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Κύριε Κοσμήτορα, Κύριε Γενικέ Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ 
Κύριε Πρόεδρε της FEANI, Κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων των Μηχανικών 
Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σήμερα εδώ είμαστε μία αμιγής σύναξη μηχανικών, με εκπροσώπους από όλους σχεδόν τους 
εργασιακούς χώρους. Είναι κενή η θέση των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών, γιατί σήμερα 
αρχίζει το συνέδριο της ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Βρισκόμαστε με αφορμή το πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με 

τη FEANI, για την «Κινητικότητα των Μηχανικών στην Ευρώπη», αλλά θα ξαναβρεθούμε 

πολλές φορές, γιατί τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο μας είναι πολλά και σημαντικά. 
Άλλωστε ο σκοπός που μας οδήγησε στην υποβολή της πρότασης έχει δύο σκέλη: 
Το ένα, προφανώς, είναι η ενημέρωση των μηχανικών για τις δυνατότητες που έχουν να κάνουν 
πράξη τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Να βιοποριστούν. Να διευρύνουν τα όνειρα και τους 
στόχους τους. Να σχεδιάσουν ή να αλλάξουν το μέλλον τους χωρίς τον περιορισμό των 
χωρικών συνόρων. 
Το άλλο, πολύ σημαντικό για εμάς, τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ, είναι η ανάγκη 
γνώσης, του τι συμβαίνει γύρω μας, στο άμεσο περιβάλλον μας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο ευρύτερο που είναι ο «παγκοσμιοποιημένος» πλανήτης. Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες 
μηχανικοί και το ΤΕΕ, βρισκόμαστε σε διαρκή κατάσταση άμυνας, απέναντι στις επιθέσεις της 
Πολιτείας, που αποφασίζει χωρίς υπόβαθρο. Που αποπειράται απρογραμμάτιστα να 
υλοποιήσει τις αποφάσεις της, στην προσπάθειά της να συμπορευτεί με οδηγίες που 
προσυπέγραψε, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να μελετήσει από πριν και να συμμετέχει στη 
διαμόρφωσή τους. 
Μιας Πολιτείας που χαράσσει την πολιτική της στη βάση "αυτά μου είπαν, αυτά κάνω". Πιστεύω ότι η 

όποια Κυβέρνηση οφείλει πρώτιστα να προασπίζει και να προάγει την ποιότητα ζωής των πολιτών που την 

ανέδειξαν, να τιμά το Σύνταγμα, τους Νόμους που ψηφίζει και τις οδηγίες που υπογράφει, κατά συνέπεια 

να γνωρίζει τι απαιτείται και να σχεδιάζει βάσει αυτών των απαιτήσεων. Από τους κυβερνώντες μας 

περιμένουμε να απαντήσουν τι τομές θα κάνουν για να μην υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ των πολιτών, 

αξιοποιώντας τον καθένα και ανάλογα με τα προσόντα του για την ανάπτυξη της χώρας μας και όχι 

ευκαιριακά και πρόχειρα στην λογική «όλοι ψηφίζουν και δεν πρέπει να τους στενοχωρήσουμε». 

Γιατί εδώ προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Με τι διαδικασίες υιοθετεί η Ελλάδα οδηγίες της ΕΕ. Συμμετέχει 

ενεργά στη διαμόρφωσή τους, προετοιμάζει τη δημόσια διοίκησή της, την Εκπαίδευση και την Παιδεία της, 

τους φορείς της, τους πολίτες που πρέπει να προσαρμοστούν ; Το σκηνικό αποδεικνύει ότι μάλλον 

αντιμετωπίζεται γραφειοκρατικά το θέμα. Μπαίνει μία υπογραφή και μετά τρέχουμε να ψηφίσουμε νόμους, 

συνήθως καθυστερημένα, συνήθως για την κατ΄ όνομα εναρμόνιση, με ελλείψεις και βιαστικές Υπουργικές 

αποφάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η διάλυση και η ισοπέδωση της Τεχνικής Παιδείας, επιβολή προστίμων 

και καταδικών και ποιοτική υποβάθμιση του Ελληνικού Επιστημονικού κόσμου. 

