερληθήο επζχλεο.  Καη φηη  εθφζνλ δηεπθξηλη ζηεί  φηη  παξακέλνπλ νη  

4εηείο  θχθινη ζπνπδψλ κε επεμεγεκαηηθφ ηίηιν γηα ηνπο πηπρηνχρνπο 

Μεραληθνχο,  δελ παξαβηάδεηαη ε δηαβάζκηζε ηερληθήο  επζχλεο βάζεη  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ.  

πλεπψο αλνίγνπκε ζε απηφ ην πιαίζην πνπ ζα εμειηρζεί  θαη κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ  ππνπξγνχ παηδείαο ηελ νπνία έρνπκε δεηήζεη θαη 

θαηαξράο έρεη  απνδερζεί  απηνχο ηνπο φξνπο,  ζα εμειηρζεί  θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε ησλ πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Η .  ζην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην.  

Με ηηο  ζθέςεηο απηέο ζα ήζεια λα μεθηλήζνπκε ηε ζπδήηεζε θαη  

λα θαιέζσ ζην βήκα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. ηνλ Γηψξγν ηαζηλφ γηα  

λα νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζαλ 

έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ.  

αο επραξηζηψ.  

Κος ΚΡΖΣΗΚΟ:  

Κπξία Πξφεδξε κηζφ ιεπηφ,  έλα δήηεκα. Μέζα ζε απηή ηελ αίζνπζα 

έρεη  δεκηνπξγεζεί κηα έληαζε ηέηνηνπ είδνπο θαη κνξθήο πνπ κάιινλ 

δελ έρεη  μαλαζπκβεί ή δελ ζπλεζίδεηαη ηέινο πάλησλ.  

Θα ήζεια λα δηαβεβαηψζεηε ην ψκα θαη φινπο εκάο πξνζσπηθά 

φηη  νη  θχξηνη  πνπ ηξαβάλε εηθφλεο  θαη παίξλνπλ θσηνγξαθίεο δελ 

πξφθεηηαη απηά λα δνζνχλ ζε θάπνηνπο πεξί εξγνπο ζθνηεηλνχο  

θχθινπο.  Καη ην ιέσ γηαηί ,  γηαηί  ν θχξηνο πνπ ηξαβάεη  απφ ηε γσλία 

δέρηεθε ππφδεημε απφ ππαιιήινπο ηεο Βνπιήο λα ηξαβήμεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ ήηαλ εθεί  θαη δηακαξηχξνληαλ.   

Λέσ ινηπφλ,  έρνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ εζάο λα ηξαβάλε 

θσηνγξαθίεο θαη λα παίξλνπλ;  Καη πνχ ζα πάλε απηά ηα θηικ;  

Δπαλαιακβάλσ, δέρζεθε ππφδεημε λα πάξεη κε ηελ θάκεξά ηνπ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο  κνπ πνπ ήηαλ εθεί .  

Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, ε ζπδήηεζε απηή είλαη δεκφζηα βάζεη λφκνπ.  

 Κχξηε Πξφεδξε ηνπ Σ.Δ.Δ. έρεηε ην ιφγν.  

Κος ΣΑΗΝΟ:  

Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο,  θχξηνη  βνπιεπηέο,  θχξηνη  ππνπξγνί,  

ζπγλψκε, κάιινλ ν Τπνπξγφο έκαζε φηη  ζα κηιήζσ θαη έθπγε,  δελ  
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μέξσ πσο ην ζπληνλίζαηε,  ν θίινο κνπ ν Υξήζηνο.   Γελ πεηξάδεη ,  δελ 

ζα πσ θάηη κπζηηθφ.  

Θα πσ είλαη επθαηξία,  θαηαξρήλ επραξηζηνχκε,  επραξηζηψ θαη  

εγψ πξνζσπηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο 

αίζνπζαο θαη θπξίσο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη γηα ην φηη  ήξζε λα καο 

αθνχζεη θαη λα αθνχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ Μεραληθψλ.  

Θα μεθηλήζσ φκσο κε απηφ ην δήηεκ α θαη φρη  κε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην.   Θα πσ ην εμήο,  φηη  κέζα απφ ηε ζπδήηεζε γηα ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη έηζη  ηνπνζεηήζεθα θαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ ηειεπηαία θαη ζηελ πξν ηειεπηαία πνπ 

ζπδεηήζεθε απηή ε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη  ζ ηε Βνπιή, επεηδή γηα ηα 

ζέκαηα πνπ θπξίσο δηαθσλνχλ νη  Μεραληθνί ή βάδνπλ πνιιά δεηήκαηα 

κάιινλ εκείο  νη  ζπλδηθαιηζηέο Μεραληθνί,  νη  εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη  

ζηελ Αληηπξνζσπεία είλαη θπξίσο ηα εθινγηθά. Γηαηί  ν θαζέλαο 

θαληάδεηαη πσο ζα ππάξρεη ν  ίδηνο ή δελ  ζα ππάξρεη ζε απηφ ην 

φξγαλν ή ζε άιια φξγαλα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  

Θα έιεγα ην εμήο ,  αο αθήζνπκε απηφ ην θνκκάηη απέμσ, ην 

θνκκάηη  δειαδή ην εθινγηθφ φηαλ ζπδεηήζνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη αο ζπδεηήζνπκε ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ν η  

Μεραληθνί θαη ην Σ.Δ.Δ.  

Δπνκέλσο ζηελ πξνηεξαηφηεηα γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη 

λα κπαίλνπλ αξρέο νη  νπνίεο ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ 

θιάδνπ πνπ γλσξίδεηε ζε ηη  θαηάζηαζε βξίζθεηαη θαη  ηελ επηβίσζε 

ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ιεηηνπξγεί  σο ζεκαληηθφο θν ξέαο ζεσξεηηθά θαη  

ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο,  κπνξεί  

απφ θάπνηνπο λα εθαξκφδεηαη απηφ,  απφ θάπνηνπο  λα ηεξείηαη απφ 

θάπνηνπο λα κελ ηεξείηαη αιιά απηφ ιέεη  ν λφκνο.  

Απφ εθεί  θαη πέξα ζα πξέπεη λα δνχκε ην ξφιν θαη ησλ 

Μεραληθψλ θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη πσο ζα είλαη ην 

κέιινλ ηνπ θιάδνπ θαη λα ην ζπδεηήζνπκε κέζα απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.   

Άξα ην εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ηεζεί  είλαη πσο δηακνξθψλεηαη  

έλα ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην κε βάζε απηέο ηηο  δπν αλάγθ εο 

αθήλνληαο απέμσ ην θνκκάηη ην εθινγηθφ.   Καη ζαο ην ιέσ εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ζεσξψ φηη  θαη απηφ πξέπεη λα αιιάμεη γηαηί  είλαη ηξαγηθφ 

λα εθιέγνπκε φξγαλα κεηά απφ έμη  κήλεο θιπ. θαη ππάξρνπλ πνιιά 
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πξνβιήκαηα.  Αιιά απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα νχηε ηνπ θιάδνπ νχηε ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Αο μεθηλήζσ απφ απηφ,  ηα πξνβιήκαηα ησλ Μεραληθψλ ηα 

γλσξίδεηε ππνζέησ εζείο θαη ηα γλσξίδεη  θαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο.   

Σν ζεκαληηθφηεξν θαη ζα ην πσ, ζα μεθηλήζσ απφ απηφ γηαηί  είλαη 

απηφ πνπ θξίλεη  νπζηαζηηθά ην  αλ ζα ππάξρεη βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ 

ησλ Μεραληθψλ, ην αζθαιηζηηθφ.  

Πάλσ απφ ην 80% ησλ ζπλαδέιθσλ Μεραληθψλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ έρνπλ νθεηιέο απηή ηε ζηηγκή ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

είηε είλαη ζην πξψελ ΣΜΔΓΔ, είηε είλαη ηψξα ζηνλ ΔΦΚΑ έηζη φπσο 

έρνπλ  νδεγεζεί ηα πξάγκαηα. Απηφ ηη  ζεκαίλεη  πξαθηηθά θαη ην 

γλσξίδεηε φζνη αζθείηε ην επάγγεικα φηη  ην 80% ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ Μεραληθψλ είλαη εθηφο δνπιεηάο.   Καη φηη  θαη αλ 

θάλνπκε γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε κε ηε ινγηθή ηνπ επηδφκαηνο 

πξνθαλψο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη  έλαο 

Μεραληθφο.  

Γηαηί  ην ιέσ θαη λα πσ θαη θάπνηα λνχκεξα ελδεηθηηθά γηα λα 

γλσξίδεη  θαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη νη  ππφινηπνη επίζεκνη  

πξνζθεθιεκέλνη.  Πεξίπνπ ε αλαινγία,  νη  Μεραληθνί θπκαίλνληαη απφ 

105.000 έσο 110.000 απηή ηελ πεξίνδν,  65.000 κε 70.000 ζπλήζσο 

είλαη ειεχζεξνη  επαγγεικαηίεο ην ιέσ γηαηί  έλαο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο κπνξεί λα γίλεη  κηζζσηφο ή ην αλάπνδν, γχξσ ζηηο  

30.000 κε 35.000 είλαη νη  κηζζσηνί θαη γχξσ ζηηο  10.000 αο πνχκε φηη  

είλαη νη  δεκφζηνη ππάιιεινη.  

ηαλ ιέκε ην 80% ησλ 65.000 ή 70.000 είλαη εθηφο επαγγέικαηνο 

ζεκαίλεη  55.000 Μεραληθνί δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα 

απηή ηε ζηηγκή.   Άξα ην λνχκεξν είλαη ζπληαξαθηηθφ θαη δελ  ην ιέσ 

γηα λα ξίμσ ηελ επζχλε ζηελ παξνχζα Κπβέξλεζε γηαηί  δελ ην ελλνψ 

θηφιαο.    

Σα ηειεπηαία ρξφληα,  ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα κπνξεί λα είλαη θαη 

πεξηζζφηεξα ππάξρεη ζπληξηπηηθή θαηάξξεπζε ηνπ θιάδνπ.  Σν ιέσ 

γηαηί  ζα πξέπεη λα δνχκε πσο πξαγκαηηθά θαη δηαθνκκαηηθά κπνξνχκε 

λα ζπδεηήζνπκε ην πψο κπνξεί λα βειηησζε ί απηή ε θαηάζηαζε θαη λα 

κελ ζηέιλνπκε ηνπο Μεραληθνχο,  ηνπο θαινχο Μεραληθνχο ηνπο  

νπνίνπο έρνπκε πιεξψζεη ζαλ ειιεληθφ θξάηνο γηαηί  θνζηίδεη  πνιχ 

ζηελ ειιεληθή πνιηηεία λα ζπνπδάζεη έλαο Έιιελαο Μεραληθφο λα 
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πάεη ηζάκπα ζην εμσηεξηθφ θαη λα πξνζθέξεη ηη ο  ππεξεζίεο ζην 

εμσηεξηθφ.   Γηαηί  απηνί πνπ θεχγνπλ είλαη θαινί επηζηήκνλεο θ αη 

θαινί Μεραληθνί,  γηαηί  απηνί  πνπ ηνπο δεηάλε,  δεηάλε θαινχο.  

Δπνκέλσο κέλνπλ ζηελ Διιάδα φζν εμειίζζεηαη  απηφ ην 

θαηλφκελν αθφκα ιηγφηεξνη Μεραληθνί θαη αθφκα θαη απφ απηνχο πν π 

κέλνπλ δελ κπνξνχλ παξά ειάρηζηνη λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα.  

Άξα κέζα απφ κηα ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζα πξέπεη πξαγκαηηθά 

λα ξίμνπκε ζηνπο ηφλνπο ζε φια ηα ππφινηπα, απηά ηα ζπλδηθαιηζηηθά 

πνπ καο αξέζνπλ,  αιιά είλαη πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζνπλ αθνχ ιχζνπκε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη κεηά λα 

ζπδεηήζνπκε φια ηα  ππφινηπα.  

Γεχηεξν θνκκάηη,  ζα πσ ελδεηθηηθά θάπνηα ζνβαξά δεηήκαηα.   

Γλσξίδεηε φηη  ε νηθνδνκή ηα ηειεπηαία 7,  8 ρξφληα έρεη  πέζεη πάλσ 

απφ ην 95% άξα δελ ππάξρεη ν ηθνδνκή.  Γηαηί  δελ  ππάξρεη ν ηθνδνκή;  

Γηαηί  δελ ππάξρνπλ ηξάπεδεο απηή ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν θαη έρεη  θαηαξξεχζεη ε νηθνλνκία.  

Ση άιιν δελ  ππάξρεη;   Γελ ππάξρνπλ ηδησηηθέο  επελδχζεηο.   Γηαηί  

δελ ππάξρνπλ ηδησηηθέο επελδχζεηο;   Γηαηί  φπνηνο έξρεηαη επελδπη ήο 

ζηε ρψξα ηαιαηπσξείηαη.  Αθφκα θαη απηφο πνπ ζέιεη  λα βάιεη ηα 

ιεθηά ηνπ θαη λα επελδχζεη ,  λα θάλεη  κηα κεγάιε επέλδπζε γλσξίδεηε 

πνιχ θαιά φηη  δελ κπνξεί πνηέ λα αδεηνδνηεζεί.    

Έρνπκε πνιιά παξαδείγκαηα, δελ  ρξεηάδεηαη λα ηα πσ, ηα 

γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ εκέλα λα κελ αξρίζσ λα αλαθέξνκαη ζε έλα -

έλα ηα παξαδείγκαηα.  Απηφ ηη  ζεκαίλεη;   ηη πάιη  ν θιάδνο δελ  

κπνξεί λα αλαδεηρζεί ,  δελ κπνξεί λα ππάξρεη αλάπηπμε ζηε ρψξα 

πξαγκαηηθή, φρη  απηή πνπ ιέεη  ε Κπβέξλεζε ζσζηά πξέπεη λα ππάξρεη  

δίθαηε αλάπηπμε αιιά αθνχ ππάξρεη αλάπηπμε αλ δελ ππάξρεη 

αλάπηπμε ηη  λα ζπδεηάκε γηα ηε δίθαηε;  Δγψ ζπκθσλψ λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ηε δίθαηε.  Αθνχ ππάξρεη φκσο ε αλάπηπμε.  

Καη απηή ηε ζηηγκή γλσξίδεηε φηη  φιεο νη  κεγάιεο επελδχζεηο δελ  

γίλνληαη θαη ην λα παξνπζηάδνπκε λνχκεξα, αξηζκνχο θαη λα ιέκε φηη  

πάκε θαιά θνξντδεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο.  Δίηε απηφ αλαθέξεηαη ζε 

κεγάιεο ηδησηηθέο επελδχζεηο ε ίηε αλαθέξεηαη ζην θνκκάηη ηνπ ΔΠΑ, 

φηαλ ιέκε φηη  έγηλε απνξξφθεζε γηαηί  ππήξραλ θάπνηα παιηά έξγα θαη 

θάλνπλ δαπάλεο ηψξα ελψ ηα θαηλν χξγηα δελ  εμειίζζνληαη θαζφινπ, 
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ηφηε θνξντδεχνπκε θάπνηνλ,  θνξντδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Άξα ζα έιεγα έλα θνκκάηη  ζην νπνίν ην Σ.Δ.Δ.  είλαη πξσηνπφξν 

θαη νη  Μεραληθνί ,  ην  θνκκάηη  ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζα 

πξέπεη λα εμειηρζεί .  Παιεχν πκε δπν ρξφληα θχξηε Πξφεδξε,  ηξία 

ρξφληα ηψξα, ζπλαληηέκαη κε ηνπο  ππνπξγνχο γηα λα βγάινπλ κηα  

ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ ειεθηξνληθή αδεηνδφηεζε φισλ ησλ  

έξγσλ.  

Γλσξίδεηε,  ρξεηαδφηαλ κηα ππνπξγηθή απφθαζε απφ ηνλ  

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη ηνλ Τπνπξγφ Δ ζσηεξηθψλ.  Απνθάζηζε ε 

Κπβέξλεζε κεηά απφ δπν ρξφληα λα λνκνζεηήζεη μαλά ην ίδην πξάγκα, 

δελ πεηξάδεη  εγψ ιέσ,  αθνχ ράζακε ηα δπν ρξφληα ηψξα ην έρνπλ  

ςεθίζεη φιεο νη  θπβεξλήζεηο νπφηε δελ πηζηεχσ λα δηαθσλήζεη θακία,  

αθνχ ην έρνπλ ςεθίζεη φιεο  ζα γίλεη .  Δ ίκαζηε ζε κηα  ζπλελλφεζε κε 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο λα εθδνζεί κηα ππνπξγηθή απφθαζε λα 

μεθηλήζνπκε έζησ κέρξη ην Πάζρα λα βγαίλνπλ ειεθηξνληθά νη  

νηθνδνκηθέο άδεηεο.  

Αο πξνρσξήζνπκε φκσο, έρσ πξνηείλεη  πξφζθαηα δεκφζηα φηη  ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εληαίνο ςεθηαθφο ράξηεο κε φιεο ηηο  

γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε.  

Γειαδή ιέκε πσο κέζα απφ έλα ειεθηξνληθφ ράξηε νπζηαζηηθά ζα 

παξάγεηαη κηα δεζκεπηηθή πξάμε γηα ηε δ ηνίθεζε θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη  

λα παο νχηε ζηελ αξραηνινγία νχη ε ζην δαζαξρείν,  νχηε ζηελ 

πνιενδνκία,  νχηε ζην Γήκν, νχηε πνπζελά, ζα ην βιέπεηο ζηελ νζφλε 

ζνπ, εθηθηφ έξγν κέζα ζε δπν ρξφληα λα γίλεη  γηαηί  παξάγνληαη απηή 

ηε ζηηγκή ηα δεδνκέλα θαη απιά πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο 

λα γίλεη .  

Τπάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ θιάδν νη  νπνίεο είλαη  εθηθηέο.  

Αθνχγεηαη απηφ δηαζηεκηθφ λα γίλεη  ζηε ρψξα θαη φκσο δελ είλαη.   

Μεηά απφ δπν ρξφληα αλ μεθηλήζνπκε ζήκεξα ην 70% ηεο ρψξαο ζα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη ειεθηξνληθά θαη φια ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε.  

Αλ δελ θάηζνπκε λα ζπδεηήζνπκε απηά πνπ είλαη ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη  πσο ζα εμειηρζεί  ν  θιάδνο ηφηε δελ  πάκε κπξνζηά.  

Πάσ θαη ζε έλα ηειεπηαίν θαη δελ ζέισ λα θάσ πεξηζζφηεξν απφ ην 

ρξφλν ζαο.   
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Θα ήζεια λα ζίμσ κφλν απηά ηα ζεκαληηθά δεηήκαη α πνπ ζεσξψ 

φηη  είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ θιάδν θαη ζεσξψ φηη  κπνξνχλ κέζα απφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε γεληθνχο θαλφλεο λα 

αλαθεξζνχλ φια απηά ηα δεηήκαηα θαη λα θαλεί  ν ξφινο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ φπσο απηφ γηα η ηο  ειεθηξνληθέο αδεηνδνηήζεηο πνπ είπα 

θαη ζα πσ θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.  

Θα πάσ ζην θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ιείπεη  ν Τπνπξγφο ζα 

ηα πσ αιιά ηα ιέσ θαη ζηνλ ίδην,  α ήξζε.   Δπραξηζηψ.  

Λνηπφλ,  δελ ζπκπέζακε ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ΑΣΔ ηψξα ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Παξνπζηάζηεθαλ θά πνηα ζηνηρεία απφ ην 

ΑΣΔ πνπ έιεγε ην ’09 -’14 κέζνο φξνο έξγσλ ηα ιέσ ρνληξά ηα 

λνχκεξα γχξσ 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 ’09 -’14 40% κέζνο φξνο εθπηψζεσλ ηα ηειεπηαία ηξία 

ρξφληα 58%.  

Με 58% ην μέξνπκε φινη φηη  δελ  βγαίλνπλ ηα έξγα. Απιά 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξεζνχλ θάπνηεο εηαηξίεο ρσξίο λα βνεζάεη απηφ 

νχηε ηνλ θιάδν νχηε ηηο  εηαηξίεο.   Καη πξνζπαζνχκε λα θεξδίζνπκε 

θάπνην ρξφλν ελψ παξάιιεια θιείλνπλ θάπνηεο άιιεο.   

Πξφζθαηα άιιαμε κε ηνλ 4412 ην ζεζκηθφ πιαίζην.  Δγψ ιέσ φηη  

πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο πνπ έβαιε,  λα πσ νη πεξηζζφηεξνη ,  ιχλνπλ 

πνιιέο  ζηξεβιψζεηο πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ.  Παξφια απηά δελ  

ήηαλ πξαγκαηηθά έηνηκν νχηε ην Τπνπξγείν νχηε νη  ππφιν ηπεο δνκέο  

ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηείαο λα ππνζηεξίμνπλ ην λνκνζρέδην έηζη  

ψζηε λα εθαξκνζηεί  άκεζα. Υάζακε πεξίπνπ 6,  8 κήλεο λα βγνπλ ηα 

πξφηππα ηεχρε, λα αιιάμνπλ ηεχρε πνπ ππήξραλ,  λα μεθηλήζνπλ 

θάπνηνη  δηαγσληζκνί,  κέλνπλ απφ πίζσ αθφκα πάξα πνιιέο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γ ίλνπλ,  ππνπξγηθέο απνθάζεηο,  

δηαηάγκαηα, εγθχθιηνη .   

Υάλνπκε ζπλέρεηα ρξφλν. ηε ρψξα απηφ πνπ δελ έρνπκε 

θαηαιάβεη είλαη φηη  παληνχ πξέπεη λα ππάξρεη έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη 

ζα πξέπεη λα ηεξείηαη.   ηαλ κέλνπκε πίζσ, πήγα ζην Α ΣΔ πξφζθαηα 

θαη ην έρσ πεη  θαη ζηελ πξνεγνχκελε γεληθή ηνπ ζπλέιεπζε, 

πηζηεχνπλ φηη  αθφκα ζα εθηεινχλ δεκφζηα έξγα θαη ζην κέιινλ.  Μα 

δελ ζα ππάξρνπλ ρξήκαηα. πλερίδνπλ λα πηζηεχνπλ φηη  θάπνπ ζα 
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γελλάκε ρξήκαηα θαη ζα θάλνπλ έξγα φπσο ήηαλ ηα παιηά δεκφζη α 

έξγα.  

Γελ θαηαιαβαίλνπλ φηη  πιένλ ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη  θαηά ην 

κνληέιν απηνχ πνπ νλνκάζηεθε,  ην ιέσ ζαλ παξάδεηγκα, ην παθέην 

Γηνχλθεξ.  Γειαδή ζα ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, απφ θάπνηνπο θνξείο,  απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, απφ θάπνηνπο άιινπο θνξείο θαη ζα πξέπεη ηα έξγα λα είλαη 

βηψζηκα, δειαδή λα ππάξρνπλ νη  κειέηεο θφζηνπο νθέινπο,  λα  

θαίλεηαη  φηη  ην έξγν βγαίλεη ,  δελ κπαίλεη  γηα  λα κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί θαη επνκέλσο έηζη ζα είλαη ηα ρξήκαηα άξα ζα πξέπεη 

λα θάλνπκε ηηο  απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα σξηκάδνπλ φιεο απηέο νη  

δηαδηθαζίεο ησλ κειεηψλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη  

γηαηί  θάπνηα ζηηγκή ζα ζηακαηήζνπκε θαη ζα μεθηλήζνπκε απφ ην 

κεδέλ λα βξνχκε πσο ζα ρξεκαηνδνηήζνπκε λέα έξγα.  

Κιείλνληαο κε απηφ γηα λα κελ επεθηαζψ πεξηζζφηεξν, ζα έιεγα 

φηη  απηά πνπ ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε είλαη  πσο ζσξαθίδνληαη 

νξηζκέλα δεηήκαηα βησζηκφηεηαο ηνπ θιάδνπ ησλ Μεραληθψλ ν νπνίνο  

πάεη παξέα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  επνκέλσο είλαη  γηα ηνλ θνηλφ 

ζηφρν φρη  γ ηα λα βνεζήζνπκε απιά έλαλ θιάδν θαη  ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ έηζη ψζηε λα πάκε κπξνζηά.  

Αο αθήζνπκε ηα εθινγηθά καο πίζσ θαη αο ηα ζπδεηήζνπκε φηαλ 

έξζεη  ε ψξα, φηαλ ιχζνπκε φια απηά ηα ζνβαξά δεηήκαηα. Παξφιν 

πνπ ζαο είπα φηη  ε άπνςή κνπ θαη ην μέξεη  ν πξνεγνχκελνο Πξφ εδξνο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. απφ δπν αληηπξνζσπείεο πίζσ ήηαλ φηη  πξέπεη  λα 

ηξνπνπνηεζεί  απηφ γηαηί  ππάξρνπλ πνιιέο ζηξεβιψζεηο  θαη πξνζβάιεη 

θαη φιν ηνλ θιάδν ησλ Μεραληθψλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα 

λα βγάινπκε φξγαλα κεηά απφ έμη  θαη νθηψ κήλεο.   

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε.   Κχξηε Πξφεδξε,  θχξηε Τπνπξγέ Τπνδνκψλ θαη  

Μεηαθνξψλ, θχξηε  πξψελ Πξφεδξε ηνπ Σ.Δ.Δ. Υξήζην πίξηδε έρεηε 

ην ιφγν.   

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Κχξηε Πξφεδξε,  θπξία Πξφεδξε,  αγαπεηφ πξνεδξείν θαη αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη.   Έρνπκε λα ηα πνχκε  ηξία ρξφληα πεξίπνπ απφ ηηο  αξρέο  

ηνπ ’15.   Σξία ρξφληα πνπ αλ κεηαθεξφκαζηαλ κε έλα καγηθφ ηξφπν ζα 
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βιέπακε φηη  ήηαλ θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη  ν θιάδνο ησλ 

Μεραληθψλ ζην κέγηζην βαζκφ απαμίσζεο.   ρη επαγγεικαηηθήο κφλν 

χιεο,  ζεζκηθήο απαμίσζεο.   

Καη είλαη θαιφ λα δνχκε ηη  έρεη  γίλεη  απηά ηα ηξία ρξφληα,  λα 

θάλνπκε έλαλ κίλη  απνινγηζκφ ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ ηα 

ζπδεηνχζακε ζηελ αίζνπζα ηεο Αληηπξνζσπείαο  ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ζηηο  

δηαδηθαζίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζε 

φιε ηελ Διιάδα πεξίπνπ απφ ηνλ θαηξφ πνπ ν Νίθνο ν Βνχηζεο έιαβε 

ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ιχζεθαλ ιίγν θαηξφ κεηά αθνχ 

παξέδσζε ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κηαο θαη βγήθε ζηε 

ζχληαμε.  Έηζη λα ηα ζπκεζνχκε.  

Σν πξψην πνπ απνηεινχζε θαη κεγάιν θφιιεκα γηα λ α 

εμνξζνινγηζηεί  ν  θιάδνο θαη ην επάγγεικα είλαη  ην ζέκα ηνπ 

δηπιψκαηνο ηνπ κεραληθνχ ζε ζρέζε κε ην πηπρίν ησλ Σ.Δ.Η .   Αλ ην 

ραξαθηεξίζνπκε bachelor  ην πηπρίν ηνπ Σ.Δ.Η .  γηα φια ηα Σ.Δ.Η .  θαη 

γηα φια ηα ηκήκαηα πνπ ππήξραλ ζηε ρψξα.  

Έλα ζέκα πνπ ν παιαηνθνκκαηηζκφο έπαημε γχξσ ζηα 35 ρξφληα  

γηα λα θάλεη  θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο,  λα δνπιεχεη επί  ηεο νπζίαο 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Η .  γηα λα κπνξέζεη  λα ηνπο έρεη  φκεξνπο θαη 

λα έρεη  ηελ ΔΔΣΔΜ ζαλ  καγαδάθη ζπγθεθξηκέλσλ βνπιεπηψλ γηα λα 

αλαπαξάγνληαη αλά ηελ Διιάδα αλαπαξάγνληαο φκσο θαη έλα ζηξεβιφ 

ζεζκηθφ  πιαίζην ζην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ.  

Λχζεθε,  αλ ην μέξεηε,  γηαηί  δηάβαζα θαη ηελ εηζήγεζε γηα ην 

ζεζκηθφ πιαίζην αιιά γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη θαη  

απαζρνινχζαλ ηνπο Μεραληθνχο 40 ρξφληα δελ άθνπζα θάηη .    

Λχζεθε ζην ζχλνιν ηνπ;  ρη.   Γελ ιχζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ πνιχ 

απιά γηαηί  έρνπκε λα δνχκε ηη  ζα θάλνπκε κε ηνπο απνθνίηνπο Σ.Δ.Η .  

θαη η η  ζα θάλνπκε απφ εδψ θαη πέξα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη  ζηε 

ρψξα καο ζα έρνπκε κηα αμηφπηζηε ηερληθή ππξακίδα  ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ θαη ζα ην πνχκε ζηε ζπλέρεηα απηφ.  

Άξα ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ηφζν απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ 

πνπ έρεη  ην πιαίζην,  ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο,  απφ ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία  θαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο είλαη ζηελ θαηεχζπλζε λα έρνπκε κηα βαζκίδα επί ηεο νπζίαο  

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηηο  εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ θαη λα 
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ρηίζνπκε απφ εθεί  θαη θάησ απηφ πνπ ιείπεη  πξαγκαηηθά ζηε ρψξα,  

δειαδή εξγνδεγνχο,  ηερλίηεο θαη φια ηα ππφινηπα.  

Αλ θάλνπκε κηα πξαγκαηηθή θαηαγξαθή απηή ηε ζηηγκή γηα ηα 

ηερληθά επαγγέικαηα ζα δνχκε απηφ πνπ δηαπηζηψλακε γηα δεθαεηίεο  

φηη  έρνπκε αλάπνδε ππξακίδα. Έρνπκε πεξηζζφηεξνπο δηπισκαηνχρνπο 

Μεραληθνχο θαη ηερλνιφγνπο Μεραληθνχο φρη  απιά απφ απηνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη  ε ρψξα, πνιιαπιάζηνπο,  αιιά απφ ηνπο ηερλίηεο γηα λα 

θάλνπκε ηα έξγα.  Δ,  απηφ είλαη έλα ζηξεβιφ κνληέιν.  

Σν δεχηεξν πνπ ην ζπδεηνχζακε επίζεο δεθαεηίεο  ζαλ θιάδνο 

θαη βιέπσ εδψ εξσηθέο θνινθνηξσλέτθεο κνξθέο ηνπ δεηήκαηνο,  είλαη 

ν ζπλάδειθνο Κξεκαιήο θαη άιινη,  ε ίλαη ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ.  

Δθδφζεθε,  βγήθε ην θείκελν ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα  

φιεο ηηο  εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ, πφζν θαηξφ ην ζπδεηνχζακε 

Σψληα;  Πνιιά ρξφληα.  Θα έβγαηλε θαη ε Μνξνπνχινπ ζηε ζχληαμε θαη 

κάιηζηα βγήθε κε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγα ζία ηνπ Τπνπξγείνπ,  ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ,  ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ θαη ηνπ πνιπηερλείνπ 

θαη ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ κε πνιχ κεγάιε ζπλαίλεζε, κε 

ζπληξηπηηθή ζπλαίλεζε ζα έιεγα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αλαγλσξί ζηεθαλ 

ηξεηο  λέεο εηδηθφηεηεο πνπ εθθξεκνχζαλ επίζεο γηα δεθαεηίεο.   Σν αλ 

ππάξρνπλ ή αλ δελ ππάξρνπλ,  η η  επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζα έρνπλ 

θαη φιν ην ππφινηπν πιέγκα.  

Καη ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ,  κνπ δίλεηε ην δηθαίσκα εκέλα λα 

κπσ ζε απηφ ηνλ πεηξαζκφ,  λα επαλέξρεηαη ην ζέκα αλαγλψξηζεο δχν 

λέσλ αθφκε εηδηθνηήησλ ζηελ εηζήγεζε 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 γλψκε κνπ λα μεπεξάζεη 

ηελ απφθαζε ηεο πλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ θαη ησλ Κνζκεηφξσλ ησλ 

πνιπηερληθψλ ζρνιψλ πνπ θαζφξηδε πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηκήκαηνο κηαο πνιπηερληθήο ζρνιήο.  

Καη κέζα ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα δχν ηκήκαηα κ άιινλ 

πνπ δηάβαζα ζηελ εηζήγεζε κάιινλ δελ είλαη.  Καη κηιάσ γηα ηνπο 

Μεραληθνχο νηθνλνκίαο ζηε Υίν θαη ην ΔΜΦΔ ζην πνιπηερλείν.    
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Σν ηξίην,  απηφ είλαη πξνζσπηθή κνπ θξίζε, δελ είλαη θξίζε ηνπ 

ππνπξγνχ. Δάλ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη  νη  πξπηάλεηο  πνπλ φηη  

είλαη έλα ηκήκα πξαγκαηηθά πνιπηερληθφ ζα ππαθνχζνπκε σο απινί 

ζηξαηηψηεο ζηνλ Σερληθφ θφζκν.  

κσο λα ζπκεζνχκε πφζεο αληηπξνζσπείεο,  ήηαλ ν Γηάλλεο ν 

Κπξηαθφπνπινο Πξφεδξνο ,  ν ακπεζάτ  πην παιηά,  ν αββίδεο,  

δηαιχζεθαλ γηα ην αλ ζα αλαγλσξηζηνχλ νη  ηξεηο  λέεο εηδηθφηεηεο σο 

βαζηθέο εηδηθφηεηεο;   Έηζη  γηα λα κελ ηα μερλάκε.   

Σν ηέηαξην είλαη ην ζέκα πνπ επίζεο ζπδεηνχζακε θακηά 40αξηά 

ρξφληα ησλ κεηξψσλ.  ηαλ αλέιαβε ε Κπβέξλεζε ηνπ Αιέμε Σζίπξα 

εθεί  πνπ βξήθακε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ρψξαο γηα ην επάγγεικ α ηνπ 

κεραληθνχ ήηαλ ζην αλ ζα θαηαξγεζεί γηαηί  απηφ δεηνχζαλ νη  ζεζκνί ε 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην,  ην λα κελ 

ππάξρνπλ κεηξψα ηειείσο,  θαζφινπ.   Καη βέβαηα ην λα κελ ππάξρεη 

θαζφινπ απηφ πνπ είρακε ζην κπαιφ καο ε ηερληθή δηαβ άζκηζε, ε 

επζχλε, ν ξφινο πνπ πξέπεη λα παίδεη  θαλέλαο ζεζκηθά γηα λα 

παξαρζεί έλα έξγν.  

Πνπ είκαζηε ζήκεξα.  ήκεξα είκαζηε ζην λα έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί ηα κεηξψα, λα ππάξρνπλ,  λα κελ ζπδεηείηαη θαλ αλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή φρη ,  α ιιά θαιφ είλαη  

ε νηθνγέλεηά καο εδψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα καο πεη  αλ πξέπεη  

λα είλαη ε άδεηα  γηα ηελ αχμεζε επαγγέικαηνο έηζη φπσο είλαη.   

Γειαδή θαιφ είλαη λα ην ζεζκνζεηνχκε,  θαιφ είλαη λα ην 

αλαβαζκίδνπκε θαη εκείο  γηα λα κελ απαμηψλνπκε θαη ην επά γγεικα 

θαη ην θνξέα καο.   

Βγήθε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηα κεηξψα, είλαη θαη απηφ ζην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο,  νινθιεξψζεθε απφ ην ηΔ απφ φηη  ιέλε νη  

πιεξνθνξίεο φπσο είλαη θαη νξζνινγηθφ λα γίλεη  ε εμέηαζε ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηα επαγγεικαη ηθά δηθαηψκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηάζεη ην ηΔ γηα λα εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα 

ηα κεηξψα.  

Καη ζεζκνζεηήζεθε ζην λφκν γηα ηα δεκφζηα έξγα. Μηα άιιε 

ινγηθή, έλαο νξζνινγηθφο ηξφπνο γηα ην ηη  κεηξψα ζα έρνπκε.  Βιέπσ 

ηνλ Γξεγνξφπνπιν, ν εξαθίδεο πνπ είλαη;  Γελ είλαη  εδψ.  Σνλ Γηάλλε 

ηνλ Κπξηαθφπνπιν θαη άιινπο.  Πξέπεη λα ζπδεηνχζακε 700 ρξφληα 
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πεξίπνπ 7 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ην ΜΚΔ.  

Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ηδησηηθψλ Έξγσλ. Ξχιν εδψ κέζα πνιχ.  

Σψξα φκσο ζεζκνζεηήζεθε ην ΜΚΔ  θαη ζεζκνζεηήζεθε ζηα ίδ ηα 

κεηξψα πνπ ζα έρνπλ ηα δεκφζηα έξγα, ζηα ίδηα.  Γηαηί  δελ κπνξνχκε 

λα θηλνχκαζηε ζηε ινγηθή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηνπ 1949, ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ,  ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ αλ είλαη δεκφζη α ή αλ είλαη ηδ ησηηθά.  

Γειαδή δελ είκαζηε ζηελ επνρή πνπ δεηνχζε θάπνηνο ραξηί  

θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ γηα λα έρεη  πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έξγα φπσο 

έγηλε ην ’49 θαη δ ηαρσξίζηεθαλ ηα κεηξψα δεκνζίσλ έξγσλ. Δίηε ηα 

αηνκηθά είηε ηα εηαηξηθά.  Μάιινλ μεπεξάζηεθε απ ηφ.   Παξφηη πνιινί  

ζέινπλ λα ηελ επαλαθέξνπλ απηή ηελ επνρή κε γξαθηθφ ηξφπν, δελ  

μέξσ πνηνη  ζα έξζνπλ αχξην εδψ πέξα κε ριακχδεο θαη ζάξηζεο θαη  

άινγα.  

Ση πξνβιέπνπλ ινηπφλ ηα λέα κεηξψα;  Πξνβιέπνπλ ηα αηνκηθά 

πηπρία,  ηα κεηξψα εκπεηξίαο δειαδή ηνπ θαζέ λαο καο είηε είλαη  

κειεηεηήο,  είηε είλαη θαηαζθεπαζηήο γηαηί  δελ ππήξραλ ησλ 

κειεηεηψλ, ήηαλ ζε έλα κεηξψν κε ηηο  εηαηξίεο.  Καη πνηνο ζα αλαιάβεη 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο πνιηηείαο λα ηα θάλεη  απηά;   Οη  αξκφδηνη  θνξείο.  

Καη ν θχξηνο θνξέαο πνπ κπνξεί  λα θάλεη  απ ηά ηα κεηξψα είλαη ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην,  αλ κπνξεί φκσο.  

Αλ δειαδή μεπεξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κπνξέζεη πνηνηηθά λα 

θάλεη  ηε δνπιεηά πνπ φθεηιε λα θάλεη  απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε,  ηελ 

έθαλε κέρξη  ην ’49,  ζηε ζπλέρεηα 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 ηνπ 

ξφιν λα κελ ην ιέκε κφλν αιιά λα ην θάλνπκε θηφιαο.   Καη άξα ε 

πνηνηηθή ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ζηα αηνκηθά καο πηπρία,  ζηα πηπρία  

εκπεηξίαο κειεηεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ ζα ηα ηεξεί ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην.  Έρσ κηιήζεη θαη κε ην ΓΔΧΣΔΔ θαη κε άιινπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο,  θαιφ είλαη λα ζπλεξγαζηείηε γηα λα ηα 

ηεξείηε φια εδψ πέξα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο  άιιεο  επηζηεκνληθέο 

εηδηθφηεηεο.  

Πνηνη κπαίλνπλ ζε απηά ηα κεηξψα εκπεηξίαο εθηφο απφ ηνπο  

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο;   Ζ απάληεζε είλαη φινη.   ινη.   Γειαδή 
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θαη νη  ζπλάδειθνη  πνπ απαζρνινχληαη κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο 

αιιά θαη νη  δεκφζηνη ππάιιεινη γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θάπνηα ζηηγκή θαη ζην δεκφζην πνπ δελ ζα 

βαζίδεηαη φπσο βαζηδφηαλ ζην παξειζφλ κε ην πνηνο είλαη ν θίινο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο  νχηε ζα βαζίδεηαη φπσο είλαη ζήκεξα ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα γίλεη  ζηα θιαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη φρη  ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεκφζηνπ 

ιεηηνπξγνχ πνπ είλαη ν δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο.   

Καη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηνρπξψλνπκε ην επάγγεικα ηνπ 

δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ κέζα ζην δεκφζην,  ην ξφιν ηνπ κέζα ζην 

δεκφζην.  Σν λα επηβιέπεη θαη λα εγθξίλ εη  ηε κειέηε ή ηελ θαηαζθεπή 

κέζα ζην δεκφζην ν δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο δηαβαζκηζκέλα φπσο 

γίλεηαη θαη ζηηο  εηαηξίεο έμσ θαη φρη  έλαο ππάιιεινο πνπ απιά είλαη  

δεκφζηνο ππάιιεινο φπσο γηλφηαλ ζε πιήζνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ,  

πνιενδνκηψλ θαη αιινχ.  

Καηνρπξψλνληαη ηα κεηξψα ησλ εηαηξηψλ ζηε ζπλέρεηα θαη ησλ 

κειεηεηηθψλ  θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη βέβαηα ην πάγην αίηεκα 

πνπ είρε ν ηερληθφο θφζκνο ηα κεηξψα ησλ ηερληηψλ νη  νπνίνη  πξέπεη  

λα αλήθνπλ ζην κεηξψν, λα είλαη αδεηνδνηεκέλνη ή π ηζηνπνηεκέλνη  

αλάινγα κε ην αλ ην επάγγεικά ηνπο έρεη  επζχλε  γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. Καη απηά,  δελ μέξσ αλ γειηέκαη εγψ, ηα 

ζπδεηνχζακε θαη  ηα δηεθδηθνχζακε 40 ρξφληα θαη δελ είραλ 

ζεζκνζεηεζεί πνηέ.   

Καη είλαη ν ξφινο πνπ πξέπεη  λα παίμεη  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

θαη γηα ηνπο ηερλίηεο.   Δπεηδή ην ζέκα είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην.   Σν 

πέκπην πνπ ζεζκνζεηήζεθε ήηαλ επίζεο αίηεκα γηα λα μέξνπκε ηη  καο 

γίλεηαη,  είλαη ην εληαίν κεηξψν κειεηψλ θαη έξγσλ,  δεκφζησλ θαη  

ηδησηηθψλ. Δίλαη ην ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ γηα λ α μέξνπκε 

πνπ απαζρνιείηαη  ν θαζέλαο απφ εκάο,  πνηα δνπιεηά έρεη  αλαιάβεη  κηα 

κειεηεηηθή ή κηα εξγνιεπηηθή εηαηξία,  κε πνηα δηαδηθαζία,  ζε πνηα 

θάζε είλαη,  πνηνο  είλαη ν  ππεξγνιάβνο,  πσο παίξλεη  κηα δνπιεηά ν 

Σξηάληνο θαη δίλεη  ππεξγνιαβία ζην δηπιαλφ ηνπ γηα λα θαιπθζεί ν  

δηπιαλφο ηνπ ελλνψ.  

ια απηά ινηπφλ ηα ζηξεβιά, γθξίδα ζεκεία πνπ γηα ρξφληα ηα  

είρακε κέρξη θαη ζε πνηα εξγνηάμηα είλαη ηα κεραλήκαηα ηέινο.   Καη 

ζεζκνζεηήζεθαλ θαη ηξέρνπλ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.  



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

29 

Μέλεη λα ζεζκνζεηεζεί θαη ζα ην δείηε  πάξα πνιχ ζχληνκα ζην 

επφκελν λνκνζρέδην ηα δεκφζηα έξγα, έρεη  βγεη  ζηε δηαβνχιεπζε.  Σν 

παξαηεξεηήξην  πξνδηαγξαθψλ ηερληθψλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ θαη 

βέβαηα αθνινπζήζεθε ην εζληθφ κεηξψν ππνδνκψλ γηα λα ζηξέςνπκε 

ην επάγγεικά καο φρη  κφλν ζηε κειέηε θαη ζ ηελ θαηαζθεπή αιιά ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε θαη ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ αιιά θαη φισλ 

ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο,  πξνδηαγξαθέο θαη 

ηξφπνη.  

Καη εθεί  είλαη έλαο δεχηεξνο κεγάινο ξφινο πνπ νθείιεη  θαηά ηε 

γλψκε κνπ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα ππεξεηήζεη.  Να πξνηείλεη  

πξνδηαγξαθέο,  θαλνληζκνχο θαη πνιιά άιια. πσο έρεηε δηαπηζηψζεη  

φηαλ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην έθαλε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο άλνημε έλα κεγάιν πεδίν ζην επάγγεικα, φηαλ 

αθνινχζεζε άιιεο ινγηθέο θαη δηαδηθ αζίεο ζέξλεηαη ε ρψξα αθφκα γηα 

ην αλ ζα έρεη  έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ γηα λα κπνξεί λα ππνινγίζεη  

απηά πνπ πξνβιέπεη ν λένο θαλνληζκφο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο  θαη ζην επάγγεικα θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζε απηά πνπ νθείινπκε λα  ηεξήζνπκε.    

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ηνλ δηεθδηθνχζακε θαη κε κεγάιε αλ 

ζέιεηε ζπλδηθαιηζηηθή ηζρχ γηα ηνπο Μεραληθνχο ήηαλ νη  δεκφζηνη 

ππάιιεινη.  Αλ ζπκάκαη θαιά ζεξλφκαζηαλ ζηα δηθαζηήξηα γηα ην πψο 

ζα αμηνινγεζνχλ,  πσο ην 20% είλαη άρξεζηνη,  πσο δελ  ζα η εξνχζακε 

κέζα ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ην λφκν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θ.  

Μεηζνηάθε.  

ήκεξα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο έρνπκε πάεη ζε κηα άιιε 

ινγηθή.  Έρνπκε πάεη ζηε ινγηθή ησλ κεηξψλ ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ, 

αλ έρνπλ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ λα επηβιέςνπλ κ ειέηεο θαη έξγα, αλ 

έρνπλ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δπαλήιζε ην 6 ηνηο  ρηιίνηο  πνπ ην είραλ 

πθαξπάμεη απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζα αλαιάβεη ηε 

δηαρείξηζή ηνπ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηε δ ηαλνκή ηνπ.  

Άξα κηα ζεηξά απφ πξάγκαηα πνπ καο απαζρνινχζαλ πά λσ απφ 

ηηο  κηζέο ζπλεδξηάζεηο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ έρνπλ ιπζεί .   Καη ζα πάκε ζην  ππφινηπν 20% ηψξα.  

ην αζθαιηζηηθφ θαη ζην επάγγεικα.  

Δπεηδή ζαλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. κέινο ηεο παξάηαμήο κνπ κε έρεη  

ραξαθηεξίζεη  ζαλ ηνλ αξρεγφ ησλ γθξνππνχζθνισλ απφ ηηο  
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θηλεηνπνηήζεηο πνπ θάλακε θαη ν ηφηε Τπνπξγφο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ν θνο Βξνχηζεο ζηε Βνπιή κε ραξαθηήξηζε σο θαηαιεςία 

Τπνπξγφ.  

Ζ θχξηα αξρή θαη ην θχξην αίηεκα πνπ ππήξρε απφ ηνλ ηερληθφ  

θφζκν ήηαλ  έλα, φηη  δελ κπνξεί  λα πιεξψλεη  ν άλεξγνο,  ν  

απηναπαζρνινχκελνο  κε κηα ακνηβή εχινγε, ν κηζζσηφο θαη ν 

κεγαινκειεηεηήο  ή ν κεγαινζπληαμηνχρνο ηα ίδηα.   

Σν πξψην αίηεκα πνπ είρακε ήηαλ λα πιεξψλνπκε αλαινγηθά ηηο  

εηζθνξέο  καο.   Θα πάκε θαη ζηνλ Καηξνχγθαιν,  ζα πάκε θαη ζην 

ζήκεξα ζπλάδειθε.   

 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  

 

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ κελ ηνλ δηαθφπηεηε.   Έρεη  ζεκαζία λα αθνχζνπκε ηνλ 

Τπνπξγφ. Μελ ηνλ δηαθφπηεηε.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

πσο ζπκάζηε,  κπνξψ λα θάηζσ ηξεηο  κέξεο θαη λα ζπδεηάκε.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, δελ  έρεηε ην ιφγν ηνλ έρεη  ν  Τπνπξγφο.   

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Με αθνχγαηε ηφζα ρξφληα ζχληξνθε απφ ηελ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ, 

ζα καο αθνχηε άιια ηφζα ρξφληα.  Ση λα θάλνπκε,  ππάξρεη ζηηο  

δεκνθξαηίεο πιεηνςεθία θαη κεηνςεθία.  Θα πάκε θαη ζην 80% 

αλαζθάιηζηνη.  

Αλ ζπκάκαη  ινηπφλ θαιά γηαηί  εζείο  ηφηε ζηελ αξρή, ληξνπή 

μαλά πεο ην,  αιιά αλ ζπκάκαη θαιά φπσο γηλφηαλ θαη ζε θάζε κεγάιν 

αγψλα ε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ζηηο  αξρέο ζηηο  θηλεηνπνηήζεηο δελ  

ζπκκεηείρε.   Μεηά εξρφηαλ.   Καη κηιάσ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ καο 

ηνκέα.  

Κος ………..:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

ρη,  απηά κνπ ηα έκαζε ν Νίθνο εδψ.  Ναη,  πάκε παξαθάησ.   Ση  λα 

θάλνπκε,  ππάξρεη  ε κεγάιε πξννδεπηηθή παξάηαμε,  ππάξρνπλ θαη  

θάπνηνη  πνπ ηε ζέινπλ κηθξή. Ση λα γίλεη  ηψξα, ζπγλψκε γηα απηφ,  
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ηαπεηλά απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ΚΚΔ αιιά ζα ην πξνρσξήζνπκε.    

Ση  λα θάλνπκε.  

Δίπακε,  ην πξψην θαη θχξην αίηεκα ινηπφλ ήηαλ απηφ.  Καη ζηνλ 

αληίπνδα απηήο ηεο αξρήο είραλ έξζεη  νη  πξνεγνχκελνη λφκνη ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θαη  είραλ θαηαξγήζεη  ηηο  αλαινγηθέο ε ηζθνξέο.  Δίραλ 

θαηαξγήζεη ην 2 ηνηο  ρηιίνηο  ησλ εξγνιεπηψλ, είραλ θαηαξγήζεη ην 2% 

ησλ κειεηεηψλ, ην 2 ηνηο  ρηιίνηο  αλ ζπκάκαη θαιά ησλ εξγνιεπηψλ θαη 

καδί  κε απηά είραλ θαηαξγήζεη θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ.  

Καη απηφ δελ αλαθέξεηαη ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ΚΚΔ αιιά ζην πο 

ζπλαδέιθνπο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία,  είλαη φηη  θάλεηο  ζα ην ιάβεηο  

θαξδηά κελ ζε πνλέζεη.  ηαλ θαηαξγνχληαλ απηά ηα πξάγκαηα δελ 

είρακε νχηε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κεηείραλ ηφηε ζηελ Κπβέξλεζε 

θαη ζηηο  θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο πνπ ζηήξηδαλ ηελ Κπβέξλεζε ηε 

ζηήξημή ηνπο.   

Λνηπφλ,  ζηε ζπλέρεηα δήζακε ην PSI ,  ηφηε ήζαζηαλ ζηηο  

θηλεηνπνηήζεηο πνπ ιεειαηήζεθαλ πιήξσο ηα απνζεκαηηθά ηνπ 

ηακείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα είρακε ην κεγαιχηεξν, ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπλαδέιθσλ Μεραληθψλ φπσο είλαη  θαη ζήκεξα, λα κελ κπνξνχλ λ α 

θαιχςνπλ ηηο  αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.   

Τπήξρε φκσο θαη κηα κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην ζήκεξα.   

Πνιιά απφ ηα ηειέθσλα πνπ θάλακε θαζεκεξηλά θαη ζην ηακείν ρσξίο  

λα βξίζθνπκε αληαπφθξηζε φρη  απφ ην ΣΜΔΓΔ, απφ  ην ΔΣΑΑ ηφηε 

θαη ηνλ θχξην ειιηαλάθε κε  ηνλ νπνίν πνιινί απφ εκάο έρνπκε θαη  

ζπλερίδνπκε λα έρνπκε δηθαζηηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε η ηο  ηφηε 

θηλεηνπνηήζεηο,  αιιά θαη ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ζε βαξηέο 

πεξηπηψζεηο πφζνη  ζπλάδειθνη Μεραληθνί ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

ρεκεηνζεξαπεία γηαηί  δελ είραλ ηε  γλσζηή ζθξαγίδα ζην βηβιηάξηφ 

ηνπο  θαη γηαηί  ν  θνο ειιηαλάθεο αξληφηαλ λα ηε βάιεη ην ΣΜΔΓΔ.   

Γηαηί  απηά γηλφληνπζαλ πξηλ απφ 2,5 ρξφληα,  δελ λνκίδσ λα ηα μέραζε 

θαλείο .  Καη δελ  ππάξρεη  ζήκεξα απηφ.   

Δίλαη ζε κηα θαηεχζπλζε δηθαηνζχλεο ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

ζήκεξα;  ρη δελ είλαη ζε θακηά θαηεχζπλζε δηθαηνζχλεο.  Πνιχ απιά 

γηαηί  νη  Μεραληθνί θαη νη  δηθεγφξνη  εθηφο απφ απηφ πνπ πιεξψλνπλ 

φινη νη  ππφινηπνη  επηβαξχλνληαη κε πνιχ κεγάιεο εηζθνξέο γηα ην 
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ΣΜΔΓΔ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ή γηα  ην ηακείν ησλ λνκηθψλ 

θαη ησλ γηαηξψλ αληίζηνηρα.  

Καη πξέπεη λα βξνχκε ηξφπνπο γηα λα εμνξζ νινγηζηεί  φιν απηφ 

ην ζχζηεκα θαη ε επηβάξπλζε, ε πνζνζηηαία επηβάξπλζε πνπ έρνπλ νη  

εξγαδφκελνη δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί είηε είλαη κε ζρέζε εξγαζίαο,  

κε φπνηα ζρέζε εξγαζίαο είηε είλαη ειεχζεξνη  επαγγεικαηίεο.   

Γελ ηζρχεη  απηφ βέβαηα γηα ηνπο αλέξγνπο ή γηα ηνπο  ρακειά 

ακεηβφκελνπο πνπ πξαγκαηηθά πιεξψλνπλ ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ.   Κάπνηα ζηηγκή λα θάηζνπκε λα δνχκε ηη  πιεξψλακε φινη 

ην ίδην  θαη ηη  πιεξψλεηε ζήκεξα αλ  δελ ζέινπκε λα θνξντδεπφκαζηε 

κεηαμχ καο.   

Λνηπφλ,  πξέπεη λα ηνλ βξνχκε απηφ ηνλ ηξφπν αιιά γηα λα ηνλ 

βξνχκε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη θαιφ λα ην αλαζέηνπκε ζην  

Τπνπξγείν Δξγαζίαο κφλν. Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο  

πξνηάζεηο θαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη απφ ηηο  

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ην πψο ζα αληηκεησπηζηεί  φρη  φκσο 

ζηε ινγηθή ηνπ λα επαλέιζνπκε ζην παιηφ ζηξεβιφ ζχζηεκα 

πιεξψλνπκε φινη ην ίδην.   

Καη ν άιινο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε γηα λα έρνπκε 

έλα πγηέο αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη λα έρνπκε εξγαζία.   Γηα λα 

κπνξνχκε λα δίλνπκε πεξηζζφηεξεο  εηζθνξέο αιιά λα πέθηνπλ θαη νη  

εηζθνξέο  θαη λα έρνπκε θαη  πγεία ζην αζθαιηζηηθφ καο.  Γηα λα δνχκε 

ηψξα γηα απηφ.   Πξηλ πέληε ρξφληα  είρακε κηα θάζεηε κείσζε ησλ 

ηδησηηθψλ έξγσλ ηεο ηάμεο ηνπ 97% -98%.  Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

έρεη  ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ακνηβψλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα,  

κπνξνχκε λα δνχκε κε αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα ηη  γ ηλφηαλ πξηλ 15 

ρξφληα,  ηη  γηλφηαλ πξηλ 10 ρξφληα,  ηη  πξηλ 5 ρξφληα θαη ηη  ζήκεξα. Καη  

λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

Καιφ ζα είλαη λα καο ηα δψζεηε θαη εκάο απηά ηα ζηνηρεία λα ηα 

μέξνπκε.   ηνπο θαηξνχο θξίζεο φκσο θαη ζε κηα απφ απηέο ηηο  θξίζεηο  

ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηδξχζεθε θαη έπαημε ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ 

ξφιν κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Κιήζεθε λα παίμεη  δεχηεξε 

θνξά έλαλ ηζηνξηθφ ξφιν κεγάιν κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη φρη  

κφλν δελ ηα θαηάθεξε αιιά κε η ηο  ηφηε επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο  

δπλάκεηο θαηφξζσζε λα ζηξέςεη  ηε ρψξα ζην πην ζηξεβιφ κνληέιν 
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αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη.   Γειαδή ζην δίπνιν Αζήλαο -

Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ αληηπαξνρή.  

Απηφ ην κνληέιν θαη θνηλσληθνί δνγκαηηζκνί πνπ πέξαζαλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη έλαο απφ απηνχο ε ίλαη φηη  πξέπεη λα γίλνπλ 

φινη Μεραληθνί,  δηθεγφξνη θαη γηαηξνί,  έθεξε θαη  ην δηθφ καο 

επάγγεικα εδψ πνπ ην έθεξε.  

Άξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαιφ είλαη θαη ηελ θάλνπκε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο,  κε ηηο  πεξηθέξεηεο,  κε ηα 

επηκειεηήξηα,  κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο,  κε ηα θηλήκαηα, ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην λα έρεη  έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν θαη κηα ηδηα ίηεξε πξφηαζε  

γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη ηε δίθαηε  

αλάπηπμε.  

Γηαηί ,  θίιε Γηψξγν, δελ ζα ζπδεηήζνπκε αλ ε αλάπηπμε είλαη  

δίθαηε ή άδηθε φηαλ έξζεη  γηαηί  ζα είλαη άδηθε.  Γηαηί  ζα ζηεξίδεηαη  

κφλν ζηελ αγνξά αλ ην ζπδεηήζνπκε ηφηε.  Ή ηψξα ζα ζπδεηήζνπκε  

θαη ζα απνθαζίζνπκε ζαλ ρψξα ηη  αλάπηπμε ζέινπκε,  ζε πνηνπο ηνκείο  

ζα βαζηζηνχκε,  πνηνη  είλαη νη  ηνκείο πνπ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε 

ηφπν-ηφπν, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο,  πνηα ηεο θάζε 

πεξηνρήο,  ηη  ζα θάλνπκε κε ηνπο ρηιηάδεο επηζηήκνλεο πνπ  έρνπκε γηα 

λα κελ είλαη έλα θηελφ εμαγψγηκν πξντφλ αιιά λα είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο κνριφο ζην λα θάλνπκε παξαγσγηθέο δνκέο ζηε ρψξα.  

Πνηνο είλαη  ν ζρεδηαζκφο φρη  γηα ηνπο δξφκνπο θαη ηα  δεκφζηα 

έξγα αιιά γηα ηηο  ππνδνκέο πνπ ππεξεηνχλ απηέο  η ηο  παξαγσγηθέο  

δνκέο πνπ έρεη  αλάγθε ε ρψξα.  

Απηά ινηπφλ πξέπεη θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λα ηα ζπδεηήζνπκε 

θαη λα ηα ζπκθσλήζνπκε θαη ν θνξέαο πνπ έρεη  κεγάιν βάξνο επζχλεο 

γηα λα έρεη  κηα ηέηνηα πξφηαζε είλαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.  

Σψξα, επηκέξνπο γ ηα ηα δεκφζηα έξγα. Θ α ήηαλ πξαγκαηηθά θαιφ 

γηαηί  είρακε θελφ ζαλ θιάδνο εθεί  πάξα πνιιά ρξφληα,  λα δηαβάδνπκε 

ηνπο  λφκνπο πνπ βγαίλνπλ θαη λα κελ απνηεινχλ άιινζη γηα θάπνηεο 

νκάδεο πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο  ζηξεβιψζεηο πνπ είρακε,  λα 

ζηακαηάλε ηα έξγα, λα κελ βγαίλνπλ δεκ νπξαζίεο θαη λα γίλνληαη 

δηάθνξα άιια.  

Ο λφκνο 4412 ηελ άιιε κέξα πνπ ςεθίζηεθε,  ηελ άιιε κέξα, 

κπνξνχζε φπνηνο θνξέαο ήζειε λα βγάιεη δηαγσληζκφ.  Γελ ππήξρε 



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

34 

θαλέλαο ιφγνο λα πεξηκέλεηο  ηε λέα ΓΖΤ γηα λα βγάιεη ηα πξφηππα 

ηεχρε, έγηλαλ δηαγσληζκνί ζην ελ δηάκεζν φπσο ήζειαλ.    

Ση δελ είρε φκσο θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έγηλε απηφ.  Γελ 

είρε  δεθάδεο θαη  εθαηνληάδεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο,  ήηαλ κέζα 

πεξαζκέλα.  Γελ είρε θαη έγηλε ζε ρξφλν, ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ησλ απεπζείαο αλα ζέζεσλ γηα λα 

κελ έρνπκε ηε ινγηθή ηεο δηαθήκηζεο ηνπ Jumbo κε ην Ενξφ. Γειαδή 

λα δίλεη  έλαο Γήκαξρνο,  έλαο Πεξηθεξεηάξρεο ή ν Τπνπξγφο απεπζείαο 

αλαζέζεηο ζην θίιν ηνπ ηνλ ηνχλα ζε άπεηξν αξηζκφ φζν ήζειε.  Οχηε 

κία,  γηα απηφ είπα εζέλα γηα λα κελ θαηεγνξ εζψ.  

Άξα ζηακάηεζε απηφ πνπ μέξεηε φινη.  ηακάηεζε θαη έλα 

εξγαιείν πξαγκαηηθά ρξήζηκν ην ζχζηεκα κειέηε -θαηαζθεπή λα έλα 

ζχζηεκα ζηεζίκαηνο έξγσλ θπξίσο βηνινγηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ 

έξγσλ, ηα μέξεηε φινη πνιχ θαιά.  Σξεηο εηαηξίεο θάλαλε ηηο  κειέηεο 

θαη ηξεηο  η ηο  θαηαζθεπέο ζε φιε ηελ Διιάδα.  

ηε κηα ηερληθή ππεξεζία ε κηα εηαηξία έπαηξλε βαζκνινγία 100 

θαη ζηε δηπιαλή έπαηξλε 5.   Δθεί πνπ έπαηξλε 100 έπαηξλε ηε δνπιεηά  

αιιά είρε θαη έθπησζε 1%, 2%. Δθεί πνπ έπαηξλε 5 δελ έπαηξλε ηε 

δνπιεηά κε έθπησζε 70% .   Σν Σ.Δ.Δ. ηα βξήθε απηά ηα ζηνηρεία θαη ην 

Σ.Δ.Δ. δηεθδηθνχζε γηα λα γιηηψζνπκε απφ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ην 

ζχζηεκα κειέηε -θαηαζθεπή λα κελ είλαη έλα πεξηνξηζκέλν ζχζηεκα 

δεκνπξάηεζεο έξγσλ, ζηεκέλσλ έξγσλ ζηνπο βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο,  αιιά λα είλαη έλα δηαθαλέο ζχζηεκα αμηνπνίεζεο ζε 

φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο.  

Καη εθεί  εηνηκάζηεθε ζε ρξφλν ξεθφξ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε αδηάβιεηεο επηηξνπέο θαη γ ηα λα γίλνληαη  

ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ φισλ ησλ 

δηαγσληζκψλ θαη ησλ κειεηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο κειέηεο  

θαηαζθεπήο θαη ζε φια ηα ππφινηπα.  

Άξα ήηαλ έηνηκν λα εθαξκνζηεί ,  έηνηκνο ηελ άιιε κέξα λα 

εθαξκνζηεί  ν λφκνο.  Έγηλαλ ζε ρξφλν ληε -ηε ηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα, αιιά πεξηνξίζακε θαη απηή είλαη κηα απφ ηηο  ζπδεηήζεηο 

θαη η ηο  δηαθσλίεο  πνπ έρνπκε κε ηελ ΚΔΓΔ θαη αξθεηνχο δεκάξρνπο 

ηηο  παιηέο θαθέο ζπλήζεηεο ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ θαη άιισλ ηηλψλ 

γηα λα βγαίλνπλ κειέηεο θαη έξγα.  
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Θα ήζεια λα πσ φηη  φλησο έρνπκε κπεη ζε κηα άιιε επνρή, εδψ 

θαη ρξφληα έρνπκε κπεη,  ζηελ Διιάδα δελ ην είρακε παξαθνινπζήζεη,  

φηαλ νη  λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ε ίραλ επηθξαηήζεη ζηελ Δπξσπατθή 

νηθνγέλεηα.   Δπνκέλσο φια ηα έξγα ζα έπξεπε λα είλαη βηψζηκα, ν  

άθξαηνο λενθηιειεπζεξηζκφο ζηε νδεγία 17 θαη 18 ζην λφκν 

Υαηδεδάθε δειαδή είρε απνζεψζεη  ηε κεηνδνζία θαη  κφλν, φρη  ηελ 

ηερληθή αμηνιφγεζε μεζθίδνληαο φια ηα ππφινηπα θαη ηα κεηξψα θαη 

ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πάληα.  

Γελ είκαζηε ζε απηή ηε ζηηγκή ηψξα. Δπηπρψο δελ ε ίκαζηε ζε 

απηή ηε ζηηγκή,  επηπρψο κπνξέζακε θαη αλαηξέςακε ηηο  παιηέο  

νδεγίεο θαη θαληάδνκαη ή εχρνκαη αλ ζέιεηε λα αλαηξαπνχλ θαη απηέο 

νη  ινγηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν αλ ζέινπκε λα ππάξρεη Δπξψπε θαη 

λα κελ κεηαηξαπεί ζε Κίλα.  

Γηαηί  πξέπεη λα δεηο  αλ έλα έξγν είλαη βηψζηκν αιιά δελ κπνξεί  

λα είλαη πνηέ βηψζηκν έλα θνηλσληθφ έξγν,  δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ 

βηψζηκν έλα αληηπιεκκπξηθφ έξγν,  έλα ζρνιείν,  έλα δηθαζηήξην,  κηα 

θπιαθή, απηά δελ κπνξεί λα είλαη βηψζηκα, δελ κπνξείο λα βάδεηο  ηνλ 

άλζξσπν ζηε θπιαθή θαη λα ηνπ δεηάο λα πιεξψζεη θηφιαο ζαλ ΓΗΣ.   

Έηζη ιέσ θάηη  αθξαίν γηα λα ζπλελλνεζνχκε.  

Οχηε κπνξεί λα θάλεηο  απηνθηλεηφδξνκνπο ρσξίο λα ιακβάλεηο 

ππφςε ζνπ πνηα  είλαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ππνινγίδνληαο 

ηερλνθξαηηθά θαη  κφλν ην χςνο ησλ δηνδίσλ εθεί  πνπ ην 

θιεξνλνκήζακε.   Καη απηφ άιιαμε ζεζκηθά.  

ήκεξα αλ βγνπλ έξγα παξαρψξεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ ζα ηα 

θάλνπκε φια θξαηηθά δελ  είλαη ε ψξα. Γελ είλαη ε ψξα. Καη ηελ 

θαηνηθία θαη ηνπο δξφκνπο θαη φια αιιά δελ είλαη ε ζηηγκή, εγψ καδί  

ζαο είκαη.  

Καη απηφ άιιαμε ινηπφλ θαη πξέπεη  γηα λα βγεη  έλαο  δξφκνο 

ζήκεξα ζαλ παξαρψξεζε, έλα έξγν ζαλ ΓΗΣ λα δεηο  θαη λα 

ππνινγίζεηο  ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο γηα λα κπνξεί  ην θφζηνο λα 

είλαη θηιηθφ θαη λα κπνξεί ν πνιίηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.   Γελ 

ππήξραλ απηά.   

Λνηπφλ,  θπξία Πξφεδξε θαη θχξηε Πξφεδξε,  εγψ απφ ην ξφιν πνπ 

έρσ ζήκεξα δελ ζα ηνπνζεηεζψ γηα ηηο  αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  Σηο μέξεηε ηηο  απφςεηο κνπ γηα πάξα 

πνιιά ρξφληα.  Καη γηα ην πψο πξέπεη λα βγαίλνπλ ηα φξγαλα ηνπ 
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ πνιιέο θνξέο έρσ κηιήζεη  θαη γηα ηηο  

δηαδηθαζίεο κέζα ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ. 

έρσ κηιήζεη θαη έρσ ηνπνζεηεζεί  θαη δελ αιιάδεη  ζε απηέο ηηο  

ηνπνζεηήζεηο κνπ ηίπνηα απφ ηηο  απφςεηο πνπ είρα.  

Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη  ζα ζεβαζηψ ηελ φπνηα 

απφθαζε έρεη  ην ζεζκηθφ φξγαλν ηεο  Αληη πξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ 

είλαη αξκφδην γηα απηά ηα ζέκαηα. Απφ εθεί  θαη πέξα θαηαιαβαίλνπκε 

φινη φηη  δελ κπνξεί ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα έρεη  θαη λα ζπλερίζεη  

λα έρεη  κέιινλ δείρλνληαο κηα εζσζηξέθεηα γχξσ απφ ηηο  δηαδηθαζίεο 

πσο αλαπαξάγνληαη θάπνηα άηνκα ζηα φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ. ή θαιχηεξα 

αλαπαιαηψλνληαη θάπνηα άηνκα ζηα φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Γελ κπνξεί λα έρνπκε έλα εθπιεθηηθφ φξγαλν ζαλ ηελ 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη λα ζπαηαινχληαη  νη  ψξεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζε ζπλεδξηάζεηο πνπ δελ έρνπλ λφεκα.  Γελ κπνξεί  λα 

ςεθίδνπλ ρηιηάδεο  Μεραληθνί  θαη  λα έρνπκε έλαλ βπδαληηληζκφ ζηνλ 

ηξφπν ζπγθξφηεζεο ησλ νξγάλσλ.  Απηά είλαη ζέκαηα πνπ πξέπεη  

επηηέινπο φπσο πξνσζήζεθαλ πνιιά απφ απηά πνπ ζαο είπα πξηλ πνπ 

ήηαλ αηηήκαηα δεθαεηηψλ λα ηα δείηε  θαη λα πξνηείλεηε ηνλ ηξφπ ν πνπ 

πξέπεη λα αιιάμεη.  

