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ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΜ-ΜΔ    Αθήνα 20.2.2014 

ΘΕΜΑ:ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΕ. 

             ΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΗΣΥΜ-ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ. 

1.0 Γενικές Παρατηρήσεις 

Το  κείμενο  της  ΔΗΣΥΜ  εστιάζει  σε θέματα Κεντρικής Πολιτικής  Σκηνής, με τρόπο  

που εγκυμονεί κινδύνους  να μετατραπεί  το  ΤΕΕ  σε συνδικάτο διαμαρτυρίας, παρά 

τους  περί  του αντιθέτου ισχυρισμούς  των  συντακτών  του. Η  εστίαση  επί  

διαπιστώσεων  χωρίς  καμία  αναφορά  στις  αιτίες  τους, κρίνεται επομένως ως 

αποσπασματική και  ανεπαρκής. Επί  πλέον  το  κείμενο  δεν  επιχειρεί  να  συνθέσει  

απόψεις,  που  να οδηγούν  στη  συγκρότηση  των  οργάνων Διοίκησης  του ΤΕΕ  με  

βάση  τις  αρμοδιότητες  και  το  θεσμικό  του  ρόλο, αλλά  σκοπεύει  σε  όργανα  

Διοίκησης  με αντικυβερνητική   στάση, όταν  μάλιστα  δεν  έχουν  εξασφαλισθεί  

προς  τούτο  οι  απαραίτητες  συμμαχίες και  όταν  οι  κομματικής  προέλευσης  

παρατάξεις-συνιστώσες της ΔΗΣΥΜ, συμμετείχαν  ή συμμετέχουν  σε  Κυβερνητικές  

θέσεις. Επομένως   διατηρούμε    επιφυλάξεις  για  την  αξιοπιστία  του  κειμένου.  

Από  το  κείμενο  προκύπτει  ότι στο  άμεσο  διάστημα  δεν  απαιτείται  καμία  

αλλαγή  του  θεσμικού  πλαισίου  του  ΤΕΕ,  που  αφορά  τον  τρόπο  οργάνωσης  και 

λειτουργίας  του. Προκύπτουν  ως  εκ  τούτου, οι ακόλουθες  κύριες  αρνητικές  

συνέπειες, που  πρέπει  να  θεωρούνται  συνολικά : 

 Η  βαρύτητα  των  δράσεων  του  ΤΕΕ  στην  οικοδομή  και  στα  Δ.Ε  και  η  

υποβάθμιση  δράσεων  σχετικών  με  την  μεταποίηση, την  έρευνα  και  την  

καινοτομία. 

 Η  ομηρία  των  ειδικοτήτων  που αποτελούν  μειοψηφία  στους  κόλπους 

του  ΤΕΕ, αλλά  καλούνται  να  συμβάλλουν  αποφασιστικά  στην  παραγωγή  

και  στην  ανάπτυξη  προϊόντων  και  υπηρεσιών. 

 Η  απουσία  συνεργασίας  με  όλους  τους  παραγωγικούς  φορείς  και  οι  

επιλεκτικές  αποστάσεις  από  το «επιχειρείν». 

Προκαλεί    κατάπληξη  το  μέρος  του  κειμένου, που  αναφέρεται   στη  σύνταξη  

από  το  ΤΕΕ «Σχεδίου  για  την  Παραγωγική  Ανασυγκρότηση  της χώρας». Το  

κείμενο  αποδεικνύει  έλλειψη  ενημέρωσης, αλλά  κυρίως  έλλειψη υπευθυνότητας   

στην  αντιμετώπιση  μεγάλων  και  σοβαρών  θεμάτων  Κεντρικής Πολιτικής  Σκηνής. 

Η  κριτική   μας  στο  κεφάλαιο  του  κειμένου  με  τίτλο  «Κινηματικές  Δράσεις-

Θεσμικές Παρεμβάσεις», καλύπτεται  από  τις  προηγούμενες  παρατηρήσεις. 

