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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4 Απριλίου 2012 

 
Όπγιο ποςζθεηολογίαρ και παλαιοκομμαηιζμού ζηοςρ 
διαδπόμοςρ ηηρ Βοςλήρ παπέζςπε αναπηςξιακή πύθμιζη, για ηην 
πιζηοποίηζη ηων ηεσνικών επαγγελμάηων  

 

ηε κπζηθήο αμίαο ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε ζέκα 
«Ρςθμίζειρ Ηλεκηπονικών Επικοινωνιών, Μεηαθοπών, Δημόζιων 

Έπγων και άλλερ διαηάξειρ» ην βξάδπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2012, 
παξαθνινπζήζακε, γηα κηα αθόκε θνξά, έλα όξγην ξνπζθεηνινγίαο, 
ςεθνζεξίαο, παιαηνθνκκαηηζκνύ, ιάζπεο θαη παξαπιάλεζεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ειιεληθνύ Λανύ. Μηα ληξνπή γηα ηε δεκνθξαηία, 
ην θνηλνβνύιην θαη ηνλ πνιηηηθό θόζκν.  

πγθεθξηκέλα, ζην ρέδην Νόκνπ ηνπ ΤΠΤΜΔΓΗ ππήξραλ άξζξα πνπ 
αθνξνύζαλ έλα από ηα «κεγαιύηεξα ζέκαηα» ηεο αλάπηπμεο ηεο 
ρώξαο: ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηαμί θαη ησλ βπηηνθόξσλ. 

Δπίζεο, ππήξραλ ξπζκίζεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, γηα ην 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ), γηα ηα Γεκόζηα Έξγα θαη ηα 
ζπλήζε άξζξα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, ζε ζρέδηα Νόκνπ άιισλ 
Τπνπξγείσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ην άλνηγκα ησλ επαγγεικάησλ έγηλε θπξίσο, γηα λα 
κελ πνύκε κόλν, γηα ηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα θαη θπξίσο γηα 
Μεραληθνύο θαη Γηθεγόξνπο. 

Δίλαη, επίζεο, γλσζηό ζε όινπο θαη αθνύζηεθε από όια ηα θόκκαηα όηη 
δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπλερείο ξνπζθεηνινγηθέο ηξνπνινγίεο. 

Απηό πνπ, όκσο, αθνινύζεζε είλαη αθξηβώο ην αληίζεην. Απνζύξζεθαλ 
δηαηάμεηο κεηά από «ζπγθινληζηηθέο» παξεκβάζεηο, παιηλσδίεο θαη ηελ 
λένπ ηύπνπ δηαβνύιεπζε ησλ δηαδξόκσλ, ελώ ςεθίζηεθαλ 
ηξνπνινγίεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 

ην θαηαηεζέλ ρέδην Νόκνπ, κία από ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύζαλ ην 
ΣΔΔ ήηαλ ε πξόβιεςε γηα ίδξπζε θνξέα πηζηνπνίεζεο ηερληθώλ 
επαγγεικάησλ, θαη’εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 3982/2011, γηα ηελ 
απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη 
κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011. 

Σν ΣΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνλ Νόκν αιιά θαη, γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ 
αξκόδησλ θνξέσλ, αληί λα δηαπηζηεύζεη ην αληίζηνηρν Σκήκα Μεηξώνπ 
Μειώλ ΣΔΔ ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ, πξόηεηλε ζηνλ ηόηε Τπνπξγό, θ. 
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Ρέππα, δηάηαμε Νόκνπ γηα ίδξπζε θνξέα ηνπ ΣΔΔ πνπ ζα δηαζθάιηδε 
ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ θαη επαγγεικαηηθώλ 
θνξέσλ γηα ηελ ίδξπζε ελόο θνξέα πηζηνπνίεζεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα 
γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα πνπ άπηνληαη ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ από 
ηελ ΚΔΝΔ, έγηλε αλαζρεκαηηζκόο. 

Καηέιεμε ζήκεξα κέξνο ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαη καδί θαη ε δηάηαμε πνπ 
αθνξνύζε ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο ηερληθώλ επαγγεικάησλ ηνπ ΣΔΔ 
πξνο ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα. 

Γηα ηε δηάηαμε ππήξμαλ αληηδξάζεηο από δύν νκάδεο: 

Απηήο πνπ εθθξάζηεθε από ηνλ Βνπιεπηή Υίνπ ηεο ΝΓ, θ. 
Μνπζνπξνύιε, πνπ ππεξαζπίζηεθε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδησηηθώλ 
εηαηξεηώλ πηζηνπνίεζεο θαη αλαξσηηόηαλ γηα ην ηη είλαη ΣΔΔ, πνηνο ν 

ξόινο ηνπ, γηαηί λα έρεη ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα.  

