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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

Οη κεραληθνί επηρεηξνύλ 

Σν «ηέινο επνρήο» γηα ηελ παξαδνζηαθή εθδνρή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ 
ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ ζηα επόκελα ρξόληα, ζεκαηνδόηεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε: ε 
ζπλερήο θαη απμαλόκελε αλεξγία ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ, ε αδπλακία θαηαβνιήο ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπο θαη ε θαηάξξεπζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
επηηάζζνπλ πιένλ ζηξνθή ζε κηα λέα αληίιεςε, όπνπ ε αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη βαζηθό δεηνύκελν. 

Σα θνλδύιηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014-2020 εθηηκάηαη όηη κπνξνύλ 
λα ππνζηεξίμνπλ ηε κεηάβαζε ησλ κεραληθώλ ζηε λέα επνρή, κε βειηίσζε ησλ 
δεηθηώλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη απαζρνιεζηκόηεηαο, αλ θαη πξνθεηκέλνπ απηό λα 
γίλεη πξάμε επηβάιιεηαη λα δηαζθαιηζηνύλ κηα ζεηξά από πξνϋπνζέζεηο, όπσο: ε 
εμαζθάιηζε από ηελ πνιηηεία ηωλ αλαγθαίωλ ζπλζεθώλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ 
ζεζκηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ξόινπ ηνπ ΤΔΔ ζε 
νξγαλωηηθό θαη επηρεηξεζηαθό επίπεδν ζηε δηαζθάιηζε γλώζεο θαη ηελ 
αλάδεημε ηεο αληαγωληζηηθήο ζέζεο ηνπ κεραληθνύ, ε αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 
ηνπ ηξηπινύ έιηθα (παλεπηζηήκηα-εξεπλεηηθά θέληξα-επηρεηξήζεηο) θαη ε 
ελζωκάηωζε ηεο δηάζηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 
θαηλνηνκηθόηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηωλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ. 

Σα παξαπάλσ επηζήκαλαλ νη κεραληθνί Νηθόιανο Εαραξήο θαη Ηωάλλεο 
Τζηηζόπνπινο, παξνπζηάδνληαο -ζε εθδήισζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ- ηα ζπκπεξάζκαηα 
νκάδαο εξγαζίαο, πνπ ζπγθξόηεζε ην Σκήκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο 
δπλαηόηεηεο δηεύξπλζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ κεραληθνύ γηα ηελ 
πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο, κέζσ ηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ πόξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014-2020. Ζ κειέηε 
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ¨Νένη επηζηήκνλεο: Απαζρόιεζε 
θαη Τνπηθή Αλάπηπμε¨, πνπ πινπνηείηαη από ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν ¨ΔΠΗΘΔΖ¨, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ.  

Απεπζύλνληαο ραηξεηηζκό ζηελ εθδήισζε, κε ηίηιν «Οη κεραληθνί επηρεηξνύλ», ν 
πξόεδξνο ηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, Πάξηο Μπίιιηαο, εμέθξαζε ηελ 
ειπίδα νη παξνπζηάζεηο πνπ έγηλαλ λ΄ απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία λα 
πξνζπαζήζνπλ λα θαηλνηνκήζνπλ νη κεραληθνί. «Δπζηπρώο, ην θιαζηθό επάγγεικα 
ηνπ κεραληθνύ γηα ηα επόκελα ρξόληα έρεη πεζάλεη. Είλαη κία επθαηξία, νη λένη 
ζπλάδειθνη, κέζα από ηε θξίζε, λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ, λα θάλνπλ 
θάηη πην παξαγωγηθό, ηόζν γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο όζν θαη γηα ηε παηξίδα. Εκείο, ωο 
ΤΕΕ, πξνζπαζνύκε κέζα από εθδειώζεηο, εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα λα βνεζήζνπκε ζε 
απηέο ηηο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ ώζηε λα βξνπλ δηεμόδνπο», είπε θαη πξναλήγγεηιε 
λέεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ην επόκελν εμάκελν. 

  

Ζιηαθόο ηνίρνο κάδαο από ...κάξκαξν  

ην πξώην κέξνο ηεο εθδήισζεο πξνήδξεπζαλ ν γεληθόο γξακκαηέαο ηεο ΓΔ ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ  ʼλζηκνο Ακαλαηίδεο θαη ην κέινο ηεο ΓΔ θαη ζύλδεζκνο ηεο κε ηε 
Μόληκε Δπηηξνπή Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηάλλεο Γαξδακαλέιεο. 