Καη ηειεηψλσ γηαηί  δελ ζα θχγσ, ζα θάηζσ λα απαληήζσ ζε 

φζνπο έρνπλ απνξίεο θαη  ζε θάπνηνπο  άιινπο πνπ έρνπλ αζζελή κλήκε,  

φηη  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην γηα φινπο εκάο ήηαλ θαη είλαη θαη νη  

άλζξσπνί ηνπ ήηαλ θαη ε ίλαη ην ζπίηη  καο,  ε  νηθνγέλεηά καο,  ην 

δεχηεξν ζπίηη  καο  ή ε δεχηεξε νηθνγέλεηά καο γηα λα είκαζηε θαη 

απφιπηα ζαθείο,  είλαη νη  θίινη καο,  είλαη νη  άλζξσπνη πνπ ζπνπδάζακε 

καδί,  πνπ κεγαιψζακε καδί άξα δελ ην εγθαηαιείπνπκε.   Αιιά θαιφ 

είλαη θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα ζη αζεί  ζην χςνο πνπ αξκφδεη  

ζηε δπζθνιία ησλ θαηξψλ.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ ’18 ζα ζε πάξσ ηειέθσλν λα πάκε γηα νχδα 

φηαλ ζα έρνπκε βγεη  απφ ηα κλεκφληα θαη κεηά ζα θάηζνπκε λα 

ζπδεηήζνπκε καδί  αλ ζα θάλνπκε θξαηηθέο φιεο η ηο  θαηνηθίεο,  δελ 

βάδσ, βιέπσ εζέλα θαη κε ηνλψλεηο.    

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε  Τπνπξγέ.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Καη εγψ επραξηζηψ θπξία Πξφεδξε,  λα είζηε θαιά.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο επραξηζηνχκε θαη πνπ ζα παξακείλεηε γηα λα αθνινπζήζνπλ κεηά 

ηνπο ραηξεηηζκνχο ησλ πξπηάλεσλ,  πξνέδξσλ, θνζκεηφξσλ, ε ξσηήζεηο.    

 Ο Πξχηαλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ ν θαζεγεηήο Γηάλλεο Γθφιηαο έρεη  

ην ιφγν.  

Κος ΓΚΟΛΗΑ:  

αο επραξηζηψ θπξία Πξφεδξε.   Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο,  θχξηε  

Τπνπξγέ,  θχξηνη  βνπιεπηέο,  θχξηνη  θνζκήηνξεο,  θχξηνη  πξφεδξνη  

επηηξνπψλ λπλ θαη πξψελ,  θχξηνη  πξψε λ πξφεδξνη ηεο  

Αληηπξνζσπείαο,  θπξίεο θαη θχξηνη  κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο.  

Καηαξρήλ ζαο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε λα ζπκκεηάζρσ 

ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη ζε απηή ηελ εθδήισζε φπσο ηελ νλνκάζακε ζηελ αξρή 

ζήκεξα ην πξσί,  θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηε λα 

απεπζχλσ έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε απηή.   Θα είκαη 

ζχληνκνο εγψ.  

Θα ήζεια αξρηθά λα ηνπνζεηεζψ ζηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ πξέπεη λα έρεη  ην Σ.Δ.Δ. σο ζεζκηθφο ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο 

πνιηηείαο,  πξνθαλψο δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο,  άιισζηε ν ζεζκηθφο 

κνπ ξφινο σο Πξχηαλεο ελφο παλεπηζηεκίνπ δελ είλαη απηφο,  θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε δπν ζέκαηα επηθαηξφηεηαο 

πνπ απαζρνινχλ ην ΔΜΠ θαη γεληθφηεξα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη  

ζρεηίδνληαη βέβαηα άκεζα κε ην Σ.Δ.Δ.  

ήκεξα ινηπφλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

Μεραληθνχο ε ηδηθφηεξα θαη ηα ηερληθά ζέκαηα γεληθφηεξα έρνπλ 

κεγεζπλζεί σο απνηέιεζκα κηαο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε 

νπνία έρεη  νδεγήζεη ηε ρψξα ζε ζεκαλ ηηθή χθεζε θαη ηνπο  πνιίηεο  ζε 

δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,  ην Σ.Δ.Δ.  ε ίλαη αλάγθε λα 

επαλαθηήζεη ην ξφιν ηνπ σο ελεξγνχ Σερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο  

πνιηηείαο.   

Σν Σ.Δ.Δ. είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί  θαη πάιη απηνδηθαίσο θαη 

κε λνκνζεηηθή πξφβιεςε παξψλ θαη λα ε θθξάδεη  ηελ άπνςή ηνπ ζε φια 

ηα επίπεδα ιήςεο απφθαζεο ηεο θεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο  

πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα ηερληθά ζέκαηα θαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ γεληθφηεξα ηνλ Σερληθφ θφζκν.  
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Ο ζεζκηθφο  απηφο ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ. έρεη  αηνλήζεη  ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία,  άθνπζα ηνλ Τπνπξγφ φηη  έρνπλ ιεθζεί θάπνηα κέηξα, ελ 

πάζε πεξηπηψζεη θαη αλ έρνπλ ιεθζεί  ρξεηάδνληαη θάπνην ρξφλν γηα λα 

ελεξγνπνηεζνχλ,  ζίγνπξα φκσο ρξεηάδνληαη θαη άιια. Καη νη  αξλεηηθέο  

επηπηψζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ φηη  έρεη  αηνλήζεη ην Σ.Δ.Δ.  είλαη  

εκθαλείο παληνχ, φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα ησλ Μεραληθψλ 

ην βιέπνπλ.  

Ζ αλαβάζκηζε επνκέλσο απηνχ ηνπ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη κηα 

άκεζε αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο πνιηηείαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.  

Πξνθεηκέλνπ βέβαηα ην Σ.Δ.Δ. λα κπνξεί λα αληα πεμέιζεη ζην 

ζεζκηθφ απηφ ξφιν είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί  απφ φιεο η ηο  

πιεπξέο.   Ζ δηεχζπλζή ηνπ ζηε ζπκκεηνρή επηηξνπψλ,  ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ, δελ ζέισ λα κπσ ζε ζέκαηα εθινγηθά πνπ άθνπζα 

πξνεγνπκέλσο, δελ κε αθνξνχλ θαζφινπ, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη  

ζεσξψ φηη  κηα απφ ηηο  πιεπξέο  πνπ είλαη δπλαηφλ θαη απηή λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη ε δηεχξπλζή 

ηνπ κε λέεο θαηεγνξίεο κειψλ.  

Καη ζα ήζεια εδψ σο Πξχηαλεο ηνπ ΔΜΠ εγψ βεβαίσο λα ζηαζψ 

ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ηεο ζρνιήο εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ θαη  

θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΔΜΠ.  Ζ ζρνιή απηή γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 

ρξφληα,  αθνχζαηε απφ ην 2007 έρνπλ μεθηλήζεη νη  ζπδεηήζεηο,  δ ηαζέηεη  

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε καζήκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαηνκή 

κεραληθνχ θαη δηαζέηεη  επίζεο φια ηα απαξαίηεηα εξγαζηήξηα ηα νπνία  

αληηζηνηρνχλ ζε κηα ηέηνηα ζρνιή.  

Σέινο νη  δ ηδάζθνληεο ζηε ζρνιή είλαη θαηά πιεηνςεθία 

δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί.   Με βάζε  ηα παξαπάλσ είκαζηε 

πεπεηζκέλνη φηη  ην ζέκα απηφ,  ην νπνίν ζπδεηείηαη κε ην Σ.Δ.Δ. γηα 

πεξίπνπ 10 ρξφληα έρεη  θηάζεη ζε ζεκείν σξίκαλζεο ηέηνην πνπ 

πιεξνχληαη φιεο νη   πξνυπνζέζεηο ψζηε νη  δηπισκαηνχρνη ηεο ζρνιήο 

ΔΜΦΔ λα εληάζζνληαη ζην Σ.Δ.Δ.  

Πηζηεχνπκε απφιπηα φηη  ην ζέκα απηφ πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ 

επηθείκελε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.   

Σέινο,  ζεσξψ απαξαίηεην λα αλαθεξζψ απφ ην βήκα απηφ ζηηο  

αιιαγέο ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ ησλ Μεραληθψλ πνπ εηζάγνληαη κε ην 
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ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείν π Παηδείαο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο  Αηηηθήο θαη λα κεηαθέξσ θαη  ηε γλψκε ηεο  

πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ.   

Θεσξψ φηη  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  πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ζην παξαπάλσ λνκνζρέδην 

εηζάγνληαη εκκέζσο πιελ ζαθψο ινγηθέο δηάζπαζεο ησλ ζπνπδψλ ζε 

ζεηξά γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Μεραληθψλ.  Ζ πηνζέηεζε ησλ 

ινγηθψλ απηψλ νδεγεί  ζηε δεκ ηνπξγία λέσλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηκεκάησλ πνπ νηθεηνπνηνχληαη νλνκαζίεο ζεκεξηλψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ εηδ ηθφηεηαο κεραληθνχ ρσξίο ηα πξνσζνχκελα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ 

θαη ζην ρξνληθφ νξίδνληα κε ηνλ νπνίν γίλνληαη ηα πξ άγκαηα νχηε ην 

εχξνο,  νχηε ηε δνκή ησλ αληίζηνηρσλ εηδ ηθνηήησλ πξνθαιψληαο 

ζχγρπζε ζηνπο θνηηεηέο θαη ζπλνιηθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη  επηβεβαησζεί ε 

αλαγθαηφηεηα ησλ εληαίσλ θαη αδηάζπαζησλ πξνγξακκάησλ  ζπνπδψλ 

κεραληθνχ πεληαεηνχο δηάξθεηαο.  ην πιαίζην απηφ ζεσξψ απαξαίηεην 

λα ηνλίζσ ηε ζέζε ηεο πγθιήηνπ ζην ΔΜΠ φηη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κεραληθνχ πξέπεη λα αληηζηνηρεί  έλαο ηίηινο 

ζπνπδψλ.  Ζ αληηζηνίρηζε ζην ίδην  γλσζηηθφ αληηθείκελν πεξηζζφη εξσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ φπσο πξνηείλεηαη λα γίλεη  κε 

ην ππφ ίδξπζε παλεπηζηήκην δπηηθήο Αηηηθήο γηα ζεηξά γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ Μεραληθψλ ζα νδεγήζεη ζε θαηαηκήζεηο θαη δηαζπάζεηο 

θαη ζπλαθφινπζα ζε κηα ζπλνιηθή ππνβάζκηζε φισλ ησλ ηίηισ λ 

ζπνπδψλ ησλ Μεραληθψλ.  

Να ζεκεησζεί φηη  δελ είλαη ηπραίν φηη  παξφκνηεο ζέζεηο έρνπλ 

πηνζεηήζεη απηή ηε ζηηγκή θαη νη  άιιεο πνιπηερληθέο ζρνιέο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο  ρψξαο.   Δίκαζηε βέβαηνη  φηη  θαη ην Σ.Δ.Δ.,  άθνπζα 

απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο φηη  ήδε έρεη  θάπνηα απφθαζε 

ιεθζεί,  αιιά εγψ ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα ην πσ μαλά εδψ.  Δίκαζηε 

βέβαηνη  φηη  ην Σ.Δ.Δ. πηνζεηεί  παξφκνηα ηνπνζέηεζε ζην ζέκα απηφ 

θαη κε ην βάξνο ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ ζα ζπληειέζεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμεχξεζε ιχζεο πνπ ζα πξνζηαηεχεη  απφ ινγηθέο δ ηάζπαζεο ησλ 
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ζεκεξηλψλ πξνγξακκάησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ησλ Μεραληθψλ.  

Θα ήζεια θιείλνληαο λα επρεζψ ζηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο 

επηηπρία θαη έκπλεπζε ζην επίπνλν αιιά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο έξγν 

ηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

επφκελε δεθαεηία  ζε έλα δπλαηφ,  ζε έλα απνηειεζκαηηθφ,  ζε έλα 

ρξήζηκν Σ.Δ.Δ.  

Έλα ηέηνην Σ.Δ.Δ. ρξεηάδεηαη ν  ηερληθφο θφζκνο,  έλα ηέηνην 

Σ.Δ.Δ. κπνξεί  λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο επραξηζηνχκε θχξηε Πξχηαλε.  Ο Πξχηαλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο,  θαζεγεηήο Βαγγέιεο Γηακαληφπνπινο έρεη  ην ιφγν.  

Κος ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ:  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θπξία Πξφεδξε γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαηε 

λα βξεζψ εδψ καδί ζαο αλάκεζα ζε έκπεηξνπο Μεραληθνχο.  Υαίξνκαη 

ηδηαίηεξα πνπ βξίζθνληαη  εδψ, πνπ βξίζθνκαη  παξέα κε ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Βνπιήο ζπλάδειθν κεραληθφ,  ηνλ θχξην Τπνπξγφ, βνπιεπηέο,  

ζπλαδέιθνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ αγψλα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο.   

Ννκίδσ ν ζπλάδειθνο Πξχηαλεο ηνπ Μεηζνβίνπ Π νιπηερλείνπ 

έζεζε πάξα πνιχ θαιά  ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιπηερλείσλ. Γελ 

ζα ήζεια λα επαλαιάβσ ηα ίδηα πξάγκαηα. Θα ήζεια λα ζέζσ θάπνηα 

θαηλνχξγηα ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε καο 

ηψξα πνπ εμεηάδεηαη ν θαηλνχξγηνο  ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ . ,  ηα πξάγκαηα 

έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιχ. Έρνπκε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία,  

έρνπκε κηα παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο θαη φηη  θαη λα ην θάλνπκε θαη  

αλάπηπμε λα έξζεη  ζηε ρψξα καο πάιη ζα έρνπκε κεγάιε θηλεηηθφηεηα 

ζηα επαγγέικαηα ηνπ κεραληθνχ.  

Τπνζέησ πνιινί απφ εζάο ηνπιάρηζηνλ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ 

ρψξν πάξα πνιινί  απφ εκάο έρνπκε δήζεη θαη  έρνπκε εξγαζηεί  ζην 

εμσηεξηθφ πξηλ επηζηξέςνπκε ζηελ Διιάδα.  Δγψ βιέπσ κηα ζεκαληηθή 

αλάγθε λα ππάξρεη κηα κφληκε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα πνιπηερλεία 

θαη ηηο  πνιπηερληθέο ζρνιέο κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζε φηη  αθνξά 

ηηο  ηάζεηο  ηεο κεραληθήο ηνλ 21
ν
 αηψλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα 

νπνία ζα πξέπεη εκείο  λα δηακνξθψλνπκε φρη  κφλν απφ κηα θαζαξά 

αθαδεκατθή ή εξεπλεηηθή πιεπξά.   
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Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πξάγκα ν ξφινο ηνπ Σ.Δ. Δ. ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αιιά θαη ην ηη  ζα δψζνπκε 

εκείο  ζηνπο θνηηεηέο καο σο λννηξνπία κεραληθνχ.   

Άξα ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκε κνπ, απηφ είλαη θάηη  ην νπνίν ην 

Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη  λα ην ιάβεη  ππφςε ηνπ θαη ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ,  

λα ππάξρεη κηα κφληκε επηηξνπή πνπ λα είλαη  αλάκεζα απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. αιιά θαη Μεραληθνχο ησλ παλεπηζηεκίσλ.  

Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα κεηαθέξσ,  ίζσο λα κελ 

είλαη επξέσο γλσζηφ, αλέθεξε ν θνο ηαζηλφο φηη  δελ ππάξρνπλ 

ελδηάκεζα ηερληθά ζηειέρε, δελ βγάδεη  ε Διιάδα ελδηάκεζα ηερληθά 

ζηειέρε.   Δίλαη κέζα ζηηο  πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα 

δηακνξθψζεη δηεηείο  δνκέο νη  νπνίεο ζα παξέρνπλ απηή ηελ ελδηάκεζε 

ηερληθή θαηάξηηζε θαη νη  δνκέο απηέο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  

είλαη λα εληαρζνχλ ζηα παλεπηζηήκηα.   Άξα πξνο ην παξφλ δελ 

γλσξίδνπκε θάηη .    

Αιιά είκαη ζίγνπξνο φηη  ν η  πνιπηερληθέο ζρνιέο  θαη ηα 

πνιπηερλεία ζα θιεζνχλ λα ηξαβήμνπλ έλα κεγάιν θνππί αλ κνπ 

επηηξέπεηε πάλσ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη εάλ νδεγεζνχκε πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα είλαη επίζεο πάξα πνιχ ζεκαληηθή κηα 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε πνιπηερλεία θαη πνιπηερληθέο ζρνιέο απφ ηε 

κηα πιεπξά θαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην γηα λα δνχκε αλ είλαη απηφ  

ην νπνίν ρξεηάδεηαη ε ρψξα, πσο πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ απηέο νη  

δνκέο .  

Έλα ηξίην ζεκείν είλαη φηη  ζήκεξα ζηα παλεπηζηήκηά καο μεθηλά 

κηα πξνζπάζεηα πξνο έλαλ ηξίην ππιψλα παξάιιειν κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ έξεπλα  θαη είλαη ν ππιψλαο ηεο θαηλνηνκίαο.  Γειαδή ην πψο 

ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηδέεο θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα λα κεηνπζησζνχλ ζε πξντφληα ηεο αγνξάο,  ζε ππεξεζίεο νη  νπνίεο 

είλαη ζχγρξνλεο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί  ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Καη εθεί  λνκίδσ είλαη έλα ηξίην ζεκείν ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ ηα πνιπηερλεία θαη νη  πνιπηερληθέο ζρνιέο  πνπ είλ αη  

πξαγκαηηθά θνξείο  πνπ παξάγνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηφκεο ηδέεο καδί 

κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην έηζη  ψζηε λα κπνξέζνπκε λα απμήζνπκε 

αθελφο κελ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη αθεηέξνπ 
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λα κπνξέζνπκε νη  λένη άλζξσπνη λα έρνπλ ηηο  επθαηξίεο λα  αλαπηχμνπλ 

ηηο  δηθέο ηνπο ηδέεο ζηνλ ηφπν ηνπο.  

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επρεζψ ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ λα έρεηε κηα πνιχ θαιή θαη  γφληκε 

ζπλεξγαζία.  Θα παξαθνινπζνχκε πάξα πνιχ ζηελά εκείο  νη  

παιαηφηεξνη Μεραληθνί παλεπηζηεκη αθνί έρνπκε εκπινθή ζην Σ.Δ.Δ. 

θαη παξαθνινπζνχκε ήδε αιιά θαη νη  λέεο  γεληέο Μεραληθψλ ζα 

παξαθνινπζνχλ πάξα πνιχ ζηελά ην πξνο ηα πνχ ζα πάεη ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην.    

Καη εχρνκαη λα ζαο μαλαδψ θαη πάιη.   Σειεηψλνληαο λα πσ φηη 

ερζέο είδακε κε κεγάιε ραξά φηη  ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ.  

ζπλερίζηεθε ε επαλαζηαηηθή πνιηηηθή ησλ θνηηεηψλ ηνπ πνιπηερλείνπ,  

ερζέο ζηε χγθιεην πάιη είρακε θαη εκείο  ηνπο θνηηεηέο πνπ κπήθαλ 

κέζα. Τπνδειψλνπλ φηη  νη  Μεραληθνί  είλαη  δσεξνί ζε φια ηα ζηάδηα. 

Σαπηφρξνλα είκαζηε λνκίδσ θαη πάξα πνιχ δεκηνπξγηθνί .  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε Πξχηαλε. Ο Κνζκήηνξαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο,  θαζεγεηήο 

Κψζηαο Καηζηθαξάθεο έρεη  ην ιφγν.  

Κος ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ:  

αο επραξηζηψ θπξία Πξφεδξε γηα ηελ πξφζθιεζε. λησο είλαη ραξά 

γηα εκέλα πνπ παξεπξίζθνκαη εδψ πέξα. Θα μεθηλήζσ επγεληθά 

ιέγνληαο φηη  επεηδή είκαη θαη πάξα πνιιά ρξφληα ζηηο  επηηξνπέο ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζην ηκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  έρσ 

παξαθνινπζήζεη ην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν πνπ πνιιά ζηειέρε ακηζζί 

νπζηαζηηθά θάλαλε φια απηά ηα ρξφληα θαη πξνζέθεξαλ ζηελ 

νηθνλνκία.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ παλεπηζηεκίνπ έρσ λα πσ φηη  ν πφξνο ηνπ 

ΣΜΔΓΔ ηφζα ρξφληα απφ ηηο  θξαηήζεηο ησλ Μεραληθψλ ζηήξημε ηελ  

ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη γηα απηφ είλαη ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη είλαη πνιχ κεγάιν θξίκα φηη  ζηακαηάεη  

απηφο ν  πφξνο.  Θα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ παξνχζα Κπβέξλεζε πνπ κεηά 

απφ ηφζα ρξφληα επηηέινπο θαηάιαβε ε πνιηηεία φηη  ηα πηπρία καο,  ηα 



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

43 

δηπιψκαηά καο αληηζηνηρνχλ ζε κάζηεξ θαη έιπζε απηφ ην ζέκα. Αιιά 

απφ εδψ θαη πέξα ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κηιήζσ δελ 

ζα είκαη επγεληθφο.   

Πξψηα απφ φια πεξίκελα κηα πην έληνλε αληίδξαζε απφ ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζην ζέκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο δπηηθήο  

Αηηηθήο.  ε κηα πεξίνδν φπνπ ζσζηά επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνλ θ.  

πίξηδε,  πεξηζζεχνπλ νη  Μεραληθνί,  πνπ θάλνπκε εμαγσγή Μεραληθψλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν, δεκηνπξγείηαη άιιν έλα νπζηαζηηθά πνιπηερλείν 

4εηνχο θνίηεζεο,  ην είπε ν θνο Γθφιηαο,  δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ 

ζχγρπζε θαη απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ησλ λέσλ πνπ δελ  

ζα κπνξνχλ εδψ λα βξνπλ δνπιεηά.  Καη απηφ γίλεηαη  ρσξίο κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο,  ρσξίο κειέηε βησζηκφηεηαο,  πξάγκαηα πνπ νξζά ην 

Τπνπξγείν δήηεζε απφ φια ηα παλεπηζηήκηα λα θάλνπλ γηα ηελ 

επαλίδξπζε φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ηκεκάησλ θαη  δελ έγηλε γηα 

έλα νιφθιεξν παλεπηζηήκην.  

Πξάγκαηη ρξεηαδφκαζηε θαη  ζα θιείζσ κε απηφ γηαηί  

παξεκπηπηφλησο ην ιέσ απηφ,  δε ζθφπεπα λα πσ θάηη ηέηνην,  

αλαθέξζεθε ν θνο  ηαζηλφο,  ε ρψξα ρξεηάδεηαη επελδχζεηο.   Αιιηψο 

νχηε νη  Μεραληθνί ζα βξνπλ δνπιεηά νχηε ε ρψξα ζα βγεη  απφ ηελ 

θξίζε. κσο ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο  θαη φρη  απεθδχζεηο 

απφ ηνλ πνιηηηθφ,  ηνλ πξαγκαηηθφ θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηεο πινχην.  

Ναη επνκέλσο ζηηο  απινπνηήζεηο  ησλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ ηεξάζηηα ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  φρη  φκσο 

θαιθίδεπζε θαη θαηάξγεζή ηνπο.   

αο επραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε Κνζκήηνξα.  Ο Κνζκήηνξαο ηεο πνιπηερληθήο 

ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ έρ εη  ην ιφγν,  ν ζπλάδειθνο 

Οδπζζέαο Κνπθνπαχινπ.  

Κος ΚΟΤΦΟΠΑΤΛΟΤ:  

Καιεκέξα ζε φινπο.  Κχξηε Πξφεδξε,  θχξηνη  βνπιεπηέο,  θχξηε  

Τπνπξγέ,  θχξηνη  πξφεδξνη ηνπ Σ.Δ.Δ.,  ηεο Αληηπξνζσπείαο,  θχξηνη  

ζπλάδειθνη.   Σα παλεπηζηήκηα αληηπξνζσπεχνπλ ην παξειζφλ ζαο.   

Καη ην παξειζφλ καο αθνινπζεί.   

Πεξάζαηε κηα εθπαίδεπζε, θαιή εθπαίδεπζε θαη ηψξα είζηε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  Δκείο φκσο παξακέλνπκε ζηα παλεπηζηήκηα θαη 
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πξέπεη λα εθπαηδεχζνπκε θαη ε ίλαη θαζήθνλ καο λα εθπαηδεχνπκε 

θαηλνχξγηνπο Μεραληθνχο.   

Γπζηπρψο ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηφζν επράξηζηα. Καη 

αλαθέξνκαη κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Μεραληθψλ. Γπζηπρψο ε 

θξίζε έρεη  επηδξάζεη θαη ζε εκάο.  Έρνπλ κεησζεί θαηά πνιχ ν αξηζκφο 

ησλ δηδαζθφλησλ,  νξηαθψο κπνξψ λα πσ, νπφηε απηφ έρεη  επηπηψζεηο 

θαη ζα έρεη  επηπηψζεηο ζηελ ε θπαίδεπζε ησλ Μεραληθψλ.  

Καη δελ αξθεί κφλν απηφ,  ήδε έρεη  αλαθεξζεί  απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο,  θφβνληαη θαη ε ππνζηήξημε,  ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ηνπ ΣΜΔΓΔ ε νπνία ρξεζίκεπε  γηα λα βνεζήζεη  ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Μεραληθψλ.  Οπφηε πεξηκέλνπκε αλ είλαη δπλαηφλ θα η εθ κέξνπο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. ηέηνηα βνήζεηα.   Καη ην ιέσ, ην έρνπκε ζπδεηήζεη ζηελ 

Πνιπηερληθή ηεο  Πάηξαο,  λα βξνχκε άιινπο πφξνπο γηα λα 

ζπλερίζνπκε λα βγάδνπκε θαινχο Μεραληθνχο.   

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθέξσ, ήδε έρεη  

αλαθεξζεί,  πνπ έρεη  ζρέζε κ ε ηελ εθπαίδεπζε είλαη  ην ζέκα ηεο 

ίδξπζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ δπηηθήο  Αηηηθήο.   Αλαθέξζεθε ν θχξηνο 

Τπνπξγφο φηη  έρνπκε δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο.  ε έλα,  ελάκηζη  

ρξφλν ζα έρνπκε πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο.   πσο είπε θαη ν Πξχηαλεο 

ηνπ Μεηζνβίνπ,  φιεο νη  πνιπη ερληθέο ζρνιέο ζπκθσλνχκε φηη  έπξεπε 

λα γίλεη  θάπνηα δηαβνχιεπζε κεηαμχ Σ.Δ.Δ.,  παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ νχησο ψζηε λα ιπζεί  απηφ ην ζέκα.  

Γελ ην ιχζακε ηψξα, ζα λνκνζεηεζεί ππνζέησ. Ο θνο Γαβξφγινπ 

είπε φηη  ζα θέξεη ην λνκνζρέδην ηηο  επφκελεο εβδν κάδεο.  Καη ζα ην 

βξνχκε κπξνζηά καο.  Καη δελ είλαη φηη  εκείο ,  ηα πνιπηερλεία,  νη  

πνιπηερληθέο ζρνιέο δηαθσλνχκε κε απηφ.   πσο δελ δ ηαθσλνχκε θαη  

δελ έρνπκε ζέζεηο αληηπαξάζεζεο κε ηα Σ.Δ.Η .  πνπ θαθψο αλαθέξνληαη,  

ην αθνχσ θαη εγψ, φηη  ππάξρεη  νμεία αληηπα ξάζεζε. Γελ ππάξρεη  

θακία.  

Οη δηαθσλίεο θαη νη  δηαθνξνπνηήζεηο έπξεπε λα ιπζνχλ,  λα 

ζεζκνζεηεζνχλ θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πηνζέηεζή ηνπο θαη 

ζηελ ίδξπζε ησλ παλεπηζηεκίσλ.  Απηή είλαη ε άπνςε ηεο πνιπηερληθήο 

ζρνιήο.  

Υσξίο λα ζέισ λα ππεξηνλίζσ φηη  έρ νπκε αληηξξήζεηο ζην λα 

έρνπκε ειεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο παξαδείγκαηνο ράξε κε πηπρίν θαη  

ειεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο κε δίπισκα. Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ 
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πνιηηεία πνπ αλαγλψξηζε ηα δηπιψκαηα ησλ πνιπηερλείσλ θαη ησλ 

πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ζαλ integrated master ,  απηφ ην αλαγλσξίδνπκε,  

αιιά ην πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε ηα επφκελα ρξφληα θαη  

εζείο  ζα ρξεηαζηεί  λα αλαγλσξίζεηε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πξέπεη 

λα απνθαζίζεηε -ην Σ.Δ.Δ. ζα απνθαζίζεη,  δελ πηζηεχσ λα ππάξρεη 

θαλείο  πνπ λα ζθεθηεί  δηφηη  ην άθνπζα θαη α πηφ,  φηη  ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα δελ ζα ηα δίλνπλ νη  επαγγεικαηηθνί θνξείο αιιά ζα ηα 

ζεζκνζεηεζνχλ άιινη -  ζα ρξεηαζηεί  ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. λα 

πάξεη απνθάζεηο γηα ην πνηα ζα είλαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ.  

Θεσξψ φηη  έπξεπε πξψηα λα γίλνπλ απηά θαη κεηά λα ηδξχζνπκε 

ηε ζρνιή Μεραληθψλ. Καη απηφ είλαη κηα θαηλνχξγηα πξσηνηππία.   

ηελ Διιάδα είρακε πνιπηερλεία θαη πνιπηερληθέο ζρνιέο.  Σψξα ζα 

έρνπκε θαη ζρνιή Μεραληθψλ ε νπνία δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ηη  

απνθνίηνπο ζα βγάδεη ,  ηη  επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζα έρνπλ απηνί 

θαη ην ιέσ, δελ  ζα πεξηκέλνπκε 4 ρξφληα.   

Κάπνηνη απφ απηνχο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζα κπνξνχλ ζε έλα ρξφλν 

λα πάξνπλ πηπρίν κεραληθνχ απφ κηα ζρνιή Μεραληθψλ. Κχξηε  

Πξφεδξε ηεο Βνπιήο πξέπεη απηφ λα ην δείηε.  Έπξεπε πξψη α λα ηα 

ξπζκίζνπκε απηά ηα ζέκαηα ζαλ Σ.Δ.Δ.,  ζαλ πνιπηερλεία θαη κεηά λα 

πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε ζεζκνζέηεζε.  

Απηά είρα λα πσ, επραξηζηψ πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, θαζεγεηήο Βαζίι εο Γεκαθφπνπινο.  

Κος ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ:  

Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα, θχξηε Πξφεδξε,  θχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο.  

Δίκαζηε ε 2
ε
 λεφηεξε πνιπηερληθή ζρνιή ζην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

λνκίδσ κεηά είλαη ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ απφ εκάο,  επνκέλσο εκείο  

μεθηλήζακε ηε ιεηηνπξγ ία καο ην Γεθέκβξε. Γελ έρσ πνιιά πξάγκαηα 

λα ζαο πσ.  

Θα ζπκθσλήζσ θαηαξράο κε ηνπο πξνιαιήζαληεο απφ ην θνκκάηη 

ηεο εθπαίδεπζεο.  Καη απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ κφλν είλαη φηη  ε 

χπαξμε ηνπ Σ.Δ.Δ.  θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Δ. γεληθφηεξα είλαη έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ έλαο θαιφο καζεηήο απνθαζίδεη  λα 

ζπνπδάζεη ζε κηα πνιπηερληθή ζρνιή θαη λα γίλεη  Μεραληθφο.   



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

46 

Διπίδσ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην Σ.Δ.Δ. λα βγεη  πην  

ηζρπξφ θαη λα ζπλερίζεη  λα απνηειεί  ιφγν γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο 

λα γίλνπλ Μεραληθνί.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο επραξηζηψ.  Να δεηήζσ ζπγλψκε έπξεπε λα έρσ θαιέζεη πξηλ ηνλ 

Κνζκήηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηεο Πνιπηερληθήο  ρνιήο,  

ην ζπλάδειθν θαη θίιν Θαλάζε Λνπθά.  

Κος ΛΟΤΚΑ:  

Κπξία Πξφεδξνο,  επραξηζηψ θαη εγψ γηα ηελ πξφζθιεζε. Υαίξνκαη  

ηδηαίηεξα πνπ είκαη εδψ κπξνζηά ζαο ζηελ Αληηπξνζσπεία,  ηψξα δελ 

μέξσ κάιινλ δελ  είλαη Αληηπξνζσπεία,  είλαη κηα εθδήισζε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηψξα πηα.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ  νη  Μεραληθνί θαη νη  ζρνιέο ησλ 

Μεραληθψλ, ηα πνιπηερλεία,  νη  πνιπηερληθέο ζ ρνιέο λα επηθνηλσλνχλ.  

Έρνπλ γίλεη  πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ,  ηα ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα 

θάπνπ έρνπκε ράζεη ην δξφκν καο θαη ε επηθνηλσλία δελ ε ίλαη ηφζν 

θαιή.  

Παιαηφηεξα ππήξρε θαη ε ζχλνδνο ησλ πξπηάλεσλ ησλ 

πνιπηερλείσλ θαη ησλ θνζκεηφξσλ ησλ πνιπηερληθψ λ ζρνιψλ φπνπ 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θαη απφ ην Σ.Δ.Δ. θαη απφ ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ππήξρε δηάινγνο.  Γηαηί  απφ φηη  θαηαιάβαηε ππάξρνπλ κηα ζεηξά 

απφ ζέκαηα θαη άιια ζέκαηα πνπ ζα βξνχκε κπξνζηά καο θαη φια απηά 

ηα ζέκαηα θαιφ είλαη λα ηα ζπδεηάκε,  λα αληαιιάζ ζνπκε απφςεηο θαη 

απηέο νη  απφςεηο λα έξρνληαη πηα ζηε Βνπιή λα ζεζκνζεηνχληαη.  

Άξα κηα πξφηαζε πνπ ζα ήζεια λα θάλσ θπξία Πξφεδξε είλαη λα 

μεθηλήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία θαη πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

βξίζθνληαη εδψ θαη βέβαηα ε εκπινθή ησλ πνιπηερλείσλ λα  είλαη θαη 

ζε άιιεο φπσο είπαηε επηηξνπέο έθηαθηεο,  κφληκεο ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο θαη είλαη  απηή ε 

ζπλέξγεηα κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ Μεραληθψλ ηεο εξγαζίαο ή 

ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ πνιπηερλείσλ, απηή ε ζπλέξγεηα ε ίλαη πάξα πνι χ 

ζεκαληηθή.  Καη κάιηζηα  είπε πξνεγνχκελα ν ζπλάδειθνο απφ ηα 

Γηάλλελα φηη  πνιινί θνηηεηέο έξρνληαη ζην πνιπηερλείν γηαηί  ππάξρεη  

ην Σ.Δ.Δ. θαη ζα εγγξαθνχλ ζην Σ.Δ.Δ.  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπκε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ σο 

Μεραληθνί θαη εθπαηδεπηηθνί  Μεραληθνί φπσο είλαη  παξαδείγκαηνο 

ράξε ηα Σ.Δ.Η .  πνπ γίλεηαη πάξα πνιχ κεγάινο ιφγνο ηειεπηαία,  είλαη 

ηα θνιέγηα  κελ ηα μερλάκε θαη ζεσξψ φηη  ν  ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ.  ζηα 

επαγγεικαηηθά, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 

είλαη ζεκαληηθφο .  Καη είλαη ζεκαληηθφο επίζεο θαη επεηδή 

βξηζθφκαζηε κέζα ζηελ εληαία αγνξά, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα 

πξέπεη λα γίλεη  κε ηέηνην ηξφπν, ζα πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε,  λα 

ζπδεηήζνπκε,  λα γίλεη  κε ηέηνην ηξφπν λα κελ απνθιείεη  θαλέλαλ αιιά 

λα είλαη ζαθέο ην ηη  ζα θάλεη  ν θαζέ λαο κέζα ζε απηή ηελ 

νκνγελνπνίεζε θαη  εθεί  ρξεηάδεηαη δ ηάινγνο.  

αο επραξηζηψ πνιχ ινηπφλ πνπ κε θαιέζαηε,  λα είζηε θαιά. 

Γεηα ζαο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε.    Ζ λεφηεξε πνιπηερληθή ζρνιή είλαη  ε πνιπηερληθή 

ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ ζηελ νπν ία αλήθεη θαη ην ηκήκα 

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο.  Θα θαιέζσ ηνλ Κνζκήηνξα ηνλ 

θαζεγεηή θχξην Κνθνιάθε.  

Κος ΚΟΚΟΛΑΚΖ:  

Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο,  αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ,  θπξία  

Πξφεδξε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  θχξηε Πξφεδξε ηνπ Σ.Δ.Δ.,  

αμηφηηκα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο,  θπξίεο θαη θχξηνη .  

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηελ 

αγαπεηή ζπλάδειθν ηελ θπξία Μνξνπνχινπ γηα  ηελ πξφζθιεζε λα 

παξεπξεζψ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε. Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα εκέλα λα 

απεπζχλσ ραηξεηηζκφ ζηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο εθπξνζσπψληαο 

ηε λεφηεξε πνιπηερληθή ζρνιή ηεο ρψξαο,  ηελ πνιπηερληθή ζρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.   

Ζ πνιπηερληθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ελζσκάησζε ηα 

ηξία πθηζηάκελα πξν ηεο ίδξπζήο ηεο ηκήκαηα Μεραληθψλ, ην Σκήκα 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νπνίνπ νη  απφθνηηνη εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ.  ζηνλ θιάδν ησλ 

ειεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Σν Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο 

Πξντφλησλ θαη ην Σκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο.   

Ζ ίδξπζε ηεο πνιπηερληθήο  ζρνιήο ειπίδνπκε πσο ζα εληζρχζεη  

ζεκαληηθά ηηο  ζπνπδέο ησλ Μεραληθψλ ζην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη  
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ζα εληζρχζεη θαη  ηε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο κε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην.   Δηδηθφηεξα γηα ην ηκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο γηα ην νπνίν ζα ήζεια λα ζαο κηιήζσ ζήκεξα, ε 

ζπζηεκαηηθή απφ ην 2006 ζπλεξγαζία κε ηε κφληκε επηηξνπή παηδείαο 

ηνπ Σ.Δ.Δ.,  ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη ην πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ ηκήκαηνο.  Καη εθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ  θαη ησλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο γηα 

ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ καο παξείραηε.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπλεξγαζία κε ηε κφληκε επηηξνπή 

παηδείαο γηα ηε δ ηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έηζη ψζηε λα 

έρεη  ην ραξαθηήξα πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο εηδηθφηεηαο ησλ Μεραληθψλ νηθνλνκίαο.  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ νηθνλνκίαο θαη 

δηνίθεζεο έρεη  αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηε κφληκε επηηξνπή παηδείαο 

ελψ ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ έληαμε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζην Σ.Δ.Δ.  

έρνπλ εθθξάζεη έλαο αξηζκφο απφ πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

θαη ε 15
ε
 ζχλνδνο ησλ πξπηάλεσλ θαη θνζκεηφξσλ ησλ πνιπηερληθψλ 

ζρνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπηηιήλε ην 2010.   

Θα ήζεια λα πσ πνιχ ζχληνκα δπν ιφγηα γηα ην ηκήκα.  ην 

ηκήκα καο ινηπφλ γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ κεραληθνχ 

νηθνλνκίαο απαηηείηαη επηηπρήο νινθιήξσζε 55 καζεκάησλ θαη  

εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθά πξνζθέξνληαη  93 

καζήκαηα ηα νπνία είλαη ζηηο  εμήο θαηεγνξίεο.    Μαζήκα ηα γεληθνχ 

ππφβαζξνπ ζηα παηδεία ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο θαη ηεο 

ρεκείαο.   11 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά.   

Δπηζηήκεο κεραληθνχ engineering  science 13 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 10 είλαη ππνρξεσηηθά. Σερλνινγίαο,  πιεξνθνξηθήο θαη  

επηθνηλσληψλ 7 καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ 4 ππνρξεσηηθά. Τπφβαζξνπ 

νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκίαο 20 καζήκαηα θαη καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κεραληθή, ζηε κεραληθή ηεο δηνίθεζεο θαζψο 

θαη γεληθήο επηινγήο άιια 42 καζήκαηα.  

πλνςίδνληαο 23 ππνρξεσηηθά  καζήκαηα ζην ζχλνιν ησλ 55 

καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη  γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο,  ε ίλαη 

καζήκαηα θιαζηθνχ κεραληθνχ θαη ηα ππφινηπα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

εηδίθεπζε ηνπ κεραληθνχ νηθνλνκίαο  θαη δηνίθεζεο θαη  κε βάζε απηά 
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αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε απφ ηε  κφληκε επηηξνπή παηδείαο 

πηζηεχνπκε φηη  πξάγκαηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνί 

ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί .   

Δπηπιένλ φπσο φια ηα ηκήκαηα Μεραληθψλ ππάξρεη ππνρξεσηηθή 

εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη έρεη  θαζηεξσζεί  θαη ν ζεζκφο 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ εληάζζεηαη ζην  πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην παλεπηζηήκην.   

Λεηηνπξγνχλ 7 εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα κε άξηην εμνπιηζκφ θαη  

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο  θνηηήηξηέο καο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθν πνχο θαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ηνπο  εξγαζηψλ.  

ην ηκήκα ππεξεηνχλ 16 κέιε ΓΔΠ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί.   Δπηπιένλ ζην ηκήκα δηδάζθνπλ θαη 5  

δηπισκαηνχρνη  Μεραληθνί βάζεη ζχκβαζεο ή σο εηδηθφ Σερληθφ 

εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ελψ ππάξρνπλ θαη άιια 7 κέιε ΓΔΠ 

δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί,  άιισλ ηκεκάησλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

κνλάδαο ηεο Υίνπ,  νη  νπνίνη  ζπλεπηθνπξνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ δηθνχ καο ηκήκαηνο.   

Βέβαηα ε αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ππήξρε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πεξηφξηζε πνιχ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία καο φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ ζαο πξναλέθεξα. κσο ε ελίζρπζε ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο  θαη Γηνίθεζεο είλαη  πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζαλ απφδεημε απηνχ 

ήδε 3 λέεο ζέζεηο  πξφθεηηαη λα γίλνπλ εθινγέο ην επφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέζα ζην 2018 εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηηο  ζπνπδέο  

Μεραληθψλ ζην ηκήκα.  

Πηζηεχνπκε φηη  ην ηκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο  αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πξνζθέξνληαο 

ζηε ρψξα ζηειέρε πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο  γλψζεηο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο κε ην ζηέξεν γλσζηηθφ 

ππφβαζξν ηνπ κεραληθνχ,  κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ κεραληθνχ θαη ηηο  

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη .  

Ο θιάδνο ησλ Μεραληθψλ νηθνλνκίαο απνθηά ζήκεξα κηα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε λέα νηθνλνκία πνπ αλαπηχζζεηαη δηεζλψο θαη 

ειπίδνπκε λα ηε δνχκε δσληαλή ζχληνκα θαη ζηε ρψξα καο φπνπ ε 

απηνκαηνπνίεζε επεθηείλεηαη ζε θάζε δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
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επηρεηξήζεσλ θαη  ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηερλνινγία θέξλεη  κηα λέα 

επνρή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.   

Ζ αλαγλψξηζε ηεο  εηδηθφηεηαο ηνπ κεραληθνχ νηθνλνκίαο θαη ε 

έληαμε ζε απηή ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο πηζηεχνπκε πσο ζα δψζεη 

πνιχ ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο  πξνζπάζεηέο καο θαη ζα ζηεξίμεη  

νπζηαζηηθά ηνπο λένπο θαη ηηο  λέεο Μεραληθνχο απνθνίηνπο ηνπ 

ηκήκαηνο ζε κηα ηδ ηαηηέξσο δχζθνιε επνρή γηα ηε ρψξα καο.   

Θέισ ινηπφλ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν ζαο θαη λα 

επρεζψ λα έρεηε έλα παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ δηάινγν γηα ηα 

δεηήκαηα, ηα πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην θαη ηνπο Μεραληθνχο ηεο ρψξαο.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο επραξηζηνχκε θχξηε Κνζκήηνξα.  Δθ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ έρνπκε 

παξφληεο ηνπο Κνζκήηνξεο  ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Κνπηζνγηάλλε,  ηνλ Κνζ κήηνξα ηεο 

ρνιήο Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνλ θαζεγεηή Μαξίλν 

Κάβνπξα, ηνλ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Μεηαιιεηνιφγσλ Μεηαιινπξγψλ 

Μεραληθψλ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Καιηακπάθν.  

Σνλ Κνζκήηνξα ηεο  ρνιήο Ναππεγψλ Μεηαιιεηνιφγσλ 

Μεραληθψλ ηνλ θαζεγεηή Γξεγφξε Γ ξεγνξφπνπιν θαη ηνλ Κνζκήηνξα 

ηεο ΔΜΦΔ ηνλ θαζεγεηή Παλαγηψηε Φαξάθν.  

Κχξηε Κνπηζνγηάλλε.  Δπίζεο παξίζηαληαη,  κάιινλ έρεη  

απνζηείιεη  γξαπηή δήισζε ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ν Γηάλλεο ν 

Αιαβάλνο.  Δίλαη  παξψλ ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ν  

ζπλάδειθνο Βνπδηθιάξεο θαη αξθεηνί πξφεδξνη πεξηθεξεηαθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Έρεηε ην ιφγν.   

Κος ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ:  

Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη  πξφεδξνη,  θχξηνη  πξπηάλεηο ,  

θχξηνη  θνζκήηνξεο ,  αγαπεηνί ζπλάδειθνη.   

Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ  γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ λα 

απεπζχλνπκε ραηξεηηζκφ θαη λα πνχκε θαη ηηο  ζθέςεηο καο γηα ηελ 

κεηεμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Απεπζχλσ ινηπφλ ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, κηα ζρνιή πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην Σ.Δ. Δ. θαη ηψξα 
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αιιά θαη παιηφηεξα.  Να ζπκίζσ δπν πνιχ βαζηθά νλφκαηα πνπ ήηαλ 

θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο καο ηνπ Νίθνπ Κηηζίθε θαη ηνπ Αζαλάζηνπ 

Ρνπζφπνπινπ πνπ δηεηέιεζαλ επίζεο πξφεδξνη ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Φέηνο γηνξηάδνληαο ηα 130 ρξφληα ηεο ζρνιήο καο ζπκεζήθακε 

απηνχο ηνπο παιηνχο ζπλδέζκνπο θαη  ηηο  παιηέο ηζηνξίεο.  Ο Νίθνο ν 

Κηηζίθεο εθηφο ηνπ φηη  ήηαλ Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ.  ην ’31 θαη ην ’35 

ήηαλ επηπιένλ ε νξακαηηθή θπζηνγλσκία πνπ δηακφξθσζε θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπ πνιπηερλείνπ αιιά θαη ηνπ Σ.Δ.Δ.   Δπίζεο ην 

1927 ήηαλ ζε απηή ηελ αίζνπζα αληηπξφεδξνο ηεο Γεξνπζίαο.   Καη 

λνκίδσ βγήθε δπν θνξέο εθπξφζσπνο ηνπ Σερληθνχ θφζκνπ ζηε 

Γεξνπζία.   

Πξνθαλψο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη  νη  αιιαγέο ζηελ θνηλσλία,  

ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία επηβάιινπλ θαη ηηο  αιιαγέο ζην 

Σ.Δ.Δ.  Καηαιαβαίλσ φηη  είλαη  πάξα πνιχ δχζθνιν ην εγρείξεκα.   

Θα ήζεια δπν -ηξεηο  παξαηεξήζεηο  λα θάλσ ζε ζρέζε κε ην 

ζρέδην πνπ καο απέζηεηιε ην πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 

Σ.Δ.Δ.   Σν έλα ζέκα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θάηη  γηα ην νπνίν κφλν ζεηηθά κπνξνχκε λα 

πνχκε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.  

Βιέπσ φκσο φηη  ε φιε πξνζπάζεηα ζηελ εηζήγεζε είλαη ιίγν 

ηερληθή απφ λνκηθήο πιεπξάο,  δειαδή ηη  αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ.   

Χζηφζν λνκίδσ φηη  ην ζέκα έρεη  πνιχ κεγάιε νπζί α.  Παξαδείγκαηνο 

ράξε έρνπκε φιε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξφζθαηε κηαο δηαπάιεο 

νκάδσλ, πνιηηηθψλ νκάδσλ κέζα ζην Σ.Δ.Δ. θιπ.   Σελ είδακε θαη 

ζήκεξα.  

Γηα λα έρεη  εληζρπκέλν ζεζκηθφ ξφιν Σερληθφ ζα ρξεηαζηεί  θαη 

κηα αλάινγε νξγάλσζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  ζα έιεγα ππάξρεη 

θαη κηα δηεζλήο εκπεηξία,  δελ είκαζηε νη  κφλνη πνπ έρνπκε φξγαλα 

ηέηνηα ηερληθήο θχζεο,  κηιψληαο θαη κε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ζρνιήο πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ε 

εκπεηξία γεληθψο απφ ζπκκεηνρή ζην Σ.Δ.Δ. δελ ζα έιε γα φηη  είλαη 

πάξα πνιχ θαιή κε ηελ έλλνηα φηη  θάπνηα νκάδα πνπ νξίδεηαη απφ ην 

Σ.Δ.Δ. γηα λα επεμεξγαζηεί  έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζέιεηε ησλ 

εθπνκπψλ, ζέιεηε ηηο  Φπηάιιεηαο ζρεηηθά κε ηα δηθά καο αληηθείκελα, 

ζην ηέινο ινγνθξίλεηαη ή ηνπιάρηζηνλ έηζη εθθξάδ εηαη απφ ηε 

Γηνηθνχζα επηηξνπή, απφ νηηδήπνηε άιιν.  



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

52 

Πξέπεη νη  νκάδεο λα είλαη απηφλνκεο.   Πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ηα 

θείκελα, ηα φξγαλα ηα δηνηθεηηθά είλαη ππεχζπλα γηα λα νξίδνπλ ηηο  

νκάδεο,  λα επηιέγνπλ ηνπο αλζξψπνπο.  Απφ εθεί  θαη πέξα ζα ηνπο 

έρνπλ εκπηζηνζχλε θαη ζα ηνπο θαιχπηνπλ.  Έηζη γίλεηαη παληνχ ζε φιν 

ηνλ θφζκν.   

Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζέηεη  ην θείκελν είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

Σ.Δ.Δ. κε δηπισκαηνχρνπο,  ζπγλψκε κε πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η .  θαη κε 

δηπισκαηνχρνπο ηεο ΔΜΦΔ θαη ηεο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ  Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο.   

Δληάμεη  είλαη ιίγν ην πιαίζην απηή ηε ζηηγκή κπιεγκέλν, φρη  

ιίγν πάξα πνιχ κπιεγκέλν. Μηιάκε ινηπφλ γηα ηα Σ.Δ.Η .  αιιά πξέπεη  

φκσο λα έρνπκε θαη ζην κπαιφ καο ην παλεπηζηήκην δπηηθήο Αηηηθήο 

γηα ην νπνίν πνιινί ζπλάδειθνη κίιεζαλ πξ νεγνπκέλσο θαη δελ ζέισ 

λα επαλαιάβσ ηα ίδηα θαη νη  δηθέο κνπ απφςεηο είλαη νιφηδηεο.  

Καη επίζεο θάπνηνο ζπλάδειθνο κίιεζε θαη γηα η ηο  δηεηείο  δνκέο.  

Θα έπξεπε φινη απηνί λα είλαη ζην Σ.Δ.Δ.;   ελδερνκέλσο λαη,  δελ ζα 

έιεγα φηη  είκαη αξλεηηθφο επί  ηεο αξρήο  αιιά κε ξφινπο.  Με ξφινπο,  

εδψ είρακε ξφινπο θαη ηνπο θαηαξγνχκε.    

Ο θξίθνο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Σ.Δ.Η .  θαηά ηε δηθή κνπ 

εθηίκεζε είλαη έλαο ξφινο επαγγεικαηηθφο  θαη  θνηλσληθφο.   Μαο 

δηαηξέρεη  έλα ζχλδξνκν ηζνπέδσζεο ησλ πάλησλ. Τπνηίζεηαη πσο ε 

ηζνπέδσζε γίλεηαη γηα ην θαιφ καο,  λα αλεβνχλ φινη πξνο ηα  πάλσ.  

Απηφ αλ ην ζθεθηνχκε ιηγάθη δελ κπνξεί λα ππάξμεη.   Γειαδή 

γίλεηαη κηα ζνχπα ηειηθά.  Δγψ πηζηεχσ ζηνπο ξφινπο θαη πηζηεχσ φηη  

θαη ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη γηα λα κελ ηαιαηπσξνχλ ηνλ θφζκν λα  

δίλνπλ αλάινγεο θαηεπζχλζεηο πνπ λα έρνπλ θαη θάπνηα ζρέζε κε ην 

επάγγεικα.  

Γελ είλαη βέβαηα κφλν ην πξφβιεκα ησλ Σ.Δ.Η .  ππάξρν πλ θαη  

άιια. Παξαδείγκαηνο ράξε ζην δηθφ καο θιάδν ησλ Π νιηηηθψλ 

Μεραληθψλ πεξηζζφηεξνη έξρνληαη θαη έρσ επίγλσζε ηη  γλψζεηο έρ νπλ 

απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξά απφ ηα παλεπηζηήκηα ηεο  

ρψξαο.  Με ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί θπζηθά 

θαλείο  λα ηνπο εκπνδίζεη  απηνχο αιιά φκσο ππάξρεη έλα ζέκα εδψ,  

ππάξρεη θαη εδψ έλα ζέκα.  

Άξα λαη πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ην Σ.Δ. Δ. πξέπεη φκσο λα βξεη 

έλαλ ηξφπν. Βιέπσ θπξία Πξφεδξε 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. πξέπεη λα γίλεη  κε θάπνην ηξφπν 

αμηνθξαηηθφ.   

Δκείο δελ  δηεθδηθνχκε φηη  είκαζηε ζρνιή Π νιηηηθψλ Μεραληθψλ,  

ε αξραηφηεξε ζρνιή ηεο ρψξαο,  130 ρξφληα ε πξψηε ζρνιή πνπ 

ηδξχζεθε.   Γελ δηεθδηθνχκε θάπνηα εη δηθή κεηαρείξηζε γηα ηνπο  

απνθνίηνπο καο.  ινη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε.  Αιιά αλάινγα 

κε ηα  πξνζφληα ηνπο κε έλα ζχζηεκα εμεηάζεσλ φπσο είρακε παιηά ή 

νηηδήπνηε άιιν ζθεθηείηε αιιά αμηνθξαηηθφ λα κπαίλνπλ ζην 

αληίζηνηρν κεηξψν.  

Καη έξρνκαη ηψξα λα πσ  θαη δπν θνπβέληεο γηα ηε ΔΜΦΔ ρσξίο 

θπζηθά λα δηαθσλψ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε. Θα πσ φκσο φηη  

ρξεηάδεηαη  θαη ιίγν πεξαηηέξσ ζθέςε ην ζέκα.  Μηα πνπ αλαθεξφκαζηε 

θαη ζε άιιεο ζρνιέο  θαη  άιια παλεπηζηήκηα είηε Μεραληθψλ λα 

ζπκίζνπκε φηη  ε ΔΜΦΔ είλαη ζρνιή εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ θαη 

θπζηθψλ επηζηεκψλ.  Ση ζεκαίλεη  απηφ,  θαηαξρήλ ν ηίηινο δελ έρεη  ηε 

ιέμε Μεραληθφο.  αθψο έρεη  Μεραληθνχο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ζαθψο έρεη  εξγαζηήξηα αιιά θαη νη  θπζηθνί δελ είλαη ρσξίο 

εξγαζηήξηα.    

Ση ζα πνχκε ινηπφλ ζηνπο θπζηθνχο ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλ 

ζέινπλ θαη απηνί λα εγγξαθνχλ;   Γηφηη  ην Σ.Δ.Δ. δελ είλαη  

παλεπηζηεκηαθνχ ηχπνπ ζσκαηείν,  Δπηκειεηήξην ζπγλψκε. Δίλαη  

Δπηκειεηήξην επαγγεικαηηψλ. Γηαηί  δειαδή δελ ζα πξέπεη θ αη  νη  4εηείο  

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο  πνπ ζα γίλεη  λα  κπνπλ θαη ελ 

ζπλερεία γηαηί  δελ  ζα πξέπεη λα κπνπλ θαη νη  απφθνηηνη ηνπ θπζηθνχ;   

Γελ μέξσ εάλ απηφ είλαη θάηη  ην νπνίν ην ζέινπκε.    

Πξνζσπηθά είκαη ππέξ ηεο κεηεμέιημεο ηεο ΔΜΦΔ ζε κηα ζρνιή 

Μεραληθψλ θαη ππάξρνλ θιάδνη  πνιχ κνληέ ξλνη,  κπνξεί θαλείο  λα 

ζθεθηεί  ηα πιηθά, κπνξεί λα ζθεθηεί  λαλνηερλνινγία,  κπνξεί θαλείο  λα 

ζθεθηεί  βηνηερλνινγία,  φια απηά.  Έρσ ηελ ακπδξά εληχπσζε φηη  

απνζηεξνχκε απφ ηε ΔΜΦΔ ην θίλεηξν λα κεηεμειηρζεί  πξαγκαηηθά 

ζε ζρνιή Μεραληθψλ αλαγλσξίδνληαο έηζη φηη  είλαη  επαγγεικαηίεο 

Μεραληθνί.  Μεραληθνί ζε πνην αληηθείκελν θαη κε πνηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα;  
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Δπαλαιακβάλσ, δελ ηα ιέσ απηά ζαλ ελζηάζεηο,  ηα  ιέσ ζαλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα  λα βνεζήζσ.  Πξνθαλψο θαη  δελ  έρσ ελζηάζεηο θαη 

πξνθαλψο θαη θαλέλαο. . ,  ην  ηζνπλάκη πνπ ιέγακε φηη  φινη ζε φια δελ 

κπνξεί θαλείο  λα ην ζηακαηήζεη.    

Σελ ηζηνξία κε ηα Σ.Δ.Η .  ηελ μεθίλεζε ν Δπζπκίνπ ην 1997 

λνκίδσ. Σφηε αληηζηάζεθε ην πνιπηερλείν πνιχ ζζελαξά, παξαηηήζεθε 

ν πξχηαλεο.  Σψξα είλαη κηα πεπαηεκέλε, δειαδή ηφηε μεθίλεζε θα η 

ηψξα νινθιεξψλεηαη αλ ζέιεηε απηή ε ηζηνξία.  Δίλαη κηα αξλεηηθή 

εμέιημε γηα  εκέλα.  Μα ζα απνζηεξήζεη ηε ρψξα απφ έλαλ θιάδν 

ηερληθψλ επαγγεικαηηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε.  

Σψξα, κε ηνπο δ ηεηείο  θχθινπο ζα μαλαγίλνπλ απηνί;   Δγψ 

ακθηβάισ,  γηαηί  θαη νη  δηεηε ίο  ζα ζέινπλ λα γίλνπλ ηξηεηείο  θαη  απηνί  

δηπισκαηνχρνη  Μεραληθνί.  ινη  ζέινπκε λα είκαζηε ζηελ αλψηαηε 

βαζκίδα ηεο θνηλσληθήο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο.  Δληάμεη  ινγηθφ,  

ζεκηηφ.  Αιιά δελ παίδεη .   Γειαδή ν νξζφο ιφγνο ιέεη  φηη  δελ γίλεηαη 

απηφ ην πξάγκα, δελ  κπνξεί λα γίλεη .   

Λνηπφλ,  θαιή επηηπρία θαη νχηε ςχιινο ζηνλ θφξθν ζαο,  θπξία 

Πξφεδξε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε Κνζκήηνξα.  Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο 

Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ,  θαζεγεηήο Μαξίλνο Κάβνπξαο.   

Κος ΚΑΒΟΤΡΑ:  

Δπραξηζηψ πνιχ θπξία Πξφ εδξε γηα ηελ πξφζθιεζε.  Κχξηε Πξφεδξε 

ηεο Βνπιήο,  αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη,  εθ κέξνπο ηεο ρνιήο 

Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ πνπ έθιεηζε πξφζθαηα ηα 100 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο  ηεο,  ραηξεηίδσ ηελ εθδήισζε θαη ηηο  εξγαζίεο ζαο.   

Θέισ λα πσ φηη  ε ζρνιή ηδξχζεθ ε ην 1917 απφ ηνλ Γεκήηξην 

Λακπαδάξην πξψην πξχηαλε ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ζθνπφ λα 

αληηκεησπίζεη  ηηο  αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ηφηε.  Καη έθηνηε ε 

ζρνιή κε ηνπο απνθνίηνπο ηεο ζπκκεηέρεη  ελεξγά φια απηά ηα ρξφληα,  

ηα 100 ρξφληα,  ζηηο  αλαπηπμηαθέο αλάγθεο  ηεο ρψξαο.  Με πιένλ 

πξφζθαηεο θαη γλσζηέο ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην,  ηελ εζληθή ππνδνκή 

γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ φπσο αλέθεξε ν Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

δελ κπνξεί λα γίλεη  αλάπηπμε αλ δελ έρεηο  ππνδνκή πιεξνθνξηψλ,  

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρψξα.  
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Καη ζπλερίδε η  λα ζπλδξάκεη θαη λα ζπκκεηέρεη  ζε φιεο ηηο  

εξγαζίεο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά ζε φινπο θαη 

βξίζθνληαη πνιιά κέζα ζε απηή ηελ αίζνπζα. Μάιηζηα ε ζχλδεζε ησλ 

ζρνιψλ ηνπ πνιπηερλείνπ κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο πιένλ 

πινπνηείηαη θαη  απφ θέηνο ηνπιάρηζηνλ ζηε ζρνιή κνπ θηινμελνχκε 

κέζα ζηε ζρνιή δίπια καο ην χιινγν Γηπισκαηνχρσλ Αγξνλφκσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηεο ρψξαο θαη λνκίδσ αληίζηνηρα θαη νη  

άιιεο ζρνιέο.  Έηζη είκαζηε ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ην Σ.Δ.Δ. θαη κε 

ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο.   

Γπν πξάγκαηα ζα αλαθέξσ πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζα 

θιείζσ κε απηφ.   Σν έλα είλαη φηη  έρνπκε θαζήθνλ λα εθπαηδεχνπκε 

θαη λα βγάδνπκε ζηελ θνηλσλία άμηνπο Μεραληθνχο.   Απηφο ε ίλαη ν  

ξφινο καο πνπ λα ζπλδένληαη θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη  κε ηελ έξεπλα 

θαη κε ηελ θαηλνηνκία.   Απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν πιένλ.  

Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηαηί  9 ρξφληα πξηλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ζρνιήο κνπ ήηαλ 900.000 θαη θέηνο ε ίλαη 85.000.  Απηφ ζπκβαίλεη  κε  

φιεο ηηο  ζρνιέο.   Απηή είλαη ε κηα δπζθνιία,  θνβεξή δπζθνιία.  

Ζ δεχηεξε δπζθνιία είλαη φηη  κέζα ζε ιίγα ρξφληα,  ζε ιηγφηεξν 

απφ δέθα ρξφληα ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ζρνιήο απφ 40 ζα είλαη 10 θαη απηφ 

ζπκβαίλεη  ζε φιεο ηηο  ζρνιέο.  Καη ην ηξίην πην δχζθνιν θαη εδψ κηιάσ 

θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία,  είλαη φηη  νη  δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πεληρξψλ απηψλ πφξσλ είλαη ηέηνηεο πνπ ζνπ απαγνξεχνπλ λα 

αμηνπνηήζεηο ηα ρξήκαηα απηά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα.  

ηξαγγαιηδφκαζηε θάζε κέξα γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα θέξνκε 

πέξα, φρη  κε ηα ρξήκαηα, κε η ηο  δηαδηθαζίεο.  Καη γηα απηφ δεηψ απφ 

ηελ πνιηηηθή εγεζία λα απειεπζεξψζνπλ ηα ηδξχκαηα, ην δεκφζην 

παλεπηζηήκην λα ην απειεπζεξψζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζεη.   Γψζηε καο 

ηελ ειεπζεξία πνπ ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα γηαηί  φπσο 

είλαη γλσζηφ θαη ε ίλαη θνηλνηππία δελ ππάξρεη θαιχηεξε αλάπηπμε απφ 

ηελ επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε αγαπεηέ ζπλάδειθε.  Ο Γεκήηξεο ν Καιηακπάθνο, 

Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Μεηαιιεηνιφγσλ Μεηαιινπξγψλ Μεραληθψλ 

έρεη  ην ιφγν.  

Κος ΚΑΛΗΑΜΠΑΚΟ:  
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Κπξία Πξφεδξε,  επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε.  Σν ζέκα είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  Δγψ ζε απηφ βιέπσ κηα 

πγεία φρη  γηαηί  σο  κηα νηθνγέλεηα ζέινπκε λα δηεπξχλνπκε ηνλ ε ηδηθφ 

ξφιν πνπ έρνπκε ζηελ θνηλσλία,  απηφ είλαη ζρεδφλ απηναλαθνξά.   

Αιιά γηαηί  ην Σ.Δ.Δ. παίδνληαο  έλα ξφιν ζηελ θαξδηά ηεο 

παξαγσγηθήο Διιάδαο έρεη  ππνζηεί  έλα κεγαιχηεξν πιήγκα απφ ηελ 

θξίζε πνπ έρεη  ππνζηεί  ζπλνιηθά ε ειιεληθή θνηλσλία.  

Γελ ππάξρεη  ακθηβνιία φηη  θαη ην ίδην ην Σ.Δ.Δ. δηαηξέρεηαη απφ 

ηα ίδηα πνιηηηθά ξεχκαηα θαη η ηο  ίδηεο απφ ςεηο πνπ φιε ε θνηλσλία 

δηαηξέρεηαη αιιά ε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη  

ζην λα αθνπζηνχλ ηδέεο θαη  λα αθνπζηνχλ πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ 

κηα θξεζθάδα.  

Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο.   ην ζέκα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. εγψ  βιέπσ πξψηα απφ φια ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  θέθηνκαη φηη  ζηηο  πην δχζθνιεο  

ζηηγκέο ηεο ρψξαο φηαλ πξαγκαηηθά ηέζεθε επί ηάπεηνο ην ζέκα ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο ηεο  ρψξαο ζε πνιχ δχζθνιεο ζηηγκέο ηφηε νη  

Μεραληθνί είραλ παίμεη  έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Παίδνπκε ζήκεξα;  

Γελ είκαη  ζίγνπξνο θαη θνβάκαη φηη  αλ απνδερζνχκε ηελ 

πεξηβάιινπζα, αλ απνδερζνχκε φηη  ν  δξφκνο πάλσ -θάησ είλαη απηφο ν 

νπνίνο καο πξνηείλεηαη ην ππφινηπν πξάγκα πνπ έρνπκε λα επηιχζνπκε 

είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν.  

Γειαδή άθνπζα απηφ πνπ είπε ν Πξφεδξνο θαη δελ ην ήμεξα απηφ 

ην ζηνηρείν ην νπνίν φκσο είλαη ζπληαξαθηηθφ,  φηαλ ην 80% ησλ 

επαγγεικαηηψλ είλαη νπζηαζηηθά εθηφο ηεο παξαγσγήο ζήκεξα θακία 

δηαξξχζκηζε ηεο κηθξήο πίηαο εληφο ηνπ Σ.Δ.Δ. δελ έρεη  θακία 

απνιχησο  ειπίδα.   

Θα γίλνπκε ζέαηξν ηξνκαθηηθψλ θαληβαιηζηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ, ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζα γίλεη  ε 

αθνξκή γηα λα ρπζεί  γηα ηελ ειάρηζηε πίηα πνιχ αίκα ρσξίο επί  ηεο 

νπζίαο λα θαηαθέξνπκε απνιχησο ηίπνηα.  Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη  

αλ ε ρψξα έρεη  ηελ απηνπεπνίζεζε λα ζθεθηεί  θαηαξρήλ έλαλ άιιν 

δξφκν, έρεη  ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ζηεξίμεη  

έλαλ ηέηνην δξφκν θαη βεβαίσο απηφ δελ ε ίλαη αλεμάξηεην θαη απφ ηηο  

πνιηηηθέο επηινγέο ηηο  γεληθφηεξεο.  
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Απηφ είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα  γηα ην Σ.Δ.Δ.  Αλ δειαδή 

απνδερζνχκε ηελ πεξηβάιινπζα ην ππφινηπν παηρλίδη  πνπ κέλεη  είλαη  

πνιχ κίδεξν,  πνιχ θαθνκνίξηθν θαη ζα ζθαρηνχκε κεηαμχ καο.  

Δγψ πάληα έρσ πάλσ ζην γξαθείν κνπ έλα κεγάιν βηβιίν γηα ηε 

βαξηά βηνκεραλία  ζηελ Διιάδα, δελ ην έγξαςε κ άιηζηα Μεραληθφο 

αιιά ζθέθηνκαη ζηηο  πην δχζθνιεο ζηηγκέο πνηα ήηαλ ε ζπδήηεζε πνπ 

γηλφηαλ ζηνπο Μεραληθνχο.  