Σεο δεύηεξεο γλσζηήο πιένλ θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηεο ΔΔΣΔΜ, κε 
αξρεγό ηνλ θ. Καθιακάλε θαη πλαγσληζηέο ηνπο θθ. Πξσηόπαπα 
(Βνπιεπηή ΠΑΟΚ, Β’ Αζελώλ) θαη Παπαδόπνπιν (Βνπιεπηή ΝΓ 
Κνδάλεο θαη η. κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΔΣΔΜ). 

Βέβαηα ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011 ηνλ Νόκν 3982, πνπ όξηδε όηη θαη δεκόζηνη 
θνξείο κπνξνύλ λα έρνπλ δξαζηεξηόηεηεο πηζηνπνίεζεο, ηνλ ςήθηζαλ 
θαη ν θ. Μνπζνπξνύιεο θαη ν θ. Καθιακάλεο θαη ν θ. Πξσηόπαπαο θαη 
ν θ. Παπαδόπνπινο. Αιιά ηόηε δελ ππήξρε ζύληνκα εθινγηθή 
αλακέηξεζε. 

Βεβαίσο ε λένπ ηύπνπ δηαβνύιεπζε ησλ δηαδξόκσλ λίθεζε. Ο 
Τπνπξγόο, θ. Βνξίδεο, ππεξαζπίζηεθε ην ΣΔΔ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ, 
αιιά απέζπξε ηα άξζξα ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ θ. 
Γεξνπιάλν, πνπ σο ππνζηεξηθηήο ηνπ ζεζκνύ ηεο παιηάο 
δηαβνύιεπζεο, πηνζέηεζε θαη ηελ λένπ ηύπνπ θαη έθαλε απνδεθηέο ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θ. Καθιακάλε: Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο 
«Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο» λα ζπκπιεξώλεηαη θαη ε θξάζε «ή 
απόθνηηνο ΣΔΗ», παξά ηηο ζπλερείο επαλεηιεκκέλεο ελεκεξώζεηο καο 
γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηελ 
αληηζπληαγκαηηθόηεηά ηνπο. 

Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ νη ύβξεηο ελαληίνλ ηνπ ΣΔΔ θαη ε 
παξαπάλσ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα δξα ζπλεπηθνπξνύκελε θαη από 
άιια εθιεθηά κέιε ηεο «επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο», από όια ηα 
θόκκαηα ηεο Βνπιήο. 

Γελ είλαη, επίζεο, ε πξώηε θνξά πνπ ε δηνίθεζε ηνπ Σερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δέρεηαη επηζέζεηο από ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
θαη θπξίσο από ηνλ θ. Καθιακάλε.  Απηήλ ηε θνξά κάζακε όηη ε 
δηνίθεζε ηνπ ΣΔΔ εθπξνζσπεί ηνπο κεγαινεξγνιάβνπο θαη είλαη 
θαηάδηθε από ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ. 
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Ση καο ιέηε θ. Καθιακάλε; Μήπσο γλσξίδεηε ην ηξνκεξό έξγν ηεο 
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ: ην κόλν θαξηέι πνπ έρεη απνθαιύςεη ζηε 
ρώξα είλαη ην ΣΔΔ!!!!!!!! Κη απηό παξεκπηπηόλησο. Έπεηηα από 
θαηαγγειίεο ησλ θίισλ ζαο θαη ππνζηεξηθηώλ ζαο ηεο ΔΔΣΔΜ, γηα 
άιιν ζέκα.  

Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ξίρλεηε ιάζπε ζην ΣΔΔ θαη ηε δηνίθεζε 
ηνπ.  Δίπαηε ςέκαηα ζην Κνηλνβνύιην, όηη όπνηνο δελ δίλεη ηηκή πνπ 
απνδέρεηαη ην ΣΔΔ ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ησλ απζαηξέησλ ηνλ πεηά 
εθηόο.  Λάζπε θαη ςέκαηα.  

Δίπαηε επίζεο, θ. Καθιακάλε, όηη εθπξνζσπνύκε ηνπο 
κεγαινεξγνιάβνπο.  Δπεηδή πξνζπνηείζηε όηη δελ καο γλσξίδεηε, ζαο 
δίλνπκε ζύληνκν βηνγξαθηθό γηα ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Υξήζην πίξηδε: 

Ο Υξήζηνο πίξηδεο γελλήζεθε ην 1969 ζηελ Αζήλα θαη εμ ‘απηνύ ηνπ 
γεγνλόηνο δελ ππήξμε Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Κνηλσληθώλ Yπεξεζηώλ ην 1964, νύηε ζπλνκηιεηήο. 

Σν 1974, ζε ειηθία 5 εηώλ δελ εμειέγε Βνπιεπηήο.  Σν ίδην ζπλέβε ζηηο 
εθινγέο ηνπ 1977, ζε ειηθία 8 εηώλ. 