H πξώηε εηζήγεζε πνπ έγηλε από κεραληθό πνπ ηόικεζε λα θαηλνηνκήζεη θαη 
βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ από ηελ επηηπρία, ήηαλ από ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο 



καξκάξνπ Masmarbles, Αιέμαλδξν Σεκαδόπνπιν. «Απνθάζηζα λα ζπλερίζω ηελ 
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, ε νπνία ‘ θπηνδωνύζε’ . Ήηαλ κία 
δύζθνιε απόθαζε θαη ζηελ νπζία μεθηλνύζα από ην κείνλ, νύηε θαλ από ην κεδέλ, 
όπωο άιινη πνπ ζηήλνπλ κία επηρείξεζε από ηελ αξρή. Επέιεμα λα ξηζθάξω θαη λα 
επελδύζω ζηε θαηλνηνκία», είπε  θαη παξνπζίαζε ηνλ ειηαθό ηνίρν κάδαο από 
κάξκαξν, ην νπνίν θαηαζθεπάδεη ε εηαηξία ηνπ. Ζ θαηλνηνκία έγθεηηαη γηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηεί, δειαδή ην κάξκαξν θαη ην λεξό. «Ο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο 
είλαη έλα ζύζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ ηνίρν ρωξίο ζεξκνκόλωζε κε λόηην 
πξνζαλαηνιηζκό, θαηαζθεπαζκέλν από πιηθά κεγάιεο ζεξκνρωξεηηθόηεηαο δειαδή 
κάξκαξν θαη λεξό, πνπ ιεηηνπξγεί ωο απνζήθε θαη δηαλνκέαο ηεο ζεξκόηεηαο, θαη 
έλαλ παινπίλαθα (ζηνηρείν ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ) ηνπνζεηεκέλν ζε απόζηαζε 
δώδεθα εθαηνζηώλ πξνο ηελ εμωηεξηθή ηνπ πιεπξά, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε δέζκεπζε 
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηε δεκηνπξγία ζεξκνθεπίνπ», είπε, δηεπθξηλίδνληαο όηη 
ζε έλα θαιά κνλσκέλν ζπίηη δειαδή κπνξεί λα επηηεπρζεί απηνλνκία ζέξκαλζεο αλ 
γηα θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν θάηνςεο ζηεζνύλ 0,30 Μ² ηνίρνπ ρσξίο ιεηηνπξγηθό 
θόζηνο θαη θόζηνο ζπληήξεζεο. 

Σν θόζηνο ηνπ ηνίρνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ 400 επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν. Σν 
εηήζην θόζηνο ζέξκαλζεο γηα έλα ζπίηη 100 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ κε θπζηθό αέξην 
θαη πεηξέιαην αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη ζηα 1.200 επξώ θαη 1.500 επξώ. «Αλ ινηπόλ 
θαηαζθεπάζνπκε ζεξκηθό ηνίρν επηθάλεηαο νθηώ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζα θνζηίζεη 
3.200 επξώ θαη ζα έρνπκε κηα κείσζε ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαλαιώλνπκε εηήζηα γηα 
ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 25%. Ο ηνίρνο ζα απνζβέζεη ζε έμη κε επηά ρξόληα θαη κεηά 
ζα εμνηθνλνκνύληαη ελέξγεηα θαη ρξήκαηα», θαηέιεμε. 

Entranet: Μηα ...παξάμελε ηζηνξία 

Με αθεηεξία ηε Θεζζαινλίθε, ε εηαηξεία ENTRANET, ηελ νπνία εθπξνζώπεζε ζηελ 
εθδήισζε ν κεραληθόο-επηρεηξεκαηίαο Λεπηέξεο Παπαγεωξγίνπ, επηβηβάζηεθε ζην 
...αζαλζέξ πνπ ηελ έθεξε πξν ησλ ππιώλ ηεο παξάιιειεο αγνξάο ηεο Νέαο Τόξθεο 
(ηελ επόκελε εβδνκάδα θαηαηίζεηαη ε αίηεζε εηζαγωγήο ηεο). Βέβαηα, γηα λα 
θηάζεη ε εηαηξεία ζε απηό ην ζεκείν, νη άλζξσπνη πνπ ηελ ¨ηξέρνπλ¨ ρξεηάζηεθε λα 
πεξάζνπλ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα  κέζα ζε ...αεξνπιάλα, ώζηε λα πξνζεγγίζνπλ 
ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο θαη ησλ ΖΠΑ. Τν πξνϊόλ ηνπο 
ήηαλ βέβαηα δειεαζηηθό: ην talk2lift, ην πξώην ζύζηεκα θωλεηηθνύ ειέγρνπ 
αλειθπζηήξα, πνπ επηηξέπεη ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλε όξαζε ή πνπ 
θηλνύληαη κε αλαπεξηθό ακαμίδην, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αζαλζέξ κε 
εληειώο θαηλνύξγην ηξόπν. Αξθεί λα πξνθέξνπλ πνύ πεγαίλνπλ (πρ, ιέγνληαο ην 
όλνκα ηνπ γηαηξνύ ηνπο), ώζηε ν αλειθπζηήξαο λα ηνύο κεηαθηλήζεη άκεζα ζηνλ 
ζσζηό όξνθν, αθόκε θαη αλ δελ ηνλ γλσξίδνπλ! 