Σν δεχηεξν ηψξα,  ζηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. ππάξρνπλ πνιιέο  πιεπξέο,  εγψ ζέισ λα βάισ κφλν κηα.   Σν 

Σ.Δ.Δ. ζα δηεπξχλεη  ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, αλ δελ  δηαιέμεη  ηνλ  

εχθνιν δξφκν, ην λα κνηξάζεη  απηφ πνπ ππάξρεη αιιά θπξίσο λα παίμεη  

ην ξφιν ηνπ λα πξνζηαηεχζεη  ην πην επάισην θνκκάηη  ησλ Μεραληθψλ.  

ήκεξα ην πην επάισην θνκκάηη ησλ Μεραληθψλ είλαη νη  λένη  

Μεραληθνί.   Απηφ είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα, ην Σ.Δ.Δ. ζα παίμεη  ην 

ξφιν ηεο νκπξέιαο ππεξάζπηζεο ησλ ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ ή ζα βάιεη  θαη  άιια εκπφδηα ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε.   

Έηζη  θαη  αιιηψο απηφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα θεξδεζεί ε ίλαη  

ειάρηζην αιιά ην λα εθπέκςεη ζπκβνιηθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φηη  

ην Σ.Δ.Δ. ππεξαζπίδεηαη ηα ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ λέσλ 

Μεραληθψλ, αλνίγεη  ηηο  πφξηεο ηνπ,  πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ πνιχ 

δχζθνιν δξφκν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο ε ίλαη θαζνξηζηηθήο  ζεκαζίαο  

γηα ηε  θπζηνγλσκία ηνπ.  Καη δελ ην ιέσ σο θαζεγεηήο ηνπ 

πνιπηερλείνπ αθξηβψο ζηε δηεπηθάλεηα αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη 

ηνπο Μεραληθνχο.    Έηζη  είλαη ηα πξάγκαηα.  

Απηφ ην θνκκάηη,  ην πην επάισην θνκκάηη ησλ Μεραληθψλ πξέπεη  

λα είλαη ε θχξηα θξνληίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. θ αη  απηφ πξέπεη λα ην δείμεη  

ζηελ πξάμε. Καηά ηα άιια κηα ζεηξά πξάγκαηα έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο  

γηαηί  ηα  πξάγκαηα δηακνξθψλνληαη  κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο  ζέζεηο 

πνπ παίξλνληαη.    

Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε κηαο αθφκα ελδηάκεζεο βαζκίδαο 

απνηειεί  πνιηνξθεηηθφ θινηφ γηα απηφ πνπ νλνκάδνπκε εληαίν πηπρίν 

ησλ Μεραληθψλ, κηιάσ γηα ην παλεπηζηήκην ηεο δπηηθήο Αηηηθήο.   Ή 

αο πνχκε ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη κε ηα Σ.Δ.Η .   Μνπ αξέζεη ε θξάζε 

δηαθξηηνί ξφινη θαη φρη  ππξακίδα θπξίσο γηαηί  απηφ δείρλεη  κηα. . ,  

ππνλνκεχεη ηε ζπδήηεζε εμ αξρήο.   Άζε πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 
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είλαη έηζη.   πνηνο έρεη  επαθή κε ηελ πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

μέξεη  φηη  απηνί νη  ξφινη πνιιέο θνξέο ζα αμηνινγνχληαη  ζηελ θνηλσλία 

δηαθνξεηηθά απφ απηή ηελ πεξίθεκε θνηλσληθή ππξακίδα. Δίλαη ιάζνο 

κηα ζπδήηεζε ρσξίο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηα Σ.Δ.Η . ,  δείρλνπλ 

ηξνκαθηηθή έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη έλαλ ηξφπν 

αληίιεςεο γηα ηα πξάγκαηα γηα ηνπο Μεραληθνχο πνπ δελ είλαη ζσζηφ.  

Άιιν δηαθξηηνί ξφινη θαη άιιν ππξακίδεο,  απηά είλαη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα.  

Απηφ έρεη  κεγάιε ζεκαζία,  αιιά βεβαίσο είλαη θαη  άιιν,  ε 

δηάζπαζε ησλ πηπρίσλ θαη ε εκθάληζε ελφο  πξάγκαηνο 4εηνχο 

θνίηεζεο έηζη εξκαθξφδηην πνπ ζα δνπιεχεη σο πνιηνξθεηηθφο θινηφο 

πξνο φιεο ηηο  θαηεπζχλζεηο.   

Καιή δχλακε, θαιφ αγψλα ζε φινπο καο.  α ο επραξηζηψ πνιχ 

γηα ηελ πξφζθιεζε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα νινθιεξψζνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Κνζκεηφξσλ γ ηαηί  βιέπσ φηη  

ν Κνζκήηνξαο ησλ Ναππεγψλ έρεη  απνρσξήζεη,  κε ηνλ Κνζκήηνξα ηεο  

ΔΜΦΔ, ηνλ θαζεγεηή Παλαγηψηε Φα ξξάθν.  

Κος ΦΑΡΡΑΚΟ:  

αο επραξηζηψ πνιχ. Αμηφη ηκα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  

εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη,  θχξηε  Τπνπξγέ,  θχξηνη  βνπιεπηέο θχξηνη  

πξπηάλεηο ,  θχξηνη  θνζκήηνξεο.   

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε, γηα ηε δπλαηφηεηα λα είκαη 

απηή ηε ζηηγκή καδί ζαο.   Καη πξνζσπηθά θαη εθ κέξνπο ηεο ζρ νιήο,  

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιήο ζέισ λα εθθξάζσ ηηο  ζεξκέο καο επρέο 

πξνο ην Σ.Δ.Δ. λα ηα ρηιηάζεη κε ηελ ειπίδα φηη  θαη ε ζρνιή καο ζα 

θηάζεη ηα ρξφληα ηνπ.   

Δπίζεο ζέισ απφ ςπρήο λα επρεζψ φηη  θαιχηεξν ζηηο  εξγαζίεο  

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηφζν γηα ην Σ.Δ.Δ.,  ην ίδην  ην Δπηκειεηήξην,  φζν 

θαη γηα ηελ ίδ ηα ηε ρψξα καο.   Σψξα, γηα λα κελ ζαο θάσ ην ρξφλν ζαο 

άιιν, ζα ήζεια απιά λα επηθεληξσζψ ζε θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε ζρνιή κνπ, ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ε νπνία είλαη κε βάζε θ αη ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνεδξείνπ,  

ζπδεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζήκεξα,  αλνίγεη  ε θνπβέληα,  ηεο έληαμεο 

ηεο ζην Δπηκειεηήξην.   
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Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ γηα ηξία πξάγκαηα.  Σν πξψην είλαη  

φηη   φιεο νη  ηξνπνπνηήζεηο,  φιεο νη  αιιαγέο  πνπ απνθαζίζηεθαλ ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ.  ην 2007 θαη ην 

2008, έρνπλ φιεο πξαγκαηνπνηεζεί  θαη έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο ζην 

πξφγξακκα ηεο ζρνιήο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009 -2010.  

Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ είλαη φηη  ηνπιάρηζηνλ 

νη  κηζνί δηδάζθνληεο  ηεο ζρνιήο είλαη δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί.   

Πξάγκαηη ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ 

ζηε ΔΜΦΔ γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη  πξνζθέξεη φια ηα βαζηθά 

καζήκαηα καζεκαηηθψλ, θπζηθήο,  ζεσξεηηθήο επηηξέςηε κνπ ηνλ φξν 

κεραληθήο βαζηθήο κεραληθήο ζε φιεο  ηηο  ζρνιέο ηνπ ηδξχκαηνο.   

Υαξαθηεξηζηηθά επεηδή θαλείο  πξέπεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ λα ηα 

βιέπεη ζα ζαο πσ φηη  πεξίπνπ επί κηα δεθαεηία έθαλα 15 ψξεο θαη 

παξαπάλσ ην ρξφλν ρσξίο θακία απφ απηέο  λα είλαη ζηε ΔΜΦΔ.  Έρσ 

δηδάμεη  άπεηξεο ψξεο ειεθ ηξνιφγνπο,  κεραλνιφγνπο,  λαππεγνχο,  

πνιηηηθνχο.  Ννκίδσ ε κφλε ζρνιή πνπ δελ έρσ δηδάμεη  είλαη  ε ζρνιή 

αξρηηεθηφλσλ.  

Άξα ην ζέκα επίζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζεσξψ φηη  έρεη  ιήμεη .   

Σξίην,  λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη  ε ζρνιή ζπλερίδεη  λα πξνζθέξεη παξά 

ηηο  αληίμνεο ζπλζήθεο,  παξά ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ην 

1/3 θαη παξαπάλσ ζηελ ελίζρπζε ελφο ζχγρξνλνπ πξνθίι επηζηήκνλα 

κεραληθνχ.  Οη ειάρηζηεο ζέζεηο πνπ πήξακε ηα ηειεπηαία έλα,  δπν 

ρξφληα πήγαλ θαηεπζείαλ ζε ζέζεηο ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ πνπ σο επί  

ην πιείζηνλ  ζηεξίδνπλ ηα καζήκαηα ηα αληίζηνηρα ησλ πξψησλ εηψλ 

ησλ άιισλ ζρνιψλ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ ’17 απνθάζηζε ε ζρνιή νη  επφκελεο ζέζεηο  πνπ 

ζα έξζνπλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηηο  αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη κε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα κάιινλ,  επηηξέςηε κνπ, ηε λ 

νηθνλνκία θαη ην δ ίθαην,  θαη επίζεο ζηνλ ηνκέα κεραληθήο πνπ έρεη  ε 

ζρνιή ζε θάπνην ζχγρξνλν αληηθείκελν κεραληθήο φπσο είλαη ε 

βηνκεραληθή.  

ια απηά γηα ηε ζρνιή. Δπίζεο επεηδή αθνχζηεθαλ  θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί ίζσο λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα απνξία ζ ηα κέιε 

ηεο  Αληηπξνζσπείαο.  Σν ζέκα ην αλ ε ΔΜΦΔ, κάιινλ ην ζέκα ηεο  

ζηάζεο ηνπ ηδξχκαηνο θαηά πφζν ε ΔΜΦΔ πξέπεη λα εληαρζεί  ζην 

Σ.Δ.Δ. θαη κε πνηνλ ηξφπν έρεη  ιπζεί  απφ ην 2009 κε νκφθσλε 



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

60 

απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηφηε φπσο θαη αληηζηνίρσλ επηηξνπψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ φιεο νη  ζρνιέο πνπ εθπξνζσπνχληαλ φιεο νη  ζρνιέο,  απηή 

είλαη ε εηζήγεζε απφ ην Πνιπηερλείν,  φηη  πξέπεη ν η  απφθνηηνη  ηεο  

ζρνιήο λα εληαρζνχλ ζην Σ.Δ.Δ. ζε κηα λέα εηδηθφηεηα.  

Απφ φηη  αληηιακβάλνκαη ζήκεξα ή ηέινο πάλησλ άκεζα ζπδεηάκε 

ηελ έλαξμε θάπνησλ ζπλνκηιηψλ θαη θάπνησλ δηαβνπιεχζεσλ  πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα. Τπάξρνπλ εηδηθφηεηεο φπνπ ε ΔΜΦΔ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη λέεο εηδ ηθφηεηεο φπνπ κπνξεί πξαγκαηηθά νη  απφθνηηνί ηνπο 

λα εληαρζνχλ.   

Γηα παξάδεηγκα, εγψ απιά ζα πσ έλα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε ην 

θξαηάηε,  έλαο Μεραληθφο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά δειαδή 

έλαο Μεραληθφο ζηαηηζηηθφο.   Απφ πνηα ζρνιή ζα βγεη;   

Απηά ελ νιίγνηο,  δελ ζέισ λα πάξσ άιιν απφ ην ρξφλν ζαο.  αο 

επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ 

κνπ δψζαηε λα απεπζπλζψ έηζη ζε έλα θνηλφ πην επξχ απφ φηη  ζπλήζσο 

έμσ απφ ηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη λα επρεζψ 

ζε φινπο θαιή ζπλέρεηα θαη θαιή δχλακε.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε Κνζκήηνξα.   Γελ ζα ζαο δηαβάζσ ην θείκελν πνπ 

κνπ έζηεηιε ν ηέσο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ν Γηάλλεο ν  Αιαβάλνο,  ζα 

αλαξηεζεί καδί  κε φια ηα πιηθά ηεο  ζπδήηεζεο ηεο εθδήισζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Έρνπκε δπν παξφληεο πξψελ πξνέδξνπο ηεο Αληηπξνζσπείαο,  ηνλ 

Θφδσξν ηνλ Βνπδηθιάξε θαη ηνλ Γηάλλε ηνλ Κπξηαθφπν πιν.   Δάλ 

ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη αθνινχζσο πεξηκέλεη  ν  Τπνπξγφο ηηο  

εξσηήζεηο ησλ παξφλησλ.  

Μελ ζέζεηε ζέκα δηαδηθαζίαο  ηψξα, ζαο παξαθαιψ.  Κχξηε  

Μήηξνπ,  ζέηεηε έλα ζέκα.  Παξαθαιψ πνιχ λα πξνρσξήζνπκε.   

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Έλα εξψηεκα λα ζαο θάλσ. Απιψο ζηα  πιαίζηα απηήο ηεο εθδήισζεο 

πιένλ ζα κπνξνχκε κεηά έζησ νη εθπξφζσπνη ησλ παξαηάμεσλ λα 

θάλνπλ κηα πεληάιεπηε ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κνηηάμηε,  απηφ ζα ην ζπδεηήζνπκε ακέζσο κεηά.  Δπίζεο ζα ήζεια 

επεηδή 11:20 φπσο γλσξίδεηε,  παξαθαιψ κπ νξείηε λα κε αθνχζεηε;   
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11:20 αλ ζπκφζαζηε πήξα ηνλ θαηάινγν κε ηηο  ππνγξαθέο ψζηε λα κελ 

πξνθχςεη ζέκα απαξηίαο ζηε ζπλέρεηα.  Ο θαηάινγνο απηφο είρε 79 

ππνγξαθέο.   

Απηή ηε ζηηγκή απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη παξφληεο  θαη δελ 

έρνπλ ππνγξάςεη  πξνθεηκέλνπ λα  πάξνπλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,  

δεηνχλ λα ππνγξάςνπλ νη  εμήο  11.   Κισληδάθεο,  ακδάλεο,  

ηντκελίδεο,  Σζακαληάλεο,  Οηθνλφκνπ, Αλαγλψζηνπ, Κξίνπ,  Μαθλέα,  

Καληψξεο,  Μπνπδίλεο θαη Βαθφλδηνο θαη ν Μπάθηληαο.   

Με ην ζθεπηηθφ φηη  ζέινπλ λα πάξνπλ ηα έμνδα κεηαθίλεζ εο.   

Λνηπφλ,  ζαο ην δειψλσ φηη  εγψ πήξα πίζσ ηε ιίζηα ησλ ππνγξαθψλ 

θαη θαιψ ηνλ Θφδσξν ηνλ Βνπδηθιάξε ζην βήκα.  

Κος  ……….:  

Κπξία Πξφεδξε,  επ΄ απηνχ ζα κπνξνχζα λα έρσ ην ιφγν;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  δελ έρεη  θαλείο  ην ιφγν.   Ο Θφδσξνο ν Βνπδηθιάξεο.  

Κος ………:  

Κπξία Πξφεδξε,  επ΄ απηνχ ζα κπνξνχζα λα έρσ ην ιφγν κεηά 

ηνπιάρηζηνλ;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θφδσξε,  έρεηο  ην ιφγν.   

Κος ΒΟΤΓΗΚΛΑΡΖ:  

Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.   Να πσ δπν ιέμεηο .  Ίζσο είκαη,  κε ιέλε 

Θφδσξν Βνπδηθιάξε, είκαη ζπληαμηνχρνο ήδε, ίζσο είκαη ην κέινο  κε 

ην κηθξφηεξν αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. απηή ηε ζηηγκή εδψ ζηελ 

αίζνπζα, 7.083.   

Γελ είρα εηδνπνηεζεί  φηη  ζα κνπ δνζεί  ν ιφγνο θαη έηζη δελ είκαη  

πξνεηνηκαζκέλνο θαη επηπρψο πνπ δελ είκαη πξνεηνηκαζκέλνο γηαηί  ηα 

ζέκαηα ήηαλ πνιιά θαη ζα κπνξνχζα λα κη ιήζσ ζε πνιιά απφ απηά.  

έβνκαη  φκσο ηελ θνχξαζε ηνπ αθξναηεξίνπ θαη έηζη ζα 

πεξηνξηζηψ κφλν ζε έλα.  Καη απηφ ην έλα είλαη  ην ΣΜΔΓΔ. Γηα λα 

ππεξαζπηζηψ ηηο  γεληέο κνπ θαη ηε δηθή κνπ θαη ηηο  παιηφηεξεο απφ 

εκέλα, ζα ζπκίζσ φηη  ην ΣΜΔΓΔ έγηλε έλα ηακείν,  ην θαιχηεξν 

ηακείν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε κέηξα ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο πνπ 

πξνεηνηκάδεηαη λα ζπληαμηνδνηήζεη αλζξψπνπο θαη ην νπνίν εδψ θαη  

πνιιά ρξφληα άξρηζε λα ιεζηεχεηαη απφ ην θξάηνο ηφζν ζην ηακείν 

ηνπ φζν θαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ.  
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Γελ κηιάσ γηα ηελ  ηειεπηαία ή ηηο  ηειεπηαίεο θπβεξλήζεηο,  ε 

ιεζηεία απηή έρεη  αξρίζεη  εδψ θαη πνιχ θαηξφ αιιά ηψξα ζπλερίδεηαη  

θαη θαηά θάπνην ηξφπν νινθιεξψλεηαη.    

Θα ήζεια, θπξία Πξφεδξε,  λα ζπκίζσ φηη  φινη νη  ελ  ελεξγεία 

Μεραληθνί είλαη ππνςήθηνη  ζπληαμηνχρνη.   Σν μέξε ηε εζείο  θαιχηεξα 

απφ εκέλα φηη  ππάξρεη  έλα πιήζνο λέσλ ζπλαδέιθσλ νη  νπνίνη  δελ 

πάλε λα πάξνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην Σ.Δ.Δ. 

επεηδή δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ην ΣΜΔΓΔ θαη δελ κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ ην ΣΜΔΓΔ δηφηη  δελ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ, δελ  έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δνπιέςνπλ.  

Απηφ ινηπφλ ην νπνίν εγψ δεηάσ απφ ην Σερληθφ επηκειεηήξην 

θαη ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ είλαη λα επηιεθζεί φισλ απηψλ ησλ 

ζεκάησλ ηζρπξηδφκελνο φηη  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην δελ  

ππεξαζπίζηεθε επαξθψο ην ΣΜΔΓΔ, δελ ακχλζεθε ελα ληίνλ ηεο 

ιεζηείαο ηφζνλ ηνπ ηακείνπ φζν θαη ηεο πεξηνπζίαο.  

Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε ζπλάδειθε.  Ο Γηάλλεο ν Κπξηαθφπνπινο.   

Κος ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ:  

Δπραξηζηψ, θπξία  Πξφεδξε.  Αμηφηηκε θαη αγαπεηέ θχξηε Τπνπξγέ,  

θχξηνη  πξπηάλε ηο ,  θχξηνη  θνζκήηνξεο,  αγαπεηέ Πξφεδξε ηεο 

Γηνηθνχζαο,  θπξία Πξφεδξε,  είρα ηε ραξά λα αθνχζσ ηηο  ηνπνζεηήζεηο 

ησλ εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ πξπηάλεσλ θαη θνζκεηφξσλ θαη 

πξνεμάρνληνο ηνπ θπξίνπ ππνπξγνχ ηελ νκηιία θαη ηνπ Πξνέδξνπ καο 

ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζπλνςίζ σ ηη  εγψ θαηάιαβα.  

ηη ην Σ.Δ.Δ.  νθείιεη  λα έρεη  πξσηνπφξν ξφιν ζε επηζηεκνληθά 

θαη ηερληθά ζέκαηα, λα έρεη  απνθαζηζηηθφ ιφγν θαη ξφιν ζηηο  εμειίμεηο  

ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηερληθήο παηδείαο,  λα 

έρεη  θαζνξηζηηθφ ιφγν θαη ξφιν ζηελ απνλ νκή ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ απνλνκή ησλ αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ.  

Καη εθηφο ηνχηνπ λα απνηειεί  ηε γέθπξα ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αγνξάο γηα φιεο ηηο  βαζκίδεο ησλ 

ηερληθψλ επαγγεικάησλ.  Γηα  λα γίλνπλ φια απηά θαη λα κπνξεί λα ηα 

ππεξεηήζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην νθείιεη  λα είλαη αλεμάξηεην,  λα 
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είλαη απηνδηνίθεην θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα είλαη νηθνλνκηθά 

απηνηειέο.  

Καη ν λπλ  Τπνπξγφο θαη ν λπλ Πξφεδξνο λνκίδσ φηη  

θαηαιαβαίλνπλ πάξα πνιχ θαιά ηη  ζεκαίλεη  ην ηειεπηαίν δηφηη  θαη 

ζηνπο δχν έηπρε κνίξα θαθή λα αλαιάβνπλ ηηο  ηχρεο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε κηα 

πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ έηζη θαη αιιηψο ηε βηψλεη θαη 

ν ηειεπηαίνο Έιιελαο πνιίηεο ζην πεηζί ηνπ.  

Ο ζπλάδειθνο θχξηνο Τπνπξγφο ζηελ νκηιία ηνπ αλέθεξε θάπνηα 

ζέκαηα θαη  ζηηο  παξεκβάζεηο  πνπ έρεη  θάλεη ,  αλάκεζα ζηα νπνία θαη 

ην 6 ηνηο  ρηιίνηο  θαη ηα κεηξψα. Δίλαη ζηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, ε ίλαη 

αλάζεο αιιά επεηδή  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην είλαη  Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη φινη ζε απηή ηελ αίζνπζα ζπλνκνινγνχκε γηα 

ην ξφιν πνπ νθείιεη  λα έρεη ,  ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη άιια πην 

ηνικεξά βήκαηα πνπ είκαη βέβαηνο φηη  ζα γίλνπλ.   

Απηφ θαίλεηαη θαη  απφ ηελ παξνπζία κέρξη πξηλ απφ ιίγν ηνπ 

αμηφηηκνπ Πξνέδξνπ ηνπ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ν νπνίνο δελ παξέκεηλε 

ζηα ηππηθά, έθαηζε αξθεηή ψξα θαη άθνπζε πνιιά ζέκαηα, θαη βέβαηα 

θπξία Πξφεδξε απηφ επηβεβαηψλεη θαη ηε ζεηηθή αίζζεζε πνπ είρα 

φηαλ έιαβα ηελ πξφζθιεζή ζαο θαη  πνπ θαηέιεμε λα είλαη ζεηηθφ ην 

απνηέιεζκα κε αθήλνληαο πεξηζψξηα παξαλφεζεο γηα ην ηη  ζπκβαίλ εη  

ζήκεξα εδψ.  

ήκεξα εδψ έρνπκε ηελ επθαηξία πξαγκαηηθά κε παλεγπξηθφ 

ηξφπν λα μεθηλήζνπκε έλαλ νπζηαζηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζε φια ηα 

κέιε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  ζηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα κε 

αλνηρηέο ζπλειεχζεηο,  ζε αλνηρηή γξακκή κε ηα πνιπηερλεία γηα  φια 

ηα ζέκαηα, λα σξηκάζνπλ.  

εκείσζα ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο φηη  εάλ 

ηειηθά απηφ πνπ δεκηνπξγεί  ηελ πνιχ κεγάιε έληαζε είλαη ην ζέκα 

εθινγήο νξγάλσλ αο ην αθήζνπκε πξνο ην παξφλ ζηελ άθξε ψζηε λα 

κείλεη  ηειεπηαίν,  αιιά είλαη απηφ ζπλάδει θνη;   Δπηηξέςηε κνπ εγψ λα 

πσ πσο φρη .  Γηφηη  αλ ζπκθσλήζνπκε ζηα πξνεγνχκελα γηα ηελ 

απηνηέιεηά καο,  γηα ηελ αλεμαξηεζία καο,  φηη  δελ ζα είκαζηε 

θεξέθσλα, φηη  δελ ζα έρνπκε εμαξηήζεηο,  ηφηε ζα βξνχκε θαη ηηο  

δηαδηθαζίεο εθείλεο απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αξρνκέλεο κέρξη ηε 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηη ;    
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Σν θχξνο θαη ην ζεβαζκφ. Πνηνο ζα καο δηαζθαιίζεη  ην θχξνο;   

Μα θπζηθά κφλν ηα κέιε καο,  θαλέλαο άιινο.   Κακία δηάηαμε ζε 

θαλέλα λνκνζέηεκα. Δάλ δελ αλνίμεη  η ηο  πφξη εο  ηνπ μαλά ην 

Δπηκειεηήξην θαη λα γίλεη  έλαο ρψξνο δειεαζηηθφο γηα δνπιεηά θαη 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ απφ ηα ηφζν ιακπεξά κπαιά πνπ βγάδνπλ νη  

ζπλάδειθνη θαζεγεηέο απφ ηα πνιπηερλεία δελ πξφθεηηαη νχηε θχξνο 

νχηε ζεβαζκφ λα έρεη  νχηε πξνο ηελ πνιηηεία,  νχηε π ξνο ηελ θνηλσλία.  

Καη γηα πείηε κνπ αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  είηε ε ίλαη ππνρξεσηηθή 

είηε φρη  ε γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη είηε ε ίλαη δεζκεπηηθή είηε φρη  έλαο 

θνξέαο ζαλ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ πξνο ην παξφλ εθπξνζσπεί  

120.000 δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο,  γίλνληαη  θνπβέληεο κε πνιιέο 

ελζηάζεηο θαη εγψ ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα, πνιινί έβαιαλ ην ζέκα,  

απφιπηα αθελφο κε ηνλ  Τπνπξγφ πνπ κίιεζε γηα ηελ ππξακίδα ηελ 

αλάπνδε θαη  κε ηνλ ζπλάδειθν Κνζκήηνξα ηεο  ρνιήο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ πνπ έβαιε μεθάζαξα ην ζέκα ζε ζρέζε κε η νπο απνθνίηνπο 

ησλ Σ.Δ.Η . ,  θαη άιινη ζπλάδειθνη  ην έβαιαλ, θαη  ην ηη  ζα ζεκάλεη απηφ  

ζην κέιινλ.  

Χξαία,  ήηαλ πάληα κηα επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ φηη  εάλ θαηαιήμνπκε φηη  δελ  ρξεηαδφκαζηε δηαθξηηνχο 

ξφινπο ζε κηα μεθάζαξε ηερληθή ππξακίδα αλάιεςεο επζπλψλ ηφηε δελ 

ρξεηαδφκαζηε ελδηάκεζεο βαζκίδεο ,  ζπλεπψο ρξεηαδφκαζηε κφλν 

πνιπηερλεία.  

Κάηη ηέηνην δπζηπρψο παξαπνηεκέλν πάεη λα γίλεη  κε ηελ ίδξπζε 

ηεο δπηηθήο Αηηηθήο.  Απηφ ζέιακε;  Καη ηειηθά ηα έξγα ζα γίλνληαη κε 

θαπεηάληνπο θαη κνχηζνπο;  Ή φπσο άιινο ζπλάδειθνο,  ζπγρσξείζηε 

κε κνπ δηαθεχγεη  ε ζεηξά πνηνο ην αλέθεξε η η ,  είπε ζα πάκε ζε ζρνιέο  

δηεηνχο θνίηεζεο πνπ θαη απηνί θάπνηα ζηηγκή ζα ζέινπλ λα γίλνπλ 

ηεηξαεηνχο,  πεληαεηνχο θαη νχησ ην θάζε εμήο.  

Καη εδψ ην θελφ πνπ είρε αθήζεη ην Σερ ληθφ Δπηκειεηήξην ήηαλ 

πνιχ κεγάιν. Με ηε βνήζεηα θαη ησλ αθαδεκατθψλ καο λνκίδσ φηη  

ήξζε ε ψξα λα ην θαιχςνπκε φπσο θαη πνιχ ζσζηά ην έζεζε ν θχξηνο 

Πξχηαλεο ηνπ Μεηζνβίνπ,  απηή ηελ αηνλία πνπ έρεη  δείμεη  ζην 

βεκαηηζκφ ηνπ είλαη θαηξφο λα ηελ αθήζεη πίζσ θαη λα πάεη κε 

απνθαζηζηηθά βήκαηα κπξνζηά.  

Δίλαη φια ηφζν ηξαγηθά θαη ηειηθά αμίδεη  λα δηεθδηθνχκε ην ξφιν 

επί ηεο νπζίαο ελφο θνηλσληθνχ θνξέα κε θαζνξηζηηθή άπνςε θαη ιφγν 
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πνπ πξνζηαηεχεη  θαηαξράο ηελ θνηλσλία  θαη ζε ζπλέρεηα ηα κέιε πνπ 

εθπξνζσπνχκε;  

πλάδειθνη,  παξά ηε κηδέξηα πνπ γεληθά πιαλάηαη ζα ζαο πσ λαη. 

Ζ θπξία ζπλάδειθνο Πξφεδξνο έθαλε κηα πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. Δγψ ζα κείλσ ζηα πην ηειεπηαία.  Ση έθαλε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην γηα απηή ηε ρψξα,  γηα απηνχο ηνπο  πνιίηεο ηα ηειεπηαία  

15, 20 ρξφληα.  

Έθαλε πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα.  Καηά ηελ άπνςή κνπ ηξία.  

Έρεη θάλεη  πνιιά αιιά ηα πην ζεκαληηθά.  Πξψηνλ,  φηαλ γηλφηαλ πνιχ 

κεγάιε θνπβέληα γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ήηαλ ν θνξέαο πνπ κπήθε 

κπξνζηά κε ηηο  δηαδηθαζίεο σο φθεηιε θαη ζε αλνηρηφ ζπ λέδξην ζηε 

Ρφδν αλ ζπκάκαη θαιά θπξία Πξφεδξε θαη ζηε γελέηεηξά ζαο θαηέιεμε 

ζε έλα κεγάιν φρη .   Κάηη πνπ πνιιέο άιιεο ρψξεο ρξεηάζηεθαλ λα 

δήζνπλ ηξαγηθά δπζηπρήκαηα γ ηα λα έξζεη  ε γεξκαληθή Βνπιή 

παξαδείγκαηνο ράξε λα αθπξψζεη ηελ απφθαζε πνπ είρε πάξεη γηα 

αχμεζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη  φρη  κφλν λα ηελ αθπξψζεη  αιιά 

λα πάξεη λέα απφθαζε ψζηε λα απαιιαρζεί  πιήξσο ε ρψξα απφ ηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα.  

Έθαλε ηίπνηε άιιν;  Βεβαίσο.   Σηο  θαιέο επνρέο ήηαλ ν θνξέαο 

πνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο έβαιε κπξ νζηά ην πξφγξακκα 

ΔΠΑΝΣΗΚ.  Γηα εκέλα πάξα πνιχ ζνβαξφ πξφγξακκα κε επηθεθαιήο ηη  

λα πεη  θαλείο  γηα ηνλ αμηνζέβαζην δάζθαιφ καο ην Θενδφζε ηνλ Σάζην 

πνπ ηη  κίιεζε;  Μίιεζε γηα ηελ ηξσηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ,  

άξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ απηήο ηεο  ρψξαο.   

Καη αθφκε πξηλ απφ έλα κήλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ βηψλνπλ 

νη  Έιιελεο πνιίηεο έθαλε αθφκα έλα βήκα απνδερφκελνη ζην ζχλνιφ 

ηεο ςήθηζκα πνπ είρα ηελ ηηκή εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο ησλ 

Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ λα θαηαζέζσ γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

θαηψηαηεο ηηκήο γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο αθηλήησλ.  Έλα ζέκα πνπ 

ηαιαλίδεη  ηελ ειιεληθή θνηλσλία,  πνπ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ππεξςεθίζηεθε θαη θάπνηνη  ζπλάδειθνη πνπ δελ ην ππεξςήθηζαλ,  δελ 

ην ππεξςήθηζαλ δηφηη  ζεσξνχλ θαη έρνπλ ηελ άπνςε φηη  πξέπεη λα 

γίλεη  πξψηα κηα ζπλνιηθή αιιαγή ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

γίγλεζζαη φπνπ ζε απηφ ην γίγλεζζαη θαη΄ απηνχο δελ  ζα ππάξρνπλ 

ηέηνηα ζέκαηα. Καη  βέβαηα είλαη πνιχ ζεβαζηφ.  
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Άξα παξά ηηο  δπζθνιίεο  ην Σ.Δ.Δ.  ππάξρεη,  έρεη  πξνβιήκαηα 

αλακθηζβήηεηα.  ην ρέξη καο ε ίλαη  κε αλνηρηφ,  νπζηαζηηθφ δηάινγν 

θξαηψληαο ηηο  ζέζεηο καο αιιά θξαηψληαο θαη  αλνηρηά ηα απηηά καο 

ζηηο  ζέζεηο θαη ηηο  απφςεηο ησλ ππνινίπσλ λα βξνχκε ηε ρξπζή θνηλή 

ηνκή θαη γηα εκάο θαη γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία.  

Καιή επηηπρία ζηνλ δηάινγν θαη έρσ ηελ ειπίδα φηη  απηή ε 

Αληηπξνζσπεία ζα θαηαθέξεη λα πάξεη απνθάζεηο  πνπ ζην παξειζφλ 

δελ θαηνξζψζακε λα πάξνπκε.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Έρεη νινθιεξσζεί  ν θχθινο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ. Θα 

παξαθαιέζσ εθ ησλ παξφλησλ φζνη ζέινπλ πνιχ ζχληνκα ην  ιφγν θαη  

ν Τπνπξγφο παξακέλεη  πξνθεηκέλνπ λα δεπηεξνινγήζεη  δίλνληαο,  εδψ 

είλαη κπαηλνβγαίλεη ,  κε ε ηδνπνίεζε φηη  παξακέλεη .  

Λνηπφλ,  ζα παξαθαιέζσ λα είκαζηε ζχληνκνη γηαηί  έρεη  πνιχ 

ελδηαθέξνλ λα αθνχζνπκε θαη ηε δεπηεξνινγία ζηηο  απαληήζεηο πνπ ζα 

δεηεζνχλ.   

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ν Νίθνο ν Μήιεο έρεη  ην ιφγν.   Καη 

ζεθψζηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα κπνξψ λα θαηαγξάςσ θαηάινγν 

νκηιεηψλ.  Πείηε ην φλνκά ζαο απφ ηελ πηέξπγα απηή γηα λα κελ 

μεράζσ.  

Κος ………..:  

Κπξία Πξφεδξε,  ην ζέκα ην νπνίν ηέζεθε πξηλ ζα ην ζπδ εηήζνπκε κεηά 

ή ηψξα;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  δελ ην ζπδεηάκε.  Εεηήζηε ην ιφγν θαη ηνλ παίξλεηε.  Παξαθαιψ, 

απφ απηή ηελ πηέξπγα πνηνο ζέιεη  ην ιφγν;  Καλείο.  Απφ απηήλ ηελ 

πηέξπγα.  Ο ζπλάδειθνο Γεκεηξηάδεο,  ν ζπλάδειθνο Κξεκαιήο,  ν 

ζπλάδειθνο Γεσξγάθεο .  

 Βέβαηα θχξηνη  ζπλάδειθνη πξέπεη  λα ζαο πσ, ν ζπλάδειθνο 

Μήηξνπ,  ν ζπλάδειθνο Αλδξεδάθεο,  ν ζπλάδειθνο Γηαλλαδάθεο,  

Βακβνπξέιιεο,  Κακαξηψηεο.   Ναη,  ζα παξαθαιέζσ λα είζηε ζχληνκνη  

γηαηί  ζέινπκε λα αθνχζνπκε θαη ηε δεπηεξνινγία ηνπ ππνπξγνχ.  

Ο ζπλάδειθνο Γηαλλφπνπινο,  Παπαγηαλλίδεο.   Θα παξαθαιέζσ 

φρη παξαπάλσ απφ ηξίιεπηεο νκηιίεο .  Ο ζπλάδειθνο Κνηζακπαζάθεο 
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θαη βεβαίσο ζα δεπηεξνινγήζεη  ν Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη εγψ κεηά 

ηνλ Τπνπξγφ.  

Θα παξαθαιέζσ φρη πεξηζζφηεξν απφ ηξία ιεπηά.  Γελ ζε είδα,  

ζπγλψκε.  Σνλ Μαλζνχξ ηνλ είδα,  ηνλ Εαραξφπνπιν. Βέβαηα 

ζπλάδειθνη γλσξίδνληαο φηη  νη  πεξηζζφηεξνη πνπ δεηάηε ην ιφγν δελ  

έρεηε ππνγξάςεη λα ζαο πσ φηη  αλ ππνγξάθαηε ζα ππήξρε απαξηία.  

Απηφ σο αλέθδνην.  

Ο ζπλάδειθνο Αληηπξφεδξνο έρεη  ην ιφγν.    

Γελ ζα γίλνπλ εξσηήζεηο,  ην δ ηεπθξίληζα πξηλ.  ηηο  ζχληνκεο  

ηνπνζεηήζεηο ζαο παξαθαιψ λα κελ θξαηήζνπλ πνιχ, ζα 

ζπκπεξηιάβεηε θάπνηα εξσηήκαηα.   Ξέξνπλ ηη  ζα θάλνπλ.   

Έρεη ην ιφγν ν Αληηπξφεδξνο.   

Κος ΜΖΛΖ:  

Δπραξηζηψ ηνλ θ.  Μήηξνπ γηα ηελ πάζα. Καηαξρήλ θχξηε  Τπνπξγέ,  

πξψελ Πξφεδξε ηνπ Σ.Δ.Δ.,  αγαπεηνί ζπλάδειθνη πξαγκαηηθά είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα αλνίμεη  απηή ηε δηαδηθαζία 

έζησ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη παξά ηα φζα δηαπηζηψζακε μαλά 

ζήκεξα ην πξσί ζε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα.  

Απιψο λα πσ φηη  κε 89 παξφληεο θαη ά ιινπο 12 πνπ δήισζαλ 

εθπξφζεζκα φηη  ζέινπλ λα είλαη παξφληεο θαη θάπνηνπο ην πξσί πνπ 

λαη κελ ζπδεηνχζαλ αιιά δελ κεηξνχληαλ ζηελ απαξηία θαη δελ μέξσ 

θαη αλ είρε  κηιήζεη θαη θάπνηνο θαη  κεηξήζεθε ζηελ απαξηία ή φρη ,  

φπσο αληηιακβάλεζζε ππάξρεη απαξηία αιι ά ην δήηεκα δελ είλαη 

Σερληθφ νχηε αξηζκεηηθφ,  ην δήηεκα είλαη βαζηά νπζηαζηηθφ θαη 

πνιηηηθφ.  Αθνξά ην ίδην ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην,  ην θχξνο ηνπ,  ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ,  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδηαιέγνληαη  

ή ζπδεηνχλ ή ζπλεξγάδνληαη νη  παξαηά μεηο .  

Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη  κε ηε ζχγθιηζε ηεο  ησξηλήο 

Αληηπξνζσπείαο είραλ πξνδηαγξαθεί θαη νη  ρξφλνη θαη ν  ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζα γίλεη  απηφο ν δηάινγνο θαη απηή ε θνπβέληα.   Σν αλ απηφ 

μέθπγε ρξνληθά θαη φρη  κφλν,  μέθπγε θαη πνηνηηθά λνκίδσ φηη  ε ίλα η  

επζχλε φισλ φζσλ ζπκκεηείραλ θαη φισλ φζσλ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έσο ζήκεξα δηαδηθαζία.  

Δχρνκαη θαη παίξλσ σο παξάδεηγκα ηελ θαηαθιείδα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ Γηάλλε ηνπ Κπξηαθφπνπινπ, εχρνκαη ζε απηή ηε 

ζεηεία ηνπιάρηζηνλ λα βάινπκε δπν,  ηξία ιηζαξάθηα παξα πάλσ γηαηί  
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πξαγκαηηθά ην η η  ζπκβαίλεη  έμσ απφ απηή ηελ αίζνπζα είλαη  

ελδερνκέλσο πνιχ πην ζεκαληηθφ αιιά αλ ην ίδην  ην Σ.Δ.Δ. δελ 

κπνξέζεη λα ζπλδπάζεη δπν ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία,  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ην λα κεηνπζηψλεη 

ζε κηα κνξθή γλήζηαο αληηπξνζψπεπζεο ηεο ζέιεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπ Σ.Δ.Δ.  ηφηε πξαγκαηηθά δελ έρεη  θαλέλα ιφγν χπαξμεο 

ηνπιάρηζηνλ σο καδηθφο θνξέαο ησλ Μεραληθψλ.  Θα κπνξνχζε λα έρεη  

ιφγν χπαξμεο γηα άιια πξάγκαηα αιιά φρη  ππφ απηή ηελ ηδηφηεηα.  

Δγψ ζέισ ζην Υξήζην λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο  φρη  ζαλ 

Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. γηαηί  ε δηαδηθαζία θαλνληθά είλαη ξσηάκε ηνλ 

Πξφεδξν, απιψο ζε φζα αλέθεξε θαη επεηδή δελ πξέπεη λα είκαζηε 

κεδεληζηέο ζα μεθηλήζσ κε θάπνηα ζεηηθά,  απιψο έρσ θαη θάπνηεο 

απνξίεο επεηδή αθξηβψο έρνπκε λα ηα πνχκε ηξία ρξφληα δεκφζηα 

κπνξεί θαη ηδησηηθά.  

Καηαξρήλ θάηη  ζεηηθφ ην νπνίν δπζηπρψο γηα ηηο  παιηέο γεληέο 

Μεραληθψλ ήηαλ κηα θαηάθηεζε.  Γπζηπρψο ππφ ηηο  παξνχζεο 

δπζκελείο  νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο  είλαη θαηάθηεζε ζήκεξα ε 

απνζχλδεζε ηεο  ηδηφηεηαο ηνπ κεραληθνχ απφ ηελ αζθάιηζε. 

Γπζηπρψο θαηαληήζακε λα ιέκε φηη  είλαη ζεηηθφ ε απνζχλδεζε ηεο  

ηδηφηεηαο ηνπ κεραληθνχ απφ ηελ αζθάιηζε.  

Έγηλε απηφ,  ήηαλ αίηεκα ηεο ησξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη απιψο λα ζαο αλαθέξσ απφ έλα Πεξηθεξεηαθφ ηκ ήκα πνπ 

κνπ είπαλ,  λνκίδσ δπηηθή Μαθεδνλία,  δελ ζπκάκαη ηψξα, απφ 6 ή 5 

ζπλαδέιθνπο νη  νπνίνη  θαηέζεηαλ ηα ραξηηά ηνπο γηα  λα πάξνπλ ηελ 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ ηειεπηαία εμεηαζηηθή δηαδηθαζία 

θαηέζεζαλ ηα ραξηηά ηνπο κε αηηήζεηο  31 ζπλάδειθνη.   

κσο δελ πξέπεη κφλν ππ΄ απηή ηελ έλλνηα λα αληηκεησπίδνπλ 

θαη λα πξνζπαζνχλ λα πξνδηαγξάςνπλ ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ.  Ο ξφινο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. δελ είλαη απιψο λα εληζρχεηαη αξηζκεηηθά κε κέιε,  ν  ξφινο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη λα κπνξεί λα ππεξαζπίδεηαη ην θαιψο ελλννχκελν 

ζπκθέξνλ ηνπ θιάδνπ γηαηί  έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ην 

Δπηκειεηήξην,  λα  ζπλδηαιέγεηαη  θαη λα ζπλαπνθαζίδεη  κε ηελ 

νξγαλσκέλε πνιηηεία γηαηί  είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ θξάηνπο 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα έρεη  θαη έλα,  πνιχ ζσζηά εηπψζεθε,  λα κπνξεί  

λα αθήλεη  έλα θνηλσληθφ απνηχπσκα. ρη νηθνλνκηθφ,  έλα θνηλσληθφ 

απνηχπσκα.  
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Θέισ φκσο πξαγκαηηθά λα ξσηήζσ επεηδή έπηαζα ην θνκκάηη ηεο 

αζθάιηζεο.   Μηιάκε γηα αλαινγηθέο εηζθνξέο,  ζσζηά, πξνζσπηθά 

ζπκθσλψ. Σν ιέγακε δηαρξνληθά, ην ιέγακε θαη  πξηλ γίλνπλ.  Αιιά 

ζπγλψκε, Τπνπξγέ,  αλαινγηθέο εηζθνξέο ζην 38%;  Αλαινγηθέο 

εηζθνξέο πνπ δελ  εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκα;  Ση ζψεη αλαινγηθέο 

εηζθνξέο είλαη απηέο;   Αθφκε θαη νη  ζεκεξηλέο θαη ην πφζν έρνπλ 

επηβαξχλεη ηνπο  ζπλαδέιθνπο ην γλσξίδεηε θαη ην γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

απφ φινπο καο.   

Γελ κπνξεί,  ζπλάδειθνη,  ηελ ίδηα ψξα πνπ επηθξαηεί  ζην 

δεκφζην δηάινγν θαη ζηελ αηδέληα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε,  

ζα πσ έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο απφ ηηο  

ηξάπεδεο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο ηακείσλ γηα λα ηνπο  

δηεπθνιχλεη απφ φηη  αληηιακβάλνκαη,  εγψ πξνζπαζψ λα ην δσ ζεηηθά.  

Γελ κπνξεί λα θπξηαξρεί  απηή ηε ζηηγκή κηα ηέηνηα αηδέληα ζην 

δεκφζην δηάινγν θαη λα κελ,  γηαηί  ππάξρεη  σο γεγνλφο θαη σο 

πξφηαζε, θαη λα κελ θνηηάκε λα δνχκε εκείο  νη  Μεραληθνί κεηά ηνπ 

νίθνπ καο θαη κε ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο λα δνχκε ηη  κπνξνχκε λα θάλνπκε.  Καη λα 

ππάξρνπλ θαη αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη απφ ηελ πνιηηεία,  φρη  

εμαγγειίεο,  πξσηνβνπιίεο ζε ζπλεξγαζία βέβαηα θαη κε ηε δηνίθεζε 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  

Ζ πξνζπάζεηα ε δηθή καο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. απηφ αθξηβψο ην απνηχπσκα 

πξνζπαζεί λα δψζεη.  Καηαζέζακε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο νη  νπνίεο 

επεηδή έγηλαλ δεκφζηα γλσζηέο εδψ θαη αξθεηνχο κήλεο κέζα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ.,  ελδερνκέλσο δεκηνχξγεζαλ θάπνηεο 

παξεμεγήζεηο.   Κάπνηνη  απνκφλσζαλ κφλν ηηο  πξνηάζεηο πνπ 

θαηαζέζακε γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,  θαη ην ιέσ απηφ επεηδή 

πήξακε αλαηξνθνδφηεζε απφ ζρνιηαζκνχο πνπ έγ ηλαλ είηε ζηα 

πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα είηε ζε ζπιιφγνπο,  θαη δελ είδακε ηελ νπζία.   

Ζ νπνία νπζία πνηα είλαη;   ηη λαη κελ ζπδεηάο γηα ηα εθινγηθά 

ζέκαηα ηνπ Σ.Δ.Δ.,  γηα ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ησλ εθινγψλ γηα λα γίλεη  

άκεζα ε δηαδηθαζία,  λα ππάξρεη  άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πιαηεηά κάδα 

ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ κπνξείο φκσο ηελ ίδηα ζηηγκή λα κελ ζπδεηάο 

φια ηα ππφινηπα. Καη ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα είλαη  θαιφ πνπ μεθηλάκε 
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ηελ θνπβέληα απφ φια ηα ππφινηπα γηα λα κελ θηάζνπκε ζε απηά ζηα 

νπνία ελδερνκέλσο δελ ππάξρεη αθφκε, δελ έρεη  πεξάζεη ν ρξφλνο γηα 

λα γίλεη  ε δχκσζε,  γηα λα ππάξρνπλ ζπλελλνήζεηο .  

Αιιά εγψ ζα έιεγα φηη  αθφκε θαη λα δψζεηο απηφ ην ρξφλν ζην  

ηέινο θαηαιήγεηο ζε κεδεληθφ απνηέιεζκα. Άξα ινηπφλ είλαη θαιφ λα 

είζαη αηρκεξφο,  είλαη θαιφ  λα ιεο θαζαξά δεκφζηα ηηο  απφςεηο ζνπ 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ Αληηπξνζσπεία είηε σο παξάηαμε,  είηε σο 

κεκνλσκέλνη ζπλάδειθνη θαη έηζη λα θξηλφκαζηε.  Καη απφ εθεί  θαη 

πέξα λα βειηηψζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνθαζίζνπκε εδψ 

πέξα θαη ζα θηάζνπκε ζε θάπνην απνηέιεζκα θαη φρη  λα 

πεξηαπηνινγνχκε.  

Δγψ ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά πνιχ θαιά φηη  επεηδή κηιάκε γηα 

ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Δ.,  είρακε πεη  πνιιέο θνξέο φηη  ην Σ.Δ.Δ.  

δελ πξέπεη λα είλαη πξνεδξνθεληξηθφ,  ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

πάγηα άπνςή καο ζε ζρέζε κε ηελ ζεζκνζέηεζε,  ηελ επίζεκε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ φπσο ζπκάκαη πνιχ θαιά φηη  απηή ηελ πξφηαζε ηελ 

είρακε θαηαζέζεη ηφηε σο παξάηαμε, ήηαλ θνηλή πξφηαζε πνπ είρε 

ππνγξάςεη ηφηε ν Υξήζηνο ν πίξηδεο καδί κε ηνλ σθξάηε Αιεμηάδε 

λνκίδσ ην 2010, ’11;  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 πεηξαζκφο.   

ε ζρέζε κε ηα ζέκαηα νπζίαο θαη  κε ηα ζέκαηα εθπξνζψπε ζεο 

ηνπ Σ.Δ.Δ.  Θέινπκε λα ππάξρεη δηεχξπλζε ηεο ζεζκηθήο 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε φιεο ηηο  δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ είηε  ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ είηε ηελ νπνηαδήπνηε 

πξνπαξαζθεπή λνκνζεηεκάησλ γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα ηνπ Σερληθνχ 

θιάδνπ. Εεηήζακε θαη ζπλερίδνπκε λα δεηνχκε παξφηη απηφ ην πξάγκα 

πξέπεη λα επηζπεπζηεί  θαη λνκίδσ είλαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επφκελεο Αληηπξνζσπείαο,  ηελ αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ ησλ κνλίκσλ 

επηηξνπψλ, ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζήο ηνπο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη  αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

ε ζρέζε κε ηηο  λέεο εηδηθφηεηεο θαη  ζε ζρέζε κε ηελ ππξακίδα 

ηε ιεγφκελε ηνπ Σερληθνχ θφζκνπ έγηλε ε αλαθνξά απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ. Θεσξνχκε φηη  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζα πξέπεη λα 
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κεηεμειηρζεί  ζε έλαλ θνξέα ν νπνίνο ζα κπνξεί λα π ηζηνπνηεί  ηφζν ηηο  

ζπνπδέο φζν θαη  ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα  φινπο ηνπο 

Μεραληθνχο θαη ζε φιεο ηηο  βαζκίδεο.   Δίλαη κηα θαηάθηεζε ηελ νπνία  

ηελ βξήθακε εκείο  νη  λεφηεξνη,  ηελ είραλ δνπιέςεη νη  παιαηφηεξνη ,  

έγηλαλ νη  αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη απηή ηε θ νξά θαη κε ηα κεηξψα 

θαη έγηλε έλα μεθαζάξηζκα, έγηλε νπζηαζηηθά κηα ζεζκνπνίεζε απηνχ 

ηνπ νπνίνπ ιέκε ζε επίπεδν πνιηηείαο.  

Καιφ είλαη απηή ηελ επθαηξία λα ηελ αξπάμεη ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην θαη  λα ηελ εθκεηαιιεπηεί  γηα λα δψζεη πεξηζζφηεξα 

βήκαηα θαη λα  δψζεη θαη έλα θαιχηεξν πεξηερφκελν θαη κηα νπζία ζε 

απηά ζηα νπνία ζέιεη .   

Καηαζέζακε απφςεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξχηεξσλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ παξφηη ηα  νηθνλνκηθά ηνπ Σ.Δ.Δ. φπσο γλσξίδνπκε πνιχ θαιά 

θαη φπσο καο έρεη  ελεκεξψζεη θαη ν Πξφεδξνο αιιά θαη νη  ππεξ εζίεο 

δπζηπρψο δελ είλαη  θαη ζηελ θαιχηεξε επνρή ησλ.  

Εεηήζακε ηελ αλακφξθσζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο,  ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγή ηνπ θαη κηα πην νπζηαζηηθή δηαδηθαζία επηβνιήο 

πεηζαξρηθψλ πνηλψλ κε ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα κελ πιεγψλνπκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο.   Δδψ ζέισ  λα θαηαζέζσ θάηη ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη 

κηα εζσζηξέθεηα κεηαμχ καο,  φρη  κεηαμχ ησλ εθιεγκέλσλ, κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ.   

Σν γεγνλφο φηη  ν Μεραληθφο απφ ηελ πνιηηεία  παίξλεη  πιένλ ηελ 

πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ζε φηη  αθνξά ειέγρνπο δφκεζεο θαη 

φια ηα ζπλαθή, ε κηα φςε ηεο αλάγλσζεο είλαη φηη  λαη επηηέινπο ν 

Μεραληθφο πήξε απηφ ην νπνίν δηθαηνχηαη.  Ζ άιιε φςε θαη δπζηπρψο 

θάησ απφ ηηο  ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη φηη  είλαη  

έλαο Μεραληθφο ν  νπνίνο ζα είλαη κνλίκσο έξκαην θαηαγγειηψλ απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη φρη  κφλν.  

Άξα ινηπφλ ππ΄ απηφ ην πξίζκα ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ηα πεηζαξρηθά ηνπ Σ.Δ.Δ.  

αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζσξαθίζνπκε θαη ζα 

πξνζηαηεχζνπκε ην ξφιν ηνπ κεραληθνχ λα κελ γίλεηαη βνξξ ά ζε 

επηηήδεηνπο,  λα κελ γίλεηαη βνξξά ζε θαθνχο ζπλαδέιθνπο θαη  

νπζηαζηηθά λα κελ επηηξέπνπκε ηε ιεηηνπξγία θαθψλ πξαθηηθψλ.  

Αλακφξθσζε ηνπ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ,  είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ γηαηί  ζα πξέπεη λα 
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ιεηηνπξγεί  ζε άκεζε  ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο αθνχ ζα είλαη ζαθέο πνηεο θαηεγνξίεο 

εηδηθνηήησλ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη  θάζε κέινο ηνπ.  

Καη βέβαηα αιιαγή θαη ηνπ ηξφπνπ ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν έρν πκε θαηαζέζεη θαη  

ν νπνίνο ζα αλαβαζκίδεη  θαη ην Σ.Δ.Δ. αιιά ζα αλαβαζκίδεη  θαη ηα 

κέιε ηνπ.  

Σειεηψλνληαο ζέισ πξαγκαηηθά λα πηζηεχσ φηη  ε έλαξμε απηήο 

ηεο ζεκεξηλήο δηαβνχιεπζεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα είλαη ε απαξρή 

κηαο πξνζπάζεηαο γηα λα θηάζνπκε ζε έλα απνηέιεζκα. Δίλαη έλα ζέκα 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο ελψλεη θαη είλαη έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζα 

πξέπεη ν θαζέλαο απφ εκάο λα βάιεη  ζηελ άθξε ηνπ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπ εγσηζκνχο θαη  λα δεη  φηη  ζην ηέινο ηεο εκέξαο απηφ γηα ην νπνίν 

πξνζπαζνχκε φινη εδψ πέξα, ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία 

θαη απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά,  είλαη  λα αθήζνπκε κηα παξαθαηαζήθε γηα  

ηνπο επφκελνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έξρνληαη.    

Καη λα κελ θηάζνπκε ζε κηα δηαδηθαζία απαμίσζεο θαη ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηεο ιεηην πξγίαο ηνπο γηαηί  ζα 

απαμησζνχκε ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο.   

Δγψ ζπλάδειθνη ε ίκαη εθιεγκέλνο  ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 

Σ.Δ.Δ. απφ 28 ρξφλσλ.  Καη έρνπλ πεξάζεη ήδε 9 ρξφληα.   Γελ 

ζθνπεχσ λα θάηζσ άιια 9 ρξφληα βιέπνληαο ηέηνηεο δ ηαδηθαζίεο ζαλ 

ηε ζεκεξηλή ή πνιχ πεξηζζφηεξν ζαλ ηελ  πξνεγνχκελε.    

Δκείο νη  ίδηνη  ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο,  νη  παξαηάμεηο ,  νη  

ζπιινγηθφηεηεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα ιεηηνπξγνχκε.  Καη δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε έξκαην ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ.  Δίηε κεηνςεθηθψλ είηε αθφκε θαη πιεηνςεθηθψλ γηα λα 

ζαο θαιχςσ φινπο.  Δκείο νη  ίδηνη  ζα πξέπεη λα εγγπεζνχκε ηε 

ιεηηνπξγία καο,  θαλέλαο άιινο.  Καλέλαο άιινο εθηφο  απφ εδψ κέζα, 

εκείο  νη  ίδηνη .   

Κιείλνληαο ζέισ επεηδή αλαθέξζεθε θαη ν Τπνπξγφο ζε δπν 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ,  ην έλα αθνξά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζήκεξα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέα έξγα θαη  ηελ 

άπνςή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο  ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο,  ην δεχηεξν ζε 

ζρέζε κε ηηο  δεκφζηεο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ην ξφιν απηψλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ.  
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Έρσ λα θαηαζέζσ δπν πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη λα ηνλ 

ξσηήζσ αλ πξαγκαηηθά ζεσξεί φηη  είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο  

θνηλσλίαο ή ηεο ρψξαο ην λα αμηνπνηήζνπκε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

ησλ ΓΗΣ θαη ησλ παξαρσξήζεσλ κέρξη πνην φξην.   Υξήζην, μέξεηο  

πνιχ θαιά ζήκεξα φηη ,  ην μέξεηο  θαιχηεξα απφ φινπο καο φηη  ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο δίλεη  πνιχ κηθξά πεξηζψξηα γηα λα 

αζθήζνπκε αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο .  Γελ ππάξρεη,  δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο  ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο,  ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ  

ηδησηηθά θεθάιαηα.  

Αληηιακβάλνκαη φηη  ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη θνηλσληθφ 

πξφζεκν ζε φια φζα θάλνπκε.  Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε γηα λα πάξεη  

κπξνζηά ν θιάδνο,  γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ πνπ ιέκε ε νηθνδνκή 

θαιψο ή θαθψο είλαη ε χπαξμε ελφο πγηνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ζα είλαη δηαηεζεηκέλν απηή ηε θνξά λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ 

θαη λα δαλείδεη  κε ζσζηφ ηξφπν ηηο  επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο  

ιακβάλνληαο θαη αλαιακβάλνληαο ην ξίζθν πνπ απνξξέεη  απφ κηα  

ηέηνηα επηινγή.  

Τπάξρνπλ εξγαιεία θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλ σζεο ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ.  Καη βέβαηα κε βάζε απηά ηα εξγαιεία 

κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη βήκαηα πινπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

έξγσλ ζηε ρψξα.  

Κιείλνληαο ζε ζρέζε κε ηηο  δεκφζηεο ππεξεζ ίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζσζηά, θαηά ηελ άπνςή καο νη  δεκφζηεο ηερληθέο  

ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ ην ζεκεξηλφ 

πνπ έρνπλ.  Θα πξέπεη,  μέξνπκε πνιχ θαιά φηη  έρνπλ κεησζεί  

δξακαηηθά ηα ζηειέρε ηνπο,  ππάξρεη  κηα πνιχ θξίζηκε πνηνηηθή 

έιιεηςε ζηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δ ηνίθεζεο εηδηθά ζε φζα είλαη απφ 

ειηθίεο απφ 28 έσο 35 ζε κηα θξίζηκε ειηθηαθή θέηα.  

Αλαιψλεηαη ν παξαγσγηθφο ηνπο ρξφλνο ζε δηαδηθαζίεο κε 

παξαγσγηθέο.  Θα πξέπεη πιένλ λα δνχκε κηα άιιε αληίιεςε γηα ην 

δεκφζην ηνκέα, κηα αλη ίιεςε ε νπνία δελ ηνλ ηζνπεδψλεη,  δελ ηνλ 

απαμηψλεη αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ηνλ αλαβαζκίδεη  θαη λα 

απνηειεί  εξγαιείν θαη γηα ην θξάηνο θαη γηα ηνπο Μεραληθνχο.  

Κιείλνληαο ζέισ λα πηζηεχσ φηη  ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία δελ ζα 

απνηειεί  έλα κλεκφζπλν γηα  ηα ζέκαηα ησλ κεραληθψλ αιιά ζα 
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απνηειεί  ηελ απαξρή κηαο γφληκεο θαη νπζηαζηηθήο  θνπβέληαο θαη 

δηαιφγνπ ηνλ νπνίνλ φπσο ζαο ε ίπα θαη πξηλ εκείο  νη  ίδηνη  ζα 

εγγπεζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη  θαη ν νπνίνο εχρνκαη 

πξαγκαηηθά λα έρεη  απνηέιεζκα.  

αο επραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ. Σν ιφγν έρεη  ν ζπλάδειθνο Σάζνο Ζιίαο.  Παξαθαιψ λα 

κείλνπκε ζην ρξφλν γηαηί  δελ ζα κπνξέζνπκε λα ηνπνζεηεζνχλ φινη.   

Κος ΖΛΗΑ:  

Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Να επραξηζηήζνπκε ηνπο θπξίνπο θαζεγεηέο 

απφ ηα πνιπηερλεία θαη ηνλ Τπνπξγφ ν νπνίνο καο έθαλε ηελ ηηκή λα 

είλαη παξφληεο ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Γελ ζα καθξεγνξήζσ, απιά 

πάκε ιίγν ζην πσο  θηάζακε κέρξη εδψ.  

ηαλ θάπνηνη  επηθαινχληαη ηηο  δηαδηθαζίεο θαη ηε λνκηκφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ δελ πξέπεη απηέο λα ηηο  επηθαινχληαη αιά θαξη.   Σελ 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε απηφ ην νπνίν έγηλε ήηαλ εμίζνπ 

θαηαδηθαζηέν κε ην ζεκεξηλφ νπφηε θαιφ είλαη άιιε θνξά φηαλ 

ζπδεηάκε θαη  επηθαινχκαζηε ην λφκν λα κελ ηνλ επηθαινχκαζηε φπνηε 

καο ζπκθέξεη .   

Απφ εθεί  θαη πέξα επηγξακκαηηθά φζνλ αθνξά ην  θνκκάηη ηεο  

αλακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.   Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ 

Τπνπξγφ πνπ είπε ην εμήο,  αλ ε ησξηλή ζπδήηεζε δελ πξνρσξήζεη  

απηφ ην πξάγκα ζα είλαη  κνλφδξνκνο θαη  ζα απνηειέζεη ηελ 

ηαθφπιαθα γηα ην Δπηκειεηήξην γηαηί  ζπλάδειθνη ζε κηα παγθφζκηα 

νηθνλνκία ε νπνία βαδίδεη  πξνο ηελ 4
ε
 βηνκεραληθή επαλάζηαζε εκείο  

δελ κπνξνχκε αθφκα λα ζπδεηάκε αλ ηα κέιε ησ λ  επηζηεκνληθψλ 

επηηξνπψλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Αληηπξνζσπεία.  

ε κηα ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ νπνία θπξηαξρεί  ν  αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο ζε φινπο ηνπο ηνκείο  θαη ε ινγηθή ηεο  δνχγθιαο εκείο  

δελ κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε έλα πεηζαξρηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα 

ηζρχνπλ ηα απηνλφεηα. Καη φζνη απνδεδεηγκέλα αζθνχλ ην επάγγεικα 

κε ηξφπν επηθίλδπλν θαη πνλεξφ λα έρνπλ θπξψζεηο.  

Απφ εθεί  θαη  πέξα επεηδή έρσ δηαβάζεη  πξνζεθηηθά ηηο  

παξαηεξήζεηο φισλ ησλ παξαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλακφξθσζε, 

πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα φηη  αλ θαηαθέξνκε λα πηνζεηήζνπκε έζησ θαη  

ην 1/5 ησλ φζσλ πξνηείλνληαη ζπλνιηθά ζα είκαζηε φρη  κφλν απιά 
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ηθαλνπνηεκέλνη αιιά ζίγνπξνη φηη  επί  ησλ εκεξψλ καο έ γηλε ην πην 

νπζηαζηηθφ βήκα γ ηα ηε ξηδ ηθή αλακφξθσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Απφ εθεί  θαη πέξα θάηη  πνιχ ζεκαληηθφ.  Δπεηδή φζνη  

βξηζθφκαζηε εδψ κέζα δελ πξνεξρφκαζηε απφ παξζελνγέλεζε θαη 

αληηιακβαλφκαζηε ηπρφλ αγσλίεο νη  νπνίεο ππάξρνπλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ ηζνξξνπηψλ θαη εληφο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζα πξέπεη λα 

θξνληίζνπκε ψζηε ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνρσξήζνπκε 

πεξηζζφηεξν ελσκέλνη θαη φρη  πεξηζζφηεξν δηαζπαζκέλνη.  

Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν θαη πξνηείλσ λα παξακεξίζνπκε ιίγν 

ηε δηαδηθαζία κε ηα εθινγη θά πνπ είλαη ζεκαληηθή,  λα βάινπκε ζηελ 

αηδέληα ηα ζέκαηα ηα νπνία έζεζε θαη  πξνεγνπκέλσο ν αληηπξφεδξνο ν 

Νίθνο ν Μήιεο θαη αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε πέληε πξάγκαηα.  

Σέινο,  φζνλ αθνξά ηνλ θχξην Τπνπξγφ. Παξαθνινχζεζα πνιχ 

πξνζεθηηθά απηά ηα νπνία αλέθεξε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ θαη  ην αλ είλαη  ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί  ζην ξφιν ηνπ.  

Απιά λα θάλσ κηα κηθξή επηζήκαλζε. αλ κέινο ηεο  επηηξνπήο ηνπ 

ΜΔΚ ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ φηαλ ζπγθξνηήζαηε η ηο  νκάδεο  

εξγαζίαο γηα ηελ αιιαγή ησλ πιαηζίσλ ησλ κεηξψσλ ηηο  νπνίεο 

αλαθέξαηε,  απιά λα ζαο ππελζπκίζσ φηη  είραηε μεράζεη  λα πσ εγψ λα 

θαιέζεηε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Απιά απηφ ην αλαθέξσ, ζεσξψ πσο ήηαλ αηπρέο.  Θέισ λα 

πηζηεχσ φηη  δελ ήηαλ θάηη  ην νπνίν έγ ηλε ζθνπίκσο.   Καη κηαο  θαη 

θάλαηε πνιχ κεγάιε αλαθνξά ζην κεηξψν θαη ην αλ ην Δπηκειεηήξην 

κπνξεί λα ζεθψζεη απηφ ην βάξνο αο μεθηλήζνπκε απφ ην απηνλφεην 

λα καο θαιέζεηε ζε απηή ηε δηαβνχιεπζε θαη  κεηά ζα δνχκε αλ ην 

Δπηκειεηήξην είλαη  ηθαλφ γηα λα πξνρσ ξήζεη.  

Καη ηέινο φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ αθνχγνληάο ζαο 

πξαγκαηηθά έλησζα πάξα πνιχ ηπρεξφο δηφηη  επηηέινπο έρνπκε έλα 

πνιχ δίθαην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα έηζη φπσο ην ιέηε εζείο .  Απιά φκσο 

εγψ λα αλαθέξσ φηη  φηαλ ζε θάζε 100 επξψ ηνπ εηζνδήκαηφο κνπ ηα 

80 πάλε ζε αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο εηζθνξέο ηφηε απηφ δελ  

κπνξεί λα απνηειεί  δηθαηνζχλε.  Οπφηε ή κάιινλ θάπνπ δελ θαηάιαβα 

εγψ θαιά πσο ιεηηνπξγεί  ην λνκνζρέδην,  ε ηζέπε κνπ ην θαηαιαβαίλεη  

βέβαηα πάξα πνιχ θαιά, ή θάηη  θάλνπκε ιάζνο.  
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Απηά κφλν θαη πάιη θαιή επηηπρία ζηηο  δηαδηθαζίεο θαη αο 

ειπίζνπκε ε ζεκεξηλή θνπβέληα λα απνηειέζεη ηελ αξρή θαη ζηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζε ε νπνία ζα γίλεη  ζην Δπηκειεηήξην κάιινλ αλ 

θαληάδνκαη θαιά, λα γίλεη  ε δηαδηθαζία θαη λα κελ έρνπκε πάιη απηά 

ηα νπνία έγηλαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά.  

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  Ο ζπλάδειθνο Γεκεηξηάδεο.   

Κος ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ:  

Καηαξρήλ ε αγσλία ησλ 79 νη  νπνίνη  πξνζήιζαλ εδψ πέξα ζηηο  11:20,  

επηιέμακε λα πξνζέιζνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε γηα ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ε ίλαη δεδνκέλε θαη  έρεη  θαηαγξαθεί.  Απφ ηελ άιιε 

ππάξρνπλ θαη ζπλάδειθνη νη  νπνίνη  επέιεμαλ λα έξζνπλ εδψ πέξα θαη  

λα παξαζηνχλ κφλν ζηελ εθδήισζε.  

Απφ ηε κηα δελ ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ αιιά απφ ηελ άιιε ζέινπλ 

λα απνδεκησζνχλ.  πγλψκε θπξία Πξ φεδξε θαη πξνεδξείν,  ζεσξψ φηη  

απηφ είλαη απαξάδεθην.   Ζ επηινγή ηνπο έγηλε ζηελ είζνδν ηεο Βνπιήο 

ζηελ νπνία επέιεμαλ λα κπνπλ κφλν γηα ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα  ηελ 

εθδήισζε θαη ηίπνηε παξαπάλσ. Οπφηε ζεσξψ φηη  ζε θακία πεξίπησζε 

πέξαλ ησλ 11:20 δελ πξέπεη  θαλέλαο λα απνδεκησζεί δηφηη  άιινο ήηαλ 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ήξζαλ.  

Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε,  ν Κψζηαο ν Κξεκαιήο.   