Ειδικότερα  όμως  επισημαίνουμε: 

 Το  υφιστάμενο  θεσμικό  πλαίσιο  για την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  

μηχανικού  είναι  απαρχαιωμένο, ελλιπές, αναποτελεσματικό, ανασφαλές,  



2 
 

χαοτικό  και  χωρίς  ασφάλεια  δικαίου. Οι  διαπιστώσεις αυτές  προκύπτουν  

από  τη  μελέτη  του Καθηγητή  Νομικής  Δ. Αυγητίδη, που  εκπονήθηκε  κατ` 

εντολή  της  ΕΕ  και  από  τη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού  

επί  προωθούμενων  νομοθετικών  ρυθμίσεων  από  τα  Υπ.  ΠΕΚΑ  και  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οι  διαπιστώσεις  αυτές ,που    αποτελούν  κόλαφο  για  τις  

εκάστοτε  ηγεσίες  του  ΤΕΕ, όχι  μόνον  αποσιωπούνται  από  το  κείμενο  της  

ΔΗΣΥΜ, αλλά  και  καταγγέλλονται  από  τον  απερχόμενο  Πρόεδρο, που  

διεκδικεί  εκ  μέρους  της  νέα  θητεία  στην  Προεδρία  του  ΤΕΕ.  Οι  

καταγγελίες όμως  αυτές δηλώνουν  απλά  και  κατ` ελάχιστον,    αδυναμίες  

και ανεπάρκειες  όχι  μόνον  να  εκπροσωπηθούν  ισότιμα  από  το  ΤΕΕ, όλες  

οι  ειδικότητες  και  τα  μέλη  του, αλλά  και  να  δημιουργηθεί  ένα  

σύγχρονο  θεσμικό  πλαίσιο  άσκησης  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού, 

που  θα  εξυπηρετεί  την  ανάπτυξη  και  την  προστασία  του  δημοσίου  

συμφέροντος. 

 Οι  όποιες  θεσμικές  παρεμβάσεις  του  ΤΕΕ, πρέπει  να  εγκρίνονται  από  

την Αντιπροσωπεία,  εφόσον  δεν  προκύπτουν  από  τον  Προγραμματισμό  

Δράσης. Διαφορετικά  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  να  εκπροσωπείται  το  ΤΕΕ, 

από  τις  προσωπικές  απόψεις  του  Προέδρου  του. 

Οι  προτάσεις  του  κειμένου  για  τη  Λειτουργία-Διοίκηση  του  ΤΕΕ  και για  τις  

Υπηρεσίες  του  προς  την  Πολιτεία, κινούνται  σε  θετική  κατεύθυνση .Όμως  

επισημαίνουμε  τα  ακόλουθα: 

 Για  τη  λειτουργία  του  Προεδρείου  της  Δ.Ε  ως  οργάνου  απαιτείται  η  

συγκρότηση  του. Είναι  επομένως  απαραίτητη  η  συμπλήρωση  της  

πρότασης  με  συγκεκριμένη  στελέχωση, που  μπορεί  να  επιτευχθεί, ή  η  

διατύπωση  αρχών  στελέχωσης  στις  οποίες  θα  συμφωνήσει  η  

πλειοψηφία   των  μελών  της  Αντιπροσωπείας. 

 Δεν  συγκεκριμενοποιούνται ο  χρόνος  και  οι κατευθύνσεις   

αναθεώρησης  του  Κανονισμού  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας. Π.χ  Θα  

ακολουθούν  υποχρεωτικά  συζήτηση  και  αποφάσεις  επί  επερωτήσεων, 

ή  θα  συνεχισθεί  η  σημερινή  απαράδεκτη  κατάσταση; 

  Πως  θα  εξασφαλισθούν  η  παροχή  υπηρεσιών  του  ΤΕΕ  προς  την  

Πολιτεία  και  οι  αναμενόμενοι  πόροι,   αν  τυχόν  η  συγκρότηση  των  

οργάνων  του  γίνει  στη  βάση  αντικυβερνητικών  δράσεων; 

 Υπάρχουν  στοιχεία  και  δεδομένα, που εξυπηρετούν  τον  

προγραμματισμό  για  την  υλοποίηση  των  εγκεκριμένων  τεχνικών  

δελτίων  και  προγραμμάτων  και  τη  σύνταξη  σχετικών    

προϋπολογισμών; 