Σν 1981, παξόηη καζεηήο ηεο η’ ηάμεο ηνπ 124 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ, ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δελ νξίζηεθε Τπνπξγόο 
Δξγαζίαο. 

Από ην 1982 έσο ην 1986 ππήξμε καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 
Λπθείνπ  Ακπεινθήπσλ, δελ νξίζηεθε Τπνπξγόο Παηδείαο, αλ θαη ιόγσ 
ηεο έιιεηςεο ζρνιηθώλ θηεξίσλ ήηαλ κόληκα απνγεπκαηηλόο.  

Από ην 1986 έσο ην 1987, πξσηνεηήο θνηηεηήο, ζην Σκήκα 
Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 
δελ νξίζηεθε Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο. 

Από ην 1987 έσο ην 1988, δεπηεξνεηήο θνηηεηήο, δελ νξίζηεθε 
Τπνπξγόο Πξνεδξίαο. 

Από ην 1988 έσο ην 1989, ηξηηνεηήο θνηηεηήο, δελ νξίζηεθε Τπνπξγόο 
Τγείαο. 

Σν 1990 ήηαλ ηεηαξηνεηήο θνηηεηήο θαη δελ νξίζηεθε Τπνπξγόο 
Δξγαζίαο ζηελ Κπβέξλεζε Ενιώηα. 

Σν 1993 παξνπζηάζζεθε γηα ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία θαη δελ 
εθιέρζεθε βνπιεπηήο, νύηε  Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο έσο ην 2004 θαη δελ 
κπόξεζε λα δηνξίζεη θαλέλα ζην Κνηλνβνύιην. 

Δπίζεο, ζε όιεο ηηο ελδηάκεζεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο σο ζήκεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 1997, ην 2000, ην 2004, ην 2007 θαη ην 2009 δελ 
εθιέρζεθε βνπιεπηήο. 
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Σν 1997 εθιέρζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, ην 
2010 εθιέρζεθε Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη 
έρεη δύν παηδηά 5 θαη 8 ρξνλώλ.  

Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηόο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, ζπκπεξαίλνπκε κε αζθάιεηα όηη: 

 Γηα ηελ θαηάληηα ηεο ρώξαο 

 Γηα ηελ αλεξγία ησλ Διιήλσλ 

 Γηα ηελ θξίζε ζηελ εθπαίδεπζε 

 Γηα ηελ αζιηόηεηα ζηε δσή καο 

 Γηα ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηα ξνπζθέηηα 

 Γηα ην ειιηπέο ζύζηεκα πγείαο 

 Γηα ηνλ μεπεζκό ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Γηα ηελ θαθή δηαρείξηζε 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κεγαινεξγνιάβσλ  

επζύλεηαη ν Πξόεδξνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Υξήζηνο 
πίξηδεο, θαη ε ζπληερλία ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ. 

Απηνί πξέπεη λα ηηκσξεζνύλ, ώζηε νη λέεο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο, κε 
κπξνζηάξε ηνλ Απόζηνιν Καθιακάλε, ζπλεπηθνπξνύκελν από ηνπο 
γλσζηνύο θνηλνβνπιεπηηθνύο αζηέξεο, λα καο βγάινπλ από ην ηέικα 
θαη ηελ θξίζε… 

Σέινο, δειώλνπκε ζηνλ θ. Καθιακάλε, ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνύο ηνπ 
θίινπο θαη ζηα θόκκαηα πνπ θαιύπηνπλ απηή ηελ αληηδεκνθξαηηθή 
πξαθηηθή: 

Θα έρνπκε ζπλέρεηα, ελάληηα ζηελ ηζνπέδσζε ησλ επηζηεκόλσλ, 
ελάληηα ζηνλ ιατθηζκό θαη ην ςέκα, ελάληηα ζηηο ξνπζθεηνινγηθέο θαη 
αληηζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηξνπνινγίεο. 

Θα έρνπκε ζπλέρεηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα όζα 
ζπκβαίλνπλ, ό,ηη πηέζεηο θαη αλ δερόκαζηε. 

Θα έρνπκε ζπλέρεηα ελάληηα ζηελ παξάδνζε ησλ ηερλεηώλ θαη ησλ 
επηζηεκόλσλ ηεο ρώξαο, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ρσξίο ειεγθηηθνύο 
κεραληζκνύο θαη κε αθαζόξηζην θόζηνο θαη πνηόηεηα πηζηνπνίεζεο γηα 
ηνπο επαγγεικαηίεο.  

Θα έρνπκε ζπλέρεηα, εθαξκόδνληαο ηνλ Νόκν, ρσξίο ίδξπζε θνξέα, 
αιιά από ηελ Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δεκόζηα αζθάιεηα, ζηεξηδόκελνη ζηνπο κάρηκνπο 
επαγγεικαηίεο θαη όρη ζηνπο εθινγηθνύο κεραληζκνύο θαη ζηα ηδησηηθά 
ζπκθέξνληα. 

 