Κος ΚΡΔΜΑΛΖ:  

Να ραηξεηίζσ θαη εγψ ηελ εθδήισζε.  Ζ πξνεηνηκαζία ήηαλ αηπρήο θαη  

ειιεηπήο.   Σα είπαλ άιινη  ζπλάδειθνη,  δελ ζα επηκείλσ.  Υξεηάδεηαη  

ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ επφκελε θνξά.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη  δελ ζα ζαο απαζρνιήζσ κε εηζήγεζε γηα φια 

ηα ζέκαηα πνπ έρνπκε ζήκεξα. Θα θξνληίζσ φκσο λα επηζεκάλσ 

νξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία.  Καη κηα θαη είλαη θαη ν Τπνπξγφο εδψ πέξα  

ν νπνίνο είρε ηελ θαινζχλε λα κε κλεκνλεχζεη θηφιαο,  παξαθαιψ λα 

απαληήζεη .   

ην γεληθφ ζέκα γηα ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ. εκείο  δ ίλνπκε ηδηαίηεξν 

βάξνο φηη  πξέπεη  λα είλαη ν θνξέαο ν νπνίνο λα ζπλδέεη  ηηο  
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παξαγσγηθέο ηάμεηο  θαη ηα παλεπηζηήκηα πξνθεηκέλνπ λα ηθ αλνπνηήζεη  

ηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία.  

Παξαδείγκαηνο ράξε ζε κηα ζεκεξηλή ηέηνηα εθδήισζε είλαη  

έιιεηςε λα κελ ππάξρεη εθπξνζψπεζε ηεο βηνκεραλίαο.  Γελ κπνξνχκε 

λα κηιήζνπκε γηα  αλάπηπμε φηαλ ε ηερλνινγία,  ε βηνκεραλία είλαη 

απνχζα .   

Δπίζεο ζεκαληηθφ ζέκα γηα εκάο είλαη ε νξγάλσζ ε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Δ..   ηαλ μεθηλήζακε λα ζπκκεηέρνπκε πνιιά 

ρξφληα πξηλ ζηηο  εθινγηθέο δ ηαδηθαζίεο  είρακε ζαλ ζεκαία φηη  

ρξεηαδφκαζηε πιένλ έλα νκφζπνλδν Σ.Δ.Δ. ,  φπσο ηζρχεη  ζε φιν ηνλ 

θφζκν πξάγκα πνπ ζεκαίλεη  φηη  θάζε βαζηθή εηδηθφηεηα ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ζαλ έλα ηλζηηηνχην φπσο είλαη ηα αγγιηθά θαη βεβαίσο ζα 

ππήξρε ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Σ.Δ.Δ. ε νπνία ζα έβαδε ηηο  αξρέο.  

Δίλαη κηα ζεκειηψδεο αξρή ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα ζέζνπκε 

πξνο ζπδήηεζε λα δνχκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα αιιά 

πξνθαλψο είλαη θάηη  πνιχ ζεκαληηθφ.   

ε φηη  καο αθνξά ζπλερίδνπκε ηνλ αγψλα ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ξφινπ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Σ.Δ.Δ.   

Παξακέλνπκε φκσο ζηε βαζηθή αξρή φηη  είλαη επ νρή γηα νκφζπνλδν 

Σ.Δ.Δ.  

Σψξα, νξηζκέλεο δ ηαπηζηψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη πξνθαλψο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ  ζηα 

ηνπ Σ.Δ.Δ.  ηελ πξάμε δπν είλαη  νη  βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο  

νπνίεο αζρνινχληαη νη  Μεραληθνί θαη  έρνπλ ζρέζε κε ηα  πξνζφληα θαη  

κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, φξνο πνπ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηψ εγψ 

πξνζσπηθά αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη είκαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηψ γηα λα θαηαιαβαηλφκαζηε.  

Γπν είλαη ινηπφλ νη  δξαζηεξηφηεηεο.  Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα θαη ζηηο  αδεηνδνηήζεηο .  Καη κηα θαη είλαη θαη ν 

Τπνπξγφο εδψ ζα παξαθαινχζα λα έρσ ηελ εμήο απάληεζε. χκθσλα 

κε έλαλ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ν θαλνληζκφο είλαη 

ππνρξεσηηθφο,  ππάξρεη  θαηεγνξηνπνίεζε θαη ησλ κειεηψλ θαη ησλ 

έξγσλ. Αξθεηά αλαιπη ηθή αιιά θαη  πην ππθλή γηα φπνηνλ γλσξίδεη ,  

κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη  ζεκαίλεη   πην ππθλή θαη πην αξαηή.  Γειαδή 

ππάξρνπλ θσδηθνί  κε 4 γξάκκαηα ή ελ πάζε πεξηπηψζεη κε 8 

γξάκκαηα.  
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Γηαηί  ζηε λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θξαηνχκε ηε δηθή καο 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ζρεηίδεηαη κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ππεξεζηψλ ή έξγσλ αιιά έρεη  κηα  γεληθφηεηα ε 

νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ δελ  εμππεξεηεί  ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη βγάδεη  θαη πνιχ θφζκν απφ ηηο 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ, φρη  ηηο  βαζηθέο,  φιεο έμσ απφ 

ην επάγγεικα.  

Αλ επηρεηξήζνπκε λα έρνπκε αλάπηπμε είλαη δπλαηφλ λα 

αγλννχκε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη λα 

αζρνινχκεζα κφλν κε ην δηθφ καο;  Παξαθαιψ κηα απάληεζε.  

ην ίδην ην ζέκα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, είλαη κνλαδηθή ε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ θαη κειεηεηψλ. Καη εξσηψ,  κηα 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία εμεηδηθεπκέλε ζε ηνκέα εηδηθφ,  δελ ιέσ γηα ηα 

θιαζηθά έξγα ηεο  ππνδνκήο θαη ηα  θηίξηα,  επελδχεη ζε έξεπλα θαη  

αλάπηπμε άξα μέξεη  λα κειεηά θαη  λα θαηαζ θεπάδεη  έλα αληηθείκελν.  

Πσο είλαη δπλαηφλ εκείο  επί  παληφο επηζηεηνχ λα ζεσξνχκε απφιπην 

ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ θαηαζθεπήο θαη κειέηεο;   Πνηα είλαη ε ινγηθή ε 

νπνία είλαη πίζσ απφ απηφ ην θαζεζηψο;  

ηηο αδεηνδνηήζεηο ππάξρεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επλνεί  

νξηζκέλνπο Μεραληθνχο φηαλ ελ πάζε πεξηπηψζεη δ ηάθνξεο  

εηδηθφηεηεο κεραληθψλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο  αδεηνδνηήζεηο  ελλνψ θπξίσο 

ζηηο  πνιενδνκίεο.   Θα ζηακαηήζσ ζε απηέο ηηο  δηαπηζηψζεηο.  

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο.  

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ πξηλ λα πνχκε ηη  πξέπεη λα θάλνπκε  

γεληθφηεξα γηα λα ζψζνπκε ηελ Διιάδα, ηη  κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα 

λα αλακνξθψζνπκε ην δηθφ καο πιαίζην θαη λα είκαζηε νπζηαζηηθνί 

ψζηε λα πξνζθαιέζνπκε θαη ζπλαδέιθνπο θαη εηδ ηθφηεηεο λα έξζνπλ 

ζην Σ.Δ.Δ.  

Ση λα έξζνπλ νη  ζπλάδειθνη πνπ αλαθέξαηε ζήκεξα ζη ν Σ.Δ.Δ.  

γηα λα εγγξαθνχλ φηαλ είηε ζην δεκφζην ηνκέα είηε ζηηο  αδεηνδνηήζεηο  

δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο;  Δγψ δελ ιέσ επαγγεικαηηθφ 

δηθαίσκα, ην ιέσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο,  δηφηη  έηζη είλαη ην πιαίζην 

θαθψο.  

Θέισ λα νινθιεξψζσ θαη λα πσ φηη  φηαλ γ ίλνληαη εηζεγήζεηο γηα 

ηέηνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ην  ζέκα ησλ δηαπηζηψζεσλ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ.  Γελ ιέκε γεληθψο πξνβιήκαηα. 
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πγθεθξηκελνπνηνχκε ηα πξνβιήκαηα, ηα ηεξαξρνχκε θαη απφ εθεί  θαη  

πέξα γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε αλά πεξίπησζε πξνθεηκέ λνπ λα 

παξζνχλ απνθάζεηο θαη λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα.  

Οη γεληθνί  ζηφρνη  κπνξεί  λα ιέγνληαη αιιά είλαη αλ ζέιεηε 

επρνιφγην.  Πξέπεη  απφ εδψ θαη  πέξα ζαλ θνξέαο ν  νπνίνο κπνξεί  θαη 

πξέπεη λα δνπιεχεη επαγγεικαηηθά λα έρνπκε ζχζηεκα πην 

ζπγθεθξηκέλν ην πψο ζα ιε ηηνπξγνχκε θαη ζα παίξλνπκε απνθάζεηο.  

Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ θχξηε ζπλάδειθε.  Ο ζπλάδειθνο Μήηξνπ έρεη  ην ιφγν.   

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε.   Λνηπφλ,  ζα θάλσ κηα  πνιχ ζχληνκε 

αλαθνξά ζηελ εηζήγεζε πνπ έρνπκε θαηαζέζεη ηελ επηθαηξνπνη εκέλε 

πνπ κπνξεί λα ηελ δηαβάζεηε αλ αλαξηεζεί ζην ζρεηηθφ si te θαη απφ 

εθεί  θαη πέξα ζα ππνβάισ θάπνηεο εξσηήζεηο ζηνλ θχξην Τπνπξγφ κε 

βάζε απηά πνπ είπε πξηλ.  

Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε έλα θξίζηκν 

ζηαπξνδξφκη.  Σα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσ λ εκεξψλ γηα λα αλαθεξζψ 

θαη ζε θάπνηεο αλαθνξέο πνπ έθαλε ν Τπνπξγφο,  απνηεινχλ ηηο  

ηζρπξφηεξεο ελδείμεηο  πνπ νδεγνχλ ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.   

Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη  ζπληξίςεη πνιινχο.  Απηνί πιένλ 

ακθηζβεηνχλ φινπο ηνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο.   Κνηλή α παίηεζε ησλ 

πνιηηψλ είλαη ε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο  ρψξαο θαη ν 

θνηλσληθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί μαλά ζηα 

πφδηα ηεο θαη  λα αληαπνθξηζεί  ζηηο  πξνθιήζεηο κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζαο επνρήο πνπ έξρεηαη θαη γηα ηελ νπνία έγηλε κλεία θαη  

ζηηο νκηιίεο ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ.  

Μηαο επνρήο πνπ ζα βξίζθεηαη  ζε πιήξε εμέιημε ε 4
ε
 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έληαζεο γλψζεο 

ελψ ε ηερλνινγία  ζα σζεί ηηο  εμειίμεηο  ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία.  

Γηα λα κπνξνχλ ινηπφλ νη  ζεζκηθνί θνξείο λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

απηή ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ πιένλ 

είλαη πην δχζθνια λα αληηκεησπηζηνχλ,  ζα πξέπεη  λα εθζπγρξνληζηνχλ 

θαη απηνί θαη λα γίλνπλ παξαγσγηθνί πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.  
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Ο δηθφο καο ν θνξέαο,  ην Σερληθφ Δ πηκειεηήξην,  είλαη  έλαο απφ 

απηνχο.  Γελ λνκίδσ φηη  θαλείο  ζε απηή ηε ρψξα, εηδηθά ζην πιαίζην 

πνπ πξναλέθεξα δελ αλαγλσξίδεη  ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο  δξάζεο απηνχ 

ηνπ θνξέα γηα ηελ επίηεπμε φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

πσο έρνπκε φκσο επηζεκάλεη πνιιέο θνξέο,  ην ζεζ κηθφ φξγαλν 

ησλ Μεραληθψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαη ζην ππ΄ αξηζκφλ έλα 

πξφβιεκα πνπ έρεη  απηή ηε ζηηγκή ε ρψξα θαη απεηιεί  λα δηαξξήμεη  

ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ,  ηελ αλεξγία.  

Πσο κπνξεί ην Σ.Δ.Δ. λα ζπκβάιεη  ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα;  

Πξψηνλ,  λα παξέκβεη ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κε πξνηάζεηο θαη 

δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο  παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο,  ζηε δφκεζε, ηηο  ππνδνκέο θαη  ηελ ελέξγεηα 

πξνζειθχνληαο θαη  ππνζηεξίδνληαο κηθξέο θαη κεγάιεο επελδχζεηο 

απφ Έιιελεο θαη μέλνπο.  

Γεχηεξνλ,  λα εμπγ ηάλεη  ηα ηνπ νίθνπ ηνπ έηζη ψζηε λα 

απνηειέζεη έλαλ πξαγκαηηθφ ζπκπαξαζηάηε πιένλ ζε φιν ηνλ θφζκν 

ηεο  εξγαζίαο.   Σξίηνλ,  λα  εζηηάζεη ζην ζεκεξηλφ ξφιν ηνπ κεραληθνχ 

θαη λα δεη  πνηνο πξέπεη λα είλαη κε βάζε ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη  

πνιηηηθά δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο.   

Σψξα, ηη  θάλνπκε εκείο .  Ήδε βξίζθεηαη κηα δηαδηθαζία ζε 

εμέιημε.  Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα ησλ κεηξψσλ, ησλ κεηξψλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ελλνψ,  

ην ζέκα ηεο λέαο  δηαδηθαζίαο απφδνζ εο άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ 

έζημε θαη ν Τπνπξγφο θαζψο επίζεο αζρνινχληαη θαη κε δηάθνξα 

αζθαιηζηηθά δεηήκαηα φπσο ελδερνκέλσο θαη ε δηεξεχλεζε 

δεκηνπξγίαο ελφο  ηακείνπ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ζπκκαδέςνπκε θάπνηα πξάγκαηα απφ απηά πνπ  έρεη  

επηβάιεη ν λφκνο Καηξνχγθαινπ ζηνπο Μεραληθνχο.  

Δδψ δελ ζέισ λα είκαη άδηθνο,  ν λφκνο Καηξνχγθαινπ ήηαλ ην 

επηζηέγαζκα ηεο θαηαζηξνθήο.  πλέβαιαλ θαη άιιεο θπβεξλήζεηο ζε 

απηφ.  

Απφ εθεί  θαη πέξα ζίγνπξα ην Σ.Δ.Δ. κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ επαγγεικάησλ ηεο ηερληθήο 

ππξακίδαο,  κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο  δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζήο ηνπ 

εθηφο απφ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πνπ αλαθέξακε αξρηθά 

πνπ είλαη κηα άιιε δηαδηθαζία θαη ζηελ νπνία πιένλ κπνξνχκε λα 
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απνδίδνπκε κε κηα δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία έρνπκε θαηαζέζεη  

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο,  αλαιπηηθέο  πξνηάζεηο θαη νη  δηπισκαηνχρνη  

θαη νη  πηπρηνχρνη Μεραληθνί  έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε θαη ζηελ απφθαζε πνπ έρνπκε πάξεη γηα ηε δηεχξπλζε 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Μπνξνχκε παξάιιεια φκσο θαη κε δ ηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο λα 

αληαπνθξηζνχκε θαη ζηηο  αλάγθεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

αλζξψπσλ νη  νπνίνη  έρνπλ παξαθνινπζήζεη δηεηή πξνγξάκκαηα 

ηερληθψλ ζπνπδψλ θαζψο επίζεο θαη ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 

πνπ αζρνιείηαη  ηφζν κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή φζν θαη κε ηηο  

θαηαζθεπέο.   

Φπζηθά ζα πξέπεη θαη δελ ζα επεθηαζψ πνιχ ζε απηφ γ ηα λα κελ 

επαλαιακβαλφκαζηε,  λα γίλεη  ην Σ.Δ.Δ. θαη πην  αληαπνδνηηθφ.  Γειαδή 

λα πξνζθέξεη αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ θαη εγψ πηζηεχσ 

φηη  εάλ θαηαθέξνπκε λα ζρεκαηίζνπκε έλα πιάλν αληαπνδνηηθψλ 

ππεξεζηψλ,  αμηφπηζησλ θαη  πνηνηηθψλ ηφζν πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

φζν θαη πξνο ηελ πνιηηεία ρσξίο  θακηά δηάζεζε ιατθηζκνχ ζεσξνχκε 

φηη  κπνξνχκε λα κελ έρνπκε θαη ζπλδξνκέο κειψλ ρσξίο αληίθξηζκα. 

Αιιά  απηφ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο πην 

εμεηδ ηθεπκέλεο κειέηεο.   

Σψξα, εάλ ε αληαπνδνηηθφηεηα θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ είλαη δπν απφ ηηο  παξακέηξνπο ηεο εμίζσζεο γηα έλα 

λέν Σ.Δ.Δ. ππάξρεη θαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο πνιι απιαζηαζηήο.  Καη 

απηφο είλαη ε δηαθάλεηα.    

Θα πξέπεη λα βξνχκε ηηο  δνκέο,  έρνπκε θάλεη  ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο  εκείο  γ ηα ην πψο ζα ινγνδνηνχκε θαη  ζα ππάξρεη άκεζε 

ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν γηα θάζε επξψ πνπ δαπαλεί ην 

Σ.Δ.Δ. θαζψο επίζεο θαη πξφζβαζ ε ζηελ πιεξνθνξία ,  ζε πνηνλ ην 

δαπαλεί θαη κε πνην ζθνπφ.  Καη ηδηαίηεξα ζηνπο αηξεηνχο.  

Λνηπφλ,  δελ ζα κπσ ζηα εθινγηθά, κφλν αλαθέξνκαη ζηε ζέζε 

καο πνπ θαλνληθά αλ ην βιέπακε κηθξνπνιηηηθά ζα έπξεπε λα είλαη 

δηαθνξεηηθή αιιά δελ ην βιέπνπκε έηζη ζηελ εθ ινγή απεπζείαο ηνπ 

Πξνέδξνπ απφ ηε βάζε γηαηί  ζεσξνχκε φηη  παξά ην γεγνλφο φηη  

θάπνηνη  πνπ δηαθσλνχλ έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο πνιιέο θνξέο ε εθινγή 

κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν έρεη  νδεγήζεη ζε παδάξηα θαη  ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ δελ ηηκνχλ ην Δπηκειεηήξην.  Αληίζεηα εκείο  ζέινπκε αλεμάξηεηα 
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αλ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο θνκκαηηθήο ππνζηήξημεο ζε θάπνηνπο πνπ 

ζα ηνπο δ ίλεη  ην πξνβάδηζκα, ε ππνζηήξημε ησλ ππνςεθίσλ πξνέδξσλ 

λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο πξνεθινγηθήο δεκφζηαο πξνγξακκαηηθήο 

ζπκθσλίαο ζηελ νπνία νη  ζπλάδειθνη ζηε ζ πλέρεηα ζα ηελ έρνπλ ιάβεη  

ππφςε ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ ηελ θάζε παξάηαμε.  

Κιείλσ ηψξα, ηα  ππφινηπα κπνξείηε λα ηα δείηε πνπ έρνπκε 

πξνηείλεη  ζηελ ηζηνζειίδα.  Κιείλσ ηψξα κε θάπνηεο εξσηήζεηο πξνο 

ηνλ Τπνπξγφ.  Μαο είπαηε θαη  εδψ βάδσ θαη κηα  επηθχιαμε γηαηί  ίζσο 

εκείο  ζηελ πεξηθέξεηα λα κελ ιακβάλνπκε θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ 

πξέπεη,  ζα καο δψζνπλ είλαη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. εδψ θαη ν  

Τπνπξγφο θαη ζα καο δψζνπλ απαληήζεηο.  

Γηάινγνο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γηαηί  είζηε πεξήθαλνο 

θχξηε Τπνπξγέ;  Γελ μέξσ γ ηα ην απνηέιεζκα πνην ζα είλαη,  δελ ην έρσ 

δεη .  Παξφια απηά ν δηάινγνο δελ έγηλε.  Έλαο παξάιιεινο κνλφινγνο 

αθνχ ζπαηαιήζακε θαη  εκείο  είλαη αιήζεηα  ζαλ Δπηκειεηήξην πάξα 

πνιχ ρξφλν, θσλάδαλε,  νπζηαζηηθά εγψ απηή ηελ ελεκέξσζε  έρσ ,  

ηνπο  πξνέδξνπο ησλ θιαδ ηθψλ ζπιιφγσλ, ηνπο θαηάζεηαλ ζε 

πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πηζηεχνπλ 

φηη  πξέπεη λα έρνπλ. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Απηφ είλαη εξψηεζε πξνο ην Σ.Δ.Δ. θχξηε  ζπλάδειθε,  ηνλ  Τπνπξγφ λα 

ξσηήζεηε.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Ναη,  δελ θαηάιαβα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σνλ Τπνπξγφ φρη  ην Σ.Δ.Δ. Σνλ Τπνπξγφ ξσηάηε  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Χξαία.  Καη απφ εθεί  θαη πέξα δελ δφζεθε πξνο ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ην θείκελν απηήο ηεο επεμεξγαζίαο.   Έρεη  δνζεί  θάπνην 

θείκελν πξνο ηελ Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Σ.Δ.Δ. πνπ δελ καο έρεη  δ ηαλεκεζεί;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μφιηο ερζέο καο ήξζε γξαπηά.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Μφιηο ερζέο κάιηζηα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  
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Μφιηο ερζέο ην απφγεπκα κνπ ήξζε γξαπηά, δελ ην έρσ …  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Πφηε είρε θαηαηεζεί  θπξία Πξφεδξε ζην πκβνχιην ηεο  Δπηθξαηείαο ην 

ζρέδην ;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μελ θάλνπκε δηάινγν, ζαο παξαθαιψ.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Χξαία,  ζπλεπψο εκείο  ηη  πξέπεη λα πνχκε ζήκεξα;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ πνιχ.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Χξαία.  Γεχηεξνλ,  γηα ην λφκν ην αζθαιηζηηθφ.  Δληάμεη  είπε θάπνηα 

πξάγκαηα θαη έλαο ζπλάδειθνο πξηλ ,  ν αληηπξφεδξνο αλ δελ θάλσ 

ιάζνο,  πνπ ηελ είδαηε ηε δηθαηνζχλε θχξηε Τπνπξγέ;   

Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε ππέξνγθεο εηζθνξέο θαη δελ 

αλαθέξνκαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηα ηεξάζηηα εηζνδήκαηα πνπ θαη εθεί  

ππάξρεη  ην πιαθφλ πιένλ,  έρνπκε φκσο κηα ζηέξεζε ξεπζηφη εηαο απφ 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίεο ηερληθέο επηρεηξήζεηο 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 εηδηθά φηαλ θηλείηαη ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ;  Απφ η ν πξνζσπηθφ 

ηνπ ζα κεηψζεη,  ζα δηψμεη θφζκν.  

Γεχηεξνλ,  αο πάξνπκε ζαλ ππφζεζε εξγαζίαο φηη  ε δηθή ζαο 

πξφζεζε ήηαλ λα απαιχλεη  ην θφζηνο  ησλ εηζθνξψλ γηα ηνπο  

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο ζπλαδέιθνπο.  Πνηα είλαη ε ινγηθή δειαδή;   

ηη φηαλ ζεθψζνπλ ην θεθάιη λα  ηνπο ηα πάξεηε κεηά κε ηφθν;   

Καη επηπιένλ. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε ζπλάδειθε,  νινθιεξψζηε φκσο, θάλεηε κηα ξεηνξεία ηψξα.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Μηζφ ιεπηφ,  ηξεηο  εξσηήζεηο ζα θάλσ θπξία Πξφεδξε,  εληάμεη .  Ννκίδσ 

φηη  ελδηαθέξνληαη φινη  νη  ζπλάδειθνη λα αθνχζνπλ θαη ν  Τπνπξγφο 

ελδηαθέξεηαη.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δίζηε πνιχ θαιφο νκηιεηήο αιιά ζέινπλ θαη άιινη λα κηιήζνπλ.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  
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Γελ μέξσ αλ είκαη θαιφο νκηιεηήο αιιά πξέπεη λα απαληήζεη ν  

Τπνπξγφο ζήκεξα λνκίδσ.  

Λνηπφλ,  πιήηηνπλ φπσο είπα ηελ απαζρφιεζε θαη θάπνηα ζηηγκή  

πξφζθαηα είπαηε ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή φηαλ ζαο ξσηήζαλε γηα 

ηα δηφδηα θαη ηνπο «δελ πιεξψλσ» φηη  ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ  

ήηαλ δίθαηε ε θαηαλνκή ησλ δηνδίσλ θαη θαιά θάλαλε θαη δελ 

πιεξψλαλε ή ηέινο  πάλησλ πνπ αληηδξνχζαλ.  

Γειαδή εκείο  απηή ηε ζηηγκ ή θαη εηδηθά θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζπλαδέιθσλ πνπ πιεξψζαλε 8/35 ηεο εηδηθήο πξνζαχμεζεο θαη ηνπο  

έξρεηαη θάζε κήλα εηδνπνηεηήξην γηα λα πιεξψζνπλ θαη αλαδξνκηθά 

γηα απηέο ηηο  πξνζαπμήζεηο γηα παξνρέο πνπ δελ ζα ιάβνπλ πνηέ θαη  

γηα κηα πξνζαχμεζε πνπ ελψ 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 δελ ην έρσ δεη .  Έρεη  γίλεη  θαη δελ ην 

μέξσ;  Να γίλεη  εθφζνλ ζέιεηε ηε δηθαηνζχλε ηελ θνηλσληθή.   

ε θάπνηα θάζε είπαηε γηα ηα  δεκφζηα. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

πλάδειθε,  ζαο παξαθαιψ νινθιεξψζηε.  Γειαδή έρνπκε αθφκα 15 

αλζξψπνπο λα κηιήζνπλ  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Αλ δελ ελδηαθέξνληαη νη  ζπλάδειθνη λα κνπ πνπλ λα ζηακαηήζσ.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

15, ν Τπνπξγφο δελ κπνξεί  λα πεξηκέλεη  φινπο λα αλαπηχμνπλ  ην 

ζθεπηηθφ.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Χξαία,  ζα είκαη ζχληνκνο ζηηο  δπν εξσηήζεηο κνπ, επραξηζηψ.  

Γεκφζηα  έξγα, δελ ζα είκαη κεδεληζηήο.  Δηδηθά κε ηνπο  

ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο έρνπκε θάλεη  βήκαηα κπξνζηά. Παξφια 

απηά φκσο επεηδή αλαθεξζήθαηε,  θάλαηε θαη θάπνηεο ηδε νινγηθέο 

αλαθνξέο,  κηιήζαηε γηα λενθηιειεπζεξηζκφ, κηιήζαηε γηα νηηδήπνηε 

άιιν,  απφ ην ’11 έρνπκε ηελ απειεπζέξσζε ησλ εθπηψζεσλ θαη  ζηνλ 

ηνκέα ησλ κειεηψλ θαη παξάιιεια φκσο δελ έρνπκε δεη  νχηε θαη απφ 

ηε δηθή ζαο Κπβέξλεζε νχηε θαη  απφ ηεο πξνεγνχκελεο β έβαηα 

θάπνηεο πξσηνβνπιίεο άκεζα γηα λα αληηκεησπηζηεί  ην ζέκα φηη  

ππάξρεη  ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  
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ηαλ δελ κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη  έλα ζπγθεθξηκέλν θνζηνιφγην,  

ην βάδεη  ζε κηα δηαδηθαζία λα αληαγσληζηεί  κε θάπνηνλ πνπ έρεη  έλα 

πηπρίν θαη ην έρεη  ζην ζπίηη  ηνπ ζηελ θνξλίδα,  πσο ζα ηνλ 

αληηκεησπίζεη  φηαλ απηφο πεγαίλεη  θαη ρηππάεη  60 θαη 70 θαη 80% 

έθπησζε;  Αλ δελ γίλεη  απηφ άκεζα εθφζνλ έρεηε θαη πξφζεζε 

πξνζηαηεπηηζκνχ βάζεη ηεο ηδενινγίαο ζαο πάξηε άκεζα κέηξα.  

Σειεπηαίν,  δελ ζα πσ γηα Σξάπεδα Αηηηθ ήο  γηαηί  ζα ην ζέζσ ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Μαξηίνπ θαη ζέισ πξψηα λα καο απαληήζνπλ νη  

εθπξφζσπνί καο.   Σειεπηαίν γηα ηα δεκφζηα έξγα πάιη.  Πξφγξακκα 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σελ εξψηεζε θχξηε  ζπλάδειθε.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Θέισ λα κνπ απαληήζεηε θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα πνηα ήηαλ ε 

απνξξφθεζε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ θαη πφηε ρξνληθά έγηλε κέζα ζηηο  δπν ρξνληέο.   Σν ’16 θαη 

ην ’17.   Θέισ λα κνπ πείηε ηη  πνζφ πξνυπνινγίζαηε,  ηη  πνζφ 

εθηειέζαηε θαη κέζα ζην ’16 θαη  ζην ’17 πφηε έγηλε απηή ε 

απνξξφθεζε. Γηαηί  ην ιέσ  απηφ;  Γηαηί  έγηλε ην ηειεπηαίν. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μελ επηρεηξεκαηνινγείηε,  θάλαηε ηελ εξψηεζή ζαο.  αο παξαθαιψ.  

Κος ΜΖΣΡΟΤ:  

Σεηξάκελν κε φηη  πξνβιήκαηα απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο  

δηαδηθαζίαο.   Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ,  θχξηε  Μήηξνπ. Ο ζπλάδειθνο ηνχλαο έρεη  ην ιφγν.  

Παξαθαιψ εάλ θάλεηε εξσηήζεηο ζην Τπνπξγφ, εξσηήζεηο.  Γελ 

ρξεηάδεηαη επηρεηξεκαηνινγία.  

Κος ………:  

πγλψκε, θπξία Πξφεδξνο,  ήκνπλ ζίγνπξα ηέηαξηνο θαη θαηέβαζα ην 

ρέξη κνπ γηα απηφ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο έρσ γξάςεη φινπο.  Μηιάλε πξψηα απηνί πνπ έρνπλ  ππνγξάςεη,  ζα 

κηιήζεηε θχξηε ζπλάδειθε,  φινη ζα κηιήζεηε.  

Κος ……..:  

ια ηα μέξεηε ηειηθά.  
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Κος ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ:  

πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε αιιά είκαζηε ζε εθδήισζε,  δελ  είκαζηε 

ζε δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο ηνχλαο έρεη  ην ιφγν.    Θα κηιήζεηε φινη .  

Κος ………..:  

Έλα ιεπηφ,  ζηελ εθδήισζε δελ κηιάκε κε ηε ζεηξά;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, φινη ζα κηιήζηε.  Ο ζπλάδειθνο ηνχλαο.   

Κος ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ:  

Μελ δπλακηηίδεηε ην θιίκα θπξία Πξφεδξε.  

Κος ……….:  

Γελ θαηάιαβα, κε ηε ζεηξά δελ πάκε;    

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο ηνχλαο.   

Κος ΗΟΤΝΑ:  

πλάδειθνη,  δπζηπρψο ζήκεξα κε εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο απφ ην 

παξειζφλ φπσο ήηαλ νη  απνρσξήζεηο  κειψλ Αληηπξνζσπείαο ζηεκέλεο  

γηα λα κελ πξνρσξάεη  ε δηαδηθαζία εθινγήο νξγάλσλ θιπ.,  θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν ζήκεξα πηζηεχσ κάιινλ απηέο νη  κεζνδεχζεηο γίλνληαη 

ζπλήζσο είηε απφ πιεηνςεθίεο φπσο αλαθέξζεθε είηε απφ κεηνςεθίεο.   

Καη έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  

ήκεξα είδακε ην θαηλφκελν πνπ εληάμεη  εγψ ε ίκαη ιίγν 

επαίζζεηνο ζε δεκνθξαηία,  φηη  δηάθνξνη ζπλάδειθνη  κπήθαλ ζηε 

Βνπιή,  γξαθηήθαλε θαλνληθά θαη ζηνλ πίλαθα πνπ ήηαλ  εδψ κέζα δελ 

γξαθηήθαλε θαζφινπ θαη κάιηζηα απηφο ν πίλαθαο ήηαλ κφλν θαη  κφλν 

γηα ην ζθνπφ λα πιεξσζνχλ απνδεκίσζε.  Απηφ, απηφο  επηζ πλάπηεη  ηηο  

απνδεκηψζεηο,  ζηηο  απνθάζεηο γηα η ηο  απνδεκηψζεηο.  

Δπηπιένλ δε νη  ίδηνη  ζπλάδειθνη έβαιαλ ζέκαηα, κηινχζαλ θαη 

δεηνχζαλ απαξηία.   Έβαιαλ απφ ην κηθξφθσλν θαη ιέγαλε βάδσ ζέκα 

απαξηίαο θαη νη  ίδηνη  δελ ήηαλ γξακκέλνη εθεί  πνπ βάιαλε ην ζέκα ηεο  

απαξηίαο.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη φινη μέξνπκε φηη  ρξεηάδεηαη αιιαγή 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Δίκαζηε ζηελ επνρή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη θαίκε θάξβνπλν αθφκα. Καη ππάξρεη έλα ζέκα βέβαηα γηαηί  πάιη ζα 
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μαλαγπξίζσ ζην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο,  ην έβαια θαη ζηε Γηνηθ νχζα,  

λα πνχκε ηη  ζεκαίλεη  δεκνθξαηία.  

Πξάγκαηη ζηηο  εθινγέο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  απαμησκέλνπ Σ.Δ.Δ.,  

ςεθίδνπλ 20.000 απφ ηηο  100.000,  30.000.  Λνηπφλ νη  ππφινηπνη  

70.000 δηεθδηθνχληαη απφ δηάθνξνπο πνπ ιέλε φηη  είλαη  δηθνί κνπ. Καη  

εγψ ιέσ απφ ηηο  ηερληθέο  εηαηξίε ο φηη  έρνπλ δνπιεηέο νη  εξγνιάβνη  θαη  

γηα απηφ ην ιφγν δελ έξρνληαη λα ςεθίζνπλ γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, πνιχ κεγάιν.  

Κάπνηνη άιινη ιέλε φηη  νη  δηθνί καο είλαη άλεξγνη θαη επεηδή 

έρνπλ ζηραζεί ηα πάληα θιπ. δελ έξρνληαη θαζφινπ. Άξα νη  κελ θαη νη  

δε.  Γηα λα μεπεξάζνπκε απηφ είπα θαη ζηε Γηνηθνχζα θαη επεηδή 

είκαζηε ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξάγκαηη,  

ζεζκηθά ζέκαηα ζα πξέπεη λα πεξλάλε κε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε 

θαη ειεθηξνληθή ςεθνθνξία δπλαηφηεηα  λα ςεθίδεη  νπνηνδήπνηε 

κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ.  Καη ηελ έρνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα γηαηί  ηα έρνπκε 

ηα ζπζηήκαηα ζην Σ.Δ.Δ.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη,  ηψξα πξνρσξάσ παξαπάλσ ζε επηκέξνπο 

ζέκαηα. Δπεηδή ν θχξηνο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζην φλνκά κνπ,  

πηζηεχσ ραξηηνινγψληαο,  γηαηί  μέξεη  φηη  πνηέ δελ πήξα έλα ε πξψ 

αλάζεζε, γηαηί  ην είπεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην λφκν πεξί αλαζέζεσλ.  

Απηφο ν λφκνο…  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γηα απηφ ην είπε ν Τπνπξγφο,  γηα απηφ ην είπε.  

Κος ΗΟΤΝΑ:  

Απηφο ν λφκνο πνπ αλαθέξζεθε ν Τπνπξγφο αθνξά γηα 20.000 επξψ 

αλαζέζεηο απφ δεκάξρνπο θιπ. πνπ ήη αλ έλα επηειέο πνζφ θαη 

πξάγκαηη έγηλε. .    Ναη,  έγηλε 45.000 κεηά.   Καη ήηαλ θάπνην πνζφ πνπ 

ήηαλ γηα επηζθεπέο,  γηα κηθξνέξγα θιπ.  Πνιχ ζσζηά έγηλε γηαηί  

πξάγκαηη θαη εθεί  γηλφηαλ θαη ζηηο  ηνπηθέο ηζηνξίεο κεγάιε ηζηνξία.  

Γηα ην λφκν 4412 πνπ αλαθέξζεθε ν Τπνπξγφο.  Πξάγκαηη  

ςεθίζηεθε ζρεηηθά γξήγνξα αιιά ε εθαξκνγή ηνπ παξά ην φηη  έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζε θάζε θνξέα γηα λα 

δεκνπξαηήζεη έξγν θαλέλαο δελ δεκνπξαηνχζε γηαηί  θαλέλαο δεκφζηνο 

ππάιιεινο δελ ππέγξαθε.  

Γελ είρε βγεη ,  θαηαξρήλ δελ είραλ ελεκεξσζεί ζε δηάθνξα 

πξάγκαηα γηαηί  κεηά έγηλαλ ζεκηλάξηα θάπνπ θαη ελεκεξψζεθαλ κεηά 
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απφ ρξφλν. Γεχηεξνλ,  ππήξμε ην ζέκα φηη  δελ είραλ βγεη  ν η  

δηαθεξχμεηο ,  νη  πξφηππεο δηαθεξχμεηο  πνπ πξάγκαηη εθεί  ε ίραλ θάπνην 

πξφβιεκα νη  άιινη  αθνχ δελ ην ιέεη  ε δηαθήξπμε θαη ππήξμε. . .   Φηαίλε 

εληάμεη  άιινη,  φρη  ην Τπνπξγείν.   

Αιιά δελ κπνξνχζαλ φκσο πξάγκαηη  θαλέλαο λα δεκνπξαηήζεη,  

θαλέλαο δελ δεκνπξάηεζε.  Έηζη είρακε κηα θαζπζηέξεζε πάξα πνιχ 

κεγάιε έλα ρξφλν,  δπν ρξφληα θαη δελ πξνρψξαγε,  δελ  γηλφηαλ θακία 

δεκνπξαζία.   

Σν ζέκα ηεο δηαχγεηαο ην νπνίν είραλ γίλεη  νιφθιεξνη αγψλεο γηα 

λα πεξάζεη  ε δηαχγεηα εηδ ηθά απφ  δήκνπο θαη νηηδήπνηε θιπ.  Έρεη  

θαηαξγεζεί νπζηαζηηθά ζήκεξα.  Δπηπιένλ,  ν η  ε ηδηθνί φξνη θαη  ην ιέσ 

γηα λα ην αθνχζεη εδψ ν Τπνπξγφο,  κ παίλνπλ θαζεκεξηλά κε ηελ 

θαηλνχξγηα λνκνζεζία φπσο κπήθε εηδηθά απφ δεκάξρνπο πνπ 

θσηνγξαθίδνπλ ζπλέρεηα.  Τπάξρνπλ έλα ζσξφ, θάζε κέξα ν ΑΣΔ 

θάλεη θαηαγγειίεο γηα ζέκαηα θσηνγξαθηθέο δηαηάμεηο  ζπλέρεηα.  

Σψξα σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κεηξψν. Κχξηε Τπνπξγέ,  επεηδή 

κεηά ηελ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Σ.Δ.Δ. φηη  δελ είραηε θαιέζεη,  εγψ 

βξέζεθα, καο θαιέζαηε κεηά ζηελ επηηξνπή απηή γηα ηα  κεηξψα.  Δθεί 

θαηάιαβα ην εμήο ,  ν ηίηινο έιεγε ηνπ 112 άξζξν λνκίδσ ήηαλ ηνπ 

λφκνπ πνπ πξνέβιεπε απηφ,  ειεθηξνληθά κεηξψα ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο έξγσλ.  Ζ ιέμε ειεθηξνληθά ζε απηφ ην ζρέδην πνπ δφζεθε 

αλαθέξνληαλ κνλαρά αθνχ έιεγε φηη  ππνβάιεηο αηηήζεηο,  θάλεηο ,  

ξάλεηο ,  κε ηα ρέξηα,  έιεγε φηη  ε επηηξνπή απαληά κε θαμ ή κε άιιν 

ειεθηξνληθφ κέζν.   

Σψξα πνηνο ην έγξαςε εγψ πηζηεχσ φηη  δελ ην είδαηε εζείο  απηφ 

ην πξάγκα.  Καη πηζηεχσ θαη κάιηζηα ηνπο είπα θαη εθεί  φηη  δελ 

πξφθεηηαη λα πεξάζεη απηφ ην πξάγκα νχηε απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

νχηε απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή.  Καη πηζηεχσ φηη  ν ιφγ νο 

θαζπζηέξεζεο είλαη απηφο ζήκεξα. Πξέπεη λα ιπζνχλ απηά ηα ζέκαηα.  

Γελ μέξσ ηψξα πσο ιεηηνπξγεί  εθεί  κέζα αιιά πξάγκαηη ζα πξέπεη λα 

αλαζπγθξνηεζεί θαη λα πξνρσξήζεη πνιχ γξήγνξα θαη λα 

πξνζαξκνζηνχκε ζε δηάθνξα πξάγκαηα εθεί  πνπ πξέπεη θαη λα 

πξνρσξάλε  θαλνληθά ηα ζέκαηα κε βαζηθφ ζηφρν βαζηθά ηε δηαθάλεηα,  

ην ιέσ ζπλέρεηα,  πνπ ζα δηαζθαιίδεη  θαη ηελ θαιή θαηαλνκή θαη  ηηο  

επηινγέο ηηο  δηάθνξεο θιπ.  
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Δπηπιένλ δε φια απηά αλάπηπμε γεληθά θιπ. πνπ αλαθέξνληαη 

φινη νη  ζπλάδειθνη  ζέιεη  ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Καη ζέιεη  ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη επηκέξνπο πεξηθεξεηψλ, ηη  ζέινπκε,  πσο ζα γίλεη ,  ηη  ζα 

γίλεη ,   πνηα είλαη ηα δεδνκέλα θιπ. θαη εθεί  κέζα λα εληαρζνχλ θαη  

φια ηα έξγα.  

Απηή ηελ επνρή γηα λα θνηηάκε θαη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα,  

γίλεηαη κηα θαηαζηξνθή πξάγκαηη  ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ν 

νπνίνο είλαη έλα εξγαιείν.  Γειαδή αλ δηαιχζεη  θάπνηνο ηελ 

επηρείξεζή ηνπ δελ πξφθεηηαη  λα ηελ μαλαθηηάμεη  κεηά.   Οχηε λα 

καδέςεη ηνπο Μεραληθνχο ηνπ νχηε ηνπο εξγνδεγνχο ηνπ νχηε ηνπο  

εξγάηεο ηνπ νχηε η ίπνηα.  Οχηε ηα κεραλήκαηα.  

Απηή ε θαηαζηξνθή πνπ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή έρεη  α ηηίεο  πνπ 

είλαη πξψηνλ,  πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ δελ ππάξρεη.   

Γεχηεξν, ην ΔΠΑ ζπκφκαζηε πάξα πνιινί φινη φηη  κεηαθέξζεθε ν 

φιν ζηα κεγάια έξγα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  Καη ηα  κεζαία θαη ηα 

κηθξά δελ ππήξραλ.   Άξα φινο απηφο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ν  

νπνίνο ππήξρε απφ θάησ δελ ε ίρε θακία δνπιεηά.  

Δπηπιένλ δε αξρίζαλε νη  εθπηψζεηο κε ην  ζέκα ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ ην νπνίν ήηαλ Γηνηθεηηθφ κέηξα αιιά θάπνηα ζηηγκή άξρηζε 

θαη ιεηηνπξγνχζε.  Καη έξρεηαη ζήκεξα λα δίλνπλ εθπηψζεηο 70ηφζν 

ηνηο  εθαηφ,  θαη ζέισ λα πσ θάηη  γηα ηνλ Τπνπξγφ ηψξα εθεί  γηα λα ην 

πξνζέμεη ,  75% κε ζηφρν λα έρνπλ εκπεηξία γηαηί  γηα λα θαηέβνπλ ζε 

επφκελνπο δηαγσληζκνχο δεηάεη  5εηή εκπεηξία  θαη ζα έρεη  

ζπγθεθξηκέλα φξηα .  Άξα  πάεη ν άιινο κπνπκπνπλίδεη ,  πιεξψλεη απφ 

ηελ ηζέπε ηνπ θιπ. γηα λα κπνξέζεη λα έρεη  εκπεηξία.  Απηή είλαη κηα 

θαιή θαηεγνξία αλζξψπσλ. Καη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη  άιινη νη  νπνίνη  

είλαη απαηεψλεο  νη  νπνίνη  παίξλνπλ δνπιεηέο γηα λα κελ ηηο  

ηειεηψλνπλ θαη λα κελ  πιεξψλνπλ ηνλ θφζκν απέμσ.  

Δπνκέλσο ζέισ λα πσ, θχξηε  Τπνπξγέ,  ζην ζέκα ηνπ κεηξψνπ 

ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεη 5εηία  γηα ηελ εκπεηξία  ζα πξέπεη λα 

πείηε  γηαηί  βάδνπλ φινη  νη  δήκαξρνη  5εηίεο ή 7εηίεο,  φηη  ζέινπλ ηψξα, 

γηα επηκέξνπο θαηεγνξίεο  έξγσλ δειαδ ή φπσο είλαη νηθνδνκηθά, ε 

επξσπατθή νδεγία αλαθέξεηαη ζε 3εηία γηα ηα επηκέξνπο,  δειαδή 3εηία 

ζηα κεραλνινγηθά ηφζν, 3εηία ζηα ηάδε,  φρη  5εηία θαη φρη  3εηία,  

ιάζνο.  3εηία είλαη γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε.  
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Άξα ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη  κε ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη  π ξάγκαηη 

λα κπνξέζεη λα πεξάζεη θάπνηνο κεγαιχηεξνο ρξφλνο γηαηί  θακία 

ζνβαξή απηή ηε ζηηγκή δελ πάλε ζε δ ηαγσληζκνχο.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Οινθιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε,  ζαο παξαθαιψ ηειεηψζηε.  

Κος ΗΟΤΝΑ:  

Σειεηψλσ.  Θέισ λα πσ ιίγν γηα ην αζθαιηζηηθφ.  ιεο  νη  

πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ηνπ Σ.Δ.Δ.  πξάγκαηη θάλαλε αγψλεο γηα λα 

κελ αιιάμεη ηίπνηα ζην παιηφ ζεζκηθφ πιαίζην.   Σν παιηφ πιαίζην ην 

αζθαιηζηηθφ ήηαλ ζίγνπξν φηη  έπξεπε λα αιιάμεη αιιά φρη  φκσο λα 

θαηαζηξαθεί.   

Απηή ηε ζηηγκή φινη καο μέξνπκε φηη  έρνπκε απνζ εκαηηθά 0,  

πάλε ηα απνζεκαηηθά καο.  Κάλακε αγψλεο ηφηε πξηλ απφ 5 ρξφληα,  4 

ρξφληα,  3.   Σα απνζεκαηηθά καο πήξαλε νη  δηθεγφξνη ηφζν, καο πήξαλε 

θιπ. πνπ ήηαλ ειάρηζηα.  Δίρακε αμηφινγεο ζπληάμεηο ,  ηίπνηα ηψξα.  

Δθάπαμ, ην εθάπαμ είλαη  … θαη  κάιηζηα πιεξψλνπ κε θαη έμηξα.  Πάεη  

ην εθάπαμ δελ  ππάξρεη .  

Λνηπφλ,  ηη  ζα γίλεη  κε απηφ;  Γειαδή πξάγκαηη ην ζέκα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζέιεη  ζνβαξή αληηκεηψπηζε θαη φρη  ζην πφδη.  Δγψ ζέισ 

λα ζαο πσ πξνζσπηθά, είρε βγάιεη κηα δηάηαμε ν λφκνο Καηξνχγθαινπ 

πνπ έιεγε φηη  ν η  Μεραλ ηθνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 40 ρξφληα  

κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα δήισζε θαη λα πιεξψλνπλ ηε κηζή 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ νινθιεξψζηε δηφηη  ν Τπνπξγφο δελ  κπνξεί λα πεξηκέλεη  

θαη κεηά ζα ζέιεηε λα ζαο απαληήζεη.  

Κος ΗΟΤΝΑ:  

Σειείσζα 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 επαλέιζνπκε ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαγξάςαηε ηνπο  

ζπκκεηέρνληεο.  Παξαθαιψ λα επαλέιζνπκε ζηε ζεηξά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ :  

Κχξηε ζπλάδειθε,  ζαο έρσ θαηαγξάςεη φινπο θαη ζα κηιήζεηε ζηε 

ζεηξά.  Καη  εγψ παξαθαιψ λα ηεξνχληαη πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ 

ηεξνχληαη.  
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Κος ……….:  

Γελ είλαη δπλαηφλ,  κε πνηα επηινγή ην θάλεηε απηφ;   Με πνηα επηινγή;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο εμήγεζα.  

Κος …………;  

Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δειαδή ηνπνζέηεζε ζηελ εθδήισζε ηεο  

Αληηπξνζσπείαο;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Βεβαίσο θαη κπνξείηε θαη ζα κηιήζεηε φινη.  

Κος ………:  

. .κέινο λα ήκαζηαλ ζα κπνξνχζακε λα ηνπνζεηεζνχκε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα κηιήζεηε φινη ζαο παξαθαιψ.  

Κος ……... . . :  

Θα επαλέιζνπκε ζηε ζεηξά;  Αιιηψο δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

ζπλερίζνπκε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Θα κηιήζηε.  

Κος ………:  

Πφηε ζε πνηα ζεηξά;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μεηά απφ δχν.  

Κος ……….:  

Μεηά απφ δπν κε πνην θξηηήξην;   Γελ θαηαιαβαίλσ.  Μα κε ζπγρσξείηε  

ππήξρε κηα ζεηξά,  ηελ απνθαζίδεη  ε Πξφεδξνο;  Ξεθίλεζε απφ εθεί  θαη 

πήγαηλε πξνο ηα εθεί .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ναη,  λαη,  ε Πξφεδξνο ηελ απνθαζίδεη .   

Κος ………:  

Με πνην ηξφπν, γηα  πνην ιφγν;  Ση είδνπο ηζφηεηα είλαη απηή ;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

πλάδειθε Κακαξηψηε, έρεηε ην ιφγν.  

Κος ………..:  

Γελ θαηαιαβαίλσ,  ν άιινο ξσηάεη γηα ην θσο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ηνλ 

Τπνπξγφ, καο δνπιεχεηο ηψξα;  Ο άιινο ξσηάεη,  δελ θαηάιαβα ηψξα.  

Γελ κπνξνχκε λα ηνπνζεηεζνχκε;  Δπεηδή έρνπκε δηαθνξεηηθή άπνςε;  
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Κος ………:  

Ναη,  αιιά απηφ φκσο ηψξα έδσζε θαη . .  ν ζπλάδειθνο Τπνπξγφο έθπγε.   

Ννκίδσ είπακε εμ αξρήο φηη  ήηαλ. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, ζαο ιέσ ηε ζεηξά.  Ο ζπλάδειθνο Κακαξηψηεο. .  

Κος ………:  

Δκείο δελ  ζέινπκε λα καο αθνχζεη ν  Τπνπξγφο,  κελ αλεζπρείηε.  

Κος ……….:  

Γηα πνην ιφγν,  δειαδή ζα πνηνο ζα  πινπνηήζεη ;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ηαχξν, ζε παξαθαιψ.  

Κος ……….:  

Γελ θαηάιαβα, εζείο  ηη  ζέιεηε λα ξσηήζεηε δειαδή γηα ην θφξν πνπ 

πιεξψλεηε;    

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

πλάδειθε Κακαξηψηε, δελ έρεηο  ην ιφγν.   Δγψ κηιάσ, ζαο δηαβάδσ ηε 

ζεηξά.   Ο ζπλάδειθνο Κακαξηψηεο,  ν ζπλάδειθνο ν Εαραξφπνπινο,  ν 

ζπλάδειθνο Μαλζνχξ, ν ζπλάδειθνο Γεσξγάθεο,  ν ζπλάδειθνο 

Βαθφλδηνο,  Σζηκπνπθάθεο,  Αλδξεδάθεο,  Γηαλλαδάθεο,  Βακβνπξέιιεο,  

Γηαλλφπνπινο,  Κνηζακπαζάθεο,  Αληηβαιίδεο,  Πξσηνλνηάξηνο,  μέραζα 

ην ζπλάδειθν Μπαξκπαγηάλλε.  Δζχ είζαη ζην ηέινο,  είζαη πξνεδξείν.   

Σν ζπλάδειθν Μπαξκπαγηάλλε μέραζα, ζπγλψκε.  Καη ε ακπξάθνπ.  

Κος ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ:  

Δπραξηζηψ,  θπξία Πξφεδξε.   Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  απνδεηθλχεηαη  απφ 

φιε απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη φηη  ηειηθά ην λα ζπδεηάκε 

θέξδνο είλαη γηα φινπο απηνχο ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνχκε .   

Μπνξνχκε λα πνχκε απηέο ηηο  εκπεηξίεο η ηο  νπνίεο έρνπκε 

απνθνκίζεη  θαη λα κπνξέζνπκε έηζη  ίζσο λα πάξνπκε κηα ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο Μεραληθνχο,  απηνχο πνπ ππνηίζεηαη 

εθπξνζσπνχκε εδψ πέξα θαη γηα ηνπο  νπνίνπο θεχγνπκε 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  

πεξηζζφηεξνη,  ην 80%, 90% Μεραληθνχο βγάδνπλ.  

Έηζη  ινηπφλ ζα πσ φηη  πξαγκαηηθά έρνπλ αιιάμεη,  δελ ζα πσ θαη 

πνιιά απφ απηά ηα νπνία εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηαηί  δελ ππάξρεη  
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θαη ν ρξφλνο,  πξάγκαηη έρνπλ αιιάμεη νη  επνρέο  θαη πξάγκαηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε πην γξήγνξεο ηηο  δηαδηθαζίεο.   ε έλα 

θαηλνχξγην ζεζκηθφ πιαίζ ην ινηπφλ ην νπνίν ζα ππάξμεη θαη πηζηεχσ 

φηη  είλαη αλαγθαίν κεηά απφ ηφζα ρξφληα φηαλ εθζπγρξνλίδνληαη ηα  

πάληα εκείο  δελ κπνξνχκε λα κείλνπκε ζε απηέο η ηο  ινγηθέο ηνπ 

παξειζφληνο,  δελ  κπνξνχκε λα αγλννχκε φηη  ζα πξέπεη  λα γίλνληαη νη 

ςεθνθνξίεο ειεθηξνληθά κε νπνηαδήπνηε εμαζθάιηζε.  

Άθνπζα πξνεγνπκέλσο φηη  κπνξεί θάπνηνο λα ηνλ πάεη,  λα 

ςεθίζνπλ φινη  καδί  αιιά απηφ είλαη ζηνλ θαζέλα ηη  ζέιεη  λα ςεθίζεη.  

Καη εδψ πέξα πνπ εξρφκαζηε θαη κπαίλνπκε πίζσ απφ ην παξαβάλ πάιη 

ππήξραλ ςεθνδέιηηα ηα  νπνία ήηαλ ζεκα δεκέλα,  ηνπ έδηλαλ ηνπ 

θαζελφο θαη έιεγαλ απηή ηελ ηξηάδα, απηή ηελ πεληάδα θαη μέξαλε 

πνηνο ζα είλαη.  Σα μεράζακε απηά;  

Αιιά δελ κπνξεί φκσο λα ζεξλφκαζηε θαη ζαββαηνθχξηαθα 4,  5 

γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε,  λα βγάινπκε έλα πξνεδξείν γηα λα 

κπνξέζεη λα ππεξαζπηζηεί  απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πεξηκέλνπλ απφ 

εκάο θαη δ ίλνπλ ρξήκαηα ζην Σ.Δ.Δ.  νχησο ψζηε λα πιεξψζεη  ηα έμνδα 

απηψλ πνπ ζα έξζνπλ εδψ πέξα γηα λα ηνπο ππεξαζπηζηεί .  

Απηφ ινηπφλ λνκίδσ φηη  πξέπεη φινη  λα ην θαηαιάβνπκε θαη λα 

πνχκε λαη πξνρσξάκε γ ηα λα θάλνπκε έλα εμνξζνινγηζκφ, κηα  

θαιπηέξεπζε ζε απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην,  κε φιεο απηέο ηηο  

παξακέηξνπο ηηο  νπνίεο είπακε.  

κσο απηφ ζα καο έδηλε έλα ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

ιέεη  θαη ν θίινο κνπ ν Εαραξφπνπινο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πινπνηήζνπκε απηέο ηηο  δηαδηθαζίεο .  Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζέκαηα, 

αλνίμακε πνιιά.  Με ηα Σ.Δ.Η . ,  κε ηα παλεπηζηήκηα,  κε ηηο  θαηλνχξγηεο 

ζρνιέο,  πσο αθξηβψο ζα γίλνπλ θιπ.  

Πξάγκαηη έρεη  γίλεη  θαη ζην παξειζφλ,  απνλεκήζεθαλ 

αθαδεκατθνί η ίηινη εθεί  πέξα πνπ δελ κπνξνχζαλ θαη  δ ελ έπξεπε λα 

δνζνχλ.  Δγψ λα πσ φηη  πξνέξρνκαη  απφ ηα Σ.Δ.Η . ,  έδσζα εμεηάζεηο θαη  

πεξλνχζακε φπσο πεξλάκε θαη φινη νη  άιινη  κέρξη ζήκεξα.  Σψξα 

μαθληθά φινη καδί  λα γίλνπλ έλαο αρηαξκάο πάιη θαη απηφ δελ ε ίλαη  

ζσζηφ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη ζε  απηνχο ηνπο 

νπνίνπο αλάινγα κε ηηο  ζπνπδέο πνπ έρεη  θάλεη  ν θαζέλαο.   

Λείπεη  ν  Τπνπξγφο γηα λα ηνπ πσ απηά ηα έξγα πνπ ιέκε γηα ηηο  

20.000.   Καηαξρήλ ζηα έξγα ησλ 20.000 επξψ δελ είλαη 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 έηπρε έλα ηέηνην θαη  

ζην ηέινο βάιακε θαη απφ ηελ ηζέπε καο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε απηφ ην έξγν πνπ ππνηίζεηαη ήηαλ κε θιήξσζε. Άξα ινηπφλ 

δελ ηζρχεη  απηφ εδψ.  

Απηφ ην νπνίν ζπκβαίλεη  φκσο πάξα πνιχ έληνλα απηφ ηνλ θαηξφ 

είλαη ζρεηηθά κε ηηο  θσηνγξαθηθέο  δηαηάμεηο  ζηα δεκφζηα έξγα. Βγάδεη  

δειαδή ν νπνηνζδήπνηε Γήκαξρνο ή ε νπνηαδήπνηε ππεξεζία θαη ιέεη ,  

εκείο  ζέινπκε λα έρεηο  θάλεη  ηξηπιάζην ηδίξν ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

βάζεη απηνχ ηνπ έξγνπ θα η ε ίλαη έλα έξγν ην νπνίν είλαη 5.000.000 θαη 

ζνπ ιέεη  ζέισ 18.000.000 ηδίξν,  ζέισ 10.000.000 απφ απηφ,  εθείλν,  ην 

έλα,  ην άιιν. Με απνηέιεζκα φια απηά λα κηθξαίλεη  ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη έηζη λα κελ κπνξεί λα ππάξμεη  

αληαγσληζκφο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε ζπλάδειθε,  ζηα ζέκαηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηαηί  ν 

Τπνπξγφο δελ είλαη παξψλ.  

Κος ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ:  

Ση λα θάλσ εγψ ηψξα φκσο;  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ναη,  δειαδή δελ είλαη παξψλ.  ηα ζέκαηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.   

Κος ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ:  

Ναη,  ζηα ζέκαηα ηνπ  ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιέκε ινηπφλ φηη  απηφ πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δηαζθαιίζνπκε φηη  ην επάγγεικά καο ζα 

κπνξέζεη λα ζπλερίζεη  θαη ζην κέιινλ.   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 εθπξνζσπήζεηο ζε δηάθνξα 

ππνπξγεία θαη ν Τπνπξγφο απζαίξεηα κεηά απφ 8 κήλεο λα κελ βάδεη  

έλαλ εθπξφζσπν ζην Σερληθφ πκβνχιην.   

Απηφ είλαη ζεβαζκφο πξνο ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην,  είλαη απηφ  

πνπ ζέινπκε λα έρνπκε;  Δίλαη θάηη  ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην 

παιέςνπκε;  Δίλαη θάηη  ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ επηιέγεη  θαη  ν θάζε 

Τπνπξγφο πνηνο ζα είλαη απηφο πνπ ζα πεγαίλεη  γηα λα ειέγρεη  ή λα 

ζπκκεηέρεη  ζε απηφ ην νπνίν θάλεη  ζην Σερληθφ πκβνχιην;  

Οινθιεξψλσ ινηπφλ θαη ιέσ ην εμήο,  δελ κπ νξεί αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη λα κελ ππάξρνπλ θαη πξνβιέςεηο κέζα ζε φιν απηφ ην 
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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 άθξε,  λα κπαίλνπλ πεηζαξρηθέο  επζχλεο ππαιιήισλ θαη νη  

ππάιιεινη,  γηαηί  εκείο  δψζακε θαη ην 6 ηνηο  ρηιίνηο  πάιη πξφζθαηα 

ζην δεκφζην απφ ηνλ εξγνιαβηθφ θφζκν. Καη νη  ππάιιεινη λα θάλνπλ  

πξάγκαηα ηα νπνία λα εκπίπηνπλ ζηνλ πνηλ ηθφ θψδηθα θαη θαλείο  λα 

κελ πηάλεη .   

Άξα ινηπφλ ην Τπνπξγείν θαη ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ 

θχξην Τπνπξγφ φηαλ ζα έξζεη ,  ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα βξεη  θαη λα 

θάλεη  ηηο  δηθιείδεο αζθαιείαο έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ν 

νπνηνζδήπνηε δηαθηλδπλεχεη  κε ηελ πεξη νπζία ηνπ κε φια απηά ηα 

νπνία έθαλε φια απηά ηα ρξφληα θαη δνπιεχνληαο η ίκηα  λα έξρεηαη ζε 

έλα ζεκείν φπνπ κπνξεί λα ηνλ θαηαζηξέςεη.  Γηαηί  αθνχζηεθε πνιχ 

θαιά φηη  φπνηα εηαηξία θαηαζηξέθεηαη δελ κπνξεί λα μαλαγελλεζεί.   

Γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ είλαη κεγά ιε ε επζχλε απηψλ νη  νπνίνη  

θπβεξλνχλ θαη επζχλε θαη ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γηνηθνχζαο θαη ηεο 

Αληηπξνζσπείαο λα ηξέμνπλ πην γξήγνξα ηα ζέκαηα γηα λα 

πξναζπίζνπκε ηα ζπκθέξνληά καο θαη φινπο απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πνπ αχξην ζα ηχρνπλ ρεηξφηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ εκάο.  

Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θχξηε ζπλάδειθε.   Ο ζπλάδειθνο Μαλζνχξ θαη κεηά ν 

ζπλάδειθνο Εαραξφπνπινο.   

Κος ΜΑΝΟΤΡ:  

Θα ήζεια λα ζπγραξψ θαηαξράο ην πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο γηα 

ηελ πξσηνβνπιία απηή κε ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ θαη ε χρνκαη λα 

γίλεη  νπζηαζηηθφο δηάινγνο θαη απνηειεζκαηηθφο γηα  ην θαιφ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη  γ ηα ην θαιφ φισλ ησλ Μεραληθψλ γεληθά.   

ρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ,  έρνπκε θαηαζέζεη 

εκείο  ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο παξαηάμεηο  ηηο  απφςεηο ηηο  δηθέο καο 

πξνζπαζψληαο λα είκαζηε καθξηά απφ ην ζθνπφ φηη  πψο λα θεξδίζσ 

ςήθν φπσο θάλνπλ δηάθνξνη άιινη θιπ.  γηαηί  φπσο είδακε απφ 

δηάθνξεο πξνηάζεηο ν ζθνπφο είλαη κφλν γηα λα αιιάμνπκε ην λνκηθφ 

πιαίζην,  έρνπλ δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζηηο  εθινγέο.   
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Δίλαη επθαηξία ηψξα κε απηφ ην λνκηθφ πιαίζην λα είλαη πην 

ζχγρξνλν ην Σ.Δ.Δ. γηαηί  ην Σ.Δ.Δ.  φπσο πάεη ηψξα έρεη  γίλεη  πάξα 

πνιχ παιηφ.  χγρξνλν,  λα κπνπλ πην ζχγρξνλεο  κέζνδνη ,  πην  

ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο.  ρη νη  θαηλνχξγηεο εηδηθφηεηεο,  απηέο πνπ 

δήζελ δελ  έρνπλ επαγγεικαηηθά  δηθαηψκαηα ηνπο  δέλνπκε θαη κε απηφ 

εθζπγρξνλίδνπκε ην Σ.Δ.Δ.  Απηφ είλαη ιάζνο,  λα κπαίλνπλ ζχγρξνλεο 

εηδηθφηεηεο πνπ βνεζάλε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.   

Θα ήζεια, άθνπζα πξνβιεκαηηζκφ απφ ηνπο  θνξείο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ Σ.Δ.Η .  δειαδή φπσο 

είλαη ην παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο θιπ.,  απηφ δελ είλα η κφλν γηα 

ην παλεπηζηήκην ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο,  απηφ γίλεηαη αλαβξαζκφο ζε 

φιε ηε ρψξα, ηα δ ηάθνξα Σ.Δ.Η .  θάλνπλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο  πψο λα 

ζπγρσλεπζνχλ θαη  κε παλεπηζηήκηα πεξηθεξεηαθά ψ ζηε λα γίλνπλ 

παλεπηζηήκηα θιπ.  

Απηφ δελ κε πξνβιεκαηίδεη ,  απηφ είλαη ζεηηθφ γηαηί  εκείο  

ζέινπκε αλαβάζκηζε ησλ Σ.Δ.Η .  αιιά λα γίλεη  κε θάπνηνπο θαλφλεο,  κε 

θάπνηνπο φξνπο.   Γελ είλαη έηζη κφλν πξνβιεκαηηζκνί.    

Καη φπσο έρνπκε Σ.Δ.Η .  κε ρακειή επίδνζε κπ νξψ λα πσ, 

επηηξέςηε κνπ λα πσ, ζπγλψκε πνπ έθπγαλ αξθεηνί απφ ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο,  ππάξρνπλ θαη πνιπηερλεία  θαη κε ρακειή απφδνζε. 

Πεξηθεξεηαθά πνιπηερλεία  πνπ είλαη  ρακειά, ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθά 

πνιπηερλεία πνπ δελ έρνπλ θαλ κεραληθφ λα δηδάζθεη κέζα ε θεί  πέξα.   

Τπάξρνπλ θαζεγεηέο πνπ είλαη επηζθέπηεο θαζεγεηέο.  Πάλε θάλνπλ ην 

κάζεκά ηνπο θαη θεχγνπλ.   

Σν πνιπηερλείν,  επηηξέςηε κνπ λα ην πσ γηαηί  θαη εγψ είκαη 

παλεπηζηεκηαθφο,  ην πνιπηερλείν δελ είλαη θηινζνθηθή ζρνιή πάσ 

θάλσ ην κάζεκά κνπ θαη λα θχγσ.  Σν πνιπηερλείν πξέπεη λα είλαη ν  

θαζεγεηήο κέζα εθεί ,  λα έρεη  νκάδα εξγαζίαο,  λα παξαθνινπζεί  

δηπισκαηηθέο  εξγαζίεο ίζσο θαη δ ηδαθηνξηθά θιπ.  Να θάλεη  ηελ 

έξεπλα. Σα πεξηζζφηεξα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα θαη πνιπηερλεία 

βαζίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθνχο θαζεγ εηέο.   

Ζ έληαμε ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η .  ζην Σ.Δ.Δ. αλαθέξαηε φηη  

ςεθίζακε θηφιαο ζε κηα πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε λα είλαη ζε άιιε 

θαηεγνξία.  Τπάξρεη ην εμήο εξψηεκα , έλαο απφθνηηνο  Σ.Δ.Η .  πνπ έρεη  

θαη κεηαπηπρηαθφ,  απηφ ζεκαίλεη  έρεη  θάλεη  6 ρξφληα ζπνπδψλ ζε πνηα 

θαηεγνξία ζα πάεη;   Θα είλαη  ζηελ θαηεγνξία ησλ απνθνίησλ ηνπ 
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πνιπηερλείνπ ή ζα ζπλερίδεη  λα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηελ άιιε ησλ 

Σ.Δ.Η . ;   απηφ πξέπεη  λα πξνβιεκαηίδεη  ιίγν ην Σ.Δ.Δ.   

Γελ είκαζηε θαηά ηεο έληαμεο ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η .  ζην 

Σ.Δ.Δ. απιψο ζα είλαη κε θάπνηνπο  θαλφλεο γηα λα κελ είλαη αο ην 

πνχκε αιαινχκ κέζα ζην Σ.Δ.Δ. ,  δελ μέξνπκε ηη  γίλεηαη θαη κεηά 

αξρίδνπκε φινη φπσο γίλεηαη ηψξα δεηάκε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα,  

θάζε θιάδνο λα ζέιεη  λα πάξεη δ ηθαηψκαηα απφ άιινπο θιάδνπο θιπ.  

Οινθιεξψλσ,  εχρνκαη ν δηάινγνο λα θαηαιήμεη  ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα είλαη ην Σ.Δ.Δ. πην ζχγρξνλν. Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο Μπαξκπαγηάλλεο,   Εαραξφπνπινο,  Γεσξγάθεο,  

Βαθφλδηνο,  είλαη ζηελ αίζνπζα;  Χξαία παξαθαιψ.  

Κος ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΖ:  

Πξφεδξε,  λα ραηξεηίζσ ηε ζεκεξηλή εθδήισζε αιιά λα εθθξάζσ θαη 

ηε ιχπε κνπ γηαηί  πξαγκαηηθά είλαη ε δεχηεξε ζε ζεηξά πξνζπάζεηα 

ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο πνπ θαηαιήγεη  ζε κε ζπλεδξίαζε.  

Σν κεγαιχηεξν φξγαλν εθπξνζψπεζεο,  ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ 

δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ θαη  πηζηεχσ φηη  φινη ζηελ αίζνπζα κέζα 

ζήκεξα είλαη  δηπισκαηνχρνη  Μεραληθνί,  αθπξψλεηαη  ζηελ πξάμε.  