Πρόσφατα παραδείγματα τα ΠΔ 165/2000 και 385/2002 για την προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή και η απόφαση υπ΄αριθμ 50/14.12.2001 του ΑΣΕΠ. Ενώ η χώρα 
έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημμελή εναρμόνισή της με την ΚΟ 89/48 
ΕΟΚ και των τροποποιήσεών της, μέσω αυτών των νομοθετικών ευρημάτων συγκροτείται 
«Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. 
Το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή και το Συμβούλιό του καθίστανται αρμόδια για αναγνώριση της 
επαγγελματικής επάρκειας των μηχανικών. Έχει δηλαδή το δικαίωμα, κατά Παγκόσμια 
Πρωτοτυπία, το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε αμφιβόλου 
προέλευσης, εμπειρίας και γνώσεων Μηχανικούς, χωρίς κριτήρια και δεν έχει αυτό το δικαίωμα 
το ΤΕΕ, στο οποίο επιβάλλονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου μέσω Δικαστηρίων και 
Εισαγγελικών παρεμβάσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει εν ενεργεία ο νόμος 1225/81, που η 
ίδια Ελληνική Πολιτεία τον θεσμοθέτησε, ο οποίος σαφώς ορίζει ότι στο ΤΕΕ ανήκει η 
αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα, σε μηχανικούς 
ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού. 
Το ΤΕΕ βεβαίως αρνήθηκε να εγγράψει στα μητρώα του αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του εξωτερικού, που ζητούν αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ίδιων με 
τους αποφοίτους των ΑΕΙ και προσέφυγε στο ΣτΕ. 
Επίσης κλείνει δεκαετία για το ΠΔ 318/94, που στην πράξη απένειμε εν είδει τίτλου, στους 
αποφοίτους των ΤΕΙ τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών πενταετούς 
φοιτήσεως. Και πάλι το ΤΕΕ είχε προσφύγει στο ΣτΕ. 



Συνάδελφοι και φίλοι, 
Γνωρίζουμε καλά ότι αυτά δεν είναι συντεχνιακά προβλήματα ενός κλάδου. Είναι εργαλεία 
ανάπτυξης, ασφάλειας και ποιότητας έργων και προϊόντων, βελτίωσης των υποδομών της 
καθημερινότητάς μας, σχεδιασμού και υλοποίησης του μέλλοντος της χώρας μας. 
Δεν έχουμε τίποτα με τους τεχνικούς αποφοίτους των ΤΕΙ, τους χρειαζόμαστε στο έργο μας και 
όλους μαζί μας χρειάζεται η χώρα. Η διαμάχη είναι πλαστό κατασκεύασμα αμήχανης πολιτικής 
ή παντελούς έλλειψής της. 
Συνεπώς άμεσο απαιτούμενο είναι η συνολική αναδιοργάνωση του τεχνικού κόσμου, ο 
προσδιορισμός του επαγγελματικού αντικειμένου, η πιστοποίηση των προσόντων των 
διάφορων βαθμίδων των τεχνικών και η διαβάθμιση της συνεισφοράς τους στην αναπτυξιακή 
κλίμακα. 
Είναι παράλογο να ορκίζονται μηχανικοί από τα νέα τμήματα των Πολυτεχνικών ανά την 
Ελλάδα, να μην έχουν στην ουσία κανένα επαγγελματικό δικαίωμα και εμείς οι μηχανικοί, το 
ίδιο το ΤΕΕ ακόμα, να στηρίζουμε την Πολιτεία στην εφαρμογή Βασιλικών Διαταγμάτων 70 
χρόνων, φοβούμενοι να διαπραγματευθούμε μεταξύ μας την άναρχη σημερινή 
πραγματικότητα. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στον προγραμματισμό της νέας θητείας που μόλις άρχισε, έχει ως πρώτη 

προτεραιότητα τα επαγγελματικά θέματα. 