Σην επόκελν δίκελν ζα βγεη ζηελ αγνξά ην ζύζηεκα γηα έμππλα ζπίηηα 
Housemate, κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ειέγμεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 
θαηνηθίαο ηνπ αιιά αθόκε θαη λα δεηήζεη λα αθνύζεη ηα ηειεπηαία λέα από 
εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο, ελώ ην επόκελν βήκα ζα είλαη ην Housemate +, 
πνπ ζα θαηαγξάθεη βηνκεηξηθέο παξακέηξνπο ηωλ θαηνίθωλ θαη ζα κπνξεί 
αθόκε θαη λα θαιέζεη βνήζεηα, αλ δηαπηζηώζεη όηη θάπνηνο από απηνύο δελ 
αηζζάλεηαη θαιά ή έρεη πέζεη ζην πάησκα! 

Παξάιιεια, ζε πεξίπνπ 2,5 ρξόληα εθηηκάηαη όηη ζα είλαη έηνηκν λα βγεη ζηελ 
αγνξά ην my cane, έλα κπαζηνύλη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ηθαλό λα 
...ζπλδηαιέγεηαη. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ν ρξήζηεο αλαδεηά θαξκαθείν, ζα κπνξεί 
λα ιέεη «πήγαηλέ κε ζην θαξκαθείν!» θαη ην κπαζηνύλη ζα ηνλ θαζνδεγεί ζην 
πιεζηέζηεξν! Πάλησο, ε ππαξμε κηαο θαηλνηόκνπ ηδέαο δελ αξθεί γηα λα ηνπνζεηήζεη 
έλαλ κεραληθό ζην ¨πάλζενλ¨ ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ. 

«Πξέπεη λα βξίζθεζαη ζην ζωζηό ζεκείν ηε ζωζηή ζηηγκή. Αλ βξίζθεζαη ζην ζωζηό 
ζεκείν ηε ιαλζαζκέλε ζηηγκή, ην όιν  πξάγκα δελ ιεηηνπξγεί» είπε ραξαθηεξηζηηθά ν 



θ.Παπαγεσξγίνπ θαη πξόζζεζε όηη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη 
κηα ζεηξά από ζεκαληηθά πξνζθόκκαηα, όπσο είλαη: ε έιιεηςε ρξεκαηνδόηεζεο, ην 
απαξραησκέλν ζύζηεκα θαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Σπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

ύκθσλα κε ηνπο θπξίνπο Εαραξή θαη Σζηηζόπνπιν, πνπ παξνπζίαζαλ ην πόλεκα 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη αηηήζεηο 
γηα ζπληαμηνδόηεζε κεραληθώλ απμάλνληαη ιόγω ηεο θξίζε, όπωο θη εθείλεο 
πνπ αθνξνύλ ζε δηαθνπή δξαζηεξηόηεηαο ιόγω κεηάβαζεο ζην εμωηεξηθό ή 
παύζεο ηωλ εξγαζηώλ, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε ζηξνθή ζε λένπο θιάδνπο 
είλαη βαζηθό δεηνύκελν. 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ¨δείρλνπλ¨ αθόκε ε ζπλερήο πηώζε ηεο νηθνδνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο από ην 2010 κέρξη ζήκεξα (πνπ ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο έρεη 
επηπρώο πεξηνξηζηεί ζην 10% από 15-20%),  ε βαζεηά θξίζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ 
αιιά θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ κεγάισλ νδηθώλ έξγσλ ιόγσ 
πξνβιεκάησλ κε ηελ ΔΔ αιιά θαη ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ην ηξαπεδηθό 
ζύζηεκα. 

«ʼγθάζη» γηα ηνλ θιάδν απνηειεί αθόκε ε αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ κεραληθώλ 
ηόζν από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα (αθόκε θαη από ηελ ‘ ηξάπεδα ησλ κεραληθώλ’ , ηελ 
Σξάπεδα Αηηηθήο) κε νξζή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013, όζν θαη από πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ΔΠΑ, 
πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ (π.ρ. Δμσζηξέθεηα, Δλίζρπζε κέζσ ΠΔΠ/ΔΠΑ 2007-
2013). 