Παξάιιεια κε απηή ηελ αθχξσζε ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηελ Κπβέξλεζε, ζηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε λα 

λνκνζεηεί  κε απνπζία ηεο  έθθξαζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη δπλαηφηεξνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ησλ δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ.  

Γελ ζα πεξηκέλεη  πηζηεχσ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πφηε ζα 

ζπλεδξηάζεη θαη πφηε ζα βγάιεη  απνθάζεηο γηα λα πεξάζεη ηνπο  λφκνπο 

γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηα επ αγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη  

γηα φηη  άιιν αγγίδεη  ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηπισκαηνχρσλ 

Μεραληθψλ.  

Θέισ λα παξαθαιέζσ ην πξνεδξείν λα θαηαβάιεη θάζε 

πξνζπάζεηα ηνπιάρηζηνλ ε 3
ε
 πξφζθιεζε λα θαηαιήμεη  ζε ζπλεδξίαζε 

νπζηαζηηθή θαη λα παξζνχλ απνθάζεηο γηαηί  φζν  θαζπζηεξεί  

νπζηαζηηθά αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ.  

Σψξα, κηα εξψηεζε ήζεια λα ππνβάισ ζην ζπλάδειθν ηνλ 

Υξήζην πίξηδε θαη λπλ Τπνπξγφ, γηα ην αζθαιηζηηθφ πνπ  έζεζε.   

Γελ ζα ην αλαπηχμσ, έρνπλ ζπδεηεζεί πάξα πνιιά ζέκαηα, ηα ζπλ θαη 

ηα πιελ,  είλαη ηερληθή ε εξψηεζε.  Δάλ είλαη δπλαηφλ κε εξκελεπηηθή 
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εγθχθιην ν Τθππνπξγφο ν Σάζνο ν Πεηξφπνπινο λα αθπξψλεη ζηελ 

πξάμε ην λφκν ηνλ 4387 ηνπ ππνπξγνχ ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Καηξνχγθαινπ 

φζνλ αθνξά ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε.  

Βγήθε κηα εξκελεπηηθή εγθχθιηνο,  ην ζέησ θαη ππφςε ζαο 

29/12/2017 πνπ αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο  κε παξάιιειε αζθάιηζε ζε 

δπν θνξείο θχξηαο ζχληαμεο θαη  κε ην δεδνκέλν φηη  φινη νη  

εξγαηνιφγνη κέρξη  ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην πηνζεηνχζαλ ηελ άπνςε 

φηη  ν λφκνο νξίδεη  ηε δηαδνρηθή πσο κπνξεί λ α κεηαθέξεη  ζην κε 

παξάιιειν ρξφλν κε ηνλ παξάιιειν θαη λα νπζηαζηηθά ζεκειηψζεηο  

δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ,  κε ηελ εξκελεπηηθή αθπξψλεηαη  απηή ε 

ηξνπή θαη νξίδεη  θαζαξά φηη  γηα λα κπνξέζεηο λα ζπληαμηνδνηεζείο  

πξέπεη λα ζεκειηψλεηο ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο παξάιιεινπο θνξείο δ ηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο.  

Απηφ, επραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  Ο ζπλάδειθνο Εαραξφπνπινο.   

Κος ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ:  

Ζ δηαδηθαζία ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζα Πξφεδξε έρεη  πξνθαλψο 

μερεηιψζεη γηαηί  ηα ζέκαηα πνπ κπήθαλ είλαη πάξα πνιιά θαη  

δηθαηνινγεκέλα, ηδ ηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ηνπ ππνπξγνχ.  

Καηαξράο ζε ζρέζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην.  Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα μερλάκε φηη  ζέξλεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ρξφληα.  Τπήξμαλ 

πξνζπάζεηεο θαη  θπξίσο επί Αληηπξνζσπείαο πν π πξνέδξεπε ν 

ζπλάδειθνο Γηάλλεο Θενδσξάθεο,  πνπ δηήξθεζαλ δχν ρξφληα.   

Γεκηνπξγήζεθε ηεχρνο πξνηάζεσλ νη  νπνίεο δελ κπνξνχζαλ απφ ην 

φξγαλν νχηε θαλ λα αμηνινγεζνχλ.    

Καη ζήκεξα θηάζακε ζην ζεκείν λα κελ κπνξνχκε λα 

ζπλεδξηάζνπκε,  φρη  λα πξνζεγγίζνπκε ην  ζέκα, νχηε θαλ λα 

ζπλεδξηάζνπκε.  Γηαηί ,  γηα πνην ιφγν;  Γηαηί  αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

πηζηεχσ φηη  ην θπξίαξρν πξφβιεκα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ απηή 

ηελ επνρή είλαη ε ζπκκεηνρή. Σν έιιεηκκα ζπκκεηνρήο,  δελ είλαη ν  

ηξφπνο εθινγήο ησλ νξγάλσλ, δελ ε ίλαη  ηίπνηα απφ φια απηά πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα βειηηζηνπνηεζνχλ θαη λα έρνπκε 

έλα πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ.  
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Σν έιιεηκκα ζπκκεηνρήο είλαη απηφ θαη θπξίσο,  κε ζπγρσξείηε,  

γηα εζάο πνπ θαηνηθνεδξεχεηε ζηελ Αη ηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ ζαο εθιέγνπλ είλαη πεξίπνπ ζην 20% δειαδή επεηδή 

είζηε ην 50% ησλ Μεραληθψλ ηεο ρψξαο ζε επίπεδν ρψξαο είλαη ην 

10%.  

Αο έξζεηε ζηε Λακία λα εθιεγείηε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70% 

θαη λα δνχκε πνηα  ζα ήηαλ ε δεκφζηα ζπκπεξη θνξά ηνπ νπνηνπδήπνηε 

εθιέγνληαλ.  Γελ ζα ζπλέβαηλε ηίπνηα απφ φια απηά.  

Σν ζέκα κε ηα Σ.Δ.Η .  θαη κε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο νη  νπνίνη  

βέβαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ άιιν θαη ηη  λα αθνχζνπλ;  Σν 

πξφβιεκα πξνέθπςε επεηδή ππήξρε κηα αληηπαιφηεηα φρη  ζην  γλσζηηθφ 

καο αληηθείκελν,  ε αληηπαιφηεηα πξνεξρφηαλ απφ ηελ αλνρή ηεο 

πνιηηείαο ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.  Δπαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ δελ ιχζεθαλ πνηέ,  δελ ιχζακε νχηε θαη κεηαμχ καο ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα σο κεραληθνί,  δνπιεχνπκε κε ηη ο  δηαηάμεηο  

ηνπ 1935, δελ ην ιέεη  θαλέλαο θαη ηειηθά απηφ ην πξφβιεκα ην πνιχ 

κεγάιν ζε επίπεδν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  κεηαθξάζηεθε ζε ζέκαηα 

παηδείαο.   Μεηνίθηζε απφ εκάο θαη  πήγε ζε δεηήκαηα παηδείαο θαη 

είρακε ηελ παηδεία  ησλ δπν ηαρπηήησλ απφ ην 2002 κέρξη ηψξα ρσξίο 

θακία αμηνιφγεζε ησλ ηδξπκάησλ πνπ παξείραλ εδψ θαη 15 ρξφληα  

ζπνπδέο  θαη εξρφκαζηε ζήκεξα λα επη ιχζνπκε απηφ ην ζέκα κε ηελ 

ηζνθάξηζε φισλ, κε ηνλ ηζνζθειηζκφ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ 

ζα κπνξνχζε θαη δελ ζα έπξεπε πνηέ λα ηζνζθειηζη νχλ.   

Ο θνζκήηνξαο ηεο ΔΜΦΔ είλαη  εδψ. Πξνθαλψο ππάξρεη ζέκα.   

Γελ ε ίκαη παλεπηζηεκηαθφο,  δελ έρσ γλψζεηο ηδηαίηεξεο,  ζα πξέπεη λα 

ηαθηνπνηεζεί .  κσο γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά ζε επίπεδν 

επαγγεικαηηζκνχ φηη  απηφ πνπ ιείπεη  απφ ηε ρψξα είλαη λέεο 

εηδηθφηεηεο.    

Γελ έρνπκε θακία πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα παξάδεηγκα ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ, απηνκάησλ ειέγρνπ θαη ξνκπνηηθήο.  Γελ 

έρνπκε επίζεο θακία πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ΑΠΔ.  

Σν πξψην ζέκα πνπ κνπ δεκηνχξγεζε  απνξίεο ήηαλ θαη βέβαηα 

αθνξά ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην φρη  κφλν ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,  

ήηαλ ην κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ έξγσλ.  Σν κεηξψν 

θαηαζθεπαζηψλ ηδ ησηηθψλ έξγσλ ζπδεηείηαη ζε επίπεδν Σερληθνχ 
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Δπηκειεηεξίνπ απφ ην 1992.  Δίρα ηελ ηηκή γηα ην ηκήκα αλαηνιηθήο 

ηεξεάο λα θάλσ ηελ πξψηε εηζήγεζε ζηελ πξψηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ έγηλε ζηνλ Άγην Νηθφιαν Λαζηζίνπ ζηε λ πεξηθεξεηαθή 

ζπλδηάζθεςε ησλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο θεληξηθήο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο κε η ίηιν κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ 

έξγσλ.  

Γξάθηεθαλ απφ ηφηε ηφζα πνι ιά, σξαία.  Δπηηέινπο έρεη  

δξνκνινγεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπ.  Σν θπξίαξρν φκσο ζέκα πνπ γέλλεζε 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ φισλ απηψλ ησλ εηψλ ήηαλ ε έιιεηςε θαζνξηζκνχ 

αζηηθψλ επζπλψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Γηαηί;   Γηαηί  ζε ζπλέρεηα ηνπ 

1337 πξνέθπςε ην δήηεκα φηη  δελ  ζα έ πξεπε λα έρνπκε θαηλνχξγηα 

απζαίξεηα θαη γηα λα κελ έρνπκε θαηλνχξγηα απζαίξεηα ζα έπξεπε λα 

θαζνξηζηνχλ αζηηθέο επζχλεο  ζε θάζε βαζκίδα παξαγσγήο ησλ 

νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θπξίσο γηα απηφ.  

Καη θαζνξηζκφο αζηηθψλ επζπλψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ δελ 

ππάξρεη αθφκε ζε  ηνχηε ηε δφιηα ρψξα. Σν  πξψην είλαη απηφ.  Καη ην 

δεχηεξν είλαη ε πιέξηα δεκνθξαηία ε νπνία άξρηζε θαη εθδειψλεηαη ζε 

επίπεδν ειιεληθήο πνιηηηθήο,  ζηνλ ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο ηεο 

παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ κειεηψλ.   

Χξαία.  Οη απεπζείαο αλαζέζεη ο λα κελ ππάξρνπλ θαη λα γίλεηαη  

θιήξσζε. Καη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ην  έξγν λα πάλε ζηελ 

θνηλσλία ηεο πεξηνρήο θαη λα ην πνπιάλε.  Απηφ είλαη ιχζε;  Οη 

απεπζείαο αλαζέζεηο λα κελ ππάξρνπλ ζε εκάο θαη  λα γίλεηαη θιήξσζε 

θαη νη  πξνκήζεηεο;   Σα έξγα ησλ πξνκ εζεηψλ;  Σα έξγα ησλ ππνινίπσλ 

πξνκεζεπηψλ;  Γηαηί  είλαη άιιν αληηθείκελν;   

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο Γεσξγάθεο.   

Κος ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε ζπλάδειθε,  δελ ζα ζαο απαληήζσ. Θα ζαο πσ ηα δεδνκέλα ζην 

ηέινο θαη είλαη πξνο ηηκήλ ζαο πνπ είζηε εδψ.   

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Λνηπφλ,  ζέινπκε λα θάλνπκε κηα ηνπνζέηεζε γηα λα κπνξέζνπκε,  γηαηί  

αθνχζακε πάξα πνιιά θιελαθήκαηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο  
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δεκνθξαηίαο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκπνδίδεηαη ππνηίζεηαη  λα 

εθθξαζηεί  κέζα ζε απηή ηελ αίζνπζα ή θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

Αληηπξνζσπεία θαη γηα απηφ πνιχ ζχληνκα ζέιακε λα πνχκε δπν 

πξάγκαηα.  

Πξψηα απφ φια αθνχγνληαη απίζηεπηα θιηζέ εθθξάζεηο.  Σν 

Σ.Δ.Δ. ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ θξάηνπο,  ν θαζέλαο ελλνεί  ην δ ηθφ ηνπ 

πξάγκα γχξσ απφ απηφ.  Σν Σ.Δ.Δ. εθπξνζσπεί ηνπο Μεραληθνχο,  ν  

θαζέλαο ζεσξεί φηη  εθπξνζσπεί. .   Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ απέλαληη 

ζηνλ Τπνπξγφ ήηαλ φρη  απιά ζπληερληαθέο,  λα ξσηήζσ θαη εγψ γηα ην 

δεκφζην πξφγξακκα επελδχζεσλ ηνπ Γήκνπ κνπ αο πνχκε γηαηί  δελ  

θηηάρλεη  ηε ιάκπα έμσ απφ ην ζπίηη  κνπ.   

Μηιάκε γηα ηξαγηθά αο πνχκε ζπληερληαθή ινγηθή ε νπνία 

ππνηίζεηαη έξρεηαη  λα ζπδεηήζεη εδψ ηη;   Σν ζεζκηθφ πιαίζην θαη κηα  

ζηξαηεγηθή ηνπ Σ.Δ.Δ.  Καη φια θάησ απφ θιηζέ θαη  επηηπγράλνληαο 

κηα ζπκθσλία ζνβηεηηθνχ ηχπνπ, 99,9%.  ινη ιέλε ηα ίδηα εδψ κέζα 

ζε απηή ηελ αίζνπζα εθηφο απφ κηθξέο εμαηξέζεηο πνπ είλαη ελάληηα 

ζηε δεκνθξαηία.  

Λνηπφλ,  λα πνχκε ην επηρείξεκα φηη  ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη  

πνιχ παιηφ θαη  πξέπεη λα αιιάμεη .  Σν εξψηεκα είλαη πξνο πνηα 

θαηεχζπλζε ζπλάδειθνη ζα αιιάμεη,  φρη  φηη  είλαη πνιχ παιηφ.  Καη νη  

θαηεπζχλζεηο νη  νπνίεο απηή ηε ζηηγκή πξνηείλνληαη κνλνθφκκαηα, 

άθνπζα πνιινχο ζπλαδέιθνπο λα κηιάλε θαη θαιά φηη  πξέπεη λα 

αιιάμεη γηαηί  ιέεη  ππάξρεη  απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ.  κέζα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο Μεραληθνχο.  

Αο ην πνχκε θαζαξά, ε απαμίσζε έρεη  γίλεη ,  γ ίλεηαη θαη ζα 

ζπλερίζεη  λα γίλεηαη γηαηί  ν  ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ. δελ  είλαη κφλν απιά 

αδηάθνξνο απέλαληη  ζηελ πιεηνςεθία ησλ Μεραληθψλ, είλαη ερζξηθφο.  

Καη γηα απηφ ζα ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη  απηή ε απαμίσζε. Καη ε 

πξφηαζε γηα ηε ζεζκηθή αιιαγή πνπ ζπκθσλείηε φινη είλαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε. Καη ζα ζπλερίζεη  ε απαμίσζε.  

Γεχηεξνλ,  απηή ε απαμίσζε εθθξάδεηαη ζε φια ηα ζεκεία,  απφ 

ηηο  ζπλδξνκέο,  ηε ζπκκεηνρή ζηηο  εθινγέο  θιπ.  Καη εδψ ππάξρεη  

επίζεο έλα ππνθξηηηθφ επηρείξεκα , απέλαληη  ππνηίζεηαη ,  ην ππνθξηηηθφ 

επηρείξεκα είλαη ην εμήο,  κα έηζη είλαη ε δεκνθξαηία,  έηζη ιεηηνπξγεί .  

Γηαηί  δελ ζπκκεηέρνπλ απηνί πνπ είλαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο  εθινγέο;   
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θεθηείηε φηη  ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ είλαη ν θαηαζηαηηθφο 

ράξηεο κηαο ζπιινγηθφηεηαο λα άιιαδε κε απιή πιεηνςεθία.  ε ρψξεο,  

ζε ζσκαηεία,  πνπ είλαη αληηδεκνθξαηηθά. θεθηείηε δε επεηδή είκαη  

ζίγνπξνο φηη  ε πιεηνςεθία εδψ κέζα είλαη … θήξπθεο ηεο  

αληηδεκνθξαηηθφηεηαο ππνηίζεηαη ησλ ζσκαηείσλ θαη  ζπκθσλνχλ κε 

ηελ ηειεπηαία ηξνπνινγία γ ηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 50% ζηε ζπλέιεπζε,  

ζηε ζπλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ, γηα εθαξκφζηε ηελ ίδηα ινγηθή ζην 

Σ.Δ.Δ.;   γηαηί  δελ ηελ εθαξκφδεηε;   ηε ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ην 

50% ζπλ 1 λα πεηχρεη;   Γηαηί  δελ ην πεηπραίλεη  απηφ;  

Να θσλάμεη ηνπο λένπο Μεραληθνχο πνπ δελ βξίζθνπλ δνπιεηά 

πνπζελά, λα θσλάμεη ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ βξίζθνπλ 

δνπιεηά πνπζελά θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 

ην ΑΣΔ πνπ είλαη εξγνδφηεο ηνπο ,  γηαηί  δελ εθαξκφδνπκε ινηπφλ 

απηφ ην κνληέιν ην 50% ζπλ 1 φπσο ππνηίζε ηαη ζπκθσλνχλ πάξα 

πνιινί ζηελ θνηλσλία γχξσ απφ ηα ζσκαηεία;  

Ή επίζεο γηα ζθεθηείηε κηα ζπιινγηθφηεηα, κηα ρψξα, νηηδήπνηε,  

λα απνθαζίδεη  λα εθιέγεηαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα απφ ην 30% 

γηα λα ζπγθξνηεζεί ε θπβέξλεζή ηνπ θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα 

λα γίλνληαη θάζε είδνπο αιηζβεξίζηα θαη λα εθπξνζσπείηαη  αθφκα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ λα ζέιεη  λα απνθαζίζεη  

γηα ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε.  Απηφ είλαη δεκνθξαηία.  

Λνηπφλ,  ζπλάδειθνη,  απηφ ην πξάγκα εθπξνζσπεί  ειάρηζηνπο 

απφ ηνπο Μεραληθνχο.  Ζ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο  ππνγξαθέο.  Έρνπλ πνιιά ρξφληα λα ππνγξάςνπλ 

έξγν,  λα ππνγξάςνπλ κειέηε.  Απνηεινχλ θνκκάηηα ελφο ηεξάζηηνπ 

εξγνδνηηθνχ κεραληζκνχ, πιεξψλνληαη πάξα πνιχ ιίγν θαη νπζηαζηηθά 

είλαη εθκεηαιιεπφκελα ζηξψκαηα. Καη απηφ ην πξάγκα δελ ππάξρεη 

εδψ κέζα θαη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ρσξίο λα 

ην ιάβεηε ππφςε.   Υσξίο λα πεη  ηε γλψκε ηνπ θαη  ρσξίο λα ηελ 

επηβάιεη ζην θάησ -θάησ.  

Δπίζεο λα πνχκε θαη ην άιιν, ην Σ.Δ.Δ. έρεη  ζπκβάιεη φια ηα 

ηειεπηαία ρξφληα φιε ηελ χπαξμή ηνπ νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν ηνπ 

ζηελ πιήξε απαμίσζε ησλ Μεραληθψλ θαη ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαη  

απηφ έγηλε καδί κε ην θαζεγεηηθφ θαηεζηεκέλν, απηνχο ηνπο. . ,  είλαη  

θαη ν θνο Γθφιηαο εδψ, θαη ππεξαζπίδνληαο ηηο  αλάγθεο  θαηά βάζε ηνπ  

θαηαζθεπαζηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα.  
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Απηφ έθαλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  Βαζηθά πξνσζήζαλε ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απηνί νη  ηξεηο  θιάδνη  πνπ αθνξνχζε 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα  ζέκαηα ηα επαγγεικαηηθά θαη ηεο 

εξγαζίαο.  

Θπκίδσ ιέμεηο ,  εληα ίνο ρψξνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο,  

αλσηαηνπνίεζε ησλ Σ.Δ.Η .  ε νπνία έγηλε ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

εληαίνπ ρψξνπ πνπ ήηαλ απιά βαθηίζηα ρσξίο  ππνηίζεηαη  

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε δηάξθεηά ηνπ,  

ηίπνηα απφ φια απηά.  

Ση επηηπγράλνπλ;  Καη  ζπκθσλνχλ, ην θαζεγεηηθφ θαηεζηεκέλν 

ζηα πνιπηερλεία ην πινπνηεί  απηφ ρξφληα ηψξα. Γεκηνπξγία κηαο 

ζάιαζζαο ζρνιψλ, δεκφζησλ θαη  ηδησηηθψλ ηξηεηψλ, ηεηξαεηψλ,  

πεληαεηψλ κε απφιπην θαηαθεξκαηηζκφ  ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,  

δεκηνπξγψληαο λέεο ζρνιέο ζηε ζπλέρεηα  θιπ.  

Να πνχκε φηη  ηελ ψξα πνπ δηαθσλεί π.ρ.  θαη ζσζηά κε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν  δεκηνπξγείηαη  ην παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο ζηνπο 

Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο πνπ είλαη  ε ζρνιή ηνπ δηακνξθψλεηαη 

θαηλνχξγην ζπνπδψλ θάησ απφ ην ίδην πιαίζην,  θαηαθεξκαηηζκ φο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη  εθζπγρξνληζκφο ζαλ απηά εδψ πνπ ιέεη  ν θνο  

Μήηξνπ θιπ.  

Απηφ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη π.ρ.  ζηνπο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο 

ζήκεξα θαη ζε φια ηα πνιπηερλεία.  Καη απηφ δελ γηλφηαλ κνλάρα ιφγσ 

εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ θνκκαηηψλ ηνπ θαζεγεηηθ νχ 

θαηεζηεκέλσλ θαη  ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θιπ. αιιά θπξίσο γηαηί  

απνηειεί  θεληξηθή γξακκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκθσλείηε  

φινη,  φιν ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεηε θαη ην 

νπνίν έρεη  έλα ζηφρν,  ηελ πιήξε ζπκπίεζε ηεο  αμίαο ηεο 

εμεηδ ηθεπκέλεο εξγαζίαο ζήκεξα πνπ είλαη θπξίαξρε. Καη δελ 

ρξεηάδεηαη  λα ππνγξάθεη,  είλαη  εξγαζία ε νπνία δίδεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ζηνπο εξγνδφηεο πνπ είλαη πάιη εδψ κέζα.  

Γηαηί  ρσξίο απηή εκπνδίδνληαη νη  επελδχζεηο,  κνλαδηθφ θξηηήξην 

δε φιεο απηήο ηεο  ζάιαζζαο θαη δηαξ ξχζκηζήο ηεο ε αγνξά. Απηφ ην 

πξάγκα ζαλ κνληέιν ζηα παλεπηζηήκηα θαη  ζηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα, ςεθίζακε,  ππνηίζεηαη  ηνλ Ηνχιην ε Αληηπξνζσπεία 

ςήθηζε έλα θαηεβαηφ κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  Απίζηεπην.  Ση 

έιεγε εθεί  κέζα;  Έιεγε πεληαεηέο πηπρίν,  βαζηθέο εηδηθφηεηεο.  Καη  
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έξρεηαη ζήκεξα λα ιέεη  πνηεο βαζηθέο εηδηθφηεηεο;   Καηλνχξγηεο,  πάκε 

μαλά δειαδή.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ην ζθεληθφ,  είλαη ην ζθεληθφ γηα λα 

αθήλνπκε νπζηαζηηθά άιινπ είδνπο δπλάκεηο λα απνθαζίδνπλ.  Ση  ήηαλ 

ην ΣΔΔ κέρξη ζήκεξα;  Λέκε, ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ θξάηνπο,  θπξίσο 

φκσο είρε λα θάλεη  κε ην ραξαθηήξα κνηξαζηάο ησλ έξγσλ.   

πλδηθαιηζηηθφο εθπξφζσπνο πνησλ;  Κπξίσο ελφο κεγάινπ ζηξψκαηνο 

ζηελ Διιάδα ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ,  κηθξψλ θαη κεγάισλ γξαθείσλ.  

Ση αθφκα έθαλε;  Τινπνην χζε κηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ζπκκαρία 

κε έλα εθκεηαιιεπφκελν ζηξψκα πνπ ζε απηφ πξψηα εξγαδφκελσλ 

Μεραληθψλ πνπ δελ είλαη  εδψ πέξα, πνπ είλαη ηεξάζηην ην  πνζνζηφ 

ηνπ ην νπνίν. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Οινθιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε ζαο παξαθαιψ.  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Κπξία Πξφεδξε,  ήζαζηαλ πάξα πνιχ ειαζηηθή ζε φιεο ηηο  

ηνπνζεηήζεηο θαη ειπίδσ λα παξακείλεηε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  έρεηε ην ιφγν θαη παξαθαιψ λα νινθιεξψζεηε.  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Ναη,  ζα νινθιεξψζσ. Απηφ ινηπφλ,  ζε απηφ ην ζηξψκα ησλ 

Μεραληθψλ πινπνηήζεθαλ νη  πιένλ εια ζηηθέο  κνξθέο εξγαζίαο κε 

βαζηθφ εξγαιείν ην δειηίν ην νπνίν θπζηθά έπξεπε πξψηα γηα λα 

πεηχρνπκε ηε ζεκαζία ηνπ λα ηνπ δψζνπκε θνξναπαιιαγέο,  λα ην 

βαθηίζνπκε ειεπζεξνεπαγγεικαηία,  λα ηνπ δψζνπκε δηάθνξα αο πνχκε 

πξάγκαηα ,  ηα νπνία θαηαξγήζεθαλ θπζηθά ζηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη 

θπζηθά επίζεο καδί κε απηφ ην θνκκάηη ρηππηέηαη ζηελ επνρή ηεο  

θξίζεο θαη ην ηεξάζηην ζηξψκα ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ φπσο ιέκε 

πνπ νη  Μεραληθνί απνηεινχλ έλα ηεξάζηην θνκκάηη  απφ απηφ.   

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηα θνκ κάηηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ.  Θπκεζείηε ην ξφιν πνπ έπαημε ζηελ ηξάπεδα ηεο  

Αηηηθήο.  Τπνηίζεηαη εθεί  ζα επελδχακε ην κέιινλ καο,  ζα θάλακε 

επελδχζεηο κέζα απφ απηφ ην πξάγκα ην νπνίν ππήξμε κηα ηεξάζηηα  

θαηαζηξνθή απηήο ηεο ινγηθήο πεξί επέλδπζεο.  

Λνηπφλ,  ζθεθηείηε  επίζεο ην παξάδεηγκα άιιν, πην ζπληερληαθά.  

Δλεξγεηαθνί επηζεσξεηέο.  Ση θάλνπκε ζπλάδειθνη  ζε απηά ηα πιαίζηα;   
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Απνζπάκε γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ήδε … ηνπ βάδνπκε κηα ηακπέια 

μερσξηζηή, βάδνπκε,  θηηάρλνπκε κηα αγνξά ΚΔΚ λα πιεξψλνπλ νη  

Μεραληθνί γηα λα κπνξέζνπλ λα ην αζθήζνπλ, βγάδνπκε θαηλνχξγην 

θαηάινγν γηα ην πνηνη  κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απηφ ην επάγγεικα θαη  

πξνρσξάκε.   

Απηφ ήηαλ πξαγκαηηθά έλα θαηαζηξνθηθφ ππφδεηγκα πνπ 

θαίλεηαη  φηη  ζα αθνινπζεζεί κε ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  ηε 

κεηαηξνπή πνπ ιέεη  ν θνο Μήηξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε πηζηνπνηεηή πνπ ζα 

απνλέκεη αο πνχκε ηέηνηνπ είδνπο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κεξηθά,  

πνιχ κεξηθά πνπ δελ ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ζπνχδαζε ν άιινο.  

ΗΔΚΔΜ Σ.Δ.Δ.  πνπ εθκεηαιιεπφηαλ,  έπαηξλε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο αο πνχκε γηα λα κπνξέζνπλ  ππνηίζεηαη. . ,  ηεξάζηηα 

θαηαζηξνθή.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ νινθιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε γηαηί  ν Τπνπξγφο είλαη  

εδψ θαη ζέιεη  λα αθνχζεη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο,  ζαο παξαθαιψ 

νινθιεξψζηε.   Γελ κπνξεί λα κνλνπσιήζεη θαλεί ο  ην βήκα, κηιάηε 10 

ιεπηά.  αο ζεβάζηεθα, παξαθαιψ νινθιεξψζηε.  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

ια απηά πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί  κε πνιχ κεγάιε επηηπρία ζην κέρξη 

ζήκεξα Σ.Δ.Δ. ζέινπλ νπζηαζηηθά  λα πάλε έλα βήκα παξαπέξα κε ην 

ζεζκηθφ πιαίζην.  ιεο απηέο νη  επηηπρεκέλεο δνθ ηκέο έρνπλ λα θάλνπλ 

φρη  ηφζν πνιχ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ αιιά κε ηελ απνδνρή κηαο 

θαηαζηξνθήο ηεο ηεξάζηηαο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδφκελσλ Μεραληθψλ 

είηε ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ είηε κηζζσηψλ, νηνλεί  κηζζσηψλ θαη  

νηηδήπνηε άιιν ζέιεη  λα ην πεη  θαλείο .  

Καη ζε  απηφ ην πιαίζην λα νηθνδνκεζεί ην θαηλνχξγην  ζεζκηθφ 

πιαίζην.   Γειαδή ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή λα νηθνδνκεζεί ην θαηλνχξγην ζεζκηθφ πιαίζην,  έλα 

εληειψο αλζξσπνθαγηθφ πνπ βαζηθφ ζηφρν έρεη  λα θαηαλείκεη ,  λα 

πεξηνξίζεη ,  λα θνκκαηηάζεη  ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή λα ην θάλνπλ.   

Απφ απηνχο δειαδή πνπ ζπνπδάδνπλ ζηα πνιπηερλεία.  

Γελ έρεη  ηφζν πνιχ, κελ κπεξδεχεζηε γηαηί  νη  πην πνιινί έρεηε 

θαη παηδηά ζηα πνιπηερλεία,  κελ κπ εξδεχεζηε δελ  έρεη  λα θάλεη  κε ην 
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λα απνθιείζνπκε ηνπο θαηψηεξνπο ΣΔΗηδήδεο θιπ. γηαηί  είλαη θαη ε 

θεληξηθή πνιηηηθή,  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εληάζζνληαη .  Γελ έρεη  λα 

θάλεη  κε απηφ,  έρεη  λα θάλεη  κε ηελ κεηαηξνπή φισλ ζε θαηψηεξνπο.  

Καη θπξίσο ηεο κεγάιεο πι εηνςεθίαο  ησλ Μεραληθψλ πνπ απνθνηηνχλ 

απφ ηα πνιπηερλεία.  Πεξί  απηνχ πξφθεηηαη ε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ,  γηα απηφ γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δειαδή κε ην λα 

πεγαίλνπκε ζηε Βνπιή, λα ζθεθηφκαζηε νπνηνλδήπνηε ηξφπν..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δίζηε ζαθήο,  ηα έρεηε πεη  θαη ηελ άιιε θνξά, ζαο παξαθαιψ λα 

θιείζεηε γηαηί  είλαη άιινη 13 ζπλάδειθνη θαη δελ κπνξεί λα κηιάηε 

κφλν εζείο .  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Ναη ηειεηψλσ, αιήζεηα ηειεηψλσ, ην ππφζρνκαη.   ηαλ κηιάκε γηα 

δεκνθξαηία λα πνχκε θαη ην εμήο,  ππνηίζεηαη ην θαηαζηαηηθ φ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ιέεη  φηη  ε ίλαη αλνηρηέο ζε φινπο ηνπο Μεραληθνχο.  

Απηφ πξνζπάζεζε λα θαηαζηξαηεγεζεί πξψηα απφ φια αθξηβψο κε ηηο  

επηινγέο  ηεο επθάληαζηεο θπξίαο Πξνέδξνπ λα θάλεη  ηελ εθδήισζε 

κέζα ζηε Βνπιή αθξηβψο γηα λα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζ ε 

αθξηβψο απηψλ ησλ Μεραληθψλ.  

Καη επίζεο λα ζαο πσ φηη  εθηφο απφ ην ΑΣΔ, απφ δηάθνξνπο,  

ππήξραλ απέμσ ζπλάδειθνη πξφεδξνη  ζσκαηείσλ Μεραληθψλ νη  νπνίνη  

δελ κπήθαλ.  Έηζη πεξί δεκνθξαηίαο.   

Σειεπηαίν θαη ηειεηψλσ θαη θιείλσ, λνκίδσ φηη  είλαη έλαο 

ηεξάζηηνο κχζνο απηφ ην πεξί πφζνπο Μεραληθνχο άξαγε ρσξάεη.   

Γπζηπρψο ή επηπρψο ππάξρεη  κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  

αλαθαιχπηνπλ θάπνηνη  ζπλάδειθνη ηελ 4
ε
 βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

αιιά ζε απηή ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηα έξγα δελ εθηεινχληαη 

φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα , εθηεινχληαη απφ έλα ηεξάζηην ζψκα 

αλζξψπσλ, έλαλ νιφθιεξν κεραληζκφ ζηνλ νπνίν ε πιεηνςεθία είλαη 

Μεραληθνί θαη δελ ππνγξάθνπλ.  

Δπίζεο είλαη κέιε κηαο νκάδαο Σερληθνχ έξγνπ αιιά δελ είλαη  

ηερληθή ε ζέζε ηνπο,  ε ίλαη θαζαξά ηαμηθή. Δίλαη εξγαδφκελνη ζε 

εξγνδφηεο.   Καη εξγαδφκελνη κε θάησ ησλ 500 επξψ.  Καη απηφ είλαη  

ην βαζηθφ πξφβιεκα πνπ ζέιεη  κε έλα ηερλεηφ ηξφπν λα επηιχζεη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην απηή ηε ζηηγκή.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  
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Κχξηε ζπλάδειθε,  απηά ηα έρεηε αλαγξάςεη,  ηα έρεηε αλαξηήζεη,  ηα 

έρνπκε δηαβάζεη  φινη.  Παξαθαιψ νινθιεξψζηε γηα  λα δνζεί  ε 

δπλαηφηεηα θαη ζηνπο άιινπο λα κηιήζνπλ.  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Δκέλα κνπ αξέζεη  ε επαηζζεζία ζαο,  ππάξρεη  πάληα καδί κνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ απηφ.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  φρη ,  δηαθφςακε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο.  αο παξαθαιψ πνιχ .  Ο 

ζπλάδειθνο Βαθφληηνο κεηά απφ εζάο έρεη  ην ιφγν.  

Κος ΓΔΧΡΓΑΚΖ:  

Θα επαλέιζσ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο Βαθφλδ ηνο.   

Κος ΒΑΚΟΝΓΗΟ:  

Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη,  αγαπεηνί  ζπλάδειθνη,  ζηε δχζθνιε απηή 

πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ην έξγν πνπ πξνζθέξεη  ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ησλ Μεραληθψλ ηεο 

Διιάδνο θαίλεηαη κεδακηλφ έσο αλχπαξθην.   

Ζ απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη γεγνλφο θαη επαθφινπζν ηεο  

ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη  ηα ηειεπηαία  

ρξφληα.   Πεξί  ηνπ ζέκαηνο  ησλ απνθνίη σλ ηεο  ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

έρσ δειψζεη θαη ζην παξειζφλ φηη  ζεσξψ δελ είλαη ε ψξα λα 

αλνίγνπκε λένπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην Σ.Δ.Δ.  

Πξψην εξψηεκα είλαη γηαηί  απηά ηα άηνκα λα κπνπλ ζην Σ.Δ.Δ.  

γηα λα παίξλνπκε εηζθνξέο  πεξηζζφηεξεο;   Γηα λα έρνπκε πεξηζζφηεξεο 

ςήθνπο;  ηαλ εδψ θαη ηφζα ρξφληα ππάξρνπλ ζρνιέο πνιπηερληθέο 

φπσο είλαη ε ΔΜΦΔ, φπσο είλαη  ε ρνιή Μεραληθψλ ρεδίαζεο 

Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ζηε χξν ε νπνία έρεη  θάλεη  αίηεζε πξνο 

ην Σ.Δ.Δ. θαη δελ έρεη  ιάβεη θαλ απάληεζε ηη  δ ηνξζσηηθέο αιιαγέο ζα 

θάλεη  γηα  λα εληαρζεί  5εηνχο θνίηεζεο λα ζπκίζσ είλαη θαη απηνί θαη 

φηαλ δελ έρνπκε ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θχξηα κέιε καο 

πνπ είλαη νη  Μεραληθνί ηεο Διιάδνο θαη ηα θχξηα ζέκαηα είλαη ην 

αζθαιηζηηθφ θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθ αηψκαηα.  

Σψξα, πεξί ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εγψ ζα πξφηεηλα θαη  ζπκθσλψ 

απφιπηα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Δπζπκηάδε πνπ έρεη  

θαηαηεζεί  πεξί  θαηάξγεζεο ηνπ παξαηαμηαθνχ ςεθνδειηίνπ θαη 
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εηζαγσγηθνχ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ ζε θάζε πεξηθέξεηα,  αλ ζέινπκε λα 

ιεγφκαζηε θαη δεκνθξαηηθνί.   

Καη ζα εκκείλσ ζηελ απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ. δηφηη  ε απαμίσζε ηνπ 

Σ.Δ.Δ. πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εκάο.   Πξφζθαηα ζηε χξν 10 

Ηαλνπαξίνπ 2018 φπσο ζα γλσξίδεηε γηα ην λφκν 4412 φηαλ έλα 

δεκφζην έξγν ππεξβαίλεη  ηηο  60.000 ππάξρεη  κηα 7κειήο επηηξνπή ε 

νπνία έρεη  εθπξφζσπν ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Ο εθπξφζσπνο απηφο ηνπ Σ.Δ.Δ.  σο είζηζηαη θαη ην έρσ μαλά 

αλαθέξεη ζην παξειζφλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηθφ κνπ λνκφ, ηε δηθή κνπ 

πεξηθέξεηα πνηέ δελ ζπκκεηέρεη .  Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ 

πξφζθαηε  είρε 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 Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζεσξψ ζε φινπο ηνπο  

δηαγσληζκνχο ησλ έξγσλ.  

ε απηφ ην θνκκάηη ζα ην μαλαπψ θαη  ζα ην μα λά ιέσ φηη  

δπζηπρψο ε απαμίσζε ηνπ Σ.Δ.Δ.  είλαη πξντφλ ησλ δηθψλ καο 

ελεξγεηψλ. Να ππελζπκίζσ ινηπφλ φηη  δχν αληηπξνζσπείεο πξηλ,  

ζήκεξα δελ ζεσξείηαη θαη Αληηπξνζ σπεία,  ζεσξείηαη εθδήισζε, δπν 

Αληηπξνζσπείεο πξηλ ινηπφλ λα ζαο ππελζπκίζσ φηη  απηή ε 

Αληηπξνζσπεία αζέηεζε,  θαηαρξάζηεθε,  παξαγθψληζε ζα ήηαλ ε πην 

ζσζηή έθθξαζε ηελ ςήθν ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ ζέινληαο λα βάιεη 

δηθά ηεο άηνκα ζηε λνκαξρηαθή επηηξνπή.  

Ζ ζηήξημε απηήο ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο απφ ΓΚΜ, ΓΖΤΜ 

θαη ΓΖΠΑΜ είρε άηνκν ην νπνίν δελ ζπκκεηεί ρε θαζφινπ ζηα φξγαλα, 

ζηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε ζπλάδειθε,  απηφ είλαη πξφηαζε γηα αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ;  

Κος ΒΑΚΟΝΓΗΟ:  

Βεβαίσο,  δηφηη  πξνηείλσ ηε δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο ζηηο 

Κπθιάδεο θαη λα κελ γίλνληαη άιιεο ηέηνηεο ζεξησδίεο.   Γηαηί  θάζε 

ελέξγεηα ινηπφλ θαη απφθαζε ζηεξνχκελε ινγηθήο θαη βάζεο εζηί  

παλνπξγία.   

Οπφηε γηα απηφ ζαο πξνηείλσ ηε δεκηνπξγία ελφο Πεξηθεξεηαθνχ 

ηκήκαηνο ζηηο  Κπθιάδεο θαη φρη  φπσο απηή ε λνκαξρηαθή επηηξνπή 

πνπ κε δπν ςήθνπο ζέζαηε άηνκν ηεο παξάηαμήο ζαο θπξία Πξφεδξε.  
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Καη γηα απηφ ην ιφγν λα δεκηνπξγεζεί θαηάινγνο ψζηε ζηα 

δεκφζηα έξγα λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ.  εθιεγκέλα θαη  

φρη  πνπ λα έρνπλ φκσο ηελ εληνπηφηεηα θαη έρνληαο ηελ εληνπηφηεηα 

λα παξεπξίζθνληαη ζε  απηνχο ηνπο δηαγσληζκνχο γηα λα κελ 

εθηηζέκεζα.  

Σν Σ.Δ.Δ. πξέπεη λα δείμεη  έξγν πξνο ηα κέιε ηνπ κε ζχλεζε θαη 

κεζνδηθφηεηα πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεραληθψλ θαη φρη  

ηα πνιηηηθά ή ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζπλαδέιθσλ.  Αιιηψο θχξηνη  

αο ην θιείζνπκε ην καγαδί θαη ν ηειεπηαίνο λα θιεηδψζεη.   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο Σζηκπνπθάθεο.   

Κος ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ:  

ηε ζεκεξηλή καο εθδήισζε πηζηεχσ ηειηθά λνκηκνπνηήζεθε σο 

εθδήισζε, ηελ νπνία ηελ κεηαηξέςακε ζε ψξα ηνπ ππνπξγνχ ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ νξηζκέλεο θξίζηκεο  παξαηεξήζεηο θαηά ηε γλψκε καο γηα ην 

πψο ζα ζπλερηζηεί  απηή ε θνπβέληα δηφηη  ζηελ νπζία κε ηελ επίθαζε 

ηεο ζπλαίλεζεο πνπ πξνζπαζεί λα θαηνρπξψζεη ην πξνεδξείν ηεο  

Αληηπξνζσπείαο επηρεηξείηαη λα γίλεη  βξψκηθε δνπιεη ά  θαη ζην ζέκα 

ηεο αιιαγήο ηνπ Θεζκηθνχ  Πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Καη εμεγνχκαη ιέγνληαο βξψκηθε δνπιεηά.  Δίλαη ε ίδηα ε 

βξψκηθε δνπιεηά  πνπ αθνχζακε φηη  30 ρξφληα πξνζπαζνχζε λα 

αιιάμεη ε ηφηε Κπβέξλεζε εκίηε ην αζθαιηζηηθφ θαη δελ ηα 

θαηάθεξε θαη ήξζε ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ γηα λα ηα θαηαθέξεη κε ηνλ  

Καηξνχγθαιν.   

Δίλαη ε ίδηα έθθξαζε πνπ αθνχζακε ζήκεξα φηη  15 ρξφληα  

πξνζπαζνχζακε λα αιιάμνπκε ην Θεζκηθφ Π ιαίζην ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  

κάιινλ ήξζε ν ζεκεξηλφο Τπνπξγφο πνπ κάιινλ παξακέλεη  θαη  θάηη  

ζαλ Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ άηππα γηαηί  απηφ θάλεθε θα η 

απφ ηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία,  ζπλήζσο αλαθνηλψζεηο θάλεη  ν Πξφεδξνο 

ηνπ Σ.Δ.Δ.  θαη ζηε ζπλέρεηα απαληάεη ζε εξσηήζεηο.  Μάιινλ ζήκεξα 

ηνλ δηψμακε ηνλ επίζεκα εθιεγκέλν Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ.,  δελ ηνλ 

βιέπσ θηφιαο εδψ κέζα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ είρακε Αληηπξνζσπεία ζήκεξα, εθδήισζε είρακε.  

Κος ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ:  
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Καη ν θχξηνο Τπνπξγφο αλέιαβε ην γλψξηκν ξφιν πνπ αζθνχζε επί 

ρξφληα λα πξνεδξεχζεη ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απαληήζεη ζηηο  

εξσηήζεηο σζάλ λα ήηαλ ν Πξφεδξνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  

Δίλαη θαη απηφ ηα λέα ήζε πνπ θέξλεη  ην  ζεζκηθφ πιαίζην.  

Απηή ηε βξψκηθε δνπιεηά ινηπφλ θαίλεηαη φηη  έρεη  δεκηνπξγεζεί  

ην consensus  ζήκεξα εληφο ηεο  Αληηπξνζσπείαο  γηα λα ηελ 

νινθιεξψζεη ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ. Δκείο ζέινπκε λα πνχκε φηη  ζηελ 

νπζία δελ απνηειεί  θάπνην ζεακαηηθφ άικα ε πξνζπάζεηα απηή αιιά 

κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη  πηζαλά αλαθαιπθζεί απφ ηηο  ζπληεξήζεηο,  

αλαζηειψζεηο ηάθσλ έξρεηαη ζήκεξα λα κπεη θαη ε ηαθφπιαθα φζνλ 

αθνξά θαη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ κε ηελ ηερλνγλσζία απηή πνπ 

έρεη  απνθηήζεη ην Σ.Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρ ξφληα.  

ηελ επφκελε κέξα ινηπφλ ηεο αλάπηπμεο πνπ ηφζν πνιχ 

αλαγγέιζεθε θαη  απφ ηηο  πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο ,  απηφ πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη είλαη λα πνπιεζεί  ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε ην 

ηδενιφγεκα ηεο δίθαηεο αλάπηπμεο πνπ καο αλέπηπμε θαη ν Τπνπξγφο 

θαη νη  άιινη ζεζκηθνί εθπξφζσπνη απφ ηα πνιπηερλεία ηεο ρψξαο.  

Σν βαζηθφ ηδενιφγεκα πνπ πνπιηέηαη  πξνο ηνπο  λπλ απνθνίηνπο  

είλαη φηη  ζπληαρζείηε πίζσ απφ ην Σ.Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ ην Σ.Δ.Δ. λα 

γίλεη  αζπίδα πνπ ζα ζαο ππεξαζπίζεη  απέλαληη  ζηελ άλαξρε αγνξά θαη 

κε απηφ  κπξνζηά ζα πάξεηε κέξηζκα απφ ηε δίθαηε αλάπηπμε πνπ 

ππφζρεηαη ν Σζίπξαο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληί  απηνχ ,  απηφ πνπ πινπνηείηαη θαη είλαη 

μεθάζαξν θαη ζήκεξα ήξζαηε εδψ πέξα λα θάλεηε αθξηβψο ην 

θαηάιιειν καζάδ θαη ζε φζνπο απείζαξρνπο ππάξρνπλ αθφκα κέζα 

ζηελ Αληηπξνζσπεία πξνθεηκέλνπ λα ην πεξάζεηε,  είλαη λα ρηηζηεί  ε 

ππξακίδα πνπ αλέπηπμε ν Τπνπξγφο.   Καη ε ππξακίδα απηή βέβαηα δελ 

έρεη  ζηελ θνξπθή ηεο κφλν δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο θαη ζηε βάζε 

ηεο έρεη  θάπνηνπο απφ ηα ΗΔΚ, ηα ΚΔΚ ή απφ ηα Σ.Δ.Η .  αιιά α πηή ε 

ππξακίδα έρεη  κηα ζπλερή δηαβάζκηζε φπνπ ζηελ θνξθή ηεο  

ηνπιάρηζηνλ γηα ην Σερληθφ έξγν βξίζθνληαη νη  4 κεγάινη φκηινη νη  

ζεκεξηλνί πνπ ιπκαίλνληαη ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ζε δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη  ζηε βάζε ηεο ζα βξίζθνληαη νη  Μεραληθνί εθείλνη  

νη  νπνίνη  αθνχ πεξάζνπλ απφ δηαδνρηθνχο θχθινπο εμεηάζεσλ βιέπε 

νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη 

είλαη πξφβιεκα ιέσ εγψ γηα έλαλ πξχηαλε λα κπαίλεη  εδψ θαη λα ιέεη  
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ή γηα έλαλ θνζκήηνξα ζρνιήο ηνπ πνιπηερλείνπ φηη  πξέπεη λα γίλν πλ 

νπζηαζηηθέο νη  εμεηάζεηο.  Γηφηη  ζεκαίλεη  ηφηε  φηη απαμηψλεη ην ίδην ην 

πηπρίν πνπ δίλεη  ε ζρνιή ηνπ αλ δεηάεη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο απφ ην 

Σ.Δ.Δ. γηα ηνλ απφθνηηφ ηνπ.  Παξέλζεζε απηφ.   

ηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε κηα ζεηξά ζπαζκέλα αληηθείκελα. Να 

αλαθέξσ ελδεηθηηθά εδψ ην γεινίν ηνπ πξάγκαηνο,  φηη  ν  χιινγνο 

Σνπνγξάθσλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ζπδεηνχζε,  αθνχζηε,  γηα ηνλ 

ηνπνγξάθν δηθαηνπξαμηψλ. Γηα ηνλ ηνπνγξάθν ζπκβνιαηνγξάθν.  

Απηφ ηη  ζρέζε έρεη  κε ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ θαη κε ηε 

γλψζε πνπ απνθηάηε κέζα ζηηο  ζρνιέο κφλν ε αγνξά ην μέξεη .  Καη ζηε 

ζπλέρεηα ζα έξζεη  λα ην λνκνζεηήζεη θαη ε Κπβέξλεζε.  

Σν θηελφ ινηπφλ επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα θαηνρπξσζεί 

κέζα απφ απηνχο ηνπο θχθινπο εμεηάζεσλ. Πξέπεη φζνη  έρεηε ηα απηηά 

ζαο αλνηρηά αθφκα κέζα ζηελ Αλ ηηπξνζσπεία λα κελ δερζείηε λα κπεη 

απηή ε ηαθφπιαθα αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο.   

Καηαιαβαίλεηε φζνη δελ είζηε ήδε πηζηνπνηεκέλνη ζε θάπνηα απφ 

απηά ηα αληηθείκελα πνπ πηζηνπνηήζεθαλ φηη  θαη εζείο  ζα κπείηε ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία αιιά πνιχ πεξηζζφ ηεξν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εθπξνζσπείηε.  

Καη απηφ αθξηβψο δήισζε θαη ε ζεκεξηλή δηαδήισζε φπνπ 

ζπκκεηείραλ θαη θνηηεηέο απφ ην πνιπηερλείν θαη εξγαδφκελνη απφ 

ζσκαηεία θαη απφ ην δεκφζην θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φηη  δελ 

πξέπεη λα επ ηηξαπεί λα νινθιεξσζεί  θαη λα κπεη απηή ε ηαθφπιαθα 

ζηνλ ηάθν ηνπ κεραληθνχ.  

Γελ εμαζθαιίδεηαη  κε απηφ ην δξφκν ε επεκεξία.   Δμαζθαιίδεηαη 

ε είζνδνο ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ ζην έξγν ησλ κεγάισλ νκίισλ, λα 

κπνπλ αθφκα θαη  ζην ηειεπηαίν πεδίν νηθνλνκηθήο δξαζ ηεξηφηεηαο 

πνπ κέρξη ζηηγκήο ππήξρε ν απηναπαζρνινχκελνο.  Καη απηφ ζα  

θαηνρπξσζεί κε ηελ αιιαγή ηνπ Θεζκηθνχ Π ιαηζίνπ.   Γελ είλαη  

θαηλνχξγην απηφ ην πιαίζην,  δελ γίλεηαη κφλν ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

Σ.Δ.Δ.  Γίλεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ ηνπ Καηξνχγθαινπ ην νπν ίν ην 

παξνπζηάδνπλ σο δίθαηε εμέιημε ελψ μέξνπκε φηη  έξρεηαη λα πξνζηεζεί  

ζηα ρξσζηνχκελα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο θαη επίζεο ε 

Αληηπξνζσπεία απηή θαη ν  Πξφεδξνο Σ.Δ.Δ. –  Τπνπξγφο πξέπεη λα 

απαληήζεη ηη  ζα γίλεη  απφ ηελ Πξσηνκαγηά πνπ μεθηλάλε νη  
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θαηαζρέζεηο θαη γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην,  άξα ινηπφλ γηα ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 80% ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ρξσζηάλε.  

Γελ είλαη ινηπφλ θαηλνχξγηα εμέιημε απηφ,  ζα πξέπεη  

ζπγθεθξηκέλα πέξα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην λα δνχκε θαη κηα ζεηξά 

άιια λνκνζεηήκαηα φπσο είλαη θαη ην θνξνινγηθφ θαη ην αζθαιηζηηθφ 

πνπ πεηνχλ εθηφο ηεο θνχξζαο ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Μεραληθψλ.  

Καη ηέινο ε κεζφδεπζε  πνπ γίλεηαη ζήκεξα εδψ κε θεθιεηζκέλσλ 

ησλ ζπξψλ απνηξάπεθε.   Γελ έρνπκε θακηά απηαπάηε φηη  δελ ζα 

επηρεηξεζεί ζε επφκελε δηαδηθαζία ε νπνία 2 κε 3 Μάξηε ή 3 κε 4 έρεη  

εμαγγειζεί θαη κάιηζηα κε κεησκέλε απαξηία απφ ηελ πξφζθιεζε πνπ 

έρεη  έξζεη  απφ ην πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κάλεηε ιάζνο,  ιέηε αλαθξίβεηεο.  

Κος ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ:  

Αλαθαιψ, ζα είλαη  κε θαλνληθή απ αξηία.  Έζησ ινηπφλ θαη κε θαλνληθή 

απαξηία ινηπφλ ην θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ Μεραληθψλ θαη νη  

απηναπαζρνινχκελνη ζα ζηαζνχλ απέλαληη  ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη  

εκείο  ην δειψλνπκε απφ ηψξα φηη  ηελ ηαθφπιαθα δελ ζα ηελ 

επηηξέςνπκε λα κπεη.  

Αο θνηηάμεηε λα δείηε πσο ζα ην κεζνδεχζεηε,  απιά είλαη κηα 

ψξα πνπ ζα πξέπεη λα απνθαιπθζεί θαη ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο 

ησλ εξγαδφκελσλ Μεραληθψλ φηη  θάζε ηέηνηα κεζφδεπζε δελ έθεξε 

θακία εμέιημε,  θακία πξφνδν, θακία επεκεξία.  Σν κφλν πνπ έρεη  λα 

θάλεη  είλαη λα θιείζεη  νξηζηηθά νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα  αληίδξαζεο 

αθφκα θαη κέζα απφ ηα ζεζκηθά  φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Καη γηα λα νινθιεξψλσ ν Πξφεδξνο πνπ ζα εθιέγεηαη  κε γεληθή 

ςεθνθνξία ρσξίο πνιηηηθή δέζκεπζε παξάηαμε,  πξφγξακκα, 

δηαθήξπμε είλαη ν Πξφεδξνο ν νπνίνο  ζα αλαιακβάλε η γηα ινγαξηαζκφ 

ελφο lobby ζπκθεξφλησλ λα πεξλάεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ρσξίο λα 

ινγνδνηεί  νχηε ζηελ παξάηαμή ηνπ νχηε ζηελ Αληηπξνζσπεία.  

Σν λα ζπάζεη ε Αληηπξνζσπεία απηή ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ε 

νπνία ε κηα ζα εμεηάδεη  ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηα δεκφζηα έξγα, ε  άιιε 

ζηα ηδησηηθά έξγα,  ε άιιε ζηηο  ηειεπηθνηλσλίεο,  ε άιιε ζηελ ελέξγεηα  

ζεκαίλεη  πνιχ απιά..  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  
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Οινθιεξψζηε ζπλάδειθε,  δελ κπήθακε ζε απηέο ηηο  ιεπηνκέξεηεο .  αο 

παξαθαιψ νινθιεξψζηε.  

Κος ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ:  

Οινθιεξψλσ ζαο είπα.  ηη θάζε ηέηνηα ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ζα είλαη ζε δ ηαηεηαγκέλε ππεξεζία γηα λα λνκνζεηεί  

κε ζπλαίλεζε ηνπ Σ.Δ.Δ. απηά πνπ επηιέγεη  ε εθάζηνηε θπβεξλεηηθή 

εμνπζία.    

Καη ηέινο θηηάρλεηε έλα Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ πξνβιέπεηαη 

κέρξη θαη ε ίδξπζε αλσλχκσλ εηαηξη ψλ. Πξνθαλψο ε πξψηε αλψλπκε 

εηαηξία είλαη απηή πνπ ζα αλαιάβεη αληί  λα ην αλαιάβεη  ε TIF Austr ia  

ή ε TIF ηεο Γεξκαλίαο ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  Καη θπζηθά 

είλαη αζχκβαην κε ην ξφιν ελφο Ννκηθνχ Π ξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

φπσο ζέιεηε λα εκθαλίδεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Δ.  ην λα ηδξχεη  

αλψλπκεο εηαηξίεο.  

Απηά θαη ξαληεβνχ ζηελ επφκελε Αληηπξνζσπεία.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ο ζπλάδειθνο Αλδξεδάθεο.   

Κος ΑΝΓΡΔΓΑΚΖ:  

Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα,  επραξηζηψ γηα ην ιφγν πνπ δφζεθε έηζη  

θαζπζηεξεκέλα, ηηκσξεζήθακε θάπνη νη  ππνηίζεηαη πνπ ζεσξήζακε φηη  

είλαη απηφ πνπ είλαη,  εθδήισζε δειαδή ην ζεκεξηλφ.  

Σέινο πάλησλ απφ ηε κεξηά κνπ λα επραξηζηήζσ ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο πνπ ήξζαλ,  καο αλερηήθαλε ζηελ αξρή, καο είδαλ,  

θάπνηνη  απφ απηνχο θάζηζαλ κέρξη ζηηγκήο.  Θα θάλσ πξψηα κεξ ηθά 

ζρφιηα.  

Δπεηδή εηπψζεθε πεξί ζεβαζκφ ζηνπο ζεζκνχο,  ζεβαζκφ ζην πσο 

ε Αληηπξνζσπεία ζπλεδξηάδεη ,  ζηνπο θαλνληζκνχο θιπ.,  ζα έιεγα 

φπνηνο ην επηθαιείηαη απηφ λα πξνζέρεη  θαη ν ίδηνο λα ηνπο έρεη  ζην 

παξειζφλ ηεξήζεη.  Θπκφκαζηε ιφγνπ ράξε πσο απηά ηα πξν βιήκαηα 

πνπ αθνχκε ζπλέρεηα πεξί  ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη ,  φηη  

αξγνχλ νη  δηαδηθαζίεο θιπ.,  ζπκφκαζηε ςεθνθνξίεο ζηηο  νπνίεο 

ζπγθεθξηκέλα κέιε ζπγθεθξηκέλσλ παξαηάμεσλ κπαίλαλε κέζα ζε έλα 

παξαβάλ, θάζνληαλ πνιχ ψξα, πάλσ απφ ηα πέληε ιεπηά πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα βξεηο  ην ςεθνδέιηην θαη λα βάιεηο ην ζηαπξφ θιπ.  

Άξα λα είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί.   
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Καη λα ζπκφκαζηε φηη   φινη πξέπεη λα πξνζέρνπκε,  λα 

δηαθπιάηηνπκε ην θχξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε πξψηνπο απηνχο πνπ 

έρνπλ ηελ επζχλε ζεζκηθά.  

Πάλησο αλ δελ ε ίρε θάπνηνο δεη  ηε ζεκαηνινγία απηήο ηεο 

ζπλάληεζεο ζήκεξα ζα είρε πξνβιεκαηηζηεί .  Λίγα πξάγκαηα 

θνπβεληηάδνπκε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην,  πνιιά άιια δεηήκαηα έρνπλ 

ηεζεί .  Ίζσο απηφ είλαη θαη έλα δείγκα ηνπ φηη  φλησο πξέπεη λα ηεζνχλ 

θαη δηάθνξα άιια δεηήκαηα ηνπιάρηζηνλ ηξία πνιχ ζεκαληηθά 

πξάγκαηα παξαηήξεζα εγψ θαη γηα ηηο  κειέηεο θαη γηα ηα δεκφζηα έξγα 

θαη ηνλ 4412 θαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ θαη φρη  

κφλν.  

Δκείο ελ ηάρεη  λα πσ φηη  ζεσξνχκε φηη  είλαη απαξαίηεηε ε 

αιιαγή ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ,  έρνπκε θαηαζέζεη θάπνηεο πξνηάζεηο,  

έρνπκε θαη ζήκεξα έλα θείκελν μαλά.  Γηα εκάο ην δεηνχκελν είλαη 

πξνο ηα πνχ ζα θαηεπζπλζεί απηή ε αιιαγή.  Πηζαλψο ην ιηγφηεξν είλαη  

ν ηξφπνο εθινγήο ησλ νξγάλσλ,  είλαη φκσο ζεκαληηθφ  δηφηη  δ ίλεη  κηα 

θαηεχζπλζε.  

Δκείο επηγξακκαηηθά ζέινπκε έλα Σ.Δ.Δ. ην νπνίν ζα είλαη πην 

αλνηρηφ θαη ιηγφηεξν θνβηθφ,  ζα είλαη πην δεκνθξαηηθφ θαη θαζφινπ 

ζπγθεληξσηηθφ θαη ζα δηαρέεη  ηηο  αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζχλε 

ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξα κέιε ηεο  Αληηπξνζσπείαο,  ηεο Γηνηθνχζαο 

θαη γεληθψο κέιε ηνπ.   

Μέζα ζε απηά ππάξρνπλ βέβαηα δηάθνξεο επηκέξνπο δηαηάμεηο  

θαη πξνβιέςεηο ηηο  νπνίεο ελ θαηξψ αο πνχκε ζα δνχκε κε ηε εζπρία  

καο.  Παξαηεξψ φκσο φηη  ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο ειιείςεηο αθφκα θαη 

ελεκέξσζεο κέζα ζηελ Αληηπξνζσπεία.  Θα πσ έλα ραξ αθηεξηζηηθφ 

πνπ κνπ έθαλε αξθεηά κεγάιε εληχπσζε.  Καη θαηαδεηθλχεη  ην πψο δελ 

έρνπκε,  δελ δηαρέεηαη ε πιεξνθνξία θαηαξρήλ.  

Σν δήηεκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.  ην δήηεκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ έγηλε έλαο δηάιν γνο αλεμαξηήησο ησλ 

απνηειεζκάησλ  πσο κπνξεί λα ηα ραξαθηεξίζεη  θαλείο ,  αλ ηα  

απνδέρεηαη  ή φρη  κεξηθψο,  γεληθψο θιπ. ηε δηαδηθαζία,  έγηλε φκσο 

έλαο δηάινγνο καθξνζθειήο,  πέξαζε απφ δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ είραλ 

νξηζηεί  κέζα ζην Δπηκειεηήξην.  Μπνξεί λα ήηαλ εκηηειέο,  αηειέο  ή 

ηέιεην αλάινγα κε ην πψο ην βιέπεη ν  θαζέλαο.  
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Πάλησο ππήξμε κηα δηαδηθαζία θαη  ζηε ζπλέρεηα ππήξμε κηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή απφ ηη  μέξσ εγψ ην πιάρηζηνλ,  κηα ελεξγή 

ζπκκεηνρή  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο κέρξη ηελ πιήξε ηνπ δηακφξθσζε,  ηνπιάρ ηζηνλ απηή είλαη  

ε δηθή κνπ ελεκέξσζε. Καη εθεί  είλαη,  ην μαλαιέσ, πξφβιεκα θαη 

πξέπεη λα ην δνχκε απηφ γηαηί  απηφ ην πξάγκα δελ έρεη  γίλεη  θηήκα 

φισλ ησλ κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο.   

Δίπα φηη  επεθηαζήθακε ζε δηάθνξα αληηθείκελα ηα νπνία πξέπεη 

λα ηα θνπβεληηάζνπκε.  Άθνπζα ιφγνπ ράξηλ  γηα ηνλ 4412, ζε έλα λφκν 

επεηδή εληάμεη  εγψ αζρνινχκαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν,  ζε 

έλα λφκν πάληα ππάξρνπλ δηαηάμεηο  νη  νπνίεο κπνξεί  λα θαηεπζπλζνχλ 

πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο ,  πξνο πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ή 

πξνο θαη κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ. Μέζα ζηνλ 4412 ιφγνπ ράξηλ  θαη  

βγαίλσ εθηφο  ζέκαηνο ηψξα ην  μέξσ αιιά κέζα ζηνλ 4412 κπνξεί  απφ 

ηε κηα θάπνηνη  θπξίσο εθπξφζσπνη  ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα 

πεξλάλε δηαηάμεηο  νη  νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, άιινη φκσο πάιη κπνξεί απφ ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε 

λα είλαη ή απφ άιινπο θνξείο,  κπνξεί λα έρνπλ δηαηάμεηο  νη  νπνίεο 

απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη  απμάλνπλ ην πιήζνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Γελ είλαη κφλν ν 4412 φηη  κπνξεί  λα δεηεζνχλ έμηξα δειαδή 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκκεηέρεη  θάπνηνο,  κπνξεί λα δεηεζνχλ θαη  

ιηγφηεξεο πξνυπνζέζεηο.  Καη ππάξρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα έξγσλ 

κεγάισλ πνπ έρνπλ δεηεζεί κε ηελ πιήξσζε θξηηεξίσλ γηα ηηο  

ειιεληθέο  επηρεηξήζεηο αλαιφγσλ κε απηέο  πνπ ππάξρνπλ γηα ην 

εμσηεξηθφ πνπ ζε κεξηθέο θνξέο δίλνπλ κεγαιχηεξε επθνιία 

ζπκκεηνρήο.  

Σέινο πάλησλ, φια απηά πξέπεη  λα ηα ζπδεηήζνπκε κε κηα 

εξεκία.   Δίλαη ζεηηθφ ην φηη  εληέιεη  ζήκεξα πηνζεηήζεθε κηα πξφηαζε 

πνπ είρακε θάλεη  φρη  κφλν εκείο  αιιά θαη άιιεο παξαηάμεηο  κέζα ζηε 

Γηνηθνχζα λα έρνπκε δειαδή ζήκεξα κηα ζπδήηεζε κέζσ ηεο νπνίαο 

λα απνθχγνπκε αθξαίεο αο πνχκε θαηαζηάζεηο.    

Διπίδσ φηη  ν δηάινγνο ζα ζπλερηζηεί  γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  φηη  ζα κπνχκε ζηελ νπζία θαη δελ ζα έρνπκε 

μαλαπάκε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ απιά βάδνπκε ζπγθεθξη κέλα 
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δεηήκαηα ηα νπνία  ζέινπκε λα πεξάζνπκε γξήγνξα ή λα δεκηνπξγείηαη  

κηα ηέηνηα ιαλζαζκέλε εληχπσζε.  

Απηά απφ εκέλα,  εηιηθξηλά ε παξάηαμή κνπ λα ζαο πσ ηελ 

αιήζεηα,  θάπνηνη  απφ ηελ παξάηαμή κνπ πην πξηλ κνπ είπαλ πηζαλψο 

δελ έρεη  λφεκα λα ηνπνζεηεζείο κ ε ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη,  

δειαδή λα έρεη  ςηινδηαιπζεί ε Αληηπξνζσπεία.  Θεψξεζα φκσο φηη  

έπξεπε λα ηνπνζεηεζψ απφ ζεβαζκφ ζηνπο παξφληεο.   Δηδηθά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο νη  νπνίνη  έρνπλ θάηζεη αθφκα θαη ρσξίο λα ππνγξάςνπλ ζε 

κηα δηαδηθαζία πνπ ήηαλ ακθίβνιν ην ηη  ήηαλ.   Καη έρνπλ θάηζεη κέρξη  

ζηηγκήο απηνί πεξηζζφηεξν απφ φινπο λα αθνχζνπλ ην ηη  ιέγεηαη εδψ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Γηαλλαδάθεο.   

Κος ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ:  

πσο θαηαιαβαίλεηε έρνπκε κπεη  ζηε ζεηξά κε ηνπο άθεδεο.  Μεηά 

είλαη Κνηζακπαζάθεο,  ζπγλψκε Θεφθξαζηε.   

Θα ήζεια λα ηα πσ ιίγν θσδηθνπνηεκέλα γηαηί  θαη πεξαζκέλε 

είλαη ε ψξα αιιά λνκίδσ φηη  έρεη  γίλεη  κηα θαιή ζπδήηεζε θαη απηφ 

είλαη θαιφ.  Θέισ λα πεξηγξάςσ θσδηθνπνηεκέλα  πέληε πξάγκαηα γηα 

ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ  ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη φρη  κφλν 

κε ηηο  δ ηαδηθαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Σν βαζηθφ είλαη φηη  ζέιεηο  έλαλ Σερληθφ ζχκβνπιν ν νπνίνο 

φκσο ζα απνθιίλεη  απφ απηφ πνπ κέρξη ζηηγκήο ζε έλα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ πινπνηείηαη  γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο θαη  ππνθ εηκεληθνχο ην 

λα είλαη απιά κηα πξνέθηαζε ηεο  Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηνπ Τπνδνκψλ. Γειαδή λα κελ είλαη απιά κηα ππεξεζία ε 

νπνία παηάεη ζθξαγίδεο θαη απνλείκεη  ελδερνκέλσο ηίηινπο θαη 

δηθαηψκαηα.  

Απηφ πσο κπνξεί λα ζπκβεί ;   Απηφ κπνξεί λα ζπκβε ί  φηαλ ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην παξάγεη έξγν ην νπνίν ηνπ απνθέξεη  

ηνπιάρηζηνλ ηηο  έκκεζεο  δαπάλεο ηνπ,  απηφ δεκηνπξγεί  ηελ  ππεξαμία 

γηα λα κπνξεί  λα πινπνηεί  δηθά ηνπ έξγα θαη  φρη  θαη΄ εληνιή ή θαηά 

παξαγγειία.   Γειαδή λα κελ ιεηηνπξγεί  νπζηαζηηθά ζαλ έλα ο  

ππεξγνιάβνο ηνπ δεκνζίνπ.   