Συγκροτούνται Μόνιμη Επιτροπή και Ομάδες Εργασίας με αντικείμενο το σύγχρονο ρόλο του 

μηχανικού, τις σπουδές και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ουσιαστικών και 
τυπικών, την αναβάθμιση του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης των κατά κλάδο, ειδικότητα και 

βαθμίδα προσόντων των τεχνικών συνολικά. 
Ανοίγει δημόσιος διάλογος μέσω του Τεχνογραφήματος και του δικτυακού τόπου του Τμήματος. 
Η ΜΕ και οι ΟΕ δεν θα δουλεύουν εν κρυπτώ και παραβύστω, μια κλειστή κάστα ειδικών που 
θα αποφανθεί. Αυτή την πρακτική ακολούθησαν οι ιθύνοντες μέχρι τώρα και είδαμε που 
κατέληξε. Θα γνωστοποιούν τακτικά το έργο τους, ώστε να εξασφαλίζεται ανταλλαγή απόψεων 
και διευρυμένος προβληματισμός σε όλα τα στάδια της εργασίας μέχρι του τελικού πορίσματος. 
Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σ΄ αυτό τον διάλογο. Δεν είναι η τυπική κάλυψη των 
απαιτήσεων ενός προγράμματος. 
Η συμμετοχή του κ. Κοσμήτορα, οι εισηγήσεις της κ. Γρηγοριάδου, προέδρου του Συλλόγου 
Μελετητών και του κ. Ζήκα προέδρου των Εργοληπτών Βόρειας Ελλάδας, αγαπητών 
συναδέλφων και μελών του Τμήματος Κ. Μακεδονίας, δεν είναι η τυπική ανταπόκριση στην 
πρόσκληση του Επιμελητηρίου, αλλά η δηλωμένη πρόθεσή τους να συμμετέχουν από τη δική 
τους πλευρά στην κοινή προσπάθεια για το μέλλον του κλάδου. 
Η παρουσίαση της έρευνας του ΤΕΕ για την απασχόληση των μηχανικών, από τον Γενικό 
Γραμματέα του, δηλώνει τη σημασία που αποδίδει ο φορέας μας στο θέμα. Γιατί η διενέργεια 
μιας στατιστικής έρευνας είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η μελέτη 
των αποτελεσμάτων της για την εξαγωγή συμπερασμάτων και στη συνέχεια η αξιοποίησή τους 
για σχεδιασμό και ανάληψη δράσης. Όσο πιο μετέωρο μένει αυτό το βήμα, τόσο το χειρότερο 
για όλους μας. 
Κύριε Κοσμήτορα και αγαπητοί συνάδελφοι της Πολυτεχνικής, χρειαζόμαστε τις απόψεις σας 
και την ενεργό συμμετοχή σας στο διάλογο. 
Φίλοι και συνάδελφοι Πρόεδροι των επιστημονικών Συλλόγων και των οργανώσεων των 
Εργοληπτών, των Μελετητών, των Δημοσίων Υπαλλήλων είστε απαραίτητα συμβαλλόμενα 
μέλη αυτής της προσπάθειας, όχι μόνο ως θεσμικοί εκπρόσωποι τω φορέων σας, αλλά και για 
την κινητοποίηση των μελών σας. 
Φίλες και φίλοι που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, συμμετέχετε στο εγχείρημα και 
διαδώστε το, για να διαθέσουν οι συνάδελφοι, λίγο από τον ελάχιστο χρόνο τους για το 
Τεχνογράφημα και το δικτυακό τόπο. Να ενημερωθούν και να στείλουν τις απόψεις τους. Γιατί 
ο διάλογος δεν χρειάζεται μόνο να ανοίξει αλλά να προχωρήσει και να κλείσει. Γιατί ο νόμος της 
αγοράς είναι αμείλικτος, είναι άναρχος και έχει τη βασική ιδιότητα των ρευστών να καταλαμβάνει 
τα κενά. 
 
 
 
 