 Για  το  τρέχον έτος  ποιες  εγγυημένες  πιστώσεις  θα  κατευθυνθούν  στα 

Περιφερειακά Τμήματα  και  στους  Κλαδικούς  Συλλόγους;   
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2.0 Οι  θέσεις  μας 

Είναι  γνωστό  ότι  η  ΚΙΝΗΣΗ  μας  δίνει  βαρύτητα  στο  θεσμικό  ρόλο  του  ΤΕΕ, για  

την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού. Στη  διαπαραταξιακή  Ομάδα  

Εργασίας, που  έχει  συγκροτηθεί  για  το  θέμα , έχει  κατατεθεί  ολοκληρωμένη  

πρόταση  «Βασικών Κατευθύνσεων», για  ένα  σύγχρονο  πλαίσιο  άσκησης  του  

επαγγέλματος, που  αποτελεί  και  πρόταση  του  Κλάδου  των  ΧΜ, ο  οποίος  

εκπροσωπείται  στα  επαγγελματικά  θέματα  δια  του  εκπροσώπου  μας. 

Προτιθέμεθα  να  συζητήσουμε  οποιαδήποτε άλλη  ολοκληρωμένη  πρόταση. 

Αναγνωρίζουμε  συγχρόνως  την  ανάγκη  εξειδίκευσης  των  όποιων  Βασικών  

Κατευθύνσεων  θα  συμφωνηθούν. Οι  κατευθύνσεις  αυτές  και  ένα  εύλογο  

διάστημα  για  την  εξειδίκευση  τους,  πρέπει  να περιληφθούν  στο  νέο  

πρόγραμμα  δράσης  του  ΤΕΕ. Όμως  για  το    μεσοδιάστημα  προτείνουμε: 

 Ουδεμία  απόφαση  των  οργάνων  Διοίκησης  σε  θέματα  άσκησης  του  

επαγγέλματος  μπορεί  να  προωθείται, χωρίς  την  σύμφωνη  γνώμη  των  

ΕΕΕ, ή  χωρίς  συνοδεία  της  τυχόν  διαφορετικής  θέσης  τους. 

 Οι  ΕΕΕ  έχουν  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  να  προσδιορίζουν  τις  

δυνατότητες  πρόσβασης  σε  επαγγελματικές  δραστηριότητες  των  

ειδικοτήτων  που  εκπροσωπούν,  με  βάση  ακαδημαϊκά  προσόντα,  που  

προκύπτουν  από  γνωματεύσεις    αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων. 

 Για  τις  τρέχουσες  εξελίξεις  (Τροποποίηση  ν4663/30  και  ν3982/11), η  

απερχόμενη  Διοίκηση, οφείλει  να  προωθεί  στην  Κυβέρνηση  και  να  

δημοσιοποιεί  τις θέσεις  και  τις  προτάσεις  όλων  των Κλαδικών 

Συλλόγων,  που  εμπλέκονται.  

Οι  θέσεις  μας  για  τον  θεσμικό  ρόλο  του  ΤΕΕ  ως  συμβούλου  της  Πολιτείας  και  

οι  προτάσεις  μας  για  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση  των  μηχανικών  

βρίσκονται  στην  ιστοσελίδα  μας  και  θεωρούμε  ότι  είναι  συναινετικές  και  

συγκεκριμένες. Ελπίζουμε  να  έχουν  αναγνωσθεί  από  τις  παρατάξεις  και  

επιζητούμε  τον  αντίλογο .Δεδομένων  όμως  των  αποτελεσμάτων  των  εκλογών, 

αναγνωρίζουμε  την  ανάγκη  σύνθεσης  απόψεων  με  βάση  προτάσεις,  που  θα  

υποβληθούν  από  τις  παρατάξεις  που  πλειοψήφησαν  και  στην  κατεύθυνση  

αυτή  προτιθέμεθα  να  συμβάλλουμε. 