Γελ ππάξρεη  άιιν ζρήκα ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ,  δελ ππάξρεη θάπνην άιιν  πνιηηηθφ ζρήκα ην νπνίν δελ ζα 



ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 3
εο

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 

117 

κπνξεί,  κάιινλ ζα κπνξεί λα επηηξέςεη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα 

αξζξψλεη ηερληθφ  θαη πνιηηηθφ ιφγν ζε θξίζ ηκα δεηήκαηα. Καη απηφ 

λνκίδσ φηη  φζνη πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα μέξνπλ πνιχ θαιά ηη  

ζεκαίλεη .  Γηαηί  αλ ζε έλα πξάγκα ζε έλα  πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαζψδεη  

απηφ πνπ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην έρεη  θαηαθηήζεη  σο brand name 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ην έξγ ν πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηθέξεηα,  

ζηελ Αζήλα ράλεηαη.  Καη απηφ είλαη θαη αληηθεηκεληθφ δελ έρεη  λα 

θάλεη  κφλν κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία.  

Άξα έλα είλαη απηφ.  Απηφ είλαη ην ζρήκα. Σν δεχηεξν είλαη φηη  

αλ ζέινπκε λα έρνπκε εληζρπκέλν ην ξφιν ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ δελ κπνξεί λα θηηάρλεη  ην Σ.Δ.Δ. ηκήκαηα 

πνιπηερληθήο γηα ηα νπνία ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην δελ έρεη  

γλσκνδνηήζεη ζεηηθά θαη δελ ππάξρνπλ  θαη ζρεηηθά ΠΓ έηνηκα.  

Γελ ζα θηηάρλνπκε ηκήκαηα φπσο φια απηά ηα ρξφληα  θάλνπκε 

θαη κεηά επεηδή καδεχηεθαλ 300 0 άλζξσπνη πξέπεη γηα ιφγνπο 

θνηλσληθνχο θαη νπρί επηζηεκνληθνχο λα γίλνπλ Μεραληθνί.  

Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη γηα λα έρεηο  θνηλσληθή εμέιημε,  δελ  

ρξεηάδεηαη  λα ιέγεζαη Μεραληθφο,  νχησο ή άιισο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

δελ είλαη θαη πνιχ δεκνθηιέο.  

Γεχηεξν ην νπνίν πξέπεη λα απνθχγεη θαη πάσ ζρεδφλ άξζξν -

άξζξν αιιά ζα είκαη θνκβηθφο,  είλαη λα κεηεμειηρζεί  ζε κηα ινγηθή 

πηζηνπνηήζεσλ  γεληθψο φρη  κφλν γηα  ιφγνπο πνιηηηθήο  αιιά γηαηί  αλ 

μερεηιψζεηο κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο κεηά 

απφ δέθα ρξφληα λα έξζεη  θαη λα ζνπ πεη  έλαο θαληαζηηθφο Τπνπξγφο 

φηη  απηφ κπνξεί λα κνπ ην θάλεη  θαη  ε TIF ,  κπνξεί λα κνπ ην θάλεη  θαη 

ε HELLAS CERT θαη ε PEOPLE CERT θαη ν Μήηζνο Cert .  

Άξα αθφκε θαη πνιηηηθά λα ην πάξεηο θαη ηερλνθξαηηθά θαη δελ  

ζεο θαη δελ ζε ζπκθέξ εη.  Απηφ είλαη γεληθφ; ρη.  Παξάδεηγκα, απηή ηε 

ζηηγκή έλαο Μεραληθφο ηνπ Σ.Δ.Η .  έ ρεη ,  λα πσ γηα ην δηθφ κνπ ην 

ζηλάθη ηνπο Μεραλνιφγνπο,  ζηελ πεληαεηία πάλσ πεξίπνπ ην 80% ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ελφο Μ εραλνιφγνπ έρεη  ηειεηψζεη ην 

πνιπηερλείν.  Πψο;   Διέσ Θενχ γηαηί  ηειείσζε ην Σ.Δ.Η . ,  θακία 

δηαδηθαζία.  

Καη λνκίδσ φηη  απηφο είλαη έλαο πνιχ ζνβαξφο ιφγνο γηα λα 

ζπδεηήζνπκε ζπλνιηθά γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη φρη  γηα ηα 

έζνδα.  Σν βαζηθφηεξν είλαη ινηπφλ λα δηαζθαιίζνπκε ηηο  
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πξνδηαγξαθέο,  απηφ πνπ  παξαδίδνπκε ζηελ θνηλσλία γηαηί  δελ  είκαζηε 

απηνθπείο ηδηφηεηεο,  δελ ππάξρνπκε γηαηί  πξέπεη λα ππάξρνπκε,  

ππάξρνπκε γηαηί  πξέπεη λα παξαδίδνπκε.   

Καη πξνθαλψο λνκίδσ φηη  θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ ελζηάζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνλ Σερληθφ θφζκν κπνξνχκε λα βάινπκε θαη έλα απιφ 

εξψηεκα θχξηε Τπνπξγέ.  Κάλσ κηα δνπιεηά γηα 100 επξψ, ν θνο  

Καηξνχγθαινο ζέιεη  ηα 38,  απφ  έλαλ απφθνηην ηνπ Σ.Δ.Η .  ζέιεη  ηα 27.  

Πνηνο είλαη αληαγσληζηηθφο;   Δίλαη ζπληαγκαηηθά νξζφ;  Μάιινλ φρη .   

Καη γηα ην 38 δελ αζρνινχκαη γηαηί  ν  Νίθνο ην έβαιε.  Γειαδή απηφ ην 

κέηξν αλαινγηθφηεηαο είλαη ιίγν γ ην -γην.   Αλαινγηθφ είλαη θαη ην 

100% αιιά είλαη 100%.  Καη ην ιέσ πάξα πνιχ επγεληθά, ν λφκνο ηνπ 

θ.  Καηξνχγθαινπ είλαη έλαο άζιηνο λφκνο.   

Γεχηεξν, ηψξα ζα ζε πάσ ζηα δηθά ζνπ Υξήζην θίιε κνπ.  

πδεηνχζακε φηη  πξέπεη λα απνθηήζνπκε σο Σερληθφ Δπηκειεηήξην κηα 

εζληθή ρσξνηαμηθή γεληθφηεξα πνιηηηθή ε νπνία λα εμεηδηθεχεηαη θαη  

ζε πεξηθεξεηαθά ζρήκαηα. Πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε δελ ην 

θαηαθέξακε.    Υξνληθά ελλνψ.  

Υξεηάδεηαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην έλα εζ ληθφ πεξηθεξεηαθφ  

ζρεδηαζκφ θαη ρξεηάδεηαη  έλα πκβνχιην λα ην πινπνηεί  απηφ.  

Πξφβιεκα δελ είλαη ηα 17 πεξηθεξεηαθά ηνπ Σ.Δ.Δ.  Πξφβιεκα είλαη 

φηη  ην έλα Πεξηθεξεηαθφ έρεη  άιιε άπνςε γηα ηελ εθηξνπή ηνπ 

Αρειψνπ απφ ην άιιν νπνπ  έηζη θαη αιιηψο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

πεξηθέξεηα.  Απηφ είλαη πξφβιεκα, φρη  αλ έρνπκε 17 θαη πξνθαλψο δελ 

κπνξεί λα έρνπκε 13 γηαηί  αιιηψο θίιε κνπ Γηψξγν ζέισ λα βξεηο  έλαλ 

Αζελαίν λα ζπλελλνεζείηε.   7
ν
,  8

ν
,  εχθνιν ζα είλαη.  

Λνηπφλ,  άξα ρξεηαδφκαζηε φξγαλα ζρεδηαζκνχ ηα νπνία λα 

θάλνπλ απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ην Σ.Δ.Δ.,  ηη ;   Να είλαη δπν βήκαηα 

κπξνζηά. Πσο θιείλεη  απηφ;  Υξεηάδεηαη έλαο 5εηήο  ζρεδηαζκφο ν 

νπνίνο ζα πεξλάεη ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  ησλ 

ππνπξγείσλ κε ηα νπνία έρεη  ζπλεξγαζία βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηαζκνχ 

ζα ιχλεη  θαη ην θνκκάηη  ην ζηξαηεγηθφ θαη  ην νηθνλνκηθφ θαη ζα 

μεπεξλάεη  θαη ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα έλζελ -θείζελ.   

Απηφ ζεκαίλεη  ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ  

ελζσκαηψλεηαη θαη δελ εγθισβίδεηαη ζε θφκκαηα θαη παξαηάμεηο .   

Κιείλσ γηαηί  λνκίδσ φηη  κίιεζα ιίγν παξαπάλσ απφ φζν πξέπεη,  

κε ηε δηαδηθαζία εθινγήο.   Γελ ζέινπκε ηνλ βπδαληηληζκφ αιιά 
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δπζηπρψο ην ιέσ θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ απηή ηελ άπνςε φρη γηαηί  

ηε κέκθνκαη αιιά δηαθσλψ, ςάρλνπκε λα βξνχκε ηνλ Παιαηνιφγν.  

ηαλ πξνζπαζείο λα εθιείςεη  ν βπδαληηληζκφο αιιά ςάρλεηο  ηνλ έλαλ,  

ηνλ Παιαηνιφγν δελ ζα εθιείςεη ν βπδαληηληζκφο γηαηί  Παιαηνιφγνο 

ζα είλαη.  

Άξα ηη  ρξεηάδεζαη ;   Έλα ζρήκα πνπ ζα είλαη ε Γηνηθνχζα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ πνπ ζα ινγνδνηεί  θαη κεηά εθινγή πξνεδξείνπ 

ηαπηφρξνλε κε πνιηηηθή δ έζκεπζε.    

Θα ζαο πσ θαη θάηη  εηιηθξηλά γηαηί  εκείο  ην θαηαζέζακε απηφ σο 

άπνςε, ε αξρηθή πξνζπάζεηα ήηαλ λα  πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ελ 

πάζεη  πεξηπηψζεη έλα ζρήκα πνπ λα εθιέγεη  ην πξνεδξείν.  Απηφ φκσο 

καζεκαηηθά δελ καο έβγαηλε.  Αλ  θάπνηνο έρεη  έλαλ θαιχ ηεξν δηαβήηε 

λα ην ζπδεηήζνπκε,  δελ  καο έβγαηλε ην λνχκεξν πσο ζα εθιέμεη  θαη 

κηα Γηνηθνχζα ε νπνία φκσο νπζηαζηηθά δελ ζα είλαη λα ην πσ έηζη 

βνξεηνθνξεάηηθε.  Γειαδή ζα έρεη  ζηνπο 8 ζηνπο 10 απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν κπινθ θαη απηφ ήηαλ ην πξφβιεκα ηερληθά.  

Άξα εθινγή Γηνηθνχζαο απφ ηε βάζε, ίδξπζε λνκαξρηαθψλ ζηελ 

Αηηηθή θαη φρη  Πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο πξνθαλψο, 5 αληίζηνηρα κε 

ηνπο  ηνκείο πεξίπνπ ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ ησλ ρσξηθψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.   Καη πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε κέζα απφ 

επηζηεκνληθφ έξγν  κε απηά πνπ είπακε.  

Καη λα θιείζσ θάηη κε ην αζθαιηζηηθφ.  Φίιε κνπ Υξήζην, είλαη  

αιήζεηα  φηη  θάπνηνο ν νπνίνο  είρε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ηππηθά,  

νλνκαζηηθά ειαθξχλεηαη.   Απηφο φκσο δελ ζα ζνπ ηα πιήξσλε έηζη θαη  

αιιηψο γηαηί  δελ κπνξνχζε.  Γειαδή αλ ηνπ πε ηο  φηη  ζέισ 300  ή ζέισ 

200 ζα ζνπ ηα ρξσζηνχζε έηζη  θαη αιιηψο,  απιά κεηψλεηο η η  ζνπ 

ρξσζηάεη  

Απηφ ην πξφβιεκα βέβαηα ιχλεηαη θαη κε ηα 500 επξψ, γηαηί  

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ απφ ην Μάην ζα πάκε ζε επίπεδν 500 επξψ 

άξα δειαδή είλαη κηάκηζε δφζε ΔΦΚΑ λα ην  πσ έηζη ρνληξηθά γηα 

απηνχο πνπ είλαη ζηε κεζαία ηάμε απηή ηελ πεξίθεκε πνπ θάπνηνη  

απνθαζίζαλε φηη  είλαη πξνβιεκαηηθή, νπζηαζηηθά κε δπν δφζεηο ΔΦΚΑ 

παο θαηεπζείαλ ΚΔΑΟ. Άξα θαη απηνί πνπ ειαθξχλζεθαλ πάιη δπν 

δφζεηο ζα ηηο  έρνπλ ζίγνπξα.  Καη 257 λα ε ίλαη ην πφζα ρξσζηάλε,  πσο 

είλαη ην θαηψηεξν πνπ είλαη ζηελ αζθαιηζηηθή θαηεγνξία,  ζε δπν 
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κήλεο δελ ζα έρνπλ δπν ΔΦΚΑ νη άλζξσπνη;  Άξα φινη καδί  ζην ΚΔΑΟ, 

αθεληηθά θαη δνχινη,  νχινη.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ. Ο Θεφθξαζηνο Βακβνπξέιιεο.   

Κος ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ:  

Καιεζπέξα θαη  απφ εκέλα.   Ακθηληαιεχηεθα ε αιήζεηα  είλαη ιίγν αλ 

ζα έπξεπε λα κηιήζσ,  λα παξέκβσ.  Παξφια απηά ,  αθξηβψο γηαηί  ζα 

πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχκε ην ζεζκφ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

απνθάζηζα λα παξέκβσ.  

Θεζκηθφ πιαίζην Σ.Δ.Δ.  Αλαγθαία ε αιιαγή θαη ε ηξνπνπνίεζή 

ηνπ,  δελ κπνξεί ζε ηίπνηα λα αληαπνθξηζεί  ζηηο  ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ 

θιάδνπ.  Γελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία,  είλαη  

αλαρξνληζηηθφ θαη πξνθαλψο έρεη  θαη πνιιέο αληηδεκνθξαηηθέο 

απνιήμεηο.  

Θα έρεηε δηαβάζεη ήδε ζην θείκελν πνπ κν ηξάζηεθε ηελ ψξα πνπ 

κίιαγε ν  Νίθνο  ν Αλδξεδάθεο πξνεγνπκέλσο, ε Ρηδνζπαζηηθή 

Πξσηνβνπιία Μεραληθψλ θαηέζεζε έγθαηξα ηηο  πξνηάζεηο ηεο απφ ην 

θαινθαίξη θαη ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ησλ δπκψζεσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

Γξήγνξα φκσο φινη αληηιεθζήθακε φηη  απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ 

κηα πξνζρεκαηηθή δηαδηθαζία.  Θα πάσ ζε ιίγν ζην θνκκάηη ηνπ πσο 

εμειίρζεθε θαη γηαηί  θηάζακε σο εδψ ζήκεξα. Καη ζα αηηηνινγήζσ 

επαξθψο ζεσξψ ηε δηθή καο ζηάζε ζήκεξα λα κελ ππνγξάςνπκε γηα ηε 

δηαπίζησζε απαξηίαο.  

Θα κείλσ πξψηα ζην εμήο,  εκείο  θαηαζέζακε κηα ζεηξά απφ 

πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα ηξίπηπρν,  ηεηξάπηπρν.   Γεκνθξαηία,  

αμηνθξαηία,  δηαθάλεηα θαη  απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη πξνηάζεηο καο αλ 

ζέιεηε πεγάδνπλ αθξηβψο απφ ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ.  

Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην;  

Βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θπξίσο ζηελ πξφζθαηε, ζηελ 

ηειεπηαία ζεηεία ηψξα απφ ην ’17 θαη κεηά ζε πιήξε εμέιημε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Γηαξθήο παξάθακςε δηαδηθαζηψλ 

δεκνθξαηηθψλ, κηα Γηνηθνχζα επηηξνπή ρσξίο νπζηαζηηθφ ξφιν θαη 

ρσξίο νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, ηνλ πξφεδξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

λα θξχβεηαη θαη λα κηιάεη ηειεπηαίνο ρσξίο λα βγάδεη  κπξνζηά ζέζεηο.    
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Σελ Πξφεδξν,  ηε ζπλάδειθν ηελ Σψληα πνπ ηελ εθηηκψ 

ηδηαηηέξσο θαη ηελ εθηηκνχκε  φινη  λνκίδσ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηα  

ρξφληα ηεο παξνπζίαο ηεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο  ζην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην θαη φρη  κφλν, λα βάδεη  κπξνζηά κε έλαλ εηζηζειηζκφ 

πξνηάζεηο νη  νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηε ζπλαίλεζε ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ φξνπο ζπλαίλεζεο ζην ψκα.  

Καη ηε δεχηεξε δχλακε ην κφλν πνπ θάλεη  είλαη λα βγαίλεη  απιά 

θαη λα ζηεξίδεη  απηφ πνπ ιέεη  ν Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο.  Μηα 

ηνπνζέηεζε  πξνεγνπκέλσο θαη δπν ηνπνζεηήζεηο πξνεγνπκέλσο νη  

νπνίεο ήηαλ δεθάιεπηεο θαη δελ έιεγαλ ηίπνηα επί ηεο ν πζίαο.  Ή ην 

πνιχ-πνιχ απαληνχζαλ ζηνλ Τπνπξγφ ν νπνίνο  ήηαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε καδί ηνπο ζηελ παξάηαμε θαη ηψξα επεηδή έθπγε 

πξέπεη λα … θαη ιίγν γηα λα πνχκε θάηη .   

Δλ πάζε πεξηπηψζεη,  θηάζακε ζην ζήκεξα ινηπφλ.  Δδψ πέξα, κηα 

δηαδηθαζία ρσξίο δ ηαβνχιεπζε επαξθή, έγηλα δέθηεο απφ πεξηθεξεηαθά 

ηκήκαηα απφ ηηο  αληηπξνζσπείεο ηειεθσλεκάησλ, πξφεδξνη ηψξα 

εθιεγκέλνη ζπλάδειθνη,  λα κνπ ιέλε ηη  γίλεηαη κε ηε δηαβνχιεπζε;   

Γελ έρνπκε θακία εηθφλα γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην.  Γηαηί  κηιάκε ηψξα,  

γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην .  Μηιάκε γηα ην πιαίζην ζπδήηεζεο πνπ ζα 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  

Σα πεξηθεξεηαθά φξγαλα δελ έρνπλ εηθφλα, νη  παξαηάμεηο  δελ  

έρνπλ εηθφλα ηη  γίλεηαη εδψ πέξα;   Καη εξρφκαζηε ζην ζήκεξα.  

Καιείηε κηα ζπλεδξίαζε ζήκεξα ε νπνία ζχκθσλα κ ε ην  άξζξν 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο  Αληηπξνζσπείαο,  ηνλ έρσ εδψ πέξα γ ηαηί  φπσο είπα 

θαη ζηε Γηνηθνχζα πνπ είρα πάεη πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο αλ κε ηη  

άιιν κε απηή ηε ζεηεία ζα κάζνπκε απέμσ ηνλ θαλνληζκφ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 1 δελ κπνξεί λα είλαη εηδηθή,  εηδηθή είλαη 

κφλν ε πξψηε ζπλεδξίαζε. χκθσλα κε ην άξζξν 3 ε Αληηπξνζσπεία 

κπνξεί λα είλαη είηε ηαθηηθή είηε έθηαθηε. Ζ πξφζθιεζε απηή δελ  ιέεη  

νχηε ηαθηηθή νχηε έθηαθηε. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ε εκεξήζηα 

δηάηαμε πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζαλ πξψην ζέκα ηηο  αλαθνηλψζεηο 

ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ζαλ δεχηεξν ηελ ελεκέξσζε -

ζπδήηεζε γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.  

Νφκνο 1486/1984 άξζξν 7,  ν λφκνο απηφο ιέεη  κέζα φηη  ν η  

ζπδεηήζεηο ηεο Αληηπξνζσπείαο ε ίλαη δεκφζηεο.  εκαίλεη  φηη  ε 
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πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε ζε απηέο κε θπζηθή παξνπζία,  απηφ ιέεη  ν  

λφκνο.  Γελ έρνπκε ζεζπίζεη  αθφκα ηηο  ζπλεδξηάζεηο κε ηειεκαληηθή.   

ην επί ηεο νπζίαο ,  εξρφκαζηε ινηπφλ ζήκεξα ζε κηα ζπλεδξίαζε 

ε νπνία είλαη αληηθαηαζηαηηθή,  ζε κηα ζπλεδξίαζε ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη ζεζκνχο κε έλαλ ηξφπν γηαηί  γηα λα κπεη θαλείο  ζηε 

Βνπιή πξέπεη λα έρεη  δηαπίζηεπζε. Καη θαινχκαζηε λα 

λνκηκνπνηήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία;   

ρη ζπλάδειθνη.  Δκείο απηφ πνπ θάλακε ζήκεξα κε ηε κε 

ππνγξαθή καο ήηαλ αθξηβψο λα πξνζηαηεχζνπκε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην γηαηί  πξέπεη λα ζηακαηήζεη εδψ ε νπνηαδήπνηε 

αλάγλσζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη  ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ηνπ 

θαλνληζκνχ. Απηφ πξάμακε,  ηελ πξνεγνχκελε θνξά ήκαζηαλ ζηε 

δηαδηθαζία κέζα.   πλάδειθε,  ζε παξαθαιψ πνιχ δελ ζε δηέθνςα.  

Λνηπφλ,  ελ πάζε πεξηπηψζεη,  απηφ θάλακε ζήκεξα.  Βέβαηα ζηε 

ζεκεξηλή δηαδηθαζία αηζζάλνκαη δηαξθψο, έρσ ηελ αίζζεζε δηαξθψο 

φηη  ε ίκαη ζε ιάζνο αίζνπζα. Ξεθηλήζακε λα γίλεη  κηα ζπλεδξίαζε ε 

νπνία δελ είρε απαξηία κε αληηθαηαζηαηηθή πξφζθιεζε.   ηε ζπλέρεηα 

απηφ πήγε λα πάξεη ην δξφκν ην ζσζηφ ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο  

θνξείο ησλ Μεραληθψλ φρη  φκσο φινπο γηαηί  θάπνηνη  θφπεθαλ θαη  

θαηαιήμακε λα κεηαηξαπεί ζε κηα δηαδηθαζία εξσηήζεσλ ζηνλ 

Τπνπξγφ.  

Ο Τπνπξγφο δελ ήξζε εδψ πέξα γηα λα ηνπ θάλνπκε εξσηήζεηο.   

Δίλαη επνπηεχσλ θνξέαο ζε κηα  δηαβνχιεπζε πνπ αθνξά ηελ αιιαγή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Μπνξεί λα έρεη  λα ηνπ πεη  ν θαζέλαο πνιιά 

πξάγκαηα, κπνξεί  λα έρσ θαη εγψ λα ηνπ πσ πνιιά πξάγκαηα ηνπ 

Υξήζηνπ, δελ λνκίδσ φκσο φηη  ε δηαδηθαζία εθδήισζεο πνπ θάλνπκε 

ζήκεξα εδψ πέξα είλαη κηα εθδήισ ζε ε νπνία είλαη εξσηαπαληήζεηο  κε 

ηνλ Τπνπξγφ, είλαη  γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην.  

Δπφκελα βήκαηα, θαθψο θηάζακε σο εδψ.   Ση λα θάλνπκε ηψξα, 

κπνξνχκε φκσο λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε θαη ηηο  ειιείςεηο ηεο κέρξη  

ηψξα ζπδήηεζεο θαη λα πάκε παξαθάησ. Πψο ζα πάκε παξαθ άησ;  ηελ 

αζηηθή δεκνθξαηία ηνπιάρηζηνλ πνπ ππνηίζεηαη φηη  έρνπκε θαη  ζηνπο 

ζεζκνχο ηεο απηφ πνπ δηαζθαιίδεη  ηε ζπλχπαξμε θαη ηεο  ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, είλαη νη  θνηλά ζπκθσλεκέλεο 

δηαδηθαζίεο.  Άξα ινηπφλ λα αθνινπζήζνπκε ηηο  θνηλά ζπκθσλε κέλεο 

δηαδηθαζίεο.  
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Πνηεο είλαη απηέο;   Δίλαη απηφο ν θαλνληζκφο.   Δίλαη δ ηαδηθαζίεο  

πνπ ππάξρνπλ κέρξη ηψξα.  Δπεηδή ην νηθνδφκεκα δελ πάεη θαιά, ην 

θαξάβη πάεη  ζηα βξάρηα θαη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ην 

εθζπγρξνλίζνπκε θαη λα ην βάινπκε ζε κηα  δηαδηθαζία λ α κπνξέζεη λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο  αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο,  επεηδή απαηηείηαη ε 

δεκνθξαηία θαη ζπλαηλέζεηο εκείο  έγθαηξα πάιη είρακε θαηαζέζεη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά νδηθφ ράξηε.  

Να πάκε κε επξείεο κε ζπλαηλέζεηο,  δειαδή κε πιεηνςεθίεο 2/3 

άζρεηα αλ είλαη ζεζπηζκέλν ή φρη  ζηνλ θαλνληζκφ καο,  ππάξρεη  ε θαιή 

πξαθηηθή ζε φιεο ηηο  δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ απμεκέλσλ 

πιεηνςεθηψλ.  Δζηκηθά κπνξνχκε θαη  εκείο  λα ηελ πινπνηήζνπκε.   Σν 

ζέκα είλαη λα ην ζέινπκε.   

Να πάκε ινηπφλ κε επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο θαη πάλσ  ζηα ζέκαηα 

ηα νπνία κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε.  Ο ηξφπνο ππάξρεη.   Έλα πνιχ 

θαπηφ ζέκα φπσο ην δήηεκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ άζρεηα 

αλ κπνξεί λα δ ηαθσλείο ή νηηδήπνηε θαη δ ηαθνξεηηθέο  ηνπνζεηήζεηο,  

ζην ζέκα απηφ έγηλε κηα  δηαβνχιεπζε πνπ θξάηεζε ελά κηζε  έσο δχν 

ρξφληα θαη ηειηθά ςεθίζηεθε κε επξεία πιεηνςεθία απφ ηελ 

Αληηπξνζσπεία ρσξίο λα κπεη,  λα ηεζεί  ζέκα θαθήο δηαδηθαζίαο απφ ην 

ψκα, έλα θείκελν ην νπνίν άζρεηα αλ δηαθσλεί θαλείο  ή φρη…  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Οινθιήξσζε.  

Κος ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ:  

Οινθιεξψλσ,  ε  ηειεπηαία κνπ θνπβέληα είλαη  απηή Σψληα.  Άζρεηα αλ 

δηαθσλεί  ή ζπκθσλεί θαλείο  είλαη  έλα θείκελν ην νπνίν 95 ρξφληα κεηά 

γηα πξψηε θνξά αληηκεησπίδεη  ζπλνιηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ 

Μεραληθψλ θαη ηα  βάδεη  ζε έλα ραξηί  θαη βάδεη  έλα πιαίζην,  ην νπνίν 

πιαίζην αλαγλσξίδεη  σο βαζηθή πεγή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνλ ηίηιν,  ηνλ 

5εηή εληαίν θαη  αδηάζπαζην ηίηιν ζπνπδψλ, ην δίπισκα ηνπ 

κεραληθνχ.  

 Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε Θεφθξαζηε,  ν ζπλάδειθνο Γηαλλφπνπινο.  

Κος ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ:  

Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο θαη εμα ηηίαο ηεο πεξαζκέλεο ψξαο θαη  

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη  ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θιήζεθε 
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παξαηχπσο φπσο επαλεηιεκκέλσο αλαθέξζεθε σο ζπλεδξίαζε ηεο  

Αληηπξνζσπείαο.   

Δπηρεηξήζεθε λα μεθηλήζεη κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη  επηπρψο 

είκαη ζηε θάζε πνπ ζπδεηάκε  απιψο.   Θα πσ κφλν επηγξακκαηηθά φηη  

εκείο  είρακε πεη  θαη ζα ην επαλαθέξνπκε φηη  δελ γίλεηαη κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία λα γίλεη  ρσξίο επαξθή ελεκέξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ, κε 

απαγφξεπζε εηζφδνπ ρσξίο λα έρνπκε ζπιιφγνπο,  ηνπο επηζηεκνληθνχο 

ζπιιφγνπο ησλ Μεραληθψλ ή ηα  ζσκαηεία ηνπο λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ αλνηρηά.  

Δπίζεο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη  ην εθινγηθφ δήηεκα πνπ 

θαίλεηαη  λα δεκηνπξγεί  εδψ εληάζεηο είλαη ην επηζηέγαζκα γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνχλ νη  άιινη δπν άμνλεο θαη  απηφ ην ιέκε 

γηαηί  φλησο εδψ κάιινλ ππάξρνπλ θαη κέζα ζηηο  κεγάιεο παξαηάμεηο  

πξνζηξηβέο θαη γηα απηφ πξνρσξάεη π ην αξγά ε δηαδηθαζία απφ φηη  ζα 

ην ζέιαηε φζνλ αθνξά ην εθινγηθφ δήηεκα.  Αιιά απηφ έξρεηαη κφλν 

γηα λα απαληήζεη ζηα ππφινηπα.  

Αλ κπαίλακε ζε κηα πξαγκαηηθή θνπβέληα πνπ ζα  έπξεπε λα 

πξνεγεζεί κε άιινπο φξνπο θαη φρη  λα επηρεηξεί  λα ελζσκαηψζεη,  ζηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή απηφ ιέγεηαη ζεζκνπνίεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, 

δειαδή φηη  παο  ζε έλα ζχληαγκα, ζε έλα θείκελν πνπ είλαη 

θαλνληζηηθφ θαη  βάδεηο  δηαηάμεηο  νη  νπνίεο  είλαη  πην αθξαίεο θαη  

αθνξνχλ κε θαλνληζηηθά δεηήκαηα.  

Αιιά εδψ πέξα έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε γηα απηά. Θα ζπδεηάγακε 

ινηπφλ αλ ζέιαηε λα γίλεη  θνπβέληα επί δεηεκάησλ πνπ ππάξρεη 

ζπκθσλία κπνξεί  λα ζπδεηάγακε ηα δηθαηψκαηα ηεο ΔΜΦΔ πνπ 

κπήθε πξηλ θαη λα δηαθσλνχζα εγ ψ κε ηνλ θαζεγεηή κνπ πνπ έθπγε,  

ηνλ θνζκήηνξα ηεο  ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη  λα ζπκθσλνχζα 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ θνζκήηνξα ηεο ΔΜΦΔ γηα ην πψο απνδίδνληαη ηα  

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

Αιιά ζα ζπδεηάγακε θαη άιια, ζα ζπδεηάγακε γηα απηφ πνπ 

ιάζνο θαηά ηελ εθηίκεζή καο θαη  ηε δηθή κνπ πξνζσπηθά είπε 

πξνεγνπκέλσο ν Γηάλλεο ν Κπξηαθφπνπινο φηη  πξέπεη λα ππάξρεη θαη  

εθεί  ππξακίδα γηαηί  θαηά ηε δηθή καο εθηίκεζε δελ απνξξέεη  απφ ηελ 

επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα ή απφ θάπνην ηέηνην δεδνκέλν φηη  

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρνιέο πνπ είλαη Σ.Δ.Η .  θαη άιιεο πνπ δελ είλαη.   
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Ζ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε είλαη κάιινλ εληαία θαη επίζεο 

δπζηπρψο πιένλ ζήκεξα απηφ ην απνδεηθλχεη  θαη  ε ίδηα  ε αγνξά φηαλ 

ζηα κεγάια εξγνηάμηα γηα παξάδεηγκα ηεο Λπξηθήο ή ηνπ Αζηέξα ζηελ 

παξαιία ην θαηλνχξγην,  έρεηο  Μεραληθνχο δηπισκαηνχρνπο νη  νπνίνη  

δνπιεχνπλ κε 500 επξψ φπσο δνπιεχαλε νη  ηνπνγξάθνη ζηε Λπξηθή 

500 επξψ 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα 12σξα ή κε 800 επξψ φπσο δνπιεχνπλ 

ηψξα ζηνλ Άθηνξα θάησ ζηνλ Αζηέξα 11σξα θαη άββαηα θαη πνιιέο 

θνξέο θαη Κπξηαθέο.  Απηφ ήδε δηακνξθψλεη δηαηξέζεηο θαη είλαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αγνξάο πνπ ηηο  δηακνξθψλεη θαη φρη  ην πηπρίν ηνπ θάζε 

απνθνίηνπ ή θάζε εξγαδνκέλνπ.  

πσο επίζεο γηα  ην γεγνλφο φηη  απηφ πνπ επηρεηξείηαη λα 

πξνσζεζεί  είλαη ζην άιιν θνκκάηη  γηαηί  απηφ ήηαλ α πηφ πνπ βάδεηε 

γηα ηε δηεχξπλζε,  γηα ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ. σο επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ 

ηεο πνιηηείαο,  γηα ηηο  εμεηάζεηο θαη η ηο  πηζηνπνηήζεηο πνπ είδακε φιν 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη επηρεηξείηαη λα δνχκε θαη ην επφκελν 

δηάζηεκα.  Καη πνπ πάκε ζε έλα γεληθεπ κέλν κνληέιν ην νπνίν 

δπζηπρψο εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη  ζην παξειζφλ δεκηνπξγήζεθαλ 

πάξα πνιιέο ζρνιέο ρσξίο αληηθείκελν ηηο  νπνίεο ζπδεηήζακε θαη  

ζήκεξα ζε έλα βαζκφ.  

Δπίζεο αλ ζέιαηε λα πξνρσξάλε πην γξήγνξα νη  δηαδηθαζίεο πνπ 

ληψζακε εκείο  φηη  ζαο θφθηεη ,  ζα κπνξνχζαηε πξψηα λα 

ζεζκνζεηήζεηε ηελ θαλνληθή αλαινγηθφηεηα ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή,  

δειαδή λα κελ κπνξεί  λα ζπάλε ηα  ςεθνδέιηηα κφλν λα ελψλνληαη  

ζηηο  δηαδηθαζίεο εθινγήο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο,  απηφ γηα  

παξάδεηγκα αλ δελ θάλσ ιάζνο ηζρχεη  θαη ζη ν χιινγν Αξρηηεθηφλσλ 

θαη φρη  λα έρνπκε απηφ ην αιηζβεξίζη  κε ηηο  δσδεθάδεο θιπ.  

Καη αλ ζέιαηε,  απηφ είλαη πξνζσπηθφ κνπ εξψηεκα ξεηνξηθφ 

πεξηζζφηεξν, αλ ζέιαηε φλησο λα πεγαίλνπλ πην γξήγνξα νη  

δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαηε ηηο  εθινγέο γηα ηηο  δέθα ζέζεηο η νπ 

πξνεδξείνπ ηεο  Αληηπξνζσπείαο θαη  ηεο  Γηνηθνχζαο ζα ηηο  θάλαηε 

ηαπηφρξνλα. Αιιά αλ ηηο  θάλαηε ηαπηφρξνλα δελ ζα κπνξνχζε λα 

θιείλεη  ην έλα θνκπξεκί γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο γηα λα 

έξζεη  ην επφκελν γ ηα ηνλ αληηπξφεδξν κεηά,  γηα ηνλ γξακκαηέα θι π.  

Οπφηε πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα έξρνληαη κε ηε ζεηξά θαη άξα ν 

ρξφλνο λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνο θαη λα θάλακε 4 αληηπξνζσπείεο ή 

3 λα θάλνπκε λα βγάινπκε.   Απιά δελ ζαο αθνξνχλ απηά, ζαο αθνξνχλ 
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απηά πνπ έρνπκε αλαθέξεη  θαη ζηηο  αλαθνηλψζεηο καο  θαη αλέ θεξαλ 

πνιινί πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη θαη έλαο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 

ηα ζσξαθίδεη  θαη έλαο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ δηαθαίλεηαη δπζηπρψο 

πνιχ πην έληνλα ζηελ παξνχζα ζεηεία ηεο Αληηπξνζσπείαο απφ φηη  

ζηηο  πξνεγνχκελεο .   

πλ ην γεγνλφο φηη  δελ θαηέβεθαλ νη  κεγάιεο  παξαηάμεηο  κε 

πξφγξακκα αιιαγήο ηνπ θαλνληζκνχ ζηηο  εθινγέο θαη δεηάλε απηφ λα 

γίλεη  εθ ησλ πζηέξσλ. Γελ ζα ηα αλαπηχμσ παξαπάλσ ζα επαλέιζνπκε 

έηζη θαη αιιηψο.  

Τζηεξφγξαθα γηα ηνπο  ζπλαδέιθνπο γηαηί  ν  δηάινγνο πξέπεη λα 

γίλεη  εδψ κέζα.  Σξεηο αλ δελ θάλσ ιάζνο ζεξί ζπλεδξηάζεηο ηεο  

πξνεγνχκελεο ζεηείαο ηεο Αληηπξνζσπείαο είραλ αθπξσζεί ιφγσ 

πξαγκαηηθήο έιιεηςεο απαξηίαο.  Αλ δελ θάλσ ιάζνο,  λα κε δηνξζψζεη  

ν πξνεγνχκελνο Πξφεδξνο.  

Σφηε δελ είρε δηακαξηπξεζεί θαλείο  πιελ ησλ παξηζηακέλσλ.  

Αθνχσ ζήκεξα φηη  αθπξψλεηαη θιπ.   ήκεξα ζα κπνξνχζαλ, ήηαλ 

πνιηηηθή ε ζηάζε ε δηθή καο λα κελ θαηακεηξεζνχκε ζηελ απαξηία  

ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη θαη  ζα κπνξνχζακε πνιχ απιά λα 

κπνχκε,  λα ππνγξάςνπκε θαη κφιηο  πνχκε άξρεηαη ε ζπλεδξίαζε λα 

ζεθσζνχκε λα θχγνπκε,  λα κείλεη  έλαο θαη λα πεη  βάδσ ζέκα απαξηίαο. 

Ο ηερληθφο ηξφπνο είλαη ην πξφβιεκα γηα λα ππάξμεη ε εθδηθεηηθφηεηα 

ηνπ ζπλαδέιθνπ εδψ, ζπγλψκε κνπ δηαθεχγεη  ην φλνκά ζαο,  πνπ είπε 

λα κελ πάξνπλ ηα. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Ννκίδσ φηη  απηφ ην ζέκα δελ απνηειεί  ζέκ α ζπδήηεζεο,  έρεη  θιείζεη .   

Έρεη  θιείζεη  απηφ ελ ηε πξάμεη.  

Κος ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ:  

Δγψ πνπ είκαη αθξαίνο θαη νινθιεξσηηθφο,  ηειεηψλσ. Λέσ ινηπφλ φηη  

ηέηνηεο απφςεηο γηα αλζξψπνπο νη  νπνίνη  μεθηλάλε απφ ηελ άιιε άθξε 

ηεο Διιάδαο λα ππεξαζπίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο  άπνςε θαη  ελψπηνλ 

ηεο. .   

Κος ………:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, νινθιεξψζηε θχξηε ζπλάδειθε.  

Κος ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ:  
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Με δηαθφπηεηε,  ζα κπνξνχζα λα πσ φηη  ζα έπξεπε θαη  ζην Μεζνιφγγη 

ζηελ έμνδν λα θάηζνπλ λα πεζάλνπλ φινη θαη λα  κελ πξνζπαζήζνπλ λα 

γιηηψζνπλ κεξηθνί  γηαηί  ν αγψλαο έρεη  θφζηνο θαη πξέπεη λα πεζάλεη ν 

θφζκνο.  Σα έρνπκε μαλαθνχζεη απηά.  Δίλαη θφζηνο ην λα έξρεηαη απφ 

ηελ άιιε άθξε ηεο  Διιάδαο θάζε θνξά θαη λα είζαη πάληα παξψλ ελψ 

άιινη δελ είλαη θαη έξρνληαη κφλν φ ηαλ λα γίλεη  θηέζηα, παλεγχξη ή 

εθινγηθή δηαδηθαζία.  

Γεχηεξν πζηεξφγξαθν επεηδή έγηλε θαη ιίγν ε ψξα ηνπ ππνπξγνχ. 

Θα κπνξνχζε θαλείο  λα ξσηήζεη πάξα πνιιά έλαλ Τπνπξγφ ηεο  

ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο γηα ηηο  ειάρηζηεο  ακνηβέο,  γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο αζθάιηζεο ηεο  ηδηφηεηαο πνπ ην έρνπλ ςεθίζεη,  νχηε απηφ δελ έρεη  

εθαξκνζηεί .  Γηαηί  δελ μέξσ πφζνη πξαγκαηηθά ζέιεηε λα θάλεηε ρξήζε 

απφ εδψ κέζα, πεξηζζφηεξν νη  λένη ζπλάδειθνη πνπ είραλ γξαθηεί  ζην 

Σ.Δ.Δ. ην ’10 -’11 θαη πξνζπαζνχλ λα κελ πιεξψλνπλ εηζθνξέο δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα θάλνπλ αθφκα ρξήζε γηαηί  δελ έρεη  εθαξκνζηεί .   

Πνχ ζα θηάζεη ε θαηάξγεζε ηνπ επηθνπξηθνχ ζθέινπο ηεο  

ζχληαμεο πνπ ζηηο  ηειεπηαίεο εγθπθιίνπο θαη. .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Σψξα δελ ζαο αθνχεη φκσο.  

Κος ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ:  

Γελ έρεη  ζεκαζία,  γηα ηα πξαθηηθά ηα ιέ σ, δελ ηα ιέσ γηα ηνλ 

Τπνπξγφ. Γηα ην πψο βιέπεη  ην Σ.Δ.Δ. σο ζχκβνπινο ηνπ θξάηνπο θιπ.  

ην ε ίδακε ζηηο  ζεηείεο ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  θαη  άξα δελ έρνπκε 

ηδηαίηεξεο απνξίεο  σο πξνο απηφ.  Αιιά επεηδή ηα πξνεγνχκελα πνπ 

είπα ζπλδένληαη κε θάηη  πνιχ βαζηθ φηεξν, ε πξαγκαηηθή εξψηεζε ζα 

ήηαλ πφηε ζθνπεχνπλ λα ςεθίζνπλ ην 4
ν
 κλεκφλην θαη αλ ζα ην 

ςεθίζεη  θαη απηφ γηαηί  φια ηα άιια απφ απηφ απνξξένπλ νπφηε αλ 

ςεθίζεη ην 4
ν
 κλεκφλην κεηά κηθξή ζεκαζία έρεη  ηη  ζα καο απαληήζεη  

ζηα επηκέξνπο.   

Κος ………:  

Κπξία Πξφεδξε,  επί  πξνζσπηθνχ κπνξψ 10 δεπηεξφιεπηα;   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

ρη,  φρη ,  ζαο παξαθαιψ δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ.  

Κος ……….:  

Πνιχ απιά πξάγκαηα, επεηδή εκθαλίδνληαη ηππνιάηξεο εδψ πέξα λα 

καο πνπλ κε πνηα δ ηαδηθαζία ζα απνδεκησζνχλ.  
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Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Με ζπγρσξείηε,  δ ηέθνςα εγψ πνπ κε θαηαγγέιιαλε ζπλέρεηα;  Γελ 

ππάξρεη πξνζσπηθφ ζέκα.  Λνηπφλ,  έρνπκε ηνπο εμήο νκηιεηέο.   αο 

παξαθαιψ, ζπλάδειθε Γεκεηξηάδε, ζαο παξαθαιψ.  

 Έρνπλ ην ιφγν ν ζπλάδειθνο Κνηζακπαζάθεο,  ακπξάθνπ, 

Πξσηνλνηάξηνο θαη Παπαγηαλλίδεο.  Κιείλεη  ν θαη άινγνο.  Καη  

δεπηεξνινγνχλ ν ζπλάδειθνο Τπνπξγφο,  ν ζπλάδειθνο Πξφεδξνο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη  ε νκηινχζα.  

Κος ΚΟΣΑΜΠΑΑΚΖ:  

Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ θαη λα πσ φηη  

ήκνπλ ζε απηνχο πνπ δελ ππέγξαςαλ γηα ηελ απαξηία.  Πηζηεχσ φηη  

πξέπεη λα γ ίλεη  ε ζπδήηεζε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην,  ζεσξψ φηη  κεηά ην 

ηέινο ηεο εκέξαο ραίξνκαη γηα ηελ επηινγή κνπ γηαηί  γίλεηαη ζπδήηεζε 

γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη δελ έγηλε εδψ πέξα ξνληέν.   

Θεσξψ φηη  κε απηή ηελ απφθαζε ζπλέβαια θαη εγψ ζην λα 

αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηαηί  πηζηεχσ φηη  πξέπεη λα αιιάμεη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην αιιά πξέπεη λα πξνεγεζεί θνπβέληα.  Πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ απφςεηο,  πξέπεη λα αθνχζνπκε φιεο η ηο  απφςεηο.   Κάπνηεο 

απφςεηο δελ ηηο  έρνπκε αθνχζεη.   Γελ έρνπκε αθνχζεη γηα παξάδεηγκα 

ηη  ιέεη  ε ΓΚΜ θαη είλαη βαζηθφ απηφ.   Δίλαη πνιχ βαζηθφ.   

Ζ ζεκεξηλή εθδήισζε ζεσξψ φηη  είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα, ε ίλαη 

πξσηφηππε θαη ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξφεδξν θαη ζην πξνεδξείν θαη ζε 

φζνπο ηελ εκπλεχζηεθαλ θαη ηελ πινπνίεζαλ. Σηκήζεθε ν ξφινο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. κε ην λα κελ ζπδεηήζνπκε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην απφ φινπο 

ηνπο παξηζηάκελνπο,  θνζκήηνξεο,  πξπηάλεηο  γηαηί  πξαγκαηηθά 

επηθεληξψζεθαλ ζην νπζηψδεο πνπ ήηαλ ηα 95 ρξφληα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Θα επηζθηαδφηαλ ε θνπβέληα αλ κπαίλακε εδψ πέξα κφλν ζηηο  

ςεθνθνξίεο ζην απφ πνχ ζα εθιέγεηαη  ν Γηάλλεο ν Κνηζακπαζάθεο ή 

αλ ζα εθιέγεηαη  ή δελ ζα εθιέγεηαη.   Γελ ελδηαθέξεη πνιινχο απηφ.  Σν 

φηη  ην Σ.Δ.Δ. φκσο ππάξρεη 95 ρξφληα ελδηαθέξεη πάξα πνιιέο γεληέο,  

ελδηαθέξεη θαη ηνπο επφκελνπο απφ εκάο.  

Γξήγνξα -γξήγνξα γηα ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  πσο πηζ ηεχσ εγψ 

ηξία πξάγκαηα, δελ ζα πσ πάιη γηα ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ.   Πσο πηζηεχσ 

φηη  ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πην απνδνηηθά ζηελ εκπέδσζε ηνπ φηη  

είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο.   Γίλνληαη ζε απηνχο ηνπο  

κήλεο  πεξηθεξεηαθά ζπλέδξηα απφ φηη  έρσ δεη ,  λνκίδ σ ηα ιέλε 
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πεξηθεξεηαθά ζπλέδξηα αλάπηπμεο,  πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο,  θάπσο 

έηζη.  

Πηζηεχσ φηη  ζα κπνξνχζε ην Σ.Δ.Δ. λα έρεη  πην ελεξγή παξνπζία 

ζε απηά ηα ζπλέδξηα γηαηί  είλαη θαηά ηφπνπο ζπδεηήζεηο κε ηνπο  

ληφπηνπο θνξείο θαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε θ άζε πεξηνρή. 

Γηαηί  φηαλ κηιάκε γηα πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε πξέπεη λα ην δνχκε 

ζηελ πξάμε απηφ πσο ζα πινπνηεζεί .  

ηαλ ινηπφλ πάεη ν άιινο ζην Αγξίλ ην,  πάεη  ζε κηα πεξηνρή θαη 

ζπδεηήζεη κε ηνπο ληφπηνπο αλζξψπνπο ν ξφινο θαη  ν ιφγνο ηνπ 

ηνπηθνχ Σ.Δ.Δ. αιιά θαη ηνπ παλειιαδηθνχ Σ.Δ.Δ. ζεσξψ φηη  ζα είρε  

βαξχλνπζα ζεκαζία ζηηο  απνθάζεηο απηψλ ησλ ζπλεδξίσλ.  Πξνηείλσ 

ινηπφλ αλ δελ έρεη  ήδε γίλεη  λα μεθηλήζεη λα γίλεηαη ζηα επφκελα.  

Γεχηεξν, δνχκε ζε κηα ρψξα πνπ γίλνληαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο,  

γίλνληαη ζεηζκνί,  γ ίλνληαη πιεκκχξεο,  ράλνληαη άλζξσπνη,  ράλνληαη 

πεξηνπζίεο.  Θα κπνξνχζε ην Σ.Δ.Δ. λα έρεη  έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

απηφ λα ην θνηλνπνηήζεη ζηελ πνιηηεία θαη λα είλαη ν επηζπεχδσλ θαη 

απηφο πνπ ζα ην πινπνηεί .  

Θα κπνξνχζε επίζεο λα έρεη  ζπληάμεη  ή λα θαηεβάζεη κηα  

πξφηαζε, κάιινλ λα ζσξαθίδεη  ζηα πιαίζηα ηνπ εμνηθνλνκψ θαη΄ 

νίθνλ,  ζηα πξφηππα ηνπ εμνηθνλνκψ θαη΄ νίθνλ πνπ λα ζσξαθίζεη  

πξνζεηζκηθά ηηο  θαηαζθεπέο  φρη  κφλν ηα δεκφζηα θηίξηα  θαη  ηα 

ηδησηηθά θηίξηα γηαηί  ζεηζκφο ζα μαλαγίλεη ,  κπνξεί λα γίλεη  ζε έλα 

κήλα, κπνξεί λα γίλεη  ζε πέληε κήλεο,  ζα μαλαγίλεη  ζεηζκφο ζηελ 

Διιάδα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ην Σ.Δ.Δ. λα κπεη κπξνζηά ζε απηή ηελ 

ζηαπξνθνξία λα πξνζηαηέςνπκε ηηο  δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο  

πεξηνπζίεο ηνπ αλζξψπνπ. Καη εδψ ζέισ λα πσ ην εμήο,  είδακε ζηνπο 

λφκνπο ησλ απζαηξέησλ φηη  απηνί  ν η  νπνίνη  απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα ην δνπλ απηφ είλαη  νη  παιηέο θαηαζθεπέο.  Δίλαη νη  

θαηαζθεπέο νη  νπνίεο έρνπλ ρηηζηεί  κε πξνεγνχκελνπο θαλνληζκνχο.   

Δίλαη νμχκσξν.  

Καη ηξίηε θαη ηειεπηαία πξφηαζε θαη πεξλάσ ιίγν ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη θεχγσ, είλαη απηή ε ζεκεξηλή ζχγθιηζε ην ε ίπε θαη  

θάπνηνο θνζκήηνξαο,  δπζηπρψο δελ ζπγθξάηεζα ην φλνκά ηνπ θπξία  

Πξφεδξε,  λα γίλεη  ζεζκφο ή λα ζπλερηζηεί  ελ πάζε πεξηπηψζε η αλ δελ  
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ζέιεηε λα γίλεη  ζεζκφο αλ αθνχγεηαη  βαξχγδνππν, λα ζπλερηζηεί .  Να 

μαλά γίλεη .  Δίλαη πνιχ σξαία ε ψ ζκσζε κε αλζξψπνπο πνπ είλαη ζηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη νη  νπνίνη  δνπλ θαζεκεξηλά ηα πξνβιήκαηα 

θαη πηζηεχσ φηη  ζα ήζειαλ θαη απηνί λα αθνχζνπλ θά πνηα πξάγκαηα 

αθφκα θαη  γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ,  φρη  ζε ηφζν επξείεο 

ζπλεδξηάζεηο,  ζα κπνξνχζαλ φκσο λα γίλνπλ ππννκάδεο νη  νπνίεο λα 

αζρνιεζνχλ κε απηά ηα ζέκαηα θαη λα είλαη ζε δηαξθή δηαβνχιεπζε 

πεξηνδηθά φρη  κηα ζην ηφζν επεηδή ε Πξφεδξνο ή φπνηνο η ν 

εκπλεχζηεθε απηφ είρε απηή ηελ έμππλε ηδέα λα γίλεη  απηφ ζήκεξα.  

Θεζκηθφ πιαίζην.   Σα βάδσ ιίγν ζε αληηπαξαβνιή.  Γελ πηζηεχσ 

φηη  είλαη ζσζηφ λα ππάξρεη θαλνληζκφο γηα λα είλαη παλειιαδηθά λ -3 

πνπ ιέγεηαη ππνρξέσζε λα έρεη  θάπνηνο ςεθνδέιηην θαη ζπγρξφλσ ο λα 

είλαη,  λα επηηξέπεηαη λα ςεθίδεη  θάπνηνο εθηφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ.  

Γηαηί  απηφ δεκηνπξγεί  ηηο  ζηξεβιψζεηο πνπ φινη έρνπκε δήζεη ηνπ λα 

βγαίλνπλ κφλν άλζξσπνη νη  νπνίνη  ινγνδνηνχλ θάπνπ θαη εμαξηψληαη  

απφ θάπνπ.  

Γελ κπνξείο λα απαγνξεχζεηο αο πνχκε,  ζη ν ζπλάδειθν 

Ππξγηψηε λα θαηέβεη.  Αλ ν Ππξγηψηεο θαηέβαηλε ζε θάπνην θφκκα, ζε 

θάπνηα άιιε παξάηαμε ζα θνβφηαλ.   Αλ ν Υατηίδεο πνπ βγήθε απφ ηε 

Θξάθε θαηέβαηλε ζε κηα άιιε π αξάηαμε ζα θνβφηαλ.   Αλ ν Βαθφλδ ηνο 

θαηέβαηλε ζε κηα άιιε παξάηαμε ζα θνβφηαλ,  δελ  ζ α εθιεγφηαλ πνηέ.  

Γελ κπνξείο λα ηνπ απαγνξέςεηο  λα εθιεγεί ,  έρνπκε απιή 

αλαινγηθή θαη απηή είλαη ε ηηκή ηνπ Σ.Δ.Δ.,  ε απιή αλαινγηθή.   

Έρνπκε απιή αλαινγηθή θαη απηφ ην ςεθηδσηφ πξέπεη λα ην 

ζπλζέζνπκε φρη  λα ην δηαιχζνπκε.   

Γελ κπνξείο  επίζεο λα ζπλερίζε ηο  λα έρεηο  ην ζεκεξηλφ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ κφληκσλ επηηξνπψλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο,  ζεσξψ 

φηη  είλαη ζνβαξέο παζνγέλεηεο γηα ην Σ.Δ.Δ. φηαλ κηιάκε γηα ζεζκηθφ 

πιαίζην,  κελ κηιάκε κφλν γηα ηα εθινγηθά. Να δνχκε κε πνηνλ ηξφπν 

ζα κπαίλεη  θάπνηνο ζε κηα νκάδα εξγαζίαο,  πνηνο ζα ηελ εηζεγείηαη,  

πνηα ζα είλαη ηα νηθνλνκηθά ηεο δεδνκέλα, πνηα ζα είλαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο.  

Να θνηλνπνηνχληαη  απηά έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλνπκε φινη ηη  

παξάγεη ηειηθά ην Σ.Δ.Δ.  θαη γηαηί  είλαη ρξήζηκν ζηελ θνηλσλία.  Γηα  

ζεηείεο  θαη  αζπκβίβαζηα ηα έρνπκε πεη ,  είδα φηη  ηα  έρνπλ πεη  θαη 

άιινη.  Καη κπξάβν, παξέλζεζε, θαη ζηνλ Γηψξγν Παπαδάθν πνπ έθαλε  
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απηή ηε ζχλζεζε γ ηαηί  πξέπεη  λα ιέγνληαη  θαη απηά, θάπνηνη  άλζξσπνη ,  

δελ είλαη εδψ ν Γηψξγνο,  αθηεξψλνπλ ρξφλν λα θάλνπλ πέληε 

πξάγκαηα.   

Έλαο άλζξσπνο πήξε φιεο  ηηο  πξνηάζεηο θαη ηηο  έβαιε ζε έλαλ 

πίλαθα θαη καο ζηάιζεθαλ, κπξάβν ηνπ.  

Γηα ηνλ αξηζκφ κειψλ επίζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο έρνπκε πεη  φηη  

πξέπεη λα κεησζεί κε ειάρηζην 2 αλά πεξηθέξεηα.  Πξέπεη φηαλ κηιάκε 

γηα ζεζκηθφ πιαίζην λα δνχκε  κε πνηνλ ηξφπν ζα αγθαιηάζνπκε απηνχο 

νη  νπνίνη  δελ  είλαη  εδψ.   Οη Μεραληθνί ηνπ εμσηεξηθνχ,  νη  αλέληαρηνη,  

νη  απέρνληεο.  Απηνί νη  άλζξσπνη γηα θάπνην ιφγν απέρνπλ.  Γελ ην 

θάλνπλ επεηδή πιεξψλνπλ θάηη ,  ηζάκπα ςεθίδεηο .  Γηα θάπνην ιφγν 

απέρνπλ.  Πξέπεη  λα πάκε εκείο  ζε απηνχο φρη  λα πεξηκέλνπκε λα 

έξζνπλ απηνί ζε εκάο θαη ζα πάκε κε ειεθηξνληθέο δ ηαδηθαζίεο,  κε 

δεκνςεθίζκαηα.  

Θα κπνξνχζακε,  ηψξα έρεη  γίλεη  δηαζηξνθή ε ιέμε δεκνςήθηζκα 

ζηελ Διιάδα κεηά απφ απηφ πνπ έγηλε αιιά είλαη έλα εξγαιείν ην 

νπνίν ζα κπνξνχζακε λα ην εμεηάζνπκε ζε ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ 

θιάδνπ ζηηο  νπνίεο ζέινπκε επξχηεξε ζπλαίλεζε θαη φρη  ηνπο 51 ζηνπο 

101 ελφο απνγεχκαηνο.   

Σν επάγγεικα αιιάδεη ,   κπαίλνπλ λέα πξάγκαηα. Δίπε λνκίδσ 

θάπνηνο απφ ην ΔΜΦΔ γηα data analytics .  Θα έξζνπλ  ζέκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο.   Δθεί πέξα ν ηερληθφο θφζκνο πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνο λα έρεη  πξνηάζεηο θαη πξέπεη  λα ηηο  θνηλνπνηεί  απφ ηψξα.  

Θα ήζεια δπν πξαγκαηάθηα κφλν λα πσ αθνχ είλαη εδψ θαη ν  

Υξήζηνο πίξηδεο.  Δγψ δελ ην ιέσ αζθαιηζηηθφ,  ην έρσ μαλαπεί η ν  

ιέσ αζθαιεζηξηθφ.  Απιψο ζα ήζεια λα αθνπζηεί  γηαηί  είλαη 

πξαγκαηηθά δηαζηξνθηθφ λα θνξνινγνχληαη νη  θφξνη.   Γηα λα 

πιεξψζεηο  ηελ εηζθνξά ζνπ πιένλ πξέπεη λα θνξνινγεζείο επί  απηήο,  

δελ αθαηξείηαη  απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα.   Γειαδή κηιάκε γηα ηελ 

απφιπηε δηαζηξνθή.  

Καη αθνχ είπα θάηη  αξλεηηθφ λα πσ θαη έλα ζεηηθφ,  ελδερνκέλσο 

ζεηηθφ.  Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ είλαη  ππφ δηαβνχιεπζε 

εγψ ζα πξφηεηλα λα ιεθζεί κέξηκλα γηα δσξεάλ δηαλνκή ησλ 

επξσθσδίθσλ.  Δίλαη θάηη  πνπ πάγηα ην ιέκε,  δελ έρεη  λφεκ α ηψξα λα 

ιέκε κπξάβν έγηλε απηφ,  κπξάβν δελ έγηλε εθείλν.  Αθνχ γίλεηαη ηψξα 

φπσο εηπψζεθε ην λνκνζρέδην γηα ηηο  πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηηκνιφγηα 
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ζεσξψ φηη  ε δσξεάλ δηαλνκή επξσθσδίθσλ είλαη θάηη  πνπ ζα απαιχλεη 

πάξα πνιχ ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα π ιεξψζνπλ γηα λα 

πάξνπλ λφκν ηνπ θξάηνπο.   

Καη θιείλσ κε δπν πξάγκαηα, ειπίδσ λα κελ έθαλα θαηάρξεζε 

ηνπ ρξφλνπ ζαο.   Γηα ηελ απεπζείαο εθινγή θαη γηα απηφ μεθίλεζα 

ιέγνληαο φηη  ζεσξψ φηη  ε ζεκεξηλή θνπβέληα είρε λφεκα.  Δκείο 

είρακε γξάςεη  ππέξ ηεο  άκεζεο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ, μεθηλάσ απφ 

εθεί  γηαηί  κελ γειηφκαζηε.   Μελ γειηφκαζηε,  λα θάλνπκε κηα θνπβέληα 

ζνβαξή.  Ζ άκεζε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ είλαη έλα ζέκα πνπ θαίεη  θαη 

εθεί  ζθαιψλνπλ φια. Αλ δελ ην πηάζεη θάπνηνο θνκκάηη -θνκκάηη λα ην 

αλαιχζεη θαη απφ εθεί  λα πάκε πξνο ηα θάησ πάληα ζα θνιιάκε.    

Οξκψκελνο  θαη απφ κηα ηνπνζέηεζε λνκίδσ ηνπ ζπλαδέιθνπ 

Σζηκπνπθάθε πξηλ  αιιά θαη απφ άιιεο ζθέςεηο φλησο είλαη επίθνβν ην 

λα πεηο  θαηεβαίλνπλ δπν -ηξία πξφζσπα ππνςήθηνη πξφεδξνη ζην Σ.Δ.Δ.  

νη  νπνίνη  ζα εθπξνζσπνχλ δελ μέξνπκε πνηνλ.   Δάλ πξνρσξήζεη ε 

άκεζε εθινγή, έρσ φκσο ηειηθά άιιε πξφηαζε αιιά ζαο βάδσ θάπνηεο 

εξσηήζεηο,  αλ πξνρσξήζεη ζα πξέπεη λα κπνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

γηα ηα έμνδα πνπ ζα θάλεη  γηα ηελ θακπάληα ηνπ θαη θαηά ηε γλψκε 

κνπ ζα πξέπεη λα κπεη θαη  ε πξνυπφζεζε λα έρεη  πξνυπεξεζία  ζηελ 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ.  

κσο ε ηειηθή πξφηαζε επηηξέςηε κνπ ζα ήηαλ λα γίλνληαη ζε 

δπν Κπξηαθέο ηα πξάγκαηα.  Υάλνπκε πάλσ απφ έλα ρξφλν γηα λα 

βγάινπκε πξνεδξεία,  φια ηα πξνεδξεία θαη φιεο η ηο  ζέζεηο.   Γπν 

Κπξηαθέο  δελ είλαη ηφζν ηξνκεξή θαζπζηέξεζε νχηε είλαη ηφζν 

ηξνκεξά έμνδα φηαλ νη  5,  6 αληηπξνζσπείεο δελ  μέξνπκε πφζν 

θνζηίδνπλ.  

Σελ πξψηε Κπξηαθή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη νη  εθινγέο γηα 

ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. φπσο γίλεηαη ζήκεξα θαη  άκεζε εθινγή 

Γηνηθνχζαο  επηηξνπήο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπξάηηνπλ θαη 

κηθξφηεξα ζρήκαηα πνπ μέξνπλ φηη  δελ ζα κπνξέζνπλ κφλνη ηνπο λα 

βγνπλ ζηε Γηνηθνχζα, λα ζπκπξάηηνπλ πξνεθινγηθά γηα λα ην έρεη  

απηφ ζην κπαιφ ηνπ θαη  ν θφζκνο φηη  εγψ ζπλέπξαμα κε ην Νίθν γηα ηε 

Γηνηθνχζα.  Να ηα μέξνπλ απηνί πνπ ςεθίδνπλ εγθαίξσο.  

Καη ηε δεχηεξε Κπξηαθή ζα κπνξνχζε λα γίλεη  άκεζε εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ απφ ηνπο εθιεγκέλνπο ζηε Γηνηθνχζα επηηξνπή θαη βέβαηα 

θαη άκεζε εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο.   
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Θεσξψ φηη  κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη δηαζ θαιίδεηαη ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα,  ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, επηηξέπνπκε πάιη ζε 

θσλέο κηθξφηεξεο  αλέληαρηεο πνπ δελ ζέινπλ λα είλαη ζε ζηελά 

θνκκαηηθά πιαίζηα λα ππάξρνπλ,  ηνπο επηηξέπνπκε λα ππάξρνπλ,  λα 

πνπλ ηε γλψκε ηνπο,  λα θαηέβνπλ ζηηο  εθινγέο,  λα θαηαςεθηζ ηνχλ 

ελδερνκέλσο θαη κεηά πξαγκαηηθά νη  κεγάιεο δπλάκεηο ε ίλαη απηέο πνπ 

πάιη ζα θάλνπλ ην παηρλίδη .  

Καη ηειεηψλσ εδψ πέξα, ζεσξψ φηη  απηφ ζα δψζεη έλα Σ.Δ.Δ. πην 

δεκνθξαηηθφ,  πην ζπκκεηνρηθφ θαη ζα καο βνεζήζεη λα ππάξρνπλ θαη 

άιια 95 ρξφληα.  

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ. Ζ ζπλάδειθνο ακπξάθνπ.  

Κα ΑΜΠΡΑΚΟΤ:  

Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Καηαξρήλ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ δίλνληαο 

ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξφεδξν, ζηελ θπξία  Μνξνπνχινπ, γηα ηελ πνιχ 

φκνξθε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πνπ 15 ρξφληα πνπ εθιέγνκαη ζην Σ.Δ.Δ.  

δελ ηελ έρσ μαλαδήζεη.   

Θεσξψ φηη  ειιείςεη απαξηίαο πξνθαλψο ην ζέκα δελ ε ίλαη κφλν 

ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά είλαη επηηέινπο έλαο ειεχζεξνο δηάινγνο πνπ 

πξψηε θνξά γίλεηαη κε πνιηηηζκφ κεηαμχ καο.   Σν ιέσ θαη  γηα ηνπο 

λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λ εφηεξα εθιεγκέλνπο νη  νπνίνη  δελ  έρνπλ 

δήζεη απηά πνπ έρνπκε δήζεη θάπνηνη  εδψ, ηνπιάρηζηνλ εγψ πξνζσπηθά 

15 ρξφληα ηψξα.  

Άιια είρα ζθνπφ λα πσ αιιά ζα μεθηλήζσ κε απηφ,  επεηδή 

άθνπζα θάπνηεο  νκηιίεο  πνπ νη  ηνπνζεηήζεηο ήηαλ ζε πνιχ νπζηαζηηθά 

ζέκαηα είηε  ηνπ ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ,  είηε ζε άιια πην ηξέρνληα 

ζέκαηα, θάπνηνη  άιινη  φκσο πάιη κίιεζαλ γηα ηνπο ηχπνπο,  γηα η ηο  

δηαδηθαζίεο.  

Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην εμήο,  γηα λα κελ ληξέπνκαη θαη εγψ 

λα ιέσ έμσ ζηνλ θφζκν φηη  είκαη εθιεγκέλν κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη λα 

πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηψ κφλν ην ζεζκηθφ ξφιν σο αληηπξφεδξνο ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιφγνπ θαη φρη  σο εθιεγκέλν κέινο ζε πέληε ζεηείεο  

ζην Σ.Δ.Δ.  

Πφζνη  απφ εκάο εδψ πέξα ληψζνπκε φηη  ιεηηνπξγνχκε σο 

ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ θξάηνπο;  Βαξέζεθα λα ληψζσ φηη  ιεηηνπξ γψ 
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ζε έλα φξγαλν, ζε έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν πνιινί  έμσ ιέλε θαη  

ιέγαλε φηη  είλαη έλα ππεξππνπξγείν γηα ηε ρψξα θαη είλαη ραξά θαη 

ηηκή πνπ πνιινί πξφεδξνη,  άιια κέιε εδψ εθιεγκέλνη πήξαλ ζέζε είηε  

ππνπξγψλ,  είηε γεληθψλ γξακκαηέσλ.  

Γελ ζέισ λα ζπλερίζεη  λα είκαζηε ζπλδηθαιηζηέο  θαη  

πνιηηηθάληεδεο.  Πξέπεη λα αιιάμνπκε ιίγν λννηξνπία θαη λα ληψζνπκε 

φηη  είκαζηε ηερληθνί ζχκβνπινη ηνπ θξάηνπο.  Καη απηφ λα ην 

πεξηγξάςνπκε επηηέινπο θαη ζε έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην.  Δίλαη πάξα 

πνιχ θαιφ λα αιιάμνπκε ην ζεζκηθφ κα ο πιαίζην,  λα αιιάμνπκε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο  ησλ νξγάλσλ, πξαγκαηηθά ζα εμαυισζεί ην Σ.Δ.Δ. 

θαη ν  ζθνπφο ηνπ αλ ζπλερίζνπκε έηζη φπσο είκαζηε κε ηφζν 

παιαησκέλα θείκελα θαη νξγαληζκνχο θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο.  

κσο ην πάκε αληίζεηα,  λα κηιήζνπκε γηα αιιαγή ζηελ εθινγή 

ησλ νξγάλσλ, γηα αιιαγή ζην ξφιν.  Μα έρνπκε βξεη  ηειηθά πνηνο ε ίλαη 

ν ζθνπφο,  πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο απφ εδψ θαη πέξα θαη έρνπκε 

πιάλν πεληαεηίαο,  δεθαεηίαο;    

Έρνπλ αιιάμεη ηφζα πξάγκαηα ζηε ρψξα θαη εκείο  έρνπκε κείλεη  

πίζσ.  Να πσ ην  πην απιφ, φηαλ είρα πξσηνεθιεγεί  ην 2003 μεθηλήζακε 

επηηξνπή λέσλ Μεραληθψλ ηφηε κε πνιινχο απφ εζάο θαη  

επαλαιακβάλσ αλεμαξηήησο απφ πνηα θνκκαηηθή παξάηαμε είρε 

εθιεγεί  ν θαζέλαο θαη εγψ πξνζσπηθά είκαη ειεχζεξε θαη φπσο 

γλσξίδεηε πέληε θνξέο δελ έρσ βά ιεη κέζσ θάπνηαο θνκκαηηθήο 

παξάηαμεο αιιά ραίξνκαη θαη ζαο επραξηζηψ, έρνπκε ζπλεξγαζηεί  φινη  

εδψ πνιινί απφ εκάο πνιχ αξκνληθά θαη νπζηαζηηθά.  