Τνκείο κε πξννπηηθή  

ύκθσλα κε ηνπο δύν νκηιεηέο, ηα λέα επαγγέικαηα αιιά θαη λένη ηνκείο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο νπνίεο ήδε αλαπηύζζνπλ θαη κπνξνύλ λα 
αλαπηύμνπλ  θαηλνηνκηθή δξαζηεξηόηεηα νη κεραληθνί όπσο είλαη κεηαμύ άιισλ: ε 
παξαγσγή ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο, ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα, 
ε ζύγρξνλε αγξνηηθή παξαγσγή, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθή βηνκεραληθή παξαγσγή, 
ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε πξάζηλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη νη λέεο κέζνδνη παξαγσγήο θαη θαηαζθεπήο θηεξίσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ 
επίηεπμε πςεινύ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο θαη πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο (π.ρ. 
βηνθιηκαηηθά θηήξηα, θαηαζθεπή έμππλσλ ελεξγεηαθώλ ζπηηηώλ). 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην πξόγξακκα ηεο Νέαο 
Καηλνηνκηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο όπνπ πνζνζηό 20% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 
ηδηνθηεζίαο κεραληθώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δεηήκαηα 
ηερλνινγίαο/πιεξνθνξηθήο, έξεπλαο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγώλ ζηνπο ηνκείο πγείαο, 
κεηαθνξώλ θαη πιηθώλ (ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, επεμεξγαζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία).  

Ζ νκάδα πξνηείλεη δε, ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δξάζεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ρξεκαηνδνηεζνύλ θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ώζηε λα δώζνπλ ¨ζάξθα θαη 
νζηά¨ ζηελ επσθειή ηόζν γηα ηνλ θιάδν, όζν θαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή 
νηθνλνκία αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ κεραληθώλ.  

Σηξνγγπιό ηξαπέδη 

Ζ εθδήισζε νινθιεξώζεθε κε ζηξνγγπιό ηξαπέδη θαη ζπδήηεζε, πνπ δηεύζπλε ην 
κέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ Γεκήηξεο Μήηξνπ, αλαθνξηθά κε ηα ζεκεξηλά 
δεδνκέλα αιιά θαη ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ. Ο θ. Μήηξνπ κίιεζε 
γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ζηόρν ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ κεραληθώλ θαη ηε δηεύξπλζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπο 
αληηθεηκέλνπ θαη απάληεζε ζε εξσηήζεηο γηα ηε δξάζε ηνπ ΣΔΔ. Ο εθπξόζσπνο ηνπ 



πιιόγνπ Μειεηεηώλ, Γεξάζηκνο Κακπίηζεο, ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηε παξνπζίαζε 
ηεο κειέηεο γηα ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ, ραξαθηεξίδνληάο ην «ζεκαληηθό 
εξγαιείν». Ο πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, Βαζίιεο Γξεγνξηάδεο 
ηόληζε όηη ε επόκελε γεληά ησλ κεραληθώλ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εηδηθόηεηα θαη ηελ 
εμεηδίθεπζε. Κάιεζε ηνπο κεραληθνύο λα κάζνπλ θάηη πάξα πνιύ θαιά, θαζώο απηό 
κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη κηθξόηεξν πειαηνιόγην, αιιά θαη ιηγόηεξν αληαγσληζκό. 
«Κξαηήζηε κία επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα. Δελ κπνξεί νη κεραληθνί λα 
αληαγωλίδνληαη γηα ηελ ηηκή θαη όρη γηα ηελ πνηόηεηα ελόο έξγνπ», θαηέιεμε.  

O εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Αγξνλόκσλ –  Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ, Λεπηέξεο 
Καξαγθηόδεο, είπε πσο αλ ην ΣΔΔ θαηαθέξεη λα γίλεη ελδηάκεζνο δηαρεηξηζηηθόο 
θνξέαο ηόηε ζα ζπγθεληξώζεη γύξσ ηνπ πνιινύο κεραληθνύο. Από ηε πιεπξά ηνπ o 
εθπξόζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Δξγνιεπηώλ Φώηεο Κνπβνπθιηώηεο ππνγξάκκηζε 
όηη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ απαηηεί ζπλερή γλώζε. Σέινο, ν γγ ηνπ πιιόγνπ 
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Θεζζαινλίθεο, Γηάλλεο Γεκνγηάλλεο, πξόηεηλε νη κεραληθνί 
λα ζέζνπλ δηθνύο ηνπο θαλόλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπλ ην επάγγεικα ηνπο 
θαη λα ζπζπεηξσζνύλ γύξσ από ην ΣΔΔ, ην νπνίν ζα ζέζνπλ ζε λέεο βάζεηο.   

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 

 