Σύμφωνα  με  τα  προηγούμενα  και  δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν  ακόμη  

συγκεκριμένες  και  πλειοψηφούσες  προτάσεις  για  την  συγκρότηση  των  οργάνων  

Διοίκησης  του  ΤΕΕ, παραθέτουμε  στη  συνέχεια  προς  διαβούλευση,  ορισμένες  

κατευθύνσεις  συγκρότησης, με την υπόθεση ότι θα συμφωνηθούν ένα πρόγραμμα 

και αρχές δράσης: 
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 Οι  θέσεις  του  Προέδρων  της  Αντιπροσωπείας  και  της  ΔΕ, να  καλυφθούν  

από  τις  δύο  πλειοψηφούσες  παρατάξεις. 

 Στο  Προεδρείο  της  ΔΕ  να  συμμετέχουν  δύο  μέλη  από  την  παράταξη   

από  την  οποία  θα  εκλεγεί  ο    Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  και  δύο  

μέλη  από τις  παρατάξεις, που  ακολουθούν  σε  ψήφους  και  επιθυμούν  να 

συμμετέχουν. 

 Στο  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  να συμμετέχει  ένα  μέλος  από  την  

παράταξη  από  την  οποία  θα  εκλεγεί  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ.     

 Στο  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  να  κληθούν  να  συμμετέχουν  δύο  

μέλη  από  τις  πλειοψηφούσες  παρατάξεις  που  αντιτίθενται  συνολικά  στο 

«μνημόνιο»,  με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών. Εφόσον  τούτο    

επιτευχθεί , η  τρίτη    θέση  στο  Προεδρείο  να  καλυφθεί  από   τον  συν. Αν. 

Πρωτονοτάριο  . Σε  περίπτωση  υπολειπόμενων  μιας  ή  περισσότερων  εκ  

των  τριών  θέσεων    κατά  τα  ανωτέρω,  οι  θέσεις  να καλυφθούν  από  

μέλος  της  παράταξης  του  Προέδρου  της  Αντιπροσωπείας, από  μέλος  της  

παράταξης  που  ακολουθεί  τις  δύο  πρώτες  σε  ψήφους  και  από μέλος 

,που θα προτείνουν οι  #ευάριθμες# παρατάξεις. 

 Τις  υπολειπόμενες  θέσεις  στη  Δ.Ε, εναπόκειται   στις  παρατάξεις  να  τις  

διεκδικήσουν  με  ή  χωρίς  συμμαχίες,  κατά  την  κρίση  τους. 

 Η  συμφωνία  στις  προηγούμενες κατευθύνσεις  ή  άλλες, που  μπορεί  να  

εξασφαλίσουν  την πλειοψηφία  των  συμβαλλομένων,  συνεπάγεται  την  

αποδοχή  της  εκλογής  των  δύο  υποψήφιων Προέδρων  του  ΤΕΕ,  όπως  θα  

αποφασίσει  το  σώμα  της  Αντιπροσωπείας, χωρίς   προαπαιτούμενα  και 

όπως  πιστεύουμε  με  βάση   κριτήρια    συμβατά  με  τα  αξιώματα. 

Δεδομένου ότι  οι  παρατάξεις  που  συμμετέχουν  στο  Διαπαραταξιακό , 

εκφράζουν  τη  βούληση  να  συγκροτηθούν  τα  όργανα  Διοίκησης  του  ΤΕΕ,  με  

όρους  διαφάνειας, αναμένουμε  από  τους  εκπροσώπους  τους  τη  δική  τους  

διατύπωση  κατευθύνσεων  συγκρότησης. 

Η  ΕΚΧΜ-ΜΔ  διεκδικεί  θέση  στη  ΔΕ  για  τον  εκπρόσωπό  της. Προφανώς  όχι  

λόγω  της  εκλογικής  της  δύναμης, αλλά  λόγω  της  εμπειρίας  της  στα  θέματα  

άσκησης  του  επαγγέλματος  και  της  ευρύτερης  απήχησης  των  θέσεων  και  

προτάσεων  της .Εναπόκειται  στους  συναδέλφους  των  άλλων  παρατάξεων  να  

εκτιμήσουν  και  να  υποστηρίξουν  ανοικτά  την  υποψηφιότητα  μας. 

Για  την  ΕΚΧΜ-ΜΔ 

      Κ. Κρεμαλής 