Δίρε θηηαρηεί  έλαο νδεγφο γηα παξάδεηγκα γηα ηνπο λένπο 

Μεραληθνχο.  Ο νδεγφο,  απηφ πξέπεη λα εμεγνχκε θαη ζηα λ έα κέιε πνπ 

ζέινπκε λα πξνζειθχζνπκε αιιά θαη ζε άιινπο θνξείο,  είλαη ηνπ 

2004, είλαη αθφκα αλαξηεκέλνο,  αλ κπείηε ζηε ζειίδα ζα δείηε ν 

νδεγφο … θαη επαγγεικαηηθφο νδεγφο 2004.  

Απηά πσο ζα αιιάμνπλ;  Δγψ πξνζσπηθά έρσ πξφβιεκα φηαλ κε 

ξσηάλε λέα παηδηά ζηα παλεπηζηήκηα γηαηί  φπσο ιέλε θάπνηνη  ραιάκε 

ηα ζαββαηνθχξηαθα  καο ρσξίο θάπνηα ζθνπηκφηεηα γηα λα είκαζηε 

θνληά ζηα λέα παηδηά.    

Καη φηαλ καζαίλνπλ γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην δελ  κπνξνχκε 

λα ηνπο  εμεγήζνπκε γηα πνην ιφγν φηαλ ζα απνθνηηήζνπλ πξέπεη  

θαηεπζείαλ λα έξζνπλ λα γξαθηνχλ,  πεγαίλνπλ ζην si te  βιέπνπλ απηφ 
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ηνλ νδεγφ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα. Άξα μεθηλψληαο απφ ηελ πεγή 

πνπ είλαη ππνηίζεηαη ηα κέιε πνπ ζέινπκε λ α πξνζειθχζνπκε πξέπεη 

λα θαηαιαβαίλνπλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο,  ν ξφινο,  νη  εξγαζίεο θαη  ηα 

νθέιε.  

Παξάιιεια θπζηθά λα εξγαζηνχκε,  λα ζπλερίζνπκε γηα ηα 

επαγγεικαηηθά καο δηθαηψκαηα αιιά θπζηθά εθπξνζσπψ θαη κηα 

εηδηθφηεηα ε νπνία 15 ρξφληα ηψξα παξά ηνπο φπνηνπο αγψλεο  

δηαπαξαηαμηαθά αθφκα δελ έρεη  θαηαθέξεη λα ιέκε φηη  έρνπκε 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

ηέιλακε,  θάλνπκε εθεπξέζεηο  λνκνζεηεκάησλ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα πνχκε πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ νη  Μεραληθνί ηνπ 

θιάδνπ καο.   Μεραληθνί ελλνψ άλζξσπνη πνπ εκέλα πξνζσπηθά θαη  

απφ ηελ ειηθία ησλ 24 κε παίξλαλε άλζξσπνη 60 εηψλ θαη θιαίγαλε 

γηαηί  ιέγαλε θπξία ακπξάθνπ δελ κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε.  

Σέινο πάλησλ, βήκα -βήκα θάπνηα πξάγκαηα αιιάμακε ρσξίο θαλ 

λα έρνπλ βγεη  λέα ΠΓ, έλα ην θξαηνχκελν. Άξα πξέπεη λα δνπιέςνπκε 

ζε απηά αιιά φρη  πάιη γηα πνιηηηθάληεδεο ιφγνπο.  

Έρνληαο εκπεηξία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη κέζα απφ ην 

δεκφζην,  λα ζαο πσ φηη  δελ έρεη  θαλ αμηνπνηεζεί  ν ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

θαη πξνο φια ηα ππνπξγεία.  Τπάξρεη ηεξάζηην έιιεηκκα φρη  ιφγσ 

αληθαλφηεηαο,  ιφγσ φηη  δελ έρνπλ θαζηεξσζεί δ ηαδηθαζίεο ζσζηέο κηαο  

κφληκεο δηαξθνχο ζρέζεο ηνπ Σερλη θνχ Δπηκειεηεξίνπ κε φια ηα 

ππνπξγεία.  

Γίλεηαη πνιχ δνπιεηά ζε θάζε Τπνπξγείν.  Γηα παξάδεηγκα ζα πσ 

γηα ηνλ ηνκέα γηα ηηο  αδεηνδνηήζεηο ησλ επελδχζεσλ. Κνιιάλε θαη  

απηφ ζεκαίλεη  φηη  θνιιάλε νη  επελδχζεηο,  θνιιάλε ρξήκαηα γηα  ηε 

ρψξα, θνιιάλε δνπιεηέο γηα ηνπο Μεραληθνχο καο.  

πνηε έρσ βξεζεί  φια ηα ρξφληα είηε απφ ην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, είηε απφ ην Μεηαθνξψλ είηε  θαη  ηψξα απφ ην Αλάπηπμεο 

ζε θάπνηεο θαη  δεηιά -δεηιά πξνζπαζνχζα λα πσ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ηερληθφο ζχκβνπινο δελ ππήξρε,  θνιιάγαλε φινη ζην φ ηη  

δελ ππήξρε θαζηεξσκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηαηί  μέξεηε 

ζην δεκφζην φινη  θξχβνληαη πίζσ απφ ην  δάρηπιφ ηνπο  θνβνχκελνη ηη 

κπειά ζα βξνπλ απφ ην δηεπζπληή ηνπο,  ην γεληθφ δηεπζπληή ην γεληθφ 

γξακκαηέα ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ νπνηνλδήπνηε.   
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Απηά ινηπφλ  πξέπεη λα αιιάμνπλ,  πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ  απηέο 

νη  ζρέζεηο.  Τπάξρεη ηεξάζηην έιιεηκκα, ηεξάζηηα αλάγθε γηα λα 

πξνρσξήζνπλ γξήγνξα λα επηηαρπλζνχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο νη  νπνίεο  

επαλαιακβάλσ κεηαθξάδνληαη ζε ρξήκα θαη ζε εξγαζία.  

Καη ηξέρνπλ θαη ηψξα πνπ εδψ  κηιάκε.  Γελ μέξσ πφζνη απφ εζάο 

ζα γλσξίδεηε ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη θαη κέζα ζην δεκφζην.  Απηφ ην 

ιέσ θαη  γηα εζάο θχξηε Πξφεδξε θαη  γηα εζάο θχξηε Τπνπξγέ θαη γηα  

φια φκσο ηα κέιε εδψ θαη ηελ Πξφεδξν ηεο  Αληηπξνζσπείαο,  γηα  

φινπο θαη ηνλ θαζέλα μερσξηζηά .  

Μφληκε ζρέζε ινηπφλ κε ην δεκφζην σο ηερληθφο ζχκβνπινο.  

Έρεη εμαυισζεί ε ζρέζε θαη ην ρεηξφηεξν, φηαλ μέξεηε ιέλε φηη  νη  

κάγηζζεο  παχνπλ λα ππάξρνπλ φηαλ θάπνηνη  παχνπλ λα πηζηεχνπλ ζε 

απηέο.   Δ,  ζε εκάο πιένλ σο Σ.Δ.Δ. έρεη  πάςεη πνιχο θφζκνο λα καο 

πηζηεχεη  θαη ινηπνί ζεζκηθνί θνξείο θαη ηα ππνπξγεία θαη νη  απινί 

Μεραληθνί θαη ν θφζκνο καο.  

Καη πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη  θαη εκείο  εδψ πέξα φινη εζσηεξηθά 

έρνπκε πάςεη λα πηζηεχνπκε ζε απηφ.  Άξα ην πξφβιεκα δελ είλαη λα 

ηξέμνπκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην,  αο μεθηλήζνπκε έλα 

ζηξαηεγηθφ πιάλν, πνιχ γξήγνξα,  φινη είκαζηε λνκίδσ ψξηκνη  

άλζξσπνη.   Αλ νξηζηεί  κηα δ ηαπαξαηαμηαθή νκάδα, ην είρα πεη  θαη πξηλ 

ιίγνπο κήλεο δπζηπρψο δελ εηζαθνχζζε, λα θέξνπκε θάπνηνη  

άλζξσπνη,  φπνηνη  απφ εδψ πξνζπκνπνηνχληαη ε ληφο ελφο ή δπν κελψλ 

έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν.  

Καη ην ιέσ απηφ γηαηί ,  ζέινληαο θάπνηεο θνξέο  λα γίλνληαη  

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο  ζθεθηφκνπλ αλ πξέπεη ην Σ.Δ.Δ. λα κπεη  ή 

φρη .  Τπήξρε ην εμήο πξφβιεκα,  πνηνο είλαη ν  άηππνο CO ηνπ Σ.Δ.Δ.;   

πξέπεη  γηα φια λα είλα η παξψλ ν Πξφεδξνο;  Κάλεη πάξα πνιχ δνπιεηά  

πξνθαλψο εθ ηνπ ξφινπ ηνπ,  δελ κπνξεί λα έρεη  ην ξφιν ελφο γεληθνχ 

δηεπζπληή, θάπνηνπ πνπ ζα μέξεη  θαη ζα εθηειεί  έλαλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ.  

Τπάξρεη θπζηθά γεληθή δηεπζχληξηα  ζην Σ.Δ.Δ. πνπ πξνθαλψο 

ξίρλεη  ην βάξνο λα ειέγρεη  ηηο  εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο απηνχ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Αιιά γηα ηα επηκέξνπο πξάγκαηα θαη εγψ πνπ είκαη θαη  

εθιεγκέλε 15 ρξφληα δελ μέξσ θάζε θνξά ζε πνηνλ λα ζηξαθψ.  

ηεξηδφκαζηε ινηπφλ ζηηο  πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη  ζην αλ 

θάπνηνο ζα θφςεη κηα δξαζηεξηφηεηα, κηα πξσηνβνπιία ή φρη .  
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Λνηπφλ,  κφληκε ζπλεξγαζία θαη κε φια ηα αξκφδηα φξγαλα γηα 

ηηο  αδεηνδνηήζεηο,  γηα ηηο  επελδχζεηο.  Μφληκε ζπλεξγαζία κε θνξείο 

πιένλ λένπο ηνπ θξάηνπο φπσο ην ΣΑΗΠΔΓ, νη  αλεμάξηεηεο αξρέο,  ε 

ΡΑΔ, πνπ βξίζθνληαη εθπξφζσπνη ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη πνπ επίζεκα δίλνπλ 

ηελ ηερληθή βνήζεηα ζε φια απηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ αλάγθε;  

Πνπζελά.  

Βνήζεηα σο ηερληθφο ζχκβνπινο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ 

πξνο δεκνπξάηεζε αιιά θαη λα κπαίλνπλ ζε φιεο ηηο  απαηηήζεηο ησλ 

έξγσλ. Απηά ζαο ηα ιέσ, ηα δσ απφ κέζα, δελ ππάξρνπλ πνπζελά. Γελ 

ππάξρεη πνπζελά ην Σ.Δ.Δ. λα δψζεη βνήζεηα θαη λα αμηνπνηήζεη  

θάπνηα πξάγκαηα.  

Καηαξρήλ δελ  έρνπκε επίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα λνκίδσ ηίπνηα 

κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  Ξέξνπκε φινη φηη  φινη  νη  Μεραληθνί  

θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ,  μέξνπκε φηη  δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ απηή ηε 

θνξνινγία είηε είλαη θάπνηνο πνπ έρεη  εηαηξία ε ίηε είλαη θάπνηνο πνπ 

δνπιεχεη  σο κηζζσηφο.  Μπνξνχκε λα παξαγγείινπκε κηα έξεπλα;  

Ννκίδσ ρξήκαηα μνδεχνπκε γηα άιια πξάγκαηα ε,  γηα απηφ αο βξνχκ ε 

θαη ρνξεγνχο ζηελ ηειηθή,  αο ιεηηνπξγνχκε πην επέιηθηα.  

εκαληηθφ,  έξγα ζπκπξάμεσλ, έξγα παξαρσξήζεσλ, έξγα ΓΗΣ.  

Γελ μέξσ γηα πνην ιφγν δελ  ζπκκεηέρνπκε πάιη θαη δελ δίλνπκε 

πξνηάζεηο θαη απφςεηο ζε απηά ηα ζέκαηα. Απηά κπνξνχλ πάξα πνιχ 

γξήγνξα λα θέξνπλ ρξήκαηα επαλαιακβάλσ. Γηα απηφ κε βιέπεηε θαη  

επηκέλσ.  

Καη επίζεο λα πάκε θαη θνληά ζηα παλεπηζηήκηα,  θνληά ζηνπο 

θνηηεηέο.  Γελ λνείηαη ηειεηψλνληαο ζε θάζε απνθνίηεζε ζα έπξεπε λα 

ππάξρνπ πξνηππνπνηεκέλα έληππα, απινί νδεγνί ησλ 2,  3 ζειίδσλ θαη  

έληππα εγγξαθήο πξνζθαιψληαο φια ηα. .   

Πξέπεη ινηπφλ λα εθζπγρξνληζηνχκε,  λα καδεχνπκε θαη  ηα θαιά 

έξγα, δελ λνείηαη πάιη λα βξαβεχνπλ έξγα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ή 

κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ζηνπο δηεζλείο  

θνξείο  θαη  εκείο  σο Σερληθφ Δπηκε ιεηήξην λα κελ έρνπκε θάπνπ λα 

πεξηγξάθνπκε ηα θαιά επηηεχγκαηα ηεο ρψξαο.   

Βαξέζεθα ηελ εζσζηξέθεηα,  λνκίδσ θαη εζείο  φινη.   Απφ φηη  

θαηάιαβα κπνξνχκε ινηπφλ φπσο θαη άιια επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο 

πέξα απφ ηνπο  φπνηεο θνκκαηηθέο ηνπο δελ μέξσ ηη  άιιεο  
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αληηπαξαζέζεηο,  θαηεβαίλνπλ ζε δπν,  ηξία,  πέληε ζεκεία κε θνηλή 

γλψκε, θνηλή ζπληζηακέλε.  

Δ, αο αθηεξψζνπκε άιινλ έλαλ δηάινγν. Θα ήζεια λα 

θαζηεξσζνχλ ηέηνηνη  δηάινγνη φπσο ν ζεκεξηλφο θαη  αλάκεζα ζηηο  

Αληηπξνζσπείαο γηα λα κπνξνχκε ίζσο πην ειεχζεξα λα εθθξα δφκαζηε 

θαη λα ζπκθσλνχκε ζε πέληε,  δέθα πξαγκαηάθηα.  

ζνλ  αθνξά βέβαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ζπκθσλψ θαη ραίξνκαη πνπ ην αλέθεξαλ νη  ζπλάδειθνη ,  γηα πξνηάζεηο 

πνπ είραλ γίλεη  ζην παξειζφλ ζηακαηήζακε πιένλ λα ηηο  θέξ λνπκε σο 

επηζηεκνληθή επηηξνπή Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ κηιάσ γηαηί  θάπνηνη  

δελ ήζειαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ.  

αο επραξηζηψ πνιχ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε 

εξγαζία.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε θπξία ζπλάδειθε.  Ο ζπλάδειθνο Πξσηνλνηάξηνο.   

Κος ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ:  

πλάδειθνη,  εγψ φπσο ζπλεζίδσ ζα κηιήζσ κε ην γλσζηφ ηξφπν πέξαλ 

απφ ηελ θνκκαηηθή κνπ ζέζε θιπ.,  θπξίσο ζεβφκελνο ηε ζεζκηθή κνπ 

ζέζε θαη  ην φηη  ε ίκαη 50 ρξφληα θαη πιένλ Μεραληθφο,  ηειείσζα ην 

Μεηζφβην ην ’65 θαη πάλσ απφ 40 ρξφληα εθιεγκέλνο ζηνπο θνξείο ησλ 

Μεραληθψλ, ζπιιφγνπο,  Αληηπξνζσπεία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  

δηνίθεζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.   

Γελ κνπ αξέζεη λα θξχβνκαη πνηέ,  είλαη ε πξψηε θνξά ζηα 40 

ρξφληα πνπ είκαη εθιεγκέλνο είηε ζαλ απιφ κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο 

είηε ζαλ κέινο ηεο Γηνηθνχζαο είηε  ζαλ κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο πνπ δελ  ππέγξαςα ζηνλ θαηάινγν ηεο απαξηίαο.   

Ήηαλ ζπλεηδεηή πνιηηηθή κνπ πξάμε δηφηη  πηζηεχσ, δελ δηεθδηθψ 

ην αιάζεην,  πηζηεχσ φηη  αθνχ δελ  ππήξρε άιινο ηξφπνο παξά κε 

απαξηία λα κελ γίλεη  ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπε ίαο ελψ ην 

εμέθξαζα θαη ζηα φξγαλα θαη ζηε Γηνηθνχζα ηνπ Σ.Δ.Δ. θιπ.  φηη  δελ 

έπξεπε λα γίλεη ,  ηε ζηηγκή πνπ βαζηθή αξρή ηνπ θαλνληζκνχ είλαη  φηη  

πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ε ζπλεδξίαζε θαη πξνθαλψο εδψ δελ ήηαλ 

αλνηρηή,  ζεσξψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη  πεξηθξνχξε ζα κε ηε κηθξή κνπ 

κε ππνγξαθή πνπ δελ επεηεχρζε ε απαξηία θαη ην θχξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ην 

νπνίν ζέβνκαη πάλσ απφ φια, πάλσ απφ φια ζαο δηαβεβαηψ θαη 
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πξνζσπηθά θαη απφ θφκκαηα θαη απφ φια, ην ιέεη  εμάιινπ ε ηζηνξία 

κνπ.  

Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ην ρψξν ηεο Βνπιή ο πνπ ηφζν θηιφμελα 

καο δφζεθε γηα λα θάλνπκε κηα θνπβέληα πνπ φπσο εμειίρζεθε κεηά 

ζεσξψ φηη  εμειίρζεθε πάξα πνιχ θαιά.  Γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξψ 

λα κελ έρσ ππνγξάςεη ζηελ απαξηία ,  δελ θάζηζα θαη ζην πξνεδξείν 

ηεο Αληηπξνζσπείαο.   Σν θαηαιαβαίλεηε απηφ.  

Σηκψ ηε ζπλάδειθν Μνξνπνχινπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο Β 

Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα θαη αλαπιεξσηή Γξακκαηέα, ην  

μέξνπλ θαη νη  ίδηνη .  Αιιά θαη  απηφ ήηαλ αο πνχκε έηζη ην αληειήθζε.  

Καη πάιη ζαο ιέσ δελ δηεθδηθψ ην αιάζεην.   Διπίδσ φηη  ε 

ζπλαδέιθηζζα ε Μνξνπνχινπ λα ην θαηαιάβεη απηφ πνπ ηελ μέξσ απφ 

πνιχ παιηά.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζέκαηα.  

Κος ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ:  

Δληάμεη,  δελ  πεηξάδεη .  Σν έρσ πεη  θαη άιιεο  θνξέο,  είκαη πηα πνιχ 

κεγάινο.  Αλ εθθξάδεη  ν ιφγνο κνπ θαη θάπνην ζπλαίζζεκα κελ ην 

παξεμεγείηε.   Τπήξμα δπλαηφο Μεραληθφο ζε κεγάια δεκφζηα έξγα 

θιπ.,  ηψξα κπνξεί λα βγάδσ θαη έλα παξαπάλσ ζπλαίζζεκα.  

ε φιε κνπ ηε δσή  έβαδα παξαπάλσ απφ ηα θφκκαηα πνπ αλήθα,  

δελ αλήθσ,  πάληα ζηελ αξηζηεξά ήκνπλ,  ην θνξέα ην καδηθφ θνξέα 

γηαηί  εθεί  επέιεμα λα  αθνζησζψ.  Τπήξμα παιηφ κέινο ηνπ ΚΚΔ, ην 

ζέβνκαη  απεξηφξηζηα αθφκε θαη ηηκψ θαη ηνπο παιηνχο θαη ηνπο  λένπο 

πνπ είλαη ζην ΚΚΔ, ζην 13
ν
 ζπλέδξην κε ηε δηάζπαζε ήκνπλ απφ 

εθείλνπο πνπ απνρσξήζαλε.   Πήγα ζην πλαζπηζκφ θαη ην ΤΡΗΕΑ θαη 

παξακέλσ.  

Πνηέ δελ  πήξα θνκκαηηθφ αμίσκα. Δλψ είρα κεγάιε 

εθινγηκφηεηα πάληα. Σν βιέπεηε πσο εθιέγνκαη θαη ζην Σ.Δ.Δ.   πνηέ 

δελ πήξα θαλέλα άιινπ είδνπο αμίσκα. Θα πσ θαη θάηη  βγαικέλν απφ 

ηελ θαξδηά κνπ, θαη ηψξα πνπ δφζεθε ε επθαηξία φληαο  ην θφκκα κνπ 

ζηελ Κπβέξλεζε,  κε βιέπεη ν Τπνπξγφο εδψ, εγψ ηνλ βιέπσ ζαλ 

Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη εγψ πνπ ήκνπλ γξακκαηέαο θαη παξεμεγήζεθα 

θαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο κνπ ελψ θαη ε κφξθσζή κνπ θαη ε πείξα κνπ 

θαη ην ήζνο κνπ θαη ε ηζηνξία κνπ θαη  ην βηνγξαθηθφ κνπ κπνξνχζα λα 
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πάξσ έλα πςειφηαην  αμίσκα, δελ ην δέρηεθα γηαηί  κέρξη λα πεζάλσ 

εγψ ζέισ λα είκαη ζην καδηθφ ρψξν θαη εθεί  ππεξεηψ.  

Με απηή ινηπφλ ηελ έλλνηα ζαο ιέσ απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη  

κεηά θαη επεηδή φινη νη  πξφεδξνη εθιέγνληαλ κε έλα ζχζηεκα κε απιή 

αλαινγηθή πνπ ελ  πάζε πεξηπηψζεη  κέζα απφ θάπνηεο αηέιεηεο ήηαλ 

δεκνθξαηηθφ άζρεηα ηη  γηλφηαλ ηφηε ζηελ εθινγή,  είηε ππάξρεη  

πξφεδξνο Κνπινπκπήο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ε ίηε ππάξρεη Πξφεδξνο 

Γεζχιαο,  είηε ππάξρεη Ληάζθαο,  είηε κηα κηθξή πεξίνδν 

Παλαγησηφπνπινο,  ε ίηε Αιαβάλνο,  είηε πίξηδεο,  είηε θαη ηψξα 

ηαζηλφο κε άιινπο είρα κεγάιε ζπληξνθηθφηεηα,  κε ην Ληάζθα 

ήκαζηαλ καδί ζην ΚΚΔ, κε ηνλ Αιαβάλν είκαζηε καδί κε ηε δηάζπαζε 

ζην πλαζπηζκφ,  κε ηνπο άιινπο φινπο δελ . .  ζεσξψ φηη  είλαη  

εθιεγκέλνη.  Σνπο ζέβνκαη θαη γηα απηφ αο πνχκε έρνληαο  αληίζεηεο  

απφςεηο καδί ηνπο  ηηο  νπνίεο δ ηαηππψλσ αιιά θαη γηα  απηφ ελ πάζε 

πεξηπηψζεη ζηεξίδσ ζεβφκελνο ην ξφιν ηνπ.  

Πηζηεχσ ινηπφλ φηη  απηή ε εμέιημε ε ζεκεξηλή ήηαλ πάξα πνιχ 

ζεηηθή,  δηφηη  έγηλε κηα ζπδήηεζε ζε θφζκην επίπεδν.  Βέβαηα 

ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ ζέκαηα απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο,  απφ ην 

ζέκα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ είπακε.   Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο καο 

ηίκεζε κε πνιχ ψξα παξνπζία θαη άθνπζε πνιινχο απφ εκάο.  Ο 

Τπνπξγφο ε ίλαη πξψηε θνξά πνπ βιέπσ Τπνπξγφ θαη είλαη πξνο ηηκήλ  

ηνπ ζα παξακείλεη  κέρξη ην ηέινο γηα λα απαληήζεη.  Οη πξπηάλεηο ,  νη  

θνζκήηνξεο,  είπαλ ηηο  απφςεηο ηνπο.  

Βέβαηα ζαο ε ίπα έγηλε έλα γεληθφ ζέκα, δελ είλαη θαθφ.  Ο 

θαζέλαο αθφκε θαη  ν Μάξθνο ν θίινο  κνπ ν ηνχλαο βξήθε κηα 

επθαηξία,  δελ πάεη  ζην ΑΣΔ, λα πεη  ηα πξνβιήκαηα ησλ εξ γνιάβσλ 

θιπ.  Διπίδσ…  

Άξα κεηεμειίρζεθε ινηπφλ ζε έλα θαιφ ζέκα.  Σψξα έξρνκαη θαη  

ζηελ νπζία.   πλάδειθνη,  δελ δέρνκαη πνηέ,  είλαη  βαξηά θνπβέληα φηη  

ππήξμε θπβεξλεηηθή ζπκπαηγλία κε ηελ παξνχζα δηνίθεζε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ;  Να πνχκε ζην ηαζηλφ λα έξζεη  πξνο ηα εδψ;  

Πξφεδξε,  ην ζθέθηεζαη;   Δίλαη  ιίγν δεδνκέλν.  Λνηπφλ,  απηφ είλαη  

θαζ΄ νινθιεξίαλ απαξάδεθην.  

πλάδειθνη,  φηαλ ζέιεηε λα εθθξάζεηε κηα αληηθπβεξλεηηθή 

δηάζεζε θαη δηακαξηπξία έρεηε πνιχ δπλακηθνχο θνξείο .  Θα μεθηλήζσ 

πξψηα-πξψηα απφ ην ΠΑΜΔ, ζα μεθηλήζσ απφ ην σκαηείν Μηζζσηψλ 
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Σερληθψλ, ζα μεθηλήζσ απφ ηα εξγαηηθά θέληξα, ζα μεθηλήζσ απφ ηα 

εξγαηηθά ζσκαηεία ,  αθφκα θαη ε Γ..Δ.Δ. πνπ επινγνχζε ηα γέληα ηνπ 

παιηνχ δηθνκκαηηζκνχ ηψξα έρεη  γίλεη  θαη απηή άθξσο 

αληηθπβεξλεηηθή. Γηθαίσο,  δηθαηνινγε κέλα, θαιψο θάλεη .   Αιιά φρη  

θάζε η η  λα βξίζθνπκε επθαηξία λα ην ζηξέςνπκε ελαληίνλ ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηελ θνπβέληα φηη  κπνξεί  

θάπνηνο λα αζρνιήζεθε λα πεξάζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην λα ην 

νδεγήζεη . .  

Γειαδή εκάο ηνπο ιίγνπο εθιεγκέλνπο η εο ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ καο 

αγλφεζε;   Δκείο έρνπκε ππνβάιεη πξνηάζεηο,  δελ έρνπκε απηή ηε 

γξακκή.  Βέβαηα δελ μερλάσ φηη  εγψ ππέβαια ηελ πξφηαζε ζηελ πξψηε 

Αληηπξνζσπεία ρσξίο λα έρσ ζπλελλνεζεί νχηε κε Κπβέξλεζε, νχηε κε 

θφκκα, νχηε κε η ίπνηα φηη  πηα πξέπεη θάπνη α ζηηγκή λα αιιάμεη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην.  

Λνηπφλ,  βέβαηα δελ ζπκθσλψ κε ην φπσο ζπλεθιήζε ε 

Αληηπξνζσπεία παξφιν πνπ ην ε ίπα ζηα φξγαλα, ην είπα θαη εδψ,  γηα  

απηφ δελ ππέγξαςα, παξφιν απφ ηε ζθνπηά ηεο  ε ζπλάδειθνο 

Μνξνπνχινπ κπνξεί λα έρεη  θαη εθείλε ηα επη ρεηξήκαηά ηεο.  Απηφ 

ήηαλ θαηά ηε γλψκε κνπ επηχρεκα πνπ δελ έγηλε.  

Γελ ζα πεη  φκσο φηη  δελ πξέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θάπνηε λα 

πξνρσξήζεη.  Καη  φηαλ ιέσ θάπνηε εμαθνινπζψ λα επηκέλσ ζηελ 

παξνχζα δηνίθεζε.  έβνκαη πάξα πνιχ φηη  πξέπεη  λα είλαη πην 

αλνηρηέο νη  δηαδηθαζίεο,  πξέπεη λα θνπβεληηαζηνχλ ηα πάληα, πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε φια δπλακηθά θαη  φκνξθα.  Αιιά θάπνηε κηα δσή 

ζηε κεηνςεθία αλήθσ, κηα δσή ζηε κεηνςεθία.  Απφ ηφηε πνπ είκαη 

εξγαδφκελνο θαη ζηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ πνιπηερλείνπ ζηε 

κεηνςεθία ήκνπλ.   

Κάπνηε φκσο θαη  ε πιεηνςεθία πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε.   

Γελ κπνξεί λα γίλεη  αιιηψο,  πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε.  Θα παιέςνπλ 

φινη απφ ηε ζθνπηά ηνπο θιπ. αιιά δελ κπνξεί,  πξέπεη θάπνηε λα γίλεη .  

Πηζηεχσ ινηπφλ φηη  ηελ επφκελε, ζέιεη  αθφκα πεξίπν π ε λέα 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη  ην πξνεδξείν αλ γίλνπλ νη  εθινγέο ην 

Ννέκβξην ηνπ ’19 έρεη  δπν ρξφληα απφ ζήκεξα ψζπνπ λα αλαιάβεη.  

Πηζηεχσ φηη  πξέπεη λα ζρεκαηηζηεί  έλα ηέηνην κε έλα δηάινγν, κε 

πην θαλνληθή κειέηε,  κε κεγάιε αληαιιαγή πξνζέζεσλ θαη ελ πάζ ε 

πεξηπηψζεη ζα πάεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πξνο ςήθηζε.  Γελ μέξσ,  
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καθάξη λα κπνξνχζακε φπσο είπε θαη ν Θεφθξαζηνο λα επηηχρνπκε 

κεγαιχηεξεο πιεηνςεθίεο.  Καη ελψ απηφ δελ επηβάιιεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ζα κπνξνχζακε ίζσο θάπνηε λα ην ζπκθσλήζνπκε γηα  

ράξηλ αο πνχκε κεγαιχηεξεο αμίαο ηεο αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θιπ.  

Να ρακειψζνπκε ινηπφλ ηνπο  ηφλνπο,  ην αληηθπβεξλεηηθφ πεδίν 

είλαη αιινχ. Οη  Μεραληθνί ε ίλαη ζε πάξα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε.  

Σν αζθαιηζηηθφ είλαη ζε δξακαηηθή ζέζε, ε αλεξγία ζηνπο 

Μεραληθνχο είλαη ηεξάζηηα,  λα παιέςνπκε ζε απηά ηα ζέκαηα. Καη δελ 

έρεη  ζπλάδειθνη  θαλείο  πξφζεζε λα κεηαηξέςεη ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ζε Δπηκειεηήξην εξγνιάβσλ θαη κνλνπσιίσλ.  

Σψξα κπνξεί λα είκαη αθειήο θαη θαινπξναίξεηνο δελ ην 

πηζηεχσ ζε θακία πεξίπησζε νχηε θακία θίλεζε έρσ δεη  φζν είκαη ζηα 

φξγαλα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.   Λνηπφλ ,  ραίξνκαη γηα ην 

δπλακηζκφ ηεο ληφηεο ζαο θιπ. θαη φια, ηα έρσ πεξάζεη θαη εγψ απηά 

αιιά θάπνηε πξέπεη λα γίλεη  απηφ ην πξάγκα.  

πγλψκε γηα ην πςειφ ζπλαίζζεκα πνπ έβγαδε ε νκηιία κνπ 

αιιά ζαο δηαβεβαηψ φηη  έρσ πάληα πάλσ απφ φια ην Σ.Δ.Δ. θαη ην 

καδηθφ ρψξν.   Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Να κελ δεηάηε ζπγλψκε, ζπλάδειθε.  Δπραξηζηνχκε.  Ο ζπλάδειθνο 

Παπαγηαλλίδεο έρεη  ην ιφγν θαη ηειεηψλνπλ νη  πξσηνινγίεο.   

Κος ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ:  

Βξε πσο μεθηλήζακε έηζη θαη πσο ηειεηψλνπκε λα πνχκε.  Ξεθηλήζακε 

κε δηάθνξα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα πεξηκέλακε,  καο έιεγαλ φηη  ζα 

γίλνπλ θαη ζπλερίδνπκε σο εθδήισζε.  Δγψ εθιέγνκαη εδψ απφ ην ’90.   

Γελ ζπκάκαη πνηέ θάηη  ηέηνην.  Καη  ζέισ λα ζπγραξψ ηελ Πξφεδξν 

γηαηί  ζηελ Πξφεδξν αλήθεη φπσο ην θαηαιαβαίλεηε φινη,  εκείο  νχηε 

ηνλ θχξην Βνχηζε ζα κπνξνχζακε λα είρακε πείζεη  νχηε φινη,  πάλησο 

αγθαιηάζακε φινη ηελ πξσηνβνπιία απηή.  

Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ήξζε φιε πηζηεχσ θαη επεηδή ζα 

εξρφηαλ θαη ν  Τπνπξγφο αιιά θχξ ηα επεηδή ηνπο θαινχζε θαη ε Σψληα 

θαη γηα ην Σ.Δ.Δ. ηξηηεπφλησο θαη βέβαηα αο πάκε ηψξα ζηα δηθά καο.  

Δγψ ζεζκηθφ πιαίζην έρσ πξνζπαζήζεη λα αιιάμσ θαη σο 

Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Αλ ήηαλ εδψ ν Άξεο ν 

Υαηδεδάθεο θαη ν ζπρσξεκέλνο ν Βαζίι εο ν Οηθνλνκφπνπινο,  είλαη ν 
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Κνηζακπαζάθεο ν Γηάλλεο.  Δίζαη εζχ,  ην  ζπκάζαη.  Υακφο ζε φιεο ηηο  

παξαηάμεηο  είρακε ζπκθσλήζεη μαθληθά έγηλε ην έια λα δεηο  δελ 

κπνξέζακε λα αιιάμνπκε θαη έρνπκε έλα αλαρξνληζηηθφηαην εληειψο 

ζην χιινγν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Π αξφηη θαη ηφηε θάλακε θαη 

εθδειψζεηο θαη ην θφςηκν ηεο πίηαο κε 500 θαη 700 άηνκα.  Θεζκηθφ 

πιαίζην δελ  αιιάμακε.  

Δγψ ζέισ λα είκαη εηιηθξηλήο θαη ηη  ελνριεί  ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην.  Σν ζεζκηθφ πιαίζην αλ. . ,  γ ηαηί  φιεο  νη  παξαηάμεηο  θαη εδψ λα 

ζπγραξψ ην ζπλάδειθν, ηνπο δπν ζπλαδέιθνπο πνπ θάλαλε πξψηε 

θνξά είδακε ζε πίλαθα, βέβαηα ζέιεη  plotter  γηα λα ην ηππψζεηο,  φιεο 

ηηο  ζέζεηο ησλ παξαηάμεσλ. Πνπζελά αιινχ δελ λνκίδσ φηη  έρεη  γίλεη  

κεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε. ια ηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα έρνπλ ζηείιεη  

απφςεηο θαη φιεο νη  παξαηάμεηο .    

Καη βέβαηα θαη εκείο  αο  ην πνχκε θέξνπκε ην βάξνο ησλ 

παξαηάμεσλ πνπ έρνπκε 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 αληηπαιφηεηα.  ε έλα πξάγκα, γηαηί  αλ ππνηεζεί  θαη  ηελ 

πεξηθεξεηνπνίεζε πνπ ελνριεί ηηο  κηθξέο παξαηάμεηο  δελ  λνκίδσ φηη  ζα 

ζθνησζνχκε ζε απηφ,  ζηελ άκεζε εθινγή Πξνέδξνπ.  

Δγψ ζαο ξσηάσ, πείηε κνπ έλα Δπηκειεηήξην απφ απηά πνπ είλαη 

θαη ζηα ρσξηά ζαο θαη ζηνπο λνκνχο ζαο θαη ζηελ Αζήλα θιπ. πνπ λα 

κελ έρεη  άκεζε εθινγή. Ο Μίραινο δελ εθιέγεηαη άκεζα;  Ο Πξφεδξνο 

ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ φιεο ηεο ρψξαο,  ζηε Υίν,  παληνχ άκε 

εθινγή είλαη κε 10 ςήθνπο,  10.   Γελ βξίζθεηε ππνςήθηνπο,  εθιέγε ηαη  

άκεζα. Μφλν ην Σ.Δ.Δ. έρεη  απηφ.  

Σψξα ζα κνπ πεηο  ηη  έλλνηα έρεη  πνπ έρεη  απηφ.   Δγψ ζα πάσ ιίγν 

ζηελ ηζηνξία θαη απηφ ην βηβιίν πνπ ην έρσ ηειεηψζεη αιιά δελ. . ,  ζα  

δείηε απφ ην ’74,  ην ’74 εληάμεη  έγηλε αληηθαηάζηαζε ιφγσ ηεο 

ρνχληαο απφ ηνπο πξνέδξνπο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

ζπιιφγσλ, ν Κνπινπκπήο αλέιαβε Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  αληηπξφεδξνο 

ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη φια απηά.  

ηηο εθινγέο  ηνπ ’75 πιεηνςεθηθφ θαη δπν παξαηάμεηο .   Γελ ην 

ζπκάηαη θαλέλαο νχηε είλαη,  απιψο θαη εγψ ηα έγξαςα δελ είλαη  φηη ηα 

έδεζα. Γπν παξαηάμεηο ,  Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε επηθεθαιήο 

Κνπινπκπήο θαη ην ΚΚΔ ηφηε,  ηφηε θαηεβαίλαηε καδί,  κέρξη ην ’80 -’90 
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είζαζηε ζηε ζπκπαξάηαμε, κελ ηα ιέηε.  Καη ε ΓΚΜ, ε ΓΚΜ δε είλαη ε 

κφλε παξάηαμε πνπ έρεη  απφ ηφηε ην ίδην φλνκα.   

Σν ’77 ηα ίδηα,  ’81 ηα ίδηα,  έθπγε ν Κνπινπκπήο γηαηί  έγηλε 

Τπνπξγφο θαη ήξζε ν Γεζχιαο θαη κεηά βέβαηα κέρξη ηφηε ε ΓΚΜ δελ 

ήηαλ ζηε Γηνηθνχζα γηαηί  ήηαλ πιεηνςεθηθφ.  Αλ δείηε ηα κέιε ζα 

δείηε ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα.  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ πνχ εθιεγφηαλ;  Δθιεγφη αλ απφ ηνλ 

θφζκν απεπζείαο,  είρε  ςεθνδέιηην μερσξηζηφ.   Γηνηθνχζα Δπηηξνπή,  

Πξφεδξνο.  Πνηνη  ήηαλ νη  πξφεδξνη;   Οη δχν.    Κνπινπκπήο,  Λνγνζέηεο  

Λεσλίδαο,   άξα κελ ιέκε ηξειά φηη  δελ έρεη  μαλαγίλεη  πνηέ θαη απηά 

είλαη πξσηνθαλή θιπ.  Έηζη εθιεγφληνπζαλ.  

Σν ’84 Ληάζθαο,  αββίδεο είλαη βαζηθά θαη ν Ληάζθαο αιιάμαλε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην,  έγηλαλ φια απηά θιπ. θαη δνχκε κε κηθξέο αιιαγέο  

κε ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ.  

Δγψ ζα έιεγα λα ην πάκε,  εηιηθξηλά δελ ζαο θαηαιαβαίλσ, δελ  

θαηαιαβαίλσ ηελ  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ θαη ηηο  ζπζπεηξψζεηο,  έηζη ην 

ΑΡΑΓΔ πσο ηα ιέλε,  ην ΜΠΛΟΚ θιπ.  δελ  θαηαιαβαίλσ, ε άκεζε 

εθινγή είλαη ην πξφβιεκα;  Αλ είλαη απηφ ην πξφβιεκα. .   

Πνην άιιν;   ια ηα άιια ξε παηδί  κνπ  ζα αιιάμνπλ απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην;   Δδψ πξηλ αλαηξηρηά δακε.   θειεηνχο,  ηάθνη,  

λεθξνηαθεία,  ηαθφπιαθα, ιεο θαη κηινχζακε γηα θαλά πεζακέλν.   Αλ 

είλαη πεζακέλνο,  αλ ην Σ.Δ.Δ. είλαη πεζακέλν δελ ζα αλαζηεζεί απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην.  Αιιά δελ ε ίλαη πεζακέλν. Δκείο εδψ ζεσξψ φηη  δελ 

είλαη πεζακέλν, φηη  θάλνπκε θάπ νηα πξνζπάζεηα ηέινο πάλησλ.  Καη  ζα 

θάλνπλ,  θάλακε θαη ηα παηδηά καο Μεραληθνχο δπζηπρψο βέβαηα θαη 

απηνί ζα βνεζήζνπλ.  Αιιά δελ γίλεηαη αιιηψο.  Απηφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ε ίλαη ην ρεηξφηεξν πνπ ππάξρεη.  

Θα ζαο πσ θάηη,  εγψ ην έρσ πεη ,  εληάμεη  αλ δελ είλαη ε ηειεπηαία  

θνξά πνπ είκαη  ζηελ Αληηπξνζσπεία είλαη ε πξν ηειεπηαία.  Θα ζαο πσ 

θάηη,  ην έρσ πεη  ζηελ παξάηαμε.  Καηαγξάςηε,  εγψ φηη  πσ μέξεηο  έρσ 

έλα θαθφ, φηη  πσ θαη φπνηνλ κηζήζσ δελ αιιάδσ άπνςε γηα θαλέλαλ.  

Δγψ ζα ζαο πσ θάηη,  λένο Μεραληθφο,  δελ αθνξά  ηνλ πίξηδε 

γηαηί  ήκνπλ λένο Μεραληθφο,  ην έρσ πεη  ζηελ παξάηαμε, ηα παηδηά ζα 

γειάζνπλ ζε ιίγν,  κε νξίδνπλ ιέεη  λα κελ είλαη κφλν ν Αιεμφπνπινο 

ζεφο ζρσξέζηνλ εθεί  πνπ καο αθνχεη,  θαη δελ ζπκάκαη πνηνο άιινο,  
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θαη ν Γεκήηξεο ν Παπιφπνπινο λνκίδσ ήηαλ ή θά πνηνο άιινο,  γχξσ 

ζην ’90 ζα πάηε δηαπξαγκαηεπηέο.  

Θα δηαπξαγκαηεπηείηε γηα απηφ,  ιέσ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ άκεζε εθινγή. Θα δηαπξαγκαηεπηείηε ιέεη  

ηη ;   Δληάμεη  λα ςεθίζνπκε ηνλ ηάδε αιιά ηη  καο δίλεη  θαη ε παξάηαμε 

ε νπνία ήηαλ 3
ε
.   Πξψηε ήηαλ ε ΓΚΜ, δεχηεξε ηέηνην,  ηξίηε  ε 

παξάηαμε.  

Μαο ιέεη  απηφο δίλνπκε ηνλ άιθα, ην βήηα. Λέσ ζπγλψκε,  

λεαξφο έηζη,  αιιά εκείο  έρνπκε 35%, κπνξείηε λα βξείηε θαη γηα πφηε 

ιέσ. 35%.  Καη καο δίλεηε κφλν ηνλ Α αληηπξφεδξν αιιά απηφλ θαη  

γξακκαηέα αιιά απηφλ;   Καιά ιέσ πσο είλαη δπλαηφλ;  Δκείο έρνπκε 

65 άηνκα.  

Λέεη θχξηε Παπαγηαλλίδε εζείο  κπνξεί λα λνκίδεηε φηη  έρεηε 65 

αιιά εζείο  εδψ πνπ απαηηείηαη δηάθνξα πξάγκαηα εθπξνζσπείηε ηνπο 

30.  Οη ππφινηπνη 35 είλαη ήδε κα δί κνπ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

πλάδειθε Τπνπξγέ έρεηε ην ιφγν.  Οη πξσηνινγίεο ηειείσζαλ 

δεπηεξνινγνχλ ν Τπνπξγφο,  ν Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ε νκηινχζα.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκήηξε ηνπ Παπαγηαλλίδε θαηαιαβαίλεηε 

φηη  ε εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ  είλαη πνιχ 

θαιή, είλαη ζε πςειά επίπεδα.  

Λνηπφλ,  αγαπεηνί  ζπλάδειθνη,  λα πσ φηη  ζην δηάζηεκα ηεο  

ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο πνπ αθνχζηεθαλ πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα 

θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά απηφ πνπ βγήθε πξνο ηα έμσ θαη απηφ δείρλεη  

αλ ζέιεηε ην πφζν πεξλάεη ε άπ νςε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ ππάξρεη  

ζηελ αίζνπζα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  είλαη φηη  εγψ ριεχαζα ην 

απξηαλφ ζπιιαιεηήξην θαη θάπνηνη  ζπλάδειθνη,  γηα ηελ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ κάιινλ ην έιεγαλ απηφ,  αληέδξαζαλ ζε απηφ.  

Άξα απηφ δείρλεη  φηη  κάιινλ ηα ζέκαηα, ζα ο ιέσ ηη  βγήθε ζηα 

si tes ,  άξα απηφ δείρλεη  επεηδή ην δήζακε φινη  καδί  εδψ πέξα φηη  δελ   

έγηλε θάηη  ηέηνην,  φηη  κάιινλ ην Δπηκειεηήξην θαη ε πνιχ ζνβαξή 

ζεκαηνινγία πνπ έρεη  αλαπηπρζεί  πξέπεη λα αλαθηήζεη κηα άιιε 

δηείζδπζε θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζην ελδηαθέ ξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα απηά πνπ αζρνιείην.  
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Καη γηα λα γίλεη  απηφ,  πξέπεη απηφ πνπ είπε πξηλ ν Αληψλεο ν 

Πξσηνλνηάξηνο απφ εθεί  ζα μεθηλήζσ, ην  πάλσ απφ ηα θφκκαηα πνπ 

κεηείρε,  έηζη  είπε πάλσ απφ ηα θφκκαηα έβαδα ην θνξέα πνπ 

ζπκκεηείρα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.  Απηφ ζεκαίλεη  φηη  ε 

επηκειεηεξηαθή ινγηθή θαη ηα ζηειέρε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

πνπ είλαη ζε απηή ηε ινγηθή δελ πξέπεη λα ραζνχλ.  

ε θάζε επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ πεδίν ππήξραλ άλζξσπνη 

πνπ ήμεξαλ ζε βάζνο ηνλ θάζε ηνκέα,  παξήγαγαλ θαη ζηειέρε κέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο  απφ φιν ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θάζκα, φιν ην ζπλδηθαιηζηηθφ εχξνο θαη απφ φιν ην 

επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ εχξνο θαη απηή ε επηκειεηεξηαθή 

ινγηθή αιιά θαη απηά ηα ζηειέρε πξέπεη λα  δηαθπιαρζνχλ.  

Καη γηα λα γίλεη  απηφ δελ πξέπεη λα απαμηψλεη ν έλαο ηνλ άιινλ  

θαη κάιινλ πξέπεη  λα βξεη ,  λα βξνχκε θαη έλα ζχζηεκα πνπ δελ ζα 

απαμηψλεη ηα φξγαλα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Με ηελ Σψληα αο  πνχκε έρνπκε καιψζεη  πνιχ άζρεκα πάξ α 

πνιιέο  θνξέο δ ηαρξνληθά, έρνπκε θάλεη  δηαζπάζεηο,  απηά ηα ζπκνχληαη  

πνιχ,  αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη  ζε θακία πεξίπησζε φηη  ζα επηρεηξήζεη 

θάπνηνο λα απαμηψζεη ηελ ηδηαίηεξε αμία πνπ έρεη  θαη ζαλ επηζηήκνλαο 

θαη ζαλ πνιηηηθφ ζηέιερνο,  ζαλ ζπλδηθαιίζηξηα  θαη ζαλ θαζεγήηξηα.  

Καη ην ίδην ηζρχεη  κε πνιινχο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξέηεζαλ ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην απφ φιεο ηηο  παξαηάμεηο .  

Καη ζα μεθηλήζσ απφ ηηο  ζπζπεηξψζεηο επεηδή ηνπο άθνπζα 

ζήκεξα. Λείπεη  ν Αληψλεο ν Μανχλεο ή θάπνηνο πνπ ήηαλ ζε απηή ηε 

ινγηθή απφ ηηο  ζπζπεηξψζεηο,  ιείπεη  ζπλάδειθε Σζηκπνπθάθε ε Ρνχια 

ε Ξαξράθνπ ή ν Μάθεο ν Παπαδφπνπινο θαη απηφ πνπ έθαλαλ θαη πνπ 

πξνζέθεξαλ ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη 

πνιινί άιινη.   Ο Ληάζθαο,  ν αββίδεο,  κε ηηο  ηδηαηηεξφηεηεο πνπ είρε 

ν θαζέλαο,  ν Νίθνο  ν Γξέηαο απφ ηε ΓΚΜ θαη άιινη.  

Καη πηζηεχσ φηη  ππάξρεη σξηκφηεηα ζην ρψξν λα δηαθπιάμεη  

απηή ηελ επηκειεηεξηαθή ινγηθή γηαηί  έρεη  αξρίζεη  θαη ράλεηαη.   Οπφηε 

λα πάκε λα πξνρσξήζνπκε,  λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέζαηε 

θαη ζε απηφ πνπ απαζρνιεί ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.   

Θεζκηθφ πιαίζην θαηαξράο.   Δίλαη θνηλφο ηφπνο εδψ θαη πάξα 

πνιιά ρξφληα φηη  πξέπεη λα αιιάμεη  ην  ζεζκηθφ πιαίζην αθξηβψο γηα 

λα κελ αλαπαξάγεηαη απηφ πνπ είπε πξηλ ν Γεκήηξεο θαη απηφ κπνξεί  
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λα έρεη  πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο ζα γίλεη .  Μπνξεί λα έρεηο  

πξνεδξείν πνπ ζα εθιέγεηαη,  κπνξεί λα έρεηο  θαη λα ηηκήζεηο ην 

ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο αιιά απηφ πνπ έρνπκε δελ είλαη απιή 

αλαινγηθή. Γελ ππάξρεη πνπζελά ζε θαλέλα θνξέα θαη  πνπζελά ζηνλ 

θφζκν λα εθιέγεηαη έλα δηεπξπκέλν φξγαλν φπσο είλαη ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. ,  λα εθιέγεη  15 κέιε ζηε Γηνηθνχζα θαη λα 

ηε ζπγθξνηεί .   Απηφ δελ ππάξρεη.   

Άξα ε φπνηα πξφηαζε πξνθξηζεί  απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ 

Σ.Δ.Δ. εγψ δεζκεχνκαη λα πξνρσξήζσ ζε κηα ζπδήηεζε γηα λα 

ζπγθεληξψζεη θαη κε επξεία πιεηνςεθία ζην θνηλνβνχιην πξνθεηκέλνπ 

λα πξνρσξήζεη .   Αιιά πξέπεη ε Αληηπξνζσπεία λα πάξεη ηελ επζχλε 

ηεο.  Καη είλαη πξαγκαηηθά αδηάθνξν αλ ζήκεξα έρεη  ή δελ έρεη  

απαξηία,  αλ είλαη Αληηπξνζσπεία ή δελ είλαη φρη  ζηνλ ηχπν θαη ζηε 

ζεκεηνινγία ζηελ νπζία γηαηί  αλ ήκαζηαλ ζε έλα ρψξν φπσο απηφλ ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ φπσο θάλακε γηα δεθαεηίεο ή αιινχ κε 

αλνηρηή ηελ Αληηπξνζσπεία  θαη  ζπδεηνχζακε γηα  ην ζεζκηθφ πιαίζην 

δελ ζα είρε απαξηία έηζη  θαη αιιηψο.   

Απφ φηη  ζπκάκαη εγψ ηνπιάρηζηνλ ζηα ρξφληα πνπ ήκνπλ ζ ηε 

Γηνηθνχζα θαη Πξφεδξνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ φζεο  θνξέο  

ζπδεηνχζακε ην ζεζκηθφ πιαίζην απνρσξνχζακε φηαλ δελ ζέιακε λα 

ην ηειεηψλνπκε ην ζέκα θαη έλαο έβαδε ζέκα απαξηίαο θαη δηαιπφηαλ ε 

ζπλεδξίαζε.  

Δ, ήξζε ν θαηξφο  θάπνηα ζηηγκή αθφκε θαη  κε δηαθν ξεηηθέο 

πξνηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο  λα ππάξρεη απφθαζε γηα απηφ ην ζέκα.   

Σψξα, ην δεχηεξν.  Μηα πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ 

ζε βάζνο ηα ζέκαηα είλαη φηη  φιεο απηέο νη  ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ζπλάδειθε Πξφεδξε θαη ζπλαδέιθηζζα Πξφεδξε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. είλαη παξάλνκεο δηφηη  ν θαλνληζκφο ηεο  

Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνηέ δελ έρεη  θπξσζεί κε ππνπξγηθή 

απφθαζε.  Αλ κε ηη  άιιν πξνρσξήζηε απηά λα λνκηκνπνηήζνπκε ηηο  

δηαδηθαζίεο δπν,  ηξηψλ δεθαεηηψλ πνπ ηεξνχκε κε εζηκηθφ δίθαην γηα 

έλα  δήζελ θαλνληζκφ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.  Καιφ είλαη,  ζα 

βγεη  θαη ακέζσο αλ ην πξνηείλεηε.  

Σψξα, πάκε ζην ξφιν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  Αθνχζηεθαλ 

πάξα πνιιά, αθνχζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ 
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αλεμαξηεζία ηνπ,  δελ λνκίδσ φηη  ππά ξρεη  απφ πνπζελά παξέκβαζε. 

Τπάξρεη ζέκα κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Απηφ ζπλάδειθνη  είλαη πιένλ ζην ρέξη ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ.  ηαλ θάπνηνη  θαηάξγεζαλ ηηο  αλαινγηθέο εηζθνξέο σο 

δήζελ θνηλσληθνχο πφξνπο θαη δέζκεπζαλ ηε ρψξα ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απηφ αθνινπζεί ηε ρψξα γηα πνιιά ρξφληα κεηά.  Γελ 

έθαλε θάπνηνο κηα  ζηξαβή πνιηηηθή ηε δηνξζψλεη ν επφκελνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη δέζκεπζε. Άξα θαη  ην Δπηκειεηήξην πξέπεη λα βξεη  

θαη έρεη  ζήκεξα κε ηηο  αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην,  ηα 

φπια, λα δνπιέςεη θαη λα ιχζεη θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπ 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  νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. αιιά γηα  λα έρνπκε πξαγκαηηθά 

κεηξψα εκπεηξίαο  γηα φινπο ηνπο Μεραληθνχο δηπισκαηνχρνπο θαη 

ηερλνιφγνπο θαη γηα φια ηα ηερληθά επαγγέικαηα.  

Καη πξαγκαηηθά αλαξσηηέκαη  αλ δελ  ζέινπκε ην Σ.Δ.Δ. λα δίλεη  

ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη άξα λα ηεξεί ηα κεηξψα αθφκα 

θαη γηα ηνπο ηερλίηεο,  πνηνο ζέινπκε λα ην θάλεη;   Γειαδή αλ 

εμαηξέζεηο ηα πέληε ζηεγαζκέλα επαγγέικαηα ζηνπο ηερλίηεο φια ηα 

ππφινηπα δελ έρνπλ θακηά  θαηνρχξσζε. ια ηα ππφινηπα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ απφ έλαλ αιινδαπφ, θησρφ, θαηαηξεγκέλν ρσξίο άδεηα 

παξακνλήο ζηε ρψξα πνπ πέθηεη  θαη ζχκα εξγ αζηαθήο βαλαπζφηεηαο.   

Γελ ζέινπκε απηφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα είλαη αδεηνδνηεκέλν,  

λα είλαη ζε κεηξψα, λα πξνζηαηεχεη  θαη ην εξγαζηαθφ ηνπ πιαίζην 

αιιά θαη ην επάγγεικα θαη ηελ επζχλε πνπ πξέπεη λα έρεη  γηα ην πψο 

γίλνληαη ηα έξγα;  

Γηαηί  ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηέηνηα  ζέκαηα θαη  

ην ξφιν ηνπ Σ.Δ.Δ.  πνιιά ρξφληα ηψξα αιιά πηζηεχσ φηη  είλαη θάπνηνη  

ηδενινγηθνί δνγκαηηζκνί πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ.   

Καη πεξηκέλσ απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην γηα λα κπνχκε θαη ζε 

πην βαξηά ζέκαηα ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο.   Τπάξρεη έζησ θαη έλαο  ζηε ρψξα καο ή νπνπδήπνηε λα 

ιέεη  φηη  κπνξεί λα είλαη δίθαην ην 38,5% αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ;   

Γελ ππάξρεη.   Δίλαη πξνθαλέο  φηη  δελ  ππάξρεη.  Τπάξρεη έλαο  

Μεραληθφο πνπ ιέεη  φηη  δελ πξέπεη λα έρνπ κε ηακείν Μεραληθψλ θαη  

λα ππάξρεη  εγγπνδνζία;  Αλ ππάξρεη λα βγεη  λα ην πεη ,  γηα λα δνχκε ηη  
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ξφιν παίδεη  ν θαζέλαο θαη πνιηηηθά,  απηφ είλαη ε κηα πιεπξά ηνπ 

ιφθνπ θαη ε άιιε είλαη φηη  θάπνηα ζηηγκή θαη φηαλ ςεθηδφηαλ ην 

λνκνζρέδην αιιά θαη ζήκεξα ην Σ.Δ.Δ . πξέπεη  λα εθθξάζεη 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα πέξα απφ ηελ εζληθή ζχληαμε πνπ έρεη  

ζεζπηζηεί  κε ην ΔΦΚΑ.  

Γειαδή κε δπν ιφγηα,  λα ζαο πσ θαη γηαηί  δελ  πξνηείλεη  

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζήκεξα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ θαη θάλεη  κφλν θξηηηθή ζην άζιην λνκνζρέδην φπσο αθνχζηεθε.  

Γηφηη  ππάξρνπλ κεγάιεο δπλάκεηο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ 

δελ ζέινπλ αλαινγηθέο ε ηζθνξέο γηα ηα αζθαιηζηηθά δηφηη  απηφ 

ζεκαίλεη  αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ.  

ηαλ έρνπκε 2% ή 2 ηνηο  ρηιίνηο  ή 6 ή φζν βγαίλεη  ζην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζεκαίλεη  φηη  απηφο  πνπ έρεη  ηδίξν 10.000 

πιεξψλεη έλα άιθα πνζνζηφ θαη απηφο πνπ έρεη  2 δηζεθαηνκκχξηα 

πιεξψλεη έλα βήηα θαη απηφ αλαδηαλέκεηαη.   Απηφ ήηαλ θαη ην 

ζθεπηηθφ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ θαηήξγεζε ηηο  αλαινγηθέο  

εηζθνξέο θαη αλέβαδε ζπλέρεηα ηηο  πάγηεο.    

Κάληε πξφηαζε ινηπφλ ψζηε ην ππφινηπν 20% ηνπ 38,5 πνπ ζα 

απνηειεί  ηα έζνδα ελφο επαγγεικαηηθνχ θνξέα απφ εδψ θαη πέξα λα 

είλαη αλαινγηθφ.  Δγψ δελ έρσ αθνχζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

γηα λα δνχκε πσο γίλεηαη ε αλαδηαλνκή θαη π σο δελ  είλαη 38,5% αιιά 

είλαη πνιχ ιηγφηεξν γηαηί  είλαη ζηνλ ηδίξν.   

Άξα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δνχκε πνηνο  ππεξεηεί  ηνπο 4 

κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο αιιά νχηε απφ ηελ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ην έρσ αθνχζεη απηφ,  ην αλάπνδν έρσ αθνχζεη.   

Γειάο αιιά έηζη είλαη.    

ρη,  γίλεηαη θαη κέζα ηεο αλαζθάιεηαο.  Ζ αλαδηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ γίλεηαη θαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ θξάηνο,  γίλεηαη απφ 

ρίιηνπο ηξφπνπο ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ.   πλάδειθε Γηαλλφπνπιε,  

κεηά ηνλ Αχγνπζην απηά, ηη  λα θάλνπκε δελ ην ζρεδηάζακε εκείο .   

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ, δελ  έρεηε ην ιφγν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Γελ πεηξάδεη ,  εκέλα κνπ αξέζνπλ απηά, καζεκέλνο.  

Σψξα, ππάξρνπλ κεξηθέο πξνηάζεηο  απφ θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο 

πνπ είλαη επηκέξνπο πξνηάζεηο  αιιά ζα βνεζήζνπλ.  λησο ην 
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ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηηο  ά δεηεο ζηηο  πνιενδνκίεο,  ηηο  νηθνδνκηθέο  

άδεηεο,  ηηο  κειέηεο  θαη ηε δηαδηθαζία είλαη έηνηκν πξηλ θχγσ εγψ απφ 

Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη  έκελε λα νινθιεξσζεί ην Σερληθφ δειηίν γηα 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θηηξίνπ,  δελ μέξσ αλ έρεη  ηειεηψζεη.  Καη εθεί  

ππάξρεη  θαζπζηέξεζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί .  

ην επφκελν ζρέδην λφκνπ ζα πξνβιέπεηαη θαη φιν απηφ πνπ 

ιέγακε λα ππάξρεη  κηα κεγάιε πιαηθφξκα πνπ φιεο νη  αδεηνδνηήζεηο 

ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη λα είλαη δηαζπλδεδεκέλεο.   

Απηφ πνπ είπε ν Πξφεδξνο γηα έλα GIS επί ηεο  νπζίαο,  έλα ράξηε 

πνπ ζα δίλεη  ηα  ρσξνηαμηθά θαη  πνιενδνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε 

πεξηνρήο,  ππάξρεη .  Τπάξρεη,  πνπ είλαη ν Καςάζθεο; Έθπγε,  δελ 

πεηξάδεη .  Να ζαο θάλεη  επαθή κε ηελ Intrasof t  ην είρε θάλεη  ζην e-

poleodomia2  πνιιέο θπβεξλήζεηο πξηλ,  ζέιεη  επη θαηξνπνίεζε, έρνπλε 

ςεθηνπνηήζεη θαη ηνπο ράξηεο ησλ πνιενδνκηψλ αιιά κεηά πήγε λα 

βγεη  αλ ζπκάκαη θαιά έθπησηεο νη  δπν εηαηξίεο γηαηί  δελ νινθιήξσλε 

ν ππεξεζηαθφο κεραληζκφο ηε δηαδηθαζία θαη είρε βξεζεί  κηα  

θφξκνπια γηα λα πξνρσξήζεη.  Αιιά απηά ηα ζέκαηα  ζέινπλ 

επηθαηξνπνίεζε θαη είλαη έηνηκα.  

Τπάξρεη πξφηαζε απφ φηη  είδα θαη ζηελ εηζήγεζε γηα  ζπκκεηνρή 

ζε επξσπατθά  θαη δηεζλή ζέκαηα έηζη  κηα δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ θα η ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  πηζηεχσ φηη  απηφ είλαη  πνιχ 

θξίζηκν θαη είλαη  θαη έλα απφ ηα ζέκαηα δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρνπλ ζε 

επίπεδν Δπξψπεο γηαηί  ε δ ηακφξθσζε θαη κέζα ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο νδεγηψλ πξνηχπσλ, θαλνληζκψλ δελ ππάξρεη κηα 

δεκνθξαηηθή εθπξνζψπεζε.  

Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη  πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη  θνξείο ησλ 

ηερληθψλ επαγγεικάησλ θαη ηνπ Σερληθνχ θφζκνπ άξα θαη ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην.  Γελ είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ ζψλεη θαη θαιά 

άλζξσπνη πνπ ζα πιεξψλνληαη κφληκα ζηηο  Βξπμέιεο απφ ην Σ.Δ.Δ. γηα 

λα ππάξρεη απηφ,  κπνξνχκε λα ζεζπίζνπκε κηα δηαδηθαζία κε ηε 

κφληκε ειιεληθή Αληηπξνζσπεία πνπ έρεη  ην Τπνπξγείν θαη  ε Γεληθή 

Γξακκαηεία εθεί  εθπξνζψπνπο ψζηε ζε φιεο ηηο  θάζεηο  θαη ζε φια ηα 

ζέκαηα παξαγσγήο πξνηχπσλ,  θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ λα 

εμππεξεηείηαη ην Σερληθφ δπλακηθφ ηεο δηθήο καο ρψξαο θαη ε 

παξαγσγή ηεο δηθήο καο ρψξαο.  
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Δίλαη θάηη  πνπ είρακε πξνζπαζήζεη  λα θάλνπκε ζηνλ πξψην 

θαλνληζκφ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο φηαλ είρακε θάεη ιφγσ 

απηήο ηεο κεζφδεπζεο απφ ηηο  ρψξεο ηνπ βν ξξά ην θαπέιν ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο λα δείρλεη  κφλν ζηε ζέξκαλζε θαη κφλν ζηα 

πιηθά  πνπ εμππεξεηνχζαλ ηε γεξκαληθή παξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή 

ησλ θεληξηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ησλ βφξεησλ ρσξψλ θαη απηφ 

πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε.   

Γελ έρσ δεη  ην λέν θαλνληζκφ αιιά θαληάδνκαη θαη  ν λένο 

θαλνληζκφο λα εμππεξεηεί  ηελ ειιεληθή παξαγσγή θαη φρη  απηά πνπ 

εηζάγνπκε.   

Θα ήζεια λα πσ θαη κεξηθά άιια πξάγκαηα, δελ έρσ ηειεηψζεη  

ηηο  απαληήζεηο κελ αλεζπρείο,  πνπ εκέλα κνπ ρηχπεζαλ απηφ ην 

δηάζηεκα άζρεκα θαη ζα θφζηηδαλ ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ θαη ζηελ απηνηέιεηά ηνπ αλ δελ ηχραη λε Τπνπξγφο 

Τπνδνκψλ λα είλαη  ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.  

Αγαπεηνί  ζπλάδειθνη,  είλαη απαξάδεθην ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. λα έξρεηαη γηα έγθξηζε ζην Τπνπξγείν πνπ επνπηεχεη  ρσξίο  λα 

έρεη  πεξάζεη θαη ςεθηζηεί  απφ ηελ Αληηπξνζσπεία.   Γηφηη  αχξην δελ ζα 

είλαη ν πίξηδεο Τπνπξγφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σ.Δ.Δ. κπνξεί 

λα αιιάμεη,  λα θνπηζνπξεπηεί ,  λα θάλεη  ρίιηα πξάγκαηα γηα λα κελ 

ππάξρεη Σ.Δ.Δ.  

Γελ ζα αλαθεξζψ φηαλ ήηαλ Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ.  ν Κψζηαο ν 

Ληάζθαο θαη  δπν θνξέο δελ είρε  πεξάζεη πξνυπνινγηζκφο ηη  έγηλε ηελ 

ηξίηε.   Θα ηα πνχκε θαη΄ ηδίαλ θάπνηα άιιε ζηηγκή αιιά είλαη 

απαξάδεθην.  Δίλαη   άιιν δηαθσλψ,  είλαη άιιν πξνηείλσ απηέο ηηο  

ηξνπνπνηήζεηο,  είλαη άιιν ην ψκα ηεο Αληηπξνζσπείαο λα κελ 

ςεθίδεη  ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ.   Αο ππάξρνπλ,  αλ ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο,  ηξεηο  πξνυπνινγηζκνί λα ςεθίζεη  εδψ ην ψκα πνηνλ 

πξνθξίλεη .   

Έγηλε ε εξψηεζε, απηφ ηη  ζεκαίλεη ;   εκαίλεη  φηη  ηελ απηνηέιεηα 

γηα ηελ αλεμαξηεζία πνπ έβαιε ν Γηάλλεο ν Κπξηαθφπνπινο ηε 

ζσξαθίδνπκε θηφιαο,  δελ ηελ επηθαινχκαζηε κφλν.   Έγηλε ε εξψηεζε 

εάλ πηζηεχσ φηη  ηα ΓΗΣ θαη νη  παξαρσξήζεηο είλαη έλα εξγαιείν γηα 

λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε θάπνηεο δεκφζηεο ππνδνκέο.   Μέζα 

ζηελ θξίζε κε ηα ρξήκαηα πνπ ε ρψξα έρεη  δηαζέζηκα πξνθαλψο είλαη 

εξγαιείν γηα απηφ θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλ α πνιχ ζνβαξφ ζρέδην απφ 
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πνχ ή γηα πνηα έξγα αλαδεηνχκε ρξήκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα 

ή απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα θαη πνηα  είλαη ηα έξγα ηα 

νπνία απεπζχλνληαη άκεζα ζηελ θνηλσλία,  ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη 

δξάζεηο,  δελ ε ίλαη επνκέλσο βηψζηκα  θαη εθεί  πξέπεη λα θαηεπζχλνπκε 

ηα ρξήκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ ή ηνπ ΠΓΔ.  

Δπεηδή έγηλε κηα  εξψηεζε γηα ην ΠΓΔ πξνθαλψο ηα δπν 

ηειεπηαία ρξφληα  αλεβαίλεη  ην ΠΓΔ ζπλέρεηα ζε αληίζεζε κε ην 

παξειζφλ.  Τπάξρνπλ κεγαιχηεξεο απνξξνθήζεηο.  Αλ δελ ήκαζηαλ ζην 

κλεκφλην γ ηα λα καο  ππνβάιιεηαη απηή ε πνιηηηθή ζα είρε αλέβεη θαη  

αθφκε πεξηζζφηεξν.  