Σ΄αυτή την προσπάθεια η χρησιμότητα του προγράμματος για την κινητικότητα των μηχανικών 
είναι προφανής. Χρειαζόμαστε την εμπειρία και των συναδέλφων της Ευρώπης και των φορέων 
τους. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία τους όχι μόνο για τα παραπάνω ζητήματα αλλά για όλη την 
επαγγελματική μας δραστηριότητα. Καισυνεργασία εκ του μακρόθεν δεν γίνεται. Αυτό το 
απέδειξε ακόμα μία φορά η σχετική απροθυμία και η καθυστέρηση των ξένων ενώσεων ή 
μεμονωμένων φορέων και συλλόγων μηχανικών, να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που 
αποστείλαμε. 
Για να αρθεί λοιπόν το εμπόδιο της απόστασης, στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος, μετά 
τη συγκέντρωση του πληροφοριακού υλικού, προβλέπεται η οργάνωση εκδηλώσεων σε άλλες 
χώρες με τη συνεργασία των τοπικών φορέων. 
Αυτό που προσδοκούμε είναι με την προσωπική επαφή, να αποκαταστήσουμε καλύτερες και 
αμεσότερες διόδους επικοινωνίας. Να είμαστε στον κατάλογο αποδεκτών τους και να είναι στον 
δικό μας. Να ρωτήσουμε για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και να τους μιλήσουμε για 
αντισεισμικές κατασκευές. Να δούμε πίσω από την αντιπαράθεση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, τη φιλοσοφία των άλλων Ευρωπαίων για την πιστοποίηση του τεχνικού 
επαγγέλματος. Να ανταλλάξουμε γνώση και εμπειρία για μεγάλα έργα, τεχνολογία αιχμής, 
προστασία περιβάλλοντος, βιομηχανική παραγωγή, για ανάπτυξη δηλαδή που · θέλοντας και 
μη · είμαστε αναγκασμένοι να την εκφράσουμε σε κοινούς όρους. 

Σ΄αυτό το στόχο χρειαστήκαμε και χρειαζόμαστε τη συνεργασία και την άμεση 
συμπαράσταση της FEANI, της οποίας ο Πρόεδρος ο κ. Αλεξόπουλος μας τιμά 
σήμερα με την παρουσία και τη συμμετοχή του. 
Φίλες και φίλοι 
Εμείς οι μηχανικοί είμαστε ένα σύνολο, με πολύ μεγάλες, ενίοτε αγεφύρωτες εσωτερικές 
διαφορές. Ένα ακόμα θέμα που, σαν ΤΕΕ έχουμε καθυστερήσει, αλλά πλέον είναι αδήριτη 
ανάγκη και να το ανοίξουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε 
μαζί, εργολάβοι δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μελετητές, πανεπιστημιακοί, μηχανικοί της 
παραγωγής, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι, ημιαπασχολούμενοι, άνεργοι. Κάθε υποομάδα 
έχει την κλίμακά της και βέβαια υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδικοτήτων. Ωστόσο 
έχουμε και κάποιες βασικές ομοιότητες. Ξεκινούν σε λανθάνουσα μορφή με την αρχική 
επιλογή που κάναμε στην εφηβεία μας. Παίρνουν σχήμα με τις σπουδές μας και εξελίσσονται 
στην επαγγελματική μας καθημερινότητα. Οι ομοιότητες αυτές συνοψίζονται στο ότι κάθε 
πρόβλημα έχει αν όχι τη λύση του, τη βέλτιστη αντιμετώπισή του. Μπορεί να μην τη 
γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε που και πως θα ψάξουμε να τη βρούμε και να την εφαρμόσουμε. 
Επίσης έχουμε έναν φορέα. Δεν είναι υπενθύμιση αφού όλοι οι παρευρισκόμενοι είμαστε πολύ 
κοντά στο ΤΕΕ. Κατά καιρούς οι αδυναμίες του μας εξοργίζουν και δεν συμφωνούμε με τις 
θέσεις του. Αλλά αυτά είναι τα ελαττώματα ενός ζωντανού οργανισμού. Και το 
ΤΕΕ είναι ζωντανός οργανισμός. Έχει συμπυκνωμένη την ιδιότητα των μελών του να ψάχνουν 
το καλύτερο αποτέλεσμα και την ανεξαρτησία να το διατυπώνει. 
Αυτά είναι τα εργαλεία μας, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε και θα αναπτύξουμε . 
Εκ μέρους της ΔΕ σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Θα έχουμε, όπως είπα στην 
αρχή, πολλές ευκαιρίες να ξαναβρεθούμε σε μαζικές εκδηλώσεις. Να συνεργαστούμε στις 
Μόνιμες Επιτροπές · έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση για τη στελέχωσή τους · στις Ομάδες 
Εργασίας και στις ανοιχτές συνεδριάσεις των οργάνων του Τμήματος. 

 