Έλα φκσο απφ ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη θαηά 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 

εζσζηξέθεηα,  είλαη θαη ζρεηίδεηαη  θαη κε ηα ΓΗΣ θαη κε ηηο  

παξαρσξήζεηο αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο έξγσλ, έρεη  λα 

θάλεη  κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  Μέζα απφ πνηεο 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο έρνπκε εγγπνδνζία,  κέζα απφ πνηνπο δηαθαλείο 

φξνπο έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε, κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο ζσξαθίδεη  ε 

Σξάπεδα  ηεο Διιάδνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Καη επεηδή ην Σ.Δ.Δ. έρεη  θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαιφ ζα 

είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα ζαο δψζεη πίζσ 1.700.000 πνπ 

θνχξεςε παξάλνκα, είρακε ηφηε θαη  κήλπζε, κε ηνπο ππφινηπνπο 

επηζηεκνληθνχο θνξείο,  ζα ηα βάισ θαη απηά. Δζείο ηα θάλαηε απηά,  

εζείο  ηα δηδάμαηε,  ζα ζνπ πσ θαη ηελ ηζηνξία κεηά γηα λα ηελ μέξεηο .    

Πάκε ινηπφλ παξαθάησ, δεκφζηεο ηερληθέο ππεξεζίεο.  

Θσξαθίζηεθαλ, δελ ηζνπεδψζεθαλ επηηέινπο  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΔΜΓΤΓΑ πηζηεχσ λα θέξνπκε εηο  πέξαο έλα ζχζηεκα πνπ ζα θάλεη  

ηνπο Μεραληθνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα μερσξηζηφ θιάδν γηα λα 

κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ηελ επειημία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ πνπ 

ππεξεηνχλ ζην δεκφζην κέρξη λα επηηξαπεί λα γί λνπλ νη  πξνζιήςεηο  

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ,  λα ππάξρεη κηα επειημία ζην λα σξηκάδνπλ πην 

εχθνια θαη λα αμηνπνηείηαη ην ηερληθφ δπλακηθφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο.   

Ο Ζιίαο ν Σάθεο είπε φηη  είρα μεράζεη λα θαιέζσ ηνπο  

εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Δ.Δ.  Σνπο θάιεζα ακέζσο κεηά,  ρίιηα ζπγλψκε, 

θάπνηα ππεξεζία δελ ηνπο έζηεηιε πξφζθιεζε αιιά γηα ηελ θξηηηθή 

πνπ αθνχζηεθε ζε ζρέζε κε ην αλ μέξεηε ηα θείκελα θαη αλ έγηλε έλαο 
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δεκνθξαηηθφο δηάινγνο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ή γηα ηα 

κεηξψα θιπ.,  παηδηά ζα ηξειαζψ.  

Τπήξραλ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηφζεο επηηξνπ έο φζεο 

θαη νη  εηδηθφηεηεο θαη ζε θάζε επηηξνπή κεηείρε εθπξφζσπνο ηνπ 

Σ.Δ.Δ.,  ηεο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ.,  ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζπιιφγνπ, ηνπ θιαδηθνχ ζπιιφγνπ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο.  

Κα ………..:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Απηφ ζεκαίλεη  ζπλαδέιθηζζα, φηη  αλ νη  εθπξφζσπνί καο ζε απηά ηα 

φξγαλα πνπ έθηηαμαλ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα δελ κεηέθεξαλ ή δελ ζαο 

κεηέθεξαλ ή δελ  εθπξνζψπεζαλ θαιά ηνλ θιάδν λα ην πο  βξείηε  λα 

ηνπο παξαπέκςεηε ζην πεηζαξρηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ.  Μελ κε ηξειάλεηε ηψξα.  

Κος ………:  

Έλαο Πξφεδξνο ηνπ θιαδηθνχ ζπιιφγνπ έρεη  ζηα ρέξηα ηνπ ή είρε…  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Μελ δηαθφπηεηε.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Δίρε πιήξε γλψζε κε εμαίξεζε ηνπο Υεκηθνχο Μεραληθνχο πνπ δελ  

θαηέζεζαλ πξφηαζε, 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 πξνεδξηθφ δηάηαγκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε εηδηθφηεηα.  

Κος ……..:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Ναη,  λαη,  δελ θαηαζέζαηε ζηε ινγηθή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, είραηε κηα  

άιιε ινγηθή.  Καη εγψ ην ιέσ κε ιχπε πξαγκαηηθά,  είλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ εθδίδεηαη πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε ηα πέληε ζηα έμη  κέιε λα 

είλαη απφ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπο θαη  νξηζκέλνπο θνξείο ησλ 

Μεραληθψλ θαη λα κνπ ιέηε φηη  δελ έγηλε δεκνθξαηηθφο δηάινγνο.  Θα 

ήηαλ δεκνθξαηηθφ λα ην έβγαδα κφλνο κνπ αο πνχκε θα λα πήγαηλα 

ζην ηΔ. Θα κε ηξειάλεηε ηψξα.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

αο παξαθαιψ κελ κε δηαθφπηεηε.  
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Κος ΚΡΔΜΑΛΖ:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

πλάδειθε Κξεκαιή, είκαη 48 ρξφλσλ θαη εηιηθξηλά έρσ βαξεζεί  28 

ρξφληα λα ζπδεηάσ ην κνληέιν πνπ έρεηο  ζην κπαιφ ζνπ γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ρεκηθψλ κεραληθψλ.  Μπνξψ πιένλ λα 

ηνπνζεηεζψ σο Κξεκαιήο φπσο ζέιεηο ,  ήπηα ή ζηα θάγθεια θαη σο 

Υεκηθφο Μεραληθφο.  Σν μέξσ πάξα πνιχ θαιά.  

Λνηπφλ,  κελ γειάζεηε αιιά ζπλάδειθε Μήηξνπ,  ε απφζηαζε ηεο  

Θεζζαινλίθεο απφ ηελ Αζήλα έρεη  κηθξχλεη  πάξα πνιχ θαη επνκέλσο 

ζα ήηαλ πνιχ θαιφ νη  εθπξφζσπνη  πνπ φξηζε ην Σε ρληθφ Δπηκειεηήξην,  

νη  επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη νη  ζχιινγνη κάιινλ λα ζε είραλ 

ελεκεξψζεη.  Γελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά απηή.  

Σψξα, πξνθαλψο θαη εγψ ην ραηξεηίδσ απηφ εηδ ηθά απφ ην 

ζπλάδειθν Μήηξνπ, ην ραηξεηίδσ φηη  θαηαδίθαζε θαη  θαηήγγεηιε ην 

ζχζηεκα ηεο απφιπηεο κεηνδνζίαο.  Απηφ γηα έλαλ άλζξσπν πνπ αλήθεη  

ζην λενθηιειεχζεξν ρψξν είλαη πξαγκαηηθά λα ην ραηξεηίδεηο .  Γηαηί;   

Ναη,  ζην ζπληεξεηηθφ ρψξν, γηαηί;   

Γηαηί  φηαλ ππήξρε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ν καζεκαηηθφο 

ηχπνο ή θάλακε κηα ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα έρνπκε αλνηγκέλεο  

πξνζθνξέο κε αμηνθξαηηθή θξίζε ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε 

θαη ζπλάξηεζε θαη κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ππήξραλ θάπνηεο 

δπλάκεηο πνπ φια απηά ηα θαηαδίθαδαλ θαη ήζειαλ λα ππάξρεη κφλν 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  Μφλν. Καη απηέο νη  δπ λάκεηο ήηαλ απφ εθείλε 

ηελ πιεπξά ηνπ ιφθνπ,  δελ ήηαλ απφ ηελ άιιε.  Ση λα θάλνπκε ηψξα;  

Καη αθνχ μέζθηζαλ ην ηερληθφ  δπλακηθφ ηεο ρψξαο ηψξα 

έξρνληαη κεξηθνί απφ απηνχο λα εγθαιέζνπλ θηφιαο γηα ηηο  κεγάιεο  

εθπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν, γηα φλνκα ηνπ  Θενχ.  Δγψ 

ραηξεηίδσ ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ γηαηί  άλεθεο,  θαληάδνκαη αλήθεηο ζε 

απηή ηελ παξάηαμε θαη άξα είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο θσηηζκέλεο δεμηάο πνπ ππήξρε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κε ηελ 

νπνία πάληα είρακε κηα ζηελή ζπλεξγαζία.  

Σψξα, δελ πξνθαιψ εγψ, ιέσ ηελ αιήζεηα.   

Σψξα, ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί ε ίλαη θάηη  άιιν. Δίλαη άιιν ην 

ζχζηεκα, φπνην ζχζηεκα θαη λα έρνπκε ζα γίλεηαη κέζα απφ 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηαηί  έηζη  δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη 
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φιεο νη  ζηξεβιψζεηο πνπ μέξακε απφ ην  παξειζφλ,  δελ  έρεη  λα θάλεη  κε 

ηηο  κεγάιεο εθπηψζεηο.  Έρεη  γίλεη  κηα κεγάιε ζπδήηεζε, ελεκεξσηηθά 

ην ιέσ απηφ θαη καθάξη θαη ην Δπηκειεηήξην λα ζηείιεη  η ηο  δηθέο ηνπ 

πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπηψζεσλ. Γλσξίδεηε φηη  λα πάκε 

ζε κηα ινγηθή καζεκαηηθνχ ηχπνπ δελ πεξλάεη απφ ηα επξσπατθά 

φξγαλα, έρεη  βγάιεη αληίζηνηρε απφθαζε θαη  ε δηεχζπλζε 

αληαγσληζκνχ ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη  ηα επξσπατθά 

δηθαζηήξηα.    

Άξα ζα πξέπεη λα βξνχκε άιινπο ηξφπνπο άκεζα αθνχ δελ 

έρνπκε ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπ ο ηε ζνβαξφηεηα ή ηελ 

εγθξάηεηα λα κελ δίλνπκε κεγάιεο εθπηψζεηο λα βξνχκε έλαλ ηξφπν 

ζπκβαηφ κε ην επξσπατθφ δίθαην γηα λα ην πεξηνξίζνπκε.  

Έρνπλ θέξεη θάπνηεο πξνηάζεηο ή δπν ή ηξεηο  εξγνιεπηηθέο 

νξγαλψζεηο,  πεξηκέλσ θαη απφ ηνπο κειεηεηέο ή απφ ην Σερλη θφ 

Δπηκειεηήξην κε κεγάιε ραξά.  

Μάξθν, δελ ππήξρε εηιηθξηλά νχηε έλα ιεπηφ απφ ηελ ψξα πνπ 

ςεθίζηεθε ν λφκνο πνπ δελ κπνξνχζε θάπνηνο λα βγάιεη δηαγσληζκφ.   

Βγάιακε θαη ζην Τπνπξγείν θαη  θάπνηεο πεξηθέξεηεο.  Ναη,  ζπκθσλψ 

απφιπηα, ζα δείηε  θαη ην πξνεδξηθφ  δηάηαγκα γηα ηα κεηξψα πνπ 

εμνξζνινγίδεη  πάξα πνιιά πξάγκαηα.  Ο ζηφρνο είλαη λα ππάξρεη 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα λα κελ ηξέρνπκε θαη γ ηα ηα κεηξψα 

εκπεηξίαο πνπ θαληάδνκαη φηη  ην Σ.Δ.Δ. ζα ηα αλαιάβεη ,  ζα ζειήζεη  λα 

ηα αλαιάβεη θαη γηα ησλ εηαηξηψλ γηα  λα  ππάξρεη μειάθξσκα ζε φινπο 

καο ζε ζρέζε κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη φια απηά πνπ καδεχακε απφ 

ρηιηάδεο ππεξεζίεο  δεμηά θαη αξηζηεξά.  

Αλ ππάξρεη  θάηη  πνπ πηζηεχεηε φηη  πξέπεη  λα βειηησζεί κε 

κεγάιε ραξά. Απφ εθεί  θαη πέξα φκσο απηφ πνπ αθνχζηεθε γηα ηελ 

πεληαεηία δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί  γηαηί  είλαη  θνκκάηη ηεο  

Δπξσπατθήο νδεγίαο,  λα βάινπκε κεγαιχηεξν ρξφλν ιφγσ ηεο θξίζεο.  

Μπνξνχκε λα θάλνπκε πξφηαζε ζηελ Δπξψπε  γηα λα εμαηξεζνχκε ή 

νξηδφληηα  γηα λα κεγαιψζεη.  

Καη είπε κηα πξφηαζε ν Μάξθνο θαη έρεη  απφιπην δί θην φηη  

ρξεηαδφκαζηε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη γηα ηε ρψξα θαη γηα ηνπο  

ηνκείο  θαη  γηα ηα έξγα πνπ λα ππεξεηνχλ ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε. Απηφ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  δελ ππήξρε νχηε σο 

δνκή νχηε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ, νχηε ζηε Γεληθή 
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Γξακκαηεία Μεηαθνξψλ. ιεο  απηέο ηηο  δεθαεηίεο απφ ηφηε πνπ 

ηδξχζεθε ην ειιεληθφ θξάηνο δελ ππήξρε νχηε ηκήκα γηα λα κπνξέζεη  

λα θάλεη  έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηηο  ππνδνκέο,  έλαλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηηο  κεηαθνξέο,  γηα η ηο  ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ηεο  

ρψξαο.   

Καη εηιηθξηλά είκαη πνιχ πεξήθαλνο πνπ έγηλαλ δπν γεληθέο  

δηεπζχλζεηο.  Μηα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαθνξψλ θαη κηα ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ γηα λα κπνξέζνπκε αλ κε ηη  άιιν λα 

έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη  αο δηαθσλνχκε 

θαη αο έρεη  θαη ιάζε, ζα ην δ ηνξζψζνπκε.   

Αιιά λα ππάξρεη  κηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία θαη  δεκφζηα 

δνκή ψζηε ηα έξγα λα κελ επηιέγνληαη λα θάλνπκε έλα δξφκν ζην 

ρσξηφ ηνπ Κπξηαθφπνπινπ γηαηί  είλαη θίινο ηνπ πίξηδε.  Γηαηί  κέρξη  

ηψξα έηζη  γηλφηαλ θαη έηζη  ζρεδηάζηε θαλ θαη επηιέρζεθαλ θαη πνιχ 

κεγάια έξγα γηαηί  έηπρε ν αληίζηνηρνο Τπνπξγφο ή γεληθφο 

γξακκαηέαο λα ππεξεηεί  ζην  Τπνπξγείν θαη λα θαηάγεηαη ή λα 

εθιέγεηαη απφ ηε Θεζζαιία,  ηε Θεζζαινλίθε ή αιινχ.   

Κα ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Ναη,  είλαη θαη κέζα ζηε ινγηθή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ζπλεδξίσλ απηά έηζη θαη αιιηψο.  

Σψξα, ν Γηαλλαδάθεο πνπ είπε γηα ην εζληθφ ζρέδην απηφ πνπ 

πξέπεη λα είλαη θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο,  πξνθαλψο πξέπεη λα είλαη  

ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη αθφκε π ην κηθξά. Γηα απηφ Γεπηέξα θαη 

Σξίηε ζα είκαζηε ζηε δπηηθή Διιάδα λα ην ζπδεηήζνπκε,  θαληάδνκαη 

φηη  ζα ζπλεηζθέξεη  ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ν Θαλάζεο.  

Ο Γηάλλεο ν Κνηζακπαζάθεο είπε θάηη ,  είπε δηάθνξα γηα ηνλ 

θιάδν, λα θάλσ κηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηε ζεηζκηθή ζσξάθηζε ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο.  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  φπσο ζπκάζηε ζην 

Τπνπξγείν ππήξρε ην ΗΣΑΚ, απηφ θαηαξγήζεθε θαη καδί  κε ηα δχν 

κεηξψα πνπ είπα πξηλ ζα επαληδξπζεί κε παλειιαδηθφ ραξαθηήξα, κε 

ζπκκεηνρή φισλ  ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη π αλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ ζεηζκνιφγσλ γηα λα κελ καο δαιίζνπλ θαη ησλ 

Μεραληθψλ ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη θαη 

άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηελ έξεπλα.  
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πσο, λα καο θηηάμεη  θαλνληζκνχο γηα ηελ αληηζεηζκηθή 

ζσξάθηζε εθηφο απφ ηα θηίξηα ζηα δίθηπα, ζηηο  εγθαηαζηάζεηο,  ζηε 

βηνκεραλία,  θάηη  πξαγκαηηθά πνπ ζα έπξεπε λα έρεη  γίλεη  ζηε ρψξα 

εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα.   

Δίπε επίζεο θαη έλα πνιηηηθφ,  πνπ είλαη ν Γηάλλεο,  ε ίπε φηη  ε 

ιέμε δεκνςήθηζκα κε απηφ πνπ έγηλε είλαη δηαζηξνθή.  Να δεηο  πφζν 

κεγάιε δηαζηξνθή είλαη ε ιέμε δεκνςήθηζκα φηαλ δελ γίλεηαη  

δεκνςήθηζκα θαη ζέιεη  ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο λα θάλεη .  Σφηε λα 

δεηο  ηη  δηαζηξνθή είλαη Γηάλλε κνπ.  

Καη ην ιέσ γηα λα επηζηξέςσ ζηελ θξηηηθή απηή.  

Κος ΚΡΔΜΑΛΖ:  

Δξψηεζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Πάκε πάιη,  Κψζηα ελψ εζχ είζαη πνιχ επηκειήο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο,  είζαη πάξα πνιχ επηκειήο,  δελ ην πεξίκελα 

απηφ απφ εζέλα. ην λφκν ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ ζα δείηε φηη  νη  

πξνδηαγξαθέο πιένλ φπσο θαη ηα κεηξψα ηείλν πλ λα γίλνπλ εληαία,  

θνηλά κε θάπνηεο πξνθαλψο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ηδησηηθά έξγα, αιιά 

ζε ζρέζε κε απηφ έρνπλ πηνζεηεζεί πιήξσο ηα CPV. 

Γειαδή πξψηε θνξά δφζεθε ν νξηζκφο ηνπ ηη  είλαη  ηερληθφ έξγν,  

πξψηε θνξά κνλνζήκαληα κπνξεί  θάπνηνο λα δεη  αλ κηα θαηεγν ξία 

ζπγθεθξηκέλε ραξαθηεξίδεηαη θαηά ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 

θσδηθνπνίεζε σο έξγν ή σο παξνρή ππεξεζία,  σο ηερληθφ έξγν ή ίζσο 

θάηη  άιιν θαη είλαη  κε πνιχ κεγάιε αλάιπζε.  

Καη απηφ ην θάλακε γηα λα κελ ππάξρεη ε ζηξέβισζε ηνπ λα 

βαθηίδνπλ ηερληθά έξγα πξνκήζεηεο.   Τπάξρεη,  ηη  λα θάλνπκε,  πάξε ην 

λφκν λα ην δεηο  δειαδή. πσο επίζεο ζεζπ ίζακε γηαηί  ήηαλ θαη νη  

ζπλάδειθνη παλεπηζηεκηαθνί εδψ, εηδ ηθή επηηξνπή ζεζκνζεηεκέλε γηα 

λα κελ είρακε ηελ άιιε ζηξέβισζε πνπ είλαη λα βαθηίδνληαη κειέηεο  

σο εξεπλεηηθά.  Καη πιένλ δηαζθαιίδεηαη επηηέινπο.   

πσο επίζεο πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη  λα δνχκε πσο 

ζπκκεηέρεη  ην εξεπλεηηθφ θαη παλεπηζηεκηαθφ δπλακηθφ ηεο  ρψξαο ζηα 

κεγάια έξγα ή ζηα εηδηθά έξγα γηα λα κεηαθέξνπλ ηερλνγλσζία θαη  

απηφ πξέπεη λα ην δνχκε γηα λα δηαζθα ιίζνπκε θαη ηνπο  

παλεπηζηεκηαθνχο θαη ηνπο εξεπλεηέο .   
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Δληάμεη,  δελ ηε ζπκάκαη ηελ εξψηεζε πνπ έθαλεο,  δελ ηε 

ζεκείσζα ηέινο πάλησλ.  Γηα ηελ εηδ ηθή πξνζαχμεζε, κα ην απάληεζα.  

Πεξηκέλσ ηηο  πξνηάζεηο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ λα ηηο  πάσ εγψ 

ζην  Τπνπξγείν  Δξγαζίαο αιιά λα είλαη πξφηαζε. Γειαδή εγψ κε 

κεγάιε ραξά ζα δσ ην Πεξηθεξεηαθφ ηκήκα Κ εληξηθήο Μαθεδνλίαο λα 

πξνηείλεη  αλαινγηθέο εηζθνξέο ζηνλ ηδίξν ησλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζνπκε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΣΜΔΓΔ.  Δηδηθά απφ ην ηκήκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηηο  πξνηάζεηο πνπ έρεη  θάλεη…  

Κος ………:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

πλάδειθε φρη ,  κε ζπγρσξείο.  Ο Νηίλνο ν Μαθέδνο ε ίλαη έλα ζηέιερνο 

ζνβαξφ ζηέιερνο,  μέξεη  ην αζθαιηζηηθφ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,  

ν ζπλάδειθνο ν Μήηξνπ είλα η επίζεο έλα ζνβαξφ ζηέιερνο ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Κ εληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Αληηπξνζσπείαο,  ν  Γηαλλαδάθεο ζηε Γπηηθή Διιάδα αιιά εδψ δελ ζα 

ζπδεηάκε γηα ηηο  πξνηάζεηο ησλ ζνβαξψλ ζηειερψλ.  

Δδψ ζα θαηαζέζεηε άπνςε σο θνξέαο.   αο θαηάιαβα θαη ζ αο 

απαληψ. Θα ην ζπδεηήζεηε ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ζα 

θέξεηε πξφηαζε σο Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ.  ρη ζηειερψλ νχηε ηελ 

πξνζσπηθή άπνςε πνπ έρεη  θάζε έλαο .  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ κπνξείηε λα ηνλ δηαθφπηεηε,  ζηακαηήζηε.  εβαζκφ, ζεβαζκφ ζε 

φινπο.  

Κος  ΠΗΡΣΕΖ:  

Έρσ άπνςε, βιέπεηο  λα κελ έρσ άπνςε;  Έρσ θαη πνιχ αλαιπηηθή 

άπνςε, βεβαίσο έρσ άπνςε.  

Κος ………:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Δ, πεγαίλεηε κηα  βφιηα κέρξη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα ην 

ζπδεηήζεηε.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Κχξηε ζπλάδειθε,  φινη ζέινπλ λα ηνλ δηαθφςνπλ.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  
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Αιιά κε ηελ επθαηξία ζηείιηε θαη έλα 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 ηκήκαηνο,  ηεο  επηηξνπήο,  ηεο κφληκεο επηηξνπήο ή ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο.  Σνπ Σ.Δ.Δ.   

Δδψ κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κεγάιε, παλειιαδηθή θαη 

πνιχ θξίζηκνπ ζέκαηνο.  Γελ κπνξεί δειαδή απηφ ην παλεγπξάθη  πνπ 

γηλφηαλ θαη ζην παξειζφλ φζν ήκνπλ θαη εγψ Πξφεδξνο λα ππάξρεη κηα 

άπνςε ηνπ ηκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  κηα ηνπ λ φηηνπ θαη κηα  

ηεο επηηξνπήο .    

Δδψ είλαη ην φξγαλν ηνπ Σ.Δ.Δ.,  θέξηε ηελ άπνςε πνπ έρεηε λα 

ςεθηζηεί  ή λα απνξξηθζεί αιιά θέξηε άπνςε.  

Δγψ ζέισ λα πσ φηη  είκαη ηδηαίηεξα ραξνχκελνο θαηαξράο πνπ 

ζαο είδα κεηά απφ ηφζν θαηξφ θαη ηα ζπδεηήζακε αλαιπηηθά θαη γηα ηα 

ηνπ Σ.Δ.Δ.  Δίκαη  ζηε δηάζεζή ζαο φπνηε ζέιεηε.  Γελ έξρνκαη ζην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ζηα φξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ. παξφηη ζα ήζεια 

πάξα πνιχ φρη  κφλν ιφγσ ρξφλνπ πνπ δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα αιιά 

γηαηί  ζεσξψ φηη  φζνη ππεξέηεζαλ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πξέπ εη λα 

αθήλνπλ φηαλ ην έρνπλ ππεξεηήζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κφλν ηνπ 

θαη ηα ζηειέρε 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 ραξαθηήξ α φπσο 

θάπνηνη  ζα ήζειαλ ζην παξειζφλ λα θάλνπλ.  

Λνηπφλ,  νπφηε εχρνκαη ην Δπηκειεηήξην πνιχ ζχληνκα θαη ηα 

φξγαλά ηνπ λα έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ην αζθαιηζηηθφ 

γηα λα κελ έρνπλ ην 38,5%, ζπγθεθξηκέλε φκσο. Να έρνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

ην ζέζεη ζε άιιε ινγηθή γηα λα κπνξεί λα ππεξεηήζεη η ηο  αλάγθεο πνπ 

έρεη  θαη ε ρψξα ζήκεξα θαη νη  Μεραληθνί.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Κος ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ:  

Να βνεζεζεί ζηνπο  πφξνπο ηνπ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Αληψλε κνπ, ην μαλαείπα, θάληε ηα  κεηξψα ησλ εηαηξηψλ, θάληε ηα 

κεηξψα, ην ΓΔΜΖ ελλνψ, θάληε ηα κεηξψα ησλ Μεραληθψλ είηε ε ίλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη,  εζείο  ζα ηα 

έρεηε.    
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Κάληε πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο λα κελ έρεη  ην Δπηκε ιεηήξην 

θαλέλα νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λα είλαη θαη 

ρξήζηκν θαη ζηνπο  Μεραληθνχο θαη ζηελ ειιεληθή πνιηηεία.   Έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί απηά θαη αλαθέξεηαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ξεηά.  

 Δπραξηζηψ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηνχκε.   Οη δεπηεξνινγίεο πνπ αθνινπζνχλ θαη θιείλνπλ ηελ 

εθδήισζε είλαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.  θαη  ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο.  

 πλάδειθε Πξφεδξε έρεηε ην ιφγν.   

Κος ΣΑΗΝΟ:  

Πηζηεχσ ζα κηιήζσ ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά.   Καηαξρήλ λα 

επραξηζηήζσ θαη  εγψ ηνλ  Τπνπξγφ θαη ηνλ πξν εγνχκελν Πξφεδξν ηνπ 

Σ.Δ.Δ. πνπ έρεη  θαζίζεη  ζε φιε ηε ζπλεδξίαζε θαη γηα λα απαληήζεη 

ζηα εξσηήκαηα παξά ην φηη  ε ζπλεδξίαζε δελ ήηαλ γηα λα απαληήζεη 

ζε εξσηήκαηα γηα φια ηα ζέκαηα ν Τπνπξγφο.  

Λνηπφλ,  φζνλ αθνξά θάπνηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα απιά λα ηα 

δηεπθξηλίζσ γηαηί  είλαη ζεκαληηθφ.   πκθσλψ κε απηφ πνπ είπε ν 

Τπνπξγφο ζα πξέπεη γηαηί  ην έρεη  δήζεη θαη ν  ίδηνο πξνθαλψο θαη μέξεη  

ηελ αδπλακία,  φηη  ζα πξέπεη νη  πξνυπνινγηζκνί λα πεξλάλε απφ ηελ 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη δελ είλαη πεδίν γηα λα έρνπκε 

αληηπαξαζέζεηο ή λα κελ ςεθίδνληαη απηά θαη λα πεγαίλνπλ ζηνλ 

Τπνπξγφ φπσο αλαγθαζηήθακε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά δηφηη  δελ 

ππήξραλ φξγαλα απφ φζν γλσξίδεη ,  δελ κπνξνχζε λα ζπλεδξηάζεη ε 

Αληηπξνζσπεία γηαηί  είρακε εθινγέο θαη έπξεπε λα πάεη ρσξίο 

απφθαζε κε ηελ  απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο.   

Σψξα έρεη  πάεη  κε θαλνληθή δηαδηθαζία,  πεξηκέλνπκε ηελ 

ππνγξαθή,  πηζηεχσ ζα ππνγξαθεί.   Σν γλσξίδσ, λαη.    

Σψξα, φζνλ αθνξά ηνλ θαλνληζκφ ηεο Αληηπξνζσπείαο.  Ο 

θαλνληζκφο ηεο Αληηπξνζσπείαο επεηδή ηνλ είρα ςάμεη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα έρεη  ππνγξαθεί απφ Τπνπξγφ φηαλ ήηαλ ΤΠΔΥΧΓΔ αθφκα ην 

Τπνπξγείν απιά δελ έγηλε πνηέ ΦΔΚ γηαηί  ζεσξνχζαλ νη  ππεξεζηαθνί 

φηη  δελ  ρξεηάδεηαη ΦΔΚ θαη έρεη  κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνπξγνχ.  

ζνλ αθνξά ηψξα ηα. . ,  θαηαξρήλ επεηδή έρεη  θιεζεί ν Τπνπξγφο 

σο πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη φρη  σο Τπνπξγφο,  άθνπζα κε 

κεγάιε πξνζνρή θαη ραξά παξαηλέζεηο πξνο ην Σ.Δ.Δ. γηαηί  σο πξψελ 
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Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. κπνξεί  λα πεη  ηη  πξέπεη λα θάλεη  ην Σ.Δ.Δ.  θαη 

θαιά θάλεη .   Χο Τπνπξγφο βέβαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε ζηάζε ηνπ 

ελδερνκέλσο.  

Να πσ ην εμήο,  φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σ.Δ.Δ. λα ηα πσ 

πάιη ζχληνκα,  νη  ζπλάδειθνη  ηα έρνπλ αθνχζεη  αιιά επεηδή ν 

Τπνπξγφο δελ ζπκκεηέρεη  ζηηο  δηαδηθαζίεο καο ελδερνκέλσο έρεη  

κείλεη  ιίγν θαηξφ πίζσ.  

Σα νηθνλνκηθά ηνπ Σ.Δ.Δ. δπζθφιεςαλ δηφηη  ν  λφκνο ησλ 

απζαηξέησλ ν θαηλνχξγηνο αξγνχζε έλα,  ελάκηζη ρξφλν λα έξζεη  θαη  

δελ ππήξραλ έζνδα απφ ηα απζαίξεηα.  Κάλακε φηη  κπνξνχζακε θαη  

δφμα ησ Θεψ είκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη δηαρεηξίζηκε. Απφ 

εθεί  θαη πέξα αλ φλησο ην Τπνπξγείν ην. . ,  λα πάξνπκε ην άιιν  

Τπνπξγείν.  ζνλ αθνξά ηελ έθδνζε αδεηψλ.  

λησο ήηαλ επί πξνεδξίαο πίξηδε ήηαλ έηνηκν ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα αδεηψλ θαη κάιηζηα είρε δνθηκαζηεί  ζε έμη  πνιενδνκίεο  

πηινηηθά θαη  ην γλσξίδεη  ν Τπνπξγφο.  Απφ ηφηε ηη  έκελε;   Μηα 

ππνγξαθή ηνπ ππνπξγνχ πεξηβάιινληνο  θαη κηα ππνγξαθή ηνπ 

ππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.  Σνπο ελφριεζα θαη ηνπο δχν,  ηφηε αξρηθά ήηαλ 

αλ ζπκάκαη θαιά ν θνπξιέηεο θαη ν Κνπξνπκπιήο,  δελ ππέγξαθε ν 

θνπξιέηεο.  

Πήγα δηαδνρηθά ζε φινπο,  θαλείο  δελ ηελ ππέγξαθε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε.  Αξρηθά ήηαλ ν Λαθαδάλεο,  κεηά ήηαλ ν 

θνπξιέηεο,  δελ ζπκάκαη,  ηέινο πάλησλ ήηαλ ν Λαθαδάλεο θαη ν 

θνπξιέηεο.  Μεηά άιιαμαλ ηέινο πάλησλ φινη απηνί.  Γελ ππέγξαθε 

θαλείο  ηέινο πάλησλ ππνπξγηθή απφθαζε, ηειηθά ην μαλά ςήθηζαλ 

φκσο.  Γειαδή απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ δπν ππ νγξαθέο απφ ηνπο 

ππνπξγνχο είπαλ λα ην ςεθίζνπλ λα ην θάλνπλ λέν λφκν. Οπφηε ηψξα 

πνπ ην ςήθηζαλ ζεσξψ επεηδή ην έρνπλ ςεθίζεη φινη φηη  ζα 

πξνρσξήζεη.  

Μέλεη  κηα ππνπξγηθή απφθαζε πνπ είλαη λα ηελ ππνγξάςεη ν  

ηαζάθεο,  έρνπλ πεη  φηη  ηηο  επφκελεο κηα ή δπν ε βδνκάδεο ζα 

ππνγξαθεί.  Γίλεηαη κηα ππεξεζηαθή ζπλελλφεζε.  Δπνκέλσο αλ 

ππνγξαθεί θαη απηφ ζα είλαη ελδερνκέλσο έλα έζνδν θαη γηα ην Σ.Δ.Δ. 

αιιά δελ είλαη απηφ ην ζεκαληηθφ.   Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη  ζα 

μεπεξάζνπκε δηαδηθαζίεο γξαθεηνθξαηίαο,  δηαθζνξάο,  θάηη  π νπ ην 

επηδίσθε ην Σ.Δ.Δ. θαη ζα πξνρσξήζεη κηα θαηάζηαζε πην ζχγρξνλε 
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θνληά ζε απηά πνπ ιέκε γχξσ απφ κηα ςεθηαθή επνρή ζηε νπνία 

είκαζηε πξσηνπφξνη ζαλ Μεραληθνί.  

Να πσ φκσο ην εμήο,  λα δηεπθξηλίζσ θάηη  θαη  γηα ηνλ ςεθηαθφ 

ράξηε.  Γελ ελλννχζα έλα ζχγρξνλν  GIS ,  ελλννχζα 12 έξγα πνπ 

ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, γεσρσξηθά 

δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα είλαη απφ ηα έξγα ηνπ θηεκαηνινγίνπ,  ην 

δαζνιφγην,  ην αξραηνινγηθφ θηεκαηνιφγην,  ην έξγν ηνπ e-poleodomia2 

θαη 3,  φιεο απηέο νη  δηαδηθαζίεο λα καδεπ ηνχλ φια απηά ηα γεσρσξηθά 

δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηφ ην πξντφλ λα παξάγεη κηα δεζκεπηηθή πξάμε έηζη ψζηε 

λα κελ ρξεηάδεηαη  λα πάξεηο θαλέλα ραξηί  νχηε απφ δαζαξρείν,  νχηε 

απφ αξραηνινγία,  νχηε απφ θαλέλαλ θνξέα αιιά απφ απηφ πνπ ζα 

βιέπεηο ζηελ νζφλε ζε έλα νηθφπεδν λα κπνξείο λα εθδίδεηο  ηελ άδεηα  

κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Άξα είλαη κεξηθά βήκαηα παξαπέξα.  Ννκίδσ φκσο φηη  ζα 

θάλνπκε ζχληνκα κηα εθδήισζε ππφ ηελ πξνεδξία ηεο  Γεκνθξαηί αο,  

ζα θαιέζνπκε θαη  ηνλ Τπνπξγφ,  θαη ζα δεη  αθξηβψο ηη  ελλννχκε.  

Ννκίδσ φηη  ζα κπνξέζνπκε λα πάκε ηε ρψξα αξθεηά βήκαηα πην πέξα 

αλ ην αληηιεθζνχλ.   Έρνπκε ελεκεξψζεη θαη  ηνπο ζρεηηθνχο 

ππνπξγνχο.  

Πάκε ζηα νηθνλνκηθά ηνπ Σ.Δ.Δ.  Αλ ζέιεη  ν Τπνπξγφο λα 

βνεζήζεη επεηδή έρεη  φλησο ζεζκνζεηήζεη απηή ηε ζηηγκή ηα κεηξψα,  

φια απηά ηα κεηξψα πνπ ιέκε θαη ε ίλαη πνιιά κεηξψα, πνιχ δνπιεηά,  

κπνξεί λα γίλεη  κηα ζπλελλφεζε κε ην Σ.Δ.Δ.,  λα ηνπ ηα αλαζέζεη,  λα 

μεθηλήζεη λα δνπιεχεη πάλσ ζε απηά θαη λα πξνβιέπεηαη θαη έ λαο 

πφξνο πάλσ ζε απηά λα ην πάξεη ην Σ.Δ.Δ.  

Άξα κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε ζε απηφ.  Μέλεη ε πξσηνβνπιία 

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 ραξά, λα ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο  

ππεξεζηαθνχο θαη  λα πξνρσξήζεη.  Αθξηβψο,  κπνξεί λα γίλεη  απηή ε 

δηαδηθαζία.  

Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη  θαη κε ηα ππφινηπα κεηξψα ζην 

αληίζηνηρν απηφ πνπ ιέκε γηα ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Άξα ην 

Τπνπξγείν αλ ζέιεη  κπνξεί λα βνεζήζεη  ην Σ.Δ.Δ. φζνλ αθνξά ην 

νηθνλνκηθφ θνκκάηη.  
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Σψξα, πάκε γχξσ απφ ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ.  Να πσ 

επίζεο φηη  επραξηζηψ, ην ζεσξψ δεδνκέλν απφ θάζε Τπνπξγφ, φηη  αλ  

απνθαζίζεη ε Αληηπξνζσπεία πέληε πξάγκαηα ζα ηα ζεβαζηεί ,  

πξνθαλψο είλαη πξνεγνχκελνο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα πξνρσξήζεη ην 

λφκν. Άξα είλαη κηα επθαηξία λα ην πσ αιιηψο θαη γηα ην Σ.Δ.Δ. λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηε βάζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ππάξρνπλ θαη γχξσ απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη γχξσ απφ ην 

πξφβιεκα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.  

Να ζπκίζσ ην εμήο  φκσο κηα θαη έγηλε κηα ηζηνξηθή αλαθνξά απφ 

πφηε έρεη  μεθηλήζεη απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην,  απφ ην 1926 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 ηνπ σο  

Τπνπξγφο δελ ξψηεζε ηελ Αληηπξνζσπεία,  ην ηξνπνπνίεζε ην ’94 θαη  

κείλακε κε απηφ ην ’94.   Απφ ην ’94 κέρξη ηψξα έρνπλ πεξάζεη 24 

ρξφληα.  Άξα κάιινλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί  αθφκα θαη απηφ.  Αλ 

πάξνπκε θαη απφ ηφηε πνπ ςεθίζηεθε απηφ πνπ ι έεη  ηνπ Ληάζθα θαη  

ηνπ αββίδε,  ν  αββίδεο ην έγξαςε φπσο ην είπε θαη  ν Τπνπξγφο,  ηφηε 

έρνπλ πεξάζεη 34 ρξφληα.   

Γελ μέξσ ηψξα αλ είλαη ζσζηφ λα γίλεη  θάηη  ηέηνην αιιά δελ 

κπνξψ λα ζνπ πσ ηη  ζα θάλεηο .  Αιιά ζα πσ ην εμήο κηα  θαη ην ιεο,  ζα 

ην έιεγα αιιά είπα λα κελ ην πσ ηψξα αιιά ηέινο πάλησλ ηψξα κηα 

θαη γίλεηαη ε ζπδήηεζε λα πνχκε ην εμήο.   Δίδα θαη πξνηάζεηο 

παξαηάμεσλ θαη αλάκεζα ζηηο  πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ, ην δηάβαζα 

ηψξα γηαηί  κνηξάζηεθε θηφιαο ζε φινπο γηα λα δείμνπκε θαη ηε 

δεκνθξαηηθφηεηα, ηηο  πξνηάζεηο ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Πξσηνβνπιίαο 

Μεραληθψλ ε νπνία γηα θάπνην πνιηηηθφ ιφγν πνπ ηνλ εμήγεζαλ δελ 

ππέγξαςαλ ζήκεξα, δελ ζέινπλ αιιά ηηο  πξνηάζεηο ηηο  θαηέζεζαλ θαη 

ηηο  δηαβάδσ.  

Αλάκεζα ζε φια ιέεη  λα,  ζα ην θαηαιάβεη ν Τπνπξγφο θαη κπνξεί 

λα ην θάλεη  θαη  κφλνο ηνπ ρσξίο λα ςεθίζνπκε,  ιέεη  λα πεξηνξίζνπκε 

ηηο  ζεηείεο.  Καη ιέκε ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. λα έρνπλ 

4 ζεηείεο.  Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο λα έρνπλ 3 ζεηείεο.  

Ξαθληθά δηαβάδσ, δελ κε πεηξάδεη  αιιά ην  ιέσ, πεξηνξηζκφο 

ζεηεηψλ ηνπ Πξνέδξνπ ζε δπν ζεηείεο θαη κφλν γηα ηνλ Πξφεδξν φρη  

γηα ηνπο άιινπο αλαδξνκηθή ηζρχ.  Γειαδή ζέιεη  λα κνπ απαγνξεχζεη ε 

ΡΠΜ λα θαηέβσ ππνςήθηνο ζηηο  επφκελεο εθινγέο  θαη  ην δεηάεη λα 
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πεξαζηεί  κε λφκν απφ ηνλ Τπνπξγφ πνπ είλαη παξψλ. Απηφ γίλεηαη  

απηή ηε ζηηγκή γηαηί  πνπζελά δελ ιέεη  αλαδξνκηθέο. .   Με ελδηαθέξεη,  

κνπ αξέζεη απηφ.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

Γηψξγν,  αλ κνπ επηηξέπεηο ,  ε ΡΠΜ..  Αλ κνπ επηηξέπεηο  επεηδή ην έρσ 

ζπδεηήζεη κε ηε ΡΠΜ.  Ζ ΡΠΜ ην θάλεη  γηα εκέλα γηα λα κελ 

επηζηξέςσ.   

Κος ΣΑΗΝΟ:  

σζηφ, αιιά απηφ δελ  ζα κπνξνχζεο  Τπνπξγέ λα ην πεξάζεηο θαη δελ 

ην δεηάλε. .   Γηα λα ζνπ ην δεηάλε κε λφκν λα ην πεξάζεηο κφλνο ζνπ 

κάιινλ γηα εκέλα αιιά δελ μέξνπλ αλ ζα είκαη  ππνςήθηνο,  κπνξεί θαη 

λα κελ είκαη νπφηε λα κελ πεηξάδεη .   

Λνηπφλ,  φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα δεηήκαηα .  Θα έιεγα φηη  

ππάξρεη  έλα θιίκα ηνπιάρηζηνλ έηζη  ηνπνζεηήζεθαλ νη  παξαηάμεηο  λα 

ζπλελλνεζνχκε γηα θάπνηα πξάγκαηα γηαηί  πξαγκαηηθά ππάξρεη αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα 

εκπνδίδνπλ θάπνηνη  άλζξσπνη ηε δηεμαγσγή κηαο ζπ λεδξίαζεο.   Έρσ 

πεη  θαη  ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε φηη  ππάξρνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα 

πνπ ζπκθσλνχκε φινη.   

Αο βάινπκε θαη απηφ αλ ε ίλαη λα κελ είκαη εγψ ππνςήθηνο  

Πξφεδξνο.  Αιιά ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζε απηά πνπ ζπκθσλνχκε λα 

θαηαθέξνπκε λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ην επφκελν δηάζηεκα.   

Καη ην ιέσ, ηελ ηειεπηαία θνξά δελ θαηαθέξακε λα ηξνπνπνηεζεί  ν  

πεηζαξρηθφο θψδηθαο πνπ έρεη  γίλεη  πνιχ δνπιεηά απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο,  έρεη  γίλεη  πνιχ δνπιεηά απφ ζρεηηθή 

νκάδα εξγαζίαο,  απφ ηνπο λνκηθνχο,  επεξεάδεη  πάξα πνιχ ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο,  ζαο ην είπα θαη ηελ ηειεπηαία θνξά δηφηη  πιένλ ε 

επζχλε ηνπ κεραληθνχ λα εθδίδεη  η ηο  άδεηεο  είλαη  απνθιεηζηηθά ζε 

απηφλ κέρξη 2000 ηεηξαγσληθά γηα θαηνηθίεο θαη ζα έρνπκε δηαδνρηθέο 

θαηαγγειίεο θαη δελ ζα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηφ,  ζε απηφ 

ην ξφιν.  

Παξφια απηά θάζε θνξά θσιπζηεξγνχκε θαη παηψληαο πάλσ ζε 

ζέκαηα ζεκαληηθά αιιά θακηά θνξά εθκεηαιιεπφκαζηε ην ηη  ιέεη  ν  

θαλνληζκφο αθφκα θαη γηα πξάγκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη απφιπηε ζπλαίλεζε θαη ζπλελλφεζε.  
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Άξα ζα έιεγα φηη  ζα πξέπεη,  δελ πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ζε έλα κήλα αιιά ζηε 

κεζεπφκελε ή ζε θάπνηα πνπ ζεσξνχκε φηη  ε ίκαζηε ψξηκνη λα 

απνθαζίζνπκε λα γίλεη .   Γελ ζέισ λα μαλα θνχζσ πάλησο φηη  δελ 

ππάξρεη δηάινγνο ή δελ  ππάξρεη ζπδήηεζε ή δελ  ππάξρεη ε δχκσζε 

γχξσ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Δγψ είκαη  

λεφηεξνο απφ ηνλ  Τπνπξγφ αιιά λνκίδσ ν Τπνπξγφο ζα ζπκάηαη  

πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο,  δελ μέξσ απφ πφηε είρε εθιεγεί  πξψηε 

θνξά ζηελ Αληηπξνζσπεία,  ζα είλαη πνιιά ρξφληα,   θάπνηεο δεθαεηίεο.  

Ναη,  πφηε είρεο εθιεγεί  πξψηε θνξά ζηελ Αληηπξνζσπεία;  Απφ 

ην ’97 λαη,  δπκψλνληαη αθφκα νη  αληηπξνζσπείεο θαη θάλνπλ δηάινγν 

γηα απηά ηα ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Γελ μέξσ 

πφζα  ρξφληα αθφκα ρξεηαδφκαζηε λα δπκσζνχκε.  Γελ κπνξψ λα αθνχσ 

φηη  δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο γηα λα ζπδεηήζνπκε.  Ση λα 

ζπδεηήζνπκε,  ηα έρνπκε ζπδεηήζεη.  

Χξαία ηηο  δηαδηθαζίεο αο ηηο  δηαζθαιίζνπκε φινη,  εγψ ζπκθσλψ 

θαη έρσ θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα δηαζθαιίζνπκε ηηο  

δηαδηθαζίεο,  ε ίλαη επθαηξία λα ην αιιάμνπκε.  Γελ ζα ππάξρνπλ πάξα 

πνιιέο επθαηξίεο θαη είλαη θαιφ λα ππάξρεη κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πιαηζίνπ κε απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο.  

Σελ άπνςή κνπ ζα ηελ πσ φηαλ ρξεηαζηεί .  Γελ ζα είλαη απηφ ην 

πξφβιεκα.  Αλ έρνπκε ζπκθσλήζεη  ζην ζεζκηθφ πιαίζην. .   Θα ην 

ζπδεηήζνπκε Θαλάζε φρη  ηψξα πάλησο.   Πάλησο πίζηεςέ κε δελ  ζα 

είλαη απηή ε δηαθνξά. Δληάμεη  κπνξεί λα δηαθσλήζνπκε ζε ειάρηζηα 

πξάγκαηα.  

Άξα ζα έιεγα λα βάινπκε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ γηαηί  έηζη  

ηνπνζεηήζεθαλ θαη νη  παξαηάμεηο  θαη αλ ζέινπκε λα μαλα θαιέζνπκε 

ηνλ Τπνπξγφ λα καο αθνχζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ αθνχ πάξνπκε ηηο  ζρεηηθέο  απνθάζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε 

ζε απηφ.   

Γελ ζέισ λα πσ άιια πξάγκαηα, ζα θιείζσ κφλν κε ην θνκκάηη  

ιίγν ηνπ αζθαιηζηηθνχ, απιά γηα λα πσ θάηη ζπγθεθξηκέλν.   Οη  

αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο ε ίλαη 38% απηή ηε ζηηγκή γηα  ηνλ ειεχζεξν 

επαγγεικαηία.  Βάζεη ηεο  πξφβιεςεο ηνπ λφκνπ ηε λέα ρξνληά,  ην 2018 

δελ αθαηξνχληαη  θαη ηα έμνδα απφ ηελ αζθάιηζε.  Γειαδή πιεξψλεηο  

αζθάιεηα γηα ηελ αζθάιεηα.   
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Αθνχ νη εηζθνξέο είλαη πςειέο θαη ην μέξνπκε φινη αο  βξνχκε 

έλαλ ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα κεησζνχλ.  Δίλαη έλα θνκκάηη ηνπ 

επηθνπξηθνχ θαη  ηνπ εθάπαμ ην νπνίν κέλεη  γηα ζπδήηεζε.  

Δλδερνκέλσο, ηα έρνπκε ζπδεηήζεη  πνιιέο θνξέο,  ε Πξφεδξν ο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο φπνηε θξίλεη  ζθφπηκν λα βάιεη έλα ζέκα γηα λα 

ζπδεηήζνπκε απηφ ην θνκκάηη ηνπ αζθαιηζηηθνχ έηζη ψζηε λα 

θαηαζέζνπκε πξφηαζε.  Καη απηφ είλαη ζσζηφ. Να θαηαζέζεη ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. απηφ πνπ επηζπκεί ζην  Τπνπξγείν θαη 

εθφζνλ δίλεη  ηε δπλαηφηεηα βάζεη  ηεο λνκνζεηηθήο  ξχζκηζεο ή αλ 

απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα δεηάκε λα γ ίλεη  έηζη λα 

ηξνπνπνηεζεί  απηφ ην θνκκάηη.  Ννκίδσ απηή ε δπλαηφηεηα ππάξρεη  

πξαθηηθά αλ ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε απηή ηε ζηηγκή.   

Γελ ζα ήζεια λα επεθηαζψ ζε πεξ ηζζφηεξα δεηήκαηα γ ηαηί  μέξσ 

έρεη  ηξαβήμεη  αξγά ε ζπλεδξίαζε θαη έρνπκε ζπδεηήζεη ζρεδφλ γηα φια 

ηα δεηήκαηα. Αιιά κέλσ ζην εμήο,  ν  Τπνπξγφο δεζκεχηεθε φηη  ζα καο 

βνεζήζεη νηθνλνκηθά κέζσ ησλ κεηξψσλ.  ηη κφιηο θαηαζέζνπκε κηα 

πξφηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ  ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα γίλεη ,  ζα γίλεη  

απνδεθηή ε πξφηαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη φηαλ θαηαζέζνπκε κηα 

πξφηαζε γηα ην αζθαιηζηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζα 

πξνζπαζήζεη λα καο βνεζήζεη παξφιν πνπ δελ είλαη ε αξκνδηφηεηά 

ηνπ κέζσ παξέκβαζεο ζην αληίζηνηρν  Τπνπξγείν.   

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Δπραξηζηψ ζπλάδειθε Πξφεδξε.  αο παξαθαιψ.   

Κος ……….:  

Παξέκβαζε καθξηά απφ ην κηθξφθσλν.  

Κος ΠΗΡΣΕΖ:  

ρη,  φρη ,  είπε αλεμάξηεηα.  Σα κεηξψα ζα ηα θάλεη  ην Σ.Δ.Δ.  

Κα ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ:  

Γελ ζα παξαθξάζνπκε ην ηη  είπε ν  Τπνπξγφο,  ζαο παξαθαιψ πνιχ. Ο 

Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. νινθιήξσζε ηε δεπηεξνινγία  ηνπ.   Θα κνπ 

επηηξέςεηε λα νινθιεξψζσ ηελ εθδήισζε.  

Καηαξράο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Σ.Δ.Δ. δελ ζπδεηείηαη  

απζαίξεηα.   πδεηείηαη κε απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο  ηνπ Σ.Δ.Δ. κε 

137 ςήθνπο ππέξ ηνλ Ηνχλην,  10 Ηνπλίνπ 2017,  θαη απνηειεί  θαη  ηελ 

πξψηε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνεδξείνπ δηα ζηφκαηνο ηνπ Α '  Αληηπξνέδξνπ 
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ηνπ Αληψλε ηνπ Πξσηνλνηάξηνπ εδψ θαη έλα ρξφλν,  ην Φεβξνπάξην 

ηνπ ’17 φηαλ εθιερηήθακε .   

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ φηη  κε  αλαθνίλσζε ηεο  

Αληηπξνζσπείαο κεηά ηελ απφθαζή ηεο πξψηνλ δεκηνπξγήζεθε θαη  

ιεηηνπξγεί  ήδε έλαο θαηλνχξγηνο  ηζηνρψξνο απφ ηελ επηηξνπή 

Γηαλλαδάθε,  Κνηζακπαζάθε, Γξε,  ακπξάθνπ θαη αλ μερλάσ θάπνηνλ 

αο κε ζπγρσξήζεη,  ηε δεκηνχξγεζε ν ζπλάδειθνο Γνχθαο ν Β 

Αληηπξφεδξνο θαη ζε απηήλ κπνξεί λα γίλεη  έλαο δηάινγνο.  

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ.  Οη  ζέζεηο πνιιψλ παξαηάμεσλ 

αλαξηήζεθαλ ήδε απφ ηνλ Ηνχιην.   Πνιιψλ άιισλ ην επηέκβξην.  Δίρε 

πξνγξακκαηηζηεί  ε πξψηε Αληηπξνζσπεία γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνλ Οθηψβξην ε νπνία αλαβιήζεθε γηα ην 

Γεθέκβξην δηφηη  έπξεπε λα ζπδεηήζεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη  δελ ππήξραλ πφξνη γηα δπν αληηπξνζσπείεο.   

Ζ Αληηπξνζσπεία  απηή κε παξέκβαζε νξηζκέλσλ παξαηάμεσλ 

αλέβαιε ηε ζπδήηεζε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κε καδηθφηεξν ηξφπν. Ζ ζεκεξηλή 

ζπλεδξία δελ ζπγθιήζεθε γηα λα πάξεη απνθάζεηο γηα λα πξνθαηαιάβεη  

ή γηα λα θαπειψζεη.   Δμάιινπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  νη  ππνγξαθέο 

πνπ κπήθαλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο επαξ ρίαο γηα λα πάξνπλ ην 

δηθαίσκα λα έρνπλ απνδεκίσζε αζξνίδνπλ ζε 102 ηηο  ππνγξαθέο ησλ 

παξφλησλ.  

Γελ έρνπκε Αληηπξνζσπεία.  Γήισζε ζηηο  11:20 φηη  έρνπκε 

εθδήισζε.  Γελ ην θαηαρξψκεζα απηφ.  Καη εμάιινπ θαη  ζηηο  επηζηνιέο  

πνπ έζηεηια ζε φινπο θαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γηνηθνχζαο ζηελ νπνία 

ηνπνζεηήζεθα είρα πεη  απηφ ην νπνίν δηαβάδσ, αλακέλεηαη ε ζπδήηεζε 

ζηε Βνπιή λα επηθεληξσζεί ζηνπο άμνλεο:  πξψηνλ ελίζρπζε θαη 

δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ Μεραληθψλ θαη ηνπ Σ.Δ.Δ. σο ζεζκηθνχ 

ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο.  Γεχηεξνλ,  ελίζρπζ ε ηνπ Σ.Δ.Δ. κε 

δηεχξπλζή ηνπ ζε λέεο θαηεγνξίεο κειψλ ζηα ζέκαηα φπνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζπλαίλεζε. Ζ ζπδήηεζε δειαδή ζα γηλφηαλ ζηα ζέκαηα 

φπνπ ζα εδεκηνπξγείην ζπλαίλεζε.  

Καη απηφ θάλακε.  Καη γηα απηφ 11:20 ην πξσί ζε επίξξσζε 

απηψλ πνπ είρα ήδε δειψζεη  θαη εγψ θαη ηα άιια κέιε ηνπ πξνεδξείνπ 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηε Γηνηθνχζα, ζηηο  παξαηάμεηο  νη  νπνίεο 

δεκηνχξγεζαλ ην ζέκα θαη ήηαλ θαρχπνπηεο θαη κπνξνχλ φινη λα είλαη 
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θαρχπνπηνη,  εκείο  ινηπφλ ζε επίξξσζε φισλ απηψλ θάλακε ζήκεξα 

απηή ηε ζπδήηεζε.  

ηελ αίζνπζα ήηαλ παξφληεο 150 άλζξσπνη εθ ησλ νπνίσλ 15 

πξνζθεθιεκέλνη θαη 135 κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο.   Παξφιν πνπ 7 ή 8  

παξαηάμεηο  ζπλεηδεηά θαη ην ζεβφκεζα, δελ ππέγξαςαλ ε απαξηία  

ππήξρε.  Ζ εθδήισζε φκσο νινθιεξψλεηαη ζήκεξα θαη ζεσξψ κεηά ηηο  

ηνπνζεηήζεηο  φισλ  ζαο φηη  απηφ ην νπνίν επηδηψθακε δειαδή λα 

αθνπζηεί  ζηνλ εζληθφ ρψξν, θαηαξρήλ ζηε Βνπιή θαη γηα απηφ 

μεθίλεζε ε δηαβνχιεπζε απφ εδψ θαη φρη  γηα λα αζηπλνκεχζνπκε 

θάπνηνπο.  

Ξεθίλεζε εδψ γηα λα αθνπζηεί  ζε φιν ην εζληθφ πνιηηηθφ ηφμν ε 

ζέζε ηνπ Σ.Δ.Δ.,  λα εληζρπζεί  ε ζέζε ηνπ Σ.Δ.Δ.   Ο κφλνο ιφγνο γηα  

ηνλ νπνίν αηζζαλζήθακε νπζηαζηηθά  ππνρξεσκέλνη  λα επηζπεχζνπκε 

ηελ έλαξμε ηεο  δηαβνχιεπζεο θαη κάιηζηα κε αθνξκή ηα 95 ρξφληα  ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηνπο Μεραληθνχο θαη ζηελ θνηλσλία ήηαλ ν 

εμήο.    

Ο ιφγνο  φηη ζήκεξα ν ξφινο ηνπ Σ.Δ.Δ. σο ζεζκηθνχ ζπκβνχινπ 

ηεο πνιηηείαο έρεη  αλαηξεζεί  ελ ηε πξάμεη γηαηί  έρνπλ αιιάμεη ηα 

δεδνκέλα, έρνπλ αιιάμεη ηα πιαίζηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο,  έρνπλ 

αιιάμεη ηα αληηθείκελα, έρνπλ αιιάμεη ηα ππνπξγεία,  έρνπλ αιιάμεη ηα 

γλσκνδνηηθά φξγαλα, έρνπλ αιιάμεη φια θαη εκείο  είκαζηε απέμσ.  

ήκεξα ζηηο  ζπλζήθεο αλάπηπμεο επηβάιιεηαη λα είκαζηε κέζα, 

λα γλσκνδνηνχκε θαη λα ζπκβάινπκε.   Σν είπαλ πνιινί ζπλάδειθνη 

θαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο.  Δπίζεο ζήκεξα ζηηο  ζπλζήθεο  

ηεο θξίζεο,  απηφ πνπ είπε ν  Γεκήηξεο ν Καιηακπάθνο ην θνηλσληθφ 

απνηχπσκα ηνπ Σ.Δ.Δ.,  νθείινπκε λα ζσξαθίζνπκε ηνπο Μεραληθνχο.  

Καη απηά δελ  ζα ηα βγάινπκε απφ ην θεθάιη καο.  Χο Αληηπξνζσπεία  

έρνπκε πάξεη ζέζεηο γηα ην θνξνινγηθφ,  ην αζθαιηζηηθφ.    

ηηο 3  θαη 4 Μαξηίνπ ε Αληηπξνζσπεία κε εηζεγήζεηο ησλ 

επηηξνπψλ ζα πάξεη θάπνηεο εθ λένπ ζέζεηο γηα ηα ζέκαηα απηά. Γελ 

μέξσ πνηεο ζα είλαη αιιά θάπνηεο ζέζεηο ζα πάξεη.  

Δπ΄ απηψλ ησλ ζέζεσλ εκείο  ζέινπκε ην λέν Σ.Δ.Δ. λα έρεη  έλα 

ξφιν νπζηψδε θαη θνηλσληθφ ελίζρπζεο η σλ Μεραληθψλ θαη ξφιν 

παξέκβαζεο ζε φια ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ αλάπηπμε ηεο  ρψξαο.   
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Γηα ηα ζέκαηα ηεο δηεχξπλζεο ζε λέεο θαηεγνξίεο κειψλ ηα 

νπνία ζπλάδνπλ κε ηα ζέκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πάληα ηα αληηκεησπίδακε καδί.    

Γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φπσο ζαο είπα πήξα ερζέο απφ 

ην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ, ερζέο ην απφγεπκα, ην ηειεπηαίν ζρέδην ην 

νπνίν έζηεηιε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ σο επηζπεχδσλ γ ηα ηε 

ζπδήηεζε ζην ηΔ ηνπ ΠΓ ε νπνία ζπδήηεζε αλαπέκπεη ζπλερψο,  ην 

ηΔ αλαπέκπεη ζπλερψο ζην ΠΓ ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ γηα 

δηάθνξνπ ηχπνπ ηξνπνινγίεο ηηο  νπνίεο ην Σ.Δ.Δ. ζα εθηηκήζεη .  Θα δεη  

δειαδή αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε η ηο  πξνηάζεηο ηηο  

νπνίεο θαηέζεζε θαη ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο  

ηνπ.  

πλεπψο  απηφ είλαη έλα άκεζν ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ην δνχκε.  

κσο νη  δπν επηπιένλ εηδηθφηεηεο νη  νπνίεο ζήκεξα καο παξνπζίαζαλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο θαη νη  νπνίεο κέρξη ην 2007 δελ πιεξνχζαλ, ζσζηά 

ην ε ίπε ν Υξήζηνο ν πίξηδεο,  ηηο  ηξεηο  πξνυπνζέζεηο πνπ είρακε ζέζεη  

ην ’09 ε ζχλνδνο ησλ πνιπηερλείσλ, πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη ηνπ 

Σ.Δ.Δ.,  ζήκεξα ηηο  πιεξνχλ.  Δπνκέλσο απηφ αθνχζηεθε,  ήηαλ έλα 

ζέκα πνπ έπξεπε λα ην κάζνπκε γηα λα πάξνπκε θάπνηα ζηηγκή ηηο  

απνθάζεηο καο.  

Σν ζέκα ησλ Σ.Δ.Η .   Γηα ην ζέκα ησλ Σ.Δ.Η .  ην Σερληθφ  

Δπηκειεηήξην απφ ην 2001 έρεη  ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Υξήζηνο ν  

πίξηδεο,  έρεη  ηελ άπνςε ζηελ νπνία θαηέιεμε ε Αληηπξνζσπεία ηεο 

10/6 γηα ηελ ηερληθή ππξακίδα πνπ αλέθεξε ν Γηάλλεο ν 

Κπξηαθφπνπινο.  Έρεη ηελ άπνςε ηεο ελφηεηαο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ 

αιιά κε δηαβάζκηζε ηερληθήο επζχλεο ζηε βάζε ησλ επηπέδσλ 

εθπαίδεπζεο.   Απηή είλαη κηα άπνςε πνπ έρεη  επαλεηιεκκέλα ςεθηζηεί  

ζε δηνηθνχζεο,  αληηπξνζσπείεο,  ηελ μέξεη  φινο ν θφζκνο.  

Λνηπφλ,  επ΄ απηήο  ηεο άπνςεο έρνπκε πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή 

εάλ δελ δνχκε ηελ εμέιη με ησλ πξαγκάησλ ζην παλεπηζηήκην Γπηηθήο  

Αηηηθήο.  Καη απηφ εθθξάζηεθε απφ πάξα πνιινχο θαη απφ ηνπο 

πξπηάλεηο  θαη θνζκήηνξεο θαη απφ ηνλ θφζκν ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ.   

πλεπψο απηή είλαη κηα κεγάιε εθθξεκφηεηα πνπ ζα ηελ βξνχκε 

κπξνζηά καο αιιά πνπ πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο επ΄ απηνχ.   Κχξηε Τπνπξγέ,  πξνζβιέπνπκε θαη 
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ζηε δηθή ζαο παξέκβαζε ψζηε ην ηνπίν λα παξακείλεη  θαζαξφ θαη λα 

κελ λνζεπηεί .  

Ζ νπζία ηψξα είλαη φηη  ζε φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ  

ζήκεξα εθφζνλ ζπκθσλεί θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ.  ζα πξέπεη λα 

αλαξηεζεί ε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ.  Γελ  

απνηειεί  απφθαζε  θακηάο Αληηπξνζσπείαο.  Απνηειεί  έλα πιηθφ 

εξγαζίαο επί  ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλν ην πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο λα θσδηθνπνηήζεη ηηο  πξνηάζεηο ζηα δπν απηά ζεκεία 

δηφηη  απηά ζπδεηήζεθαλ θαη΄ εμνρήλ,  ηα άιια παξεκπηπηφλησο 

αλαθέξζεθαλ, έρνπλ θσδηθνπνηεζεί  κε βάζε ηηο  πξνηάζεηο ησλ 

παξαηάμεσλ αιιά δελ έρεη  γίλεη  δηεμνδηθφο δηάινγνο γηα απηά.  

Δπνκέλσο ζα θσδηθνπνηήζνπκε απηά  ηα ζεκεία,  ζα ηα 

ζπδεηήζνπκε ζε επξεία δηαβνχιεπζε μαλά δηφηη  πξάγκαηη δελ 

κπνξνχζακε λα πξνζθαιέζνπκε ζήκεξα εδψ νχηε ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

επηζηεκνληθψλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, νχηε ηα ζσκαηεία ησλ 

Μεραληθψλ, νχηε θαη ηνπο ππνπξγνχο Μεραληθνχο ή κε ή ηνπο  

εθπξνζψπνπο ησλ ππνπξγείσλ ζηα ζεκαηηθά πεδία ησλ νπνίσλ πξέπεη 

λα γίλεη  ηξνπνπνίεζε γηα λα κπνξεί ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα παίδεη 

ξφιν. Παληνχ πξέπεη λα παίδεη  ξφιν.  

πλεπψο απηή ε δηαβνχιεπζε ζα γίλεη  ζε επξεία θιίκαθα, φρη  κε  

ζχγθιηζε Αληηπξνζσπείαο,  κε ζχγθιηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 

βεβαίσο ζα ελεκεξσζεί ε Αληηπξνζσπεία θαη φζα κέιε ηεο ζέινπλ ζα 

έξζνπλ.  

ηαλ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία θαη ζπγθιεζεί ε 

Αληηπξνζσπεία ζα έρεη  θσδηθνπνηεκέλεο πξνηάζεηο γηα λα κπνξεί λα 

ςεθίζεη ζηα ζεκεία 1 θαη 2.   Κα η ζα μεθηλήζεη λα ζπδεηάεη ηα ζέκαηα 

ησλ εθινγψλ θαη ηα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.   

Γειαδή ζα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία επί ηεο νπνίαο εγψ θάλσ 

έθθιεζε απηή ηε ζηηγκή δηφηη  κπνξεί λα είκαη επθάληαζηε πνπ ήζεια 

λα μεθηλήζνπκε απφ ηε Βνπιή γηα λα δψζνπκε ην πα ξφλ ζην εζληθφ 

αθξναηήξην φηη  νη  Μεραληθνί είλαη εδψ, ην Σ.Δ.Δ. είλαη εδψ, αιιά ε 

δηαδηθαζία ηνπ ππνγξάθσ, δελ ππνγξάθσ, ε ίκαη παξψλ δελ είκαη 

παξψλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί ζήκεξα λα ηε ζεβφκαζηε 

απφιπηα, εγψ ηε ζεβάζηεθα.  

Καη ην ιφγν ηνλ πήξαλ φινη κε ηα  ίδηα δηθαηψκαηα αλεμάξηεηα 

εάλ δελ ζέιαλε λα ππάξρεη Αληηπξνζσπεία.   κσο ζα παξαθαιέζσ λα 
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ζεβαζηνχκε ηελ Αληηπξνζσπεία,  λα ζεβαζηνχκε ηνλ εαπηφ καο,  λα  

ζεβαζηνχκε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιήμνπκε ζε θάπνηεο απνθάζεηο.   Ζ ι νγηθή ηεο  δηάιπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξαγκαηηθά δελ νδεγεί  πνπζελά νχηε ε ινγηθή ηεο  

απαμίσζεο.  

Πξαγκαηηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο νη  νπνίνη  έθαλαλ δίθε 

πξνζέζεσλ ζα έπξεπε λα πσ φηη  ε δίθε πξνζέζεσλ δελ νδεγεί  πνπζελά 

παξά κφλν ζε αγθπιψζεηο θαη πνιψζεηο.  Σα π ξάγκαηα, ελ ηνηο  

πξάγκαζη δειαδή απνδεηθλχεηαη ε πνιηηηθή επζχλε ηνπ θαζελφο.  

Απφ εθεί  θαη πέξα δελ ζεσξψ φηη  δέρζεθα πξνζσπηθέο επηζέζεηο,  

παξφια απηά επραξηζηψ ηνλ Υξήζην ηνλ πίξηδε.   

Θα ήζεια φκσο λα ππεξαζπηζηψ έλα πξάγκα, ην έξγν πνπ έθαλα 

ζηνλ Παλάγην Σάθν θαη ην νπνίν δηαθσκσδήζεθε θαη δελ είλαη πξνο 

δηαθσκψδεζε γηαηί  δελ ην έθαλα κφλε κνπ. Σν έθαλε ην Πνιπηερλείν,  

ην έθαλε ε Διιάδα θαη έρεη  κηα πνιχ κεγάιε δηε ζλή απήρεζε θαη απηφ 

δελ αθνξά ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ.  

Οη Έιιελεο Μεραληθνί κπνξεί λα ην ζηεξίδνπλ,  κπνξεί λα ην 

θαηαθξίλνπλ αιιά δελ απνηειεί  ζέκα νχηε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 

Σ.Δ.Δ.,  νχηε πξνζσπηθήο θξηηηθήο ζε εκέλα.   

Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ζηελ Αληηπξνζσπεία ζηηο  3 θαη 4 

Μαξηίνπ λα ζπκεζείηε φηη  έρνπκε θαιέζεη  ηε ζπλάληεζε κε πιήξε 

απαξηία,  δειαδή κε απαξηία 101. Μπνξείηε λα έξζεηε,  ζα είλαη 

δεκφζηα ε ζπλάληεζε αιιά δελ κπνξείηε λα δηαιχζεηε ηελ 

Αληηπξνζσπεία φρη  γηαηί  ζα ππάξρεη θαλέλαο θαηαλαγθαζκφο αιιά 

γηαηί  εζηθά πιένλ δελ ππάξρεη ζε θαλέλαλ απηφ ην δ ηθαίσκα.  

αο επραξηζηψ φινπο πάξα πνιχ.  

 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  


