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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  

Οργάνωση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 21/11/2013 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κ. Κρεμαλής – Εκπρόσωπος ΕΚΧΜ-ΜΔ 

 
 

Γενική Προσέγγιση: 

 

Είναι γνωστή η μετατόπιση της παραγωγής προς τις χώρες που 

διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους 

παραγωγής και της μεγάλης εσωτερικής αγοράς. 

Το γεγονός οδηγεί σε αναδιάταξη των παραγωγικών τομέων της 

ευρωπαϊκής οικονομίας προς την κατεύθυνση εξειδικευμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών με κινούσα δύναμη το τρίπτυχο εκπαίδευση 

– έρευνα – καινοτομία. Ακόμη όμως,  και χώρες με ισχυρή βιομηχανική 

παράδοση δεν έχουν βρει τη λύση, με όλες τις γνωστές δυσάρεστες 

συνέπειες στην κοινωνική συνοχή όπως την γνωρίσαμε μετά το 2ο  

Παγκόσμιο Πόλεμο. Εύκολες λύσεις όμως δεν υπάρχουν. Άλλωστε η ζωή 

του ανθρώπου είναι μια αέναη προσπάθεια για την εξεύρεση 

κατάλληλων λύσεων στα προβλήματα, που κάθε φορά αναφύονται.  
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Η χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση μετά 

το 1950. Με κύρια ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και ιδιαίτερα όσων 

κυβέρνησαν, δημιουργήθηκαν ένας διογκωμένος και 

αναποτελεσματικός Δημόσιος τομέας, ένας συντεχνιακός 

προστατευτισμός, ένα υπερβολικό χρέος, και συνθήκες άκριτης 

κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων. Απωλέσθηκε με τον τρόπο αυτό 

σημαντικό τμήμα της παραγωγικής μας βάσης και δεν δόθηκε η 

πρέπουσα σημασία στην έγκαιρη άρση των στρεβλώσεων, που σήμερα 

γίνονται όλο και περισσότερο εμφανείς.  

Βιώνουμε πράγματι  πολύ δύσκολη κατάσταση, που βέβαια δεν μπορεί 

να βελτιωθεί με άγονες αντιπαραθέσεις και λαϊκισμούς.  

Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελληνική κοινωνία ως σύνολο, επιθυμεί την 

συστράτευση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων για την 

εξυπηρέτηση στόχων όπως: 

• Επίτευξη της Ενωμένης Ευρώπης σύμφωνα με τους εμπνευστές της 

δηλαδή μιας Ευρώπης της αλληλεγγύης και της συνοχής.  

• Ταχεία και με όρους αειφορίας εκμετάλλευση των συγκριτικών μας 

πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.  

• Αποτελεσματική στρατηγική για την εφαρμογή του τρίπτυχου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.  

 

Το ΤΕΕ με κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία, μπορεί και πρέπει να 

συμβάλει στην υποστήριξη αυτών των στόχων. Οι Έλληνες μηχανικοί σε 

συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, την Ακαδημαϊκή κοινότητα 

και τα Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να δημιουργήσουν. Και είναι 

γνωστό ότι η δημιουργικότητα με αυτογνωσία, αποτελεί κινητήριο 

δύναμη στην αναπτυξιακή διαδικασία.   
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Αναγνωρίζουμε ότι η όξυνση των καθημερινών προβλημάτων λόγω της 

κρίσης και η απώλεια της εμπιστοσύνης προς τα Πολιτικά Κόμματα 

παρεμποδίζουν και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΤΕΕ. 

Είναι επόμενο ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορο στα 

προβλήματα αυτά. Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα παρεμβάσεων του, 

ιδιαίτερα στα θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας, αποτελεσματικής 

και δίκαιης φορολόγησης, καταδίκης των καταχραστών του Δημοσίου 

χρήματος, λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των 

αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας και τέλος λήψης μέτρων για τη 

βελτίωση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι παρεμβάσεις βέβαια 

πρέπει να θεμελιώνονται και να μη  προκύπτουν από κομματικές 

σκοπιμότητες. Πρέπει να συμβάλουν στη συνεργασία των 

δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, στη βάση των στόχων που 

προανέφερα.   

 

Άσκηση του Επαγγέλματος. Οργάνωση λειτουργία του ΤΕΕ.  

 

Και έρχομαι τώρα στα του Οίκου μας. 

Για εμάς η Άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και συνακόλουθα 

η Οργάνωση και Λειτουργία του ΤΕΕ είναι κεντρικά ζητήματα και τα 

έχουμε αναδείξει με τα δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα μας. Δυστυχώς 

απουσιάζουν αντίστοιχα δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες των άλλων 

παρατάξεων.  

Επικεντρώνουμε στα ζητήματα αυτά, γιατί το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, που έχει 

θεμελιωθεί και συντηρείται με την συναίνεση ή την ανοχή του ΤΕΕ, δεν 

αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις ειδικότητες μηχανικών. Η σημερινή 
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οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ θέτει τις ειδικότητες με ολιγάριθμη 

εκπροσώπηση, υπό την ομηρία των ειδικοτήτων που πλειοψηφούν. 

Ζητήματα όμως που σχετίζονται με την επιστήμη και τις επαγγελματικές 

ελευθερίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στη βάση πλειοψηφίας – 

μειοψηφίας. Επίσης η σημερινή οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ, δεν  

συμβάλει με επάρκεια σ’ όλες τις συνιστώσες της ανάπτυξης και 

ιδιαίτερα στη μεταποίηση, που όπως είναι γνωστό η ανάπτυξη της έχει  

πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

 

Πρέπει να είναι γνωστό σ’ όλες τις παρατάξεις ότι παραδόθηκε στο Υπ. 

Οικονομίας, Μελέτη του Καθηγητή Νομικής του Παν. της Θράκης κ. 

Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές Δραστηριότητες νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», που αναφέρεται στα επαγγέλματα 

αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών και μεταξύ αυτών και στα επαγγέλματα 

των βασικών ειδικοτήτων των διπλ. μηχανικών. 

Αναφορά στη μελέτη, που περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και 

προτάσεις υπήρξε σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euro2day.  

Η μελέτη δεν εμφανίστηκε ως κεραυνός εν αιθρία.  

Ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την παροχή Τεχνικής 

συνδρομής προς το Υπ. Οικονομίας, στα πλαίσια απαιτούμενων 

διαρθρωτικών αλλαγών σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου. 

Παράλληλα με την εκπόνηση της μελέτης υπήρξε αλλ/φία και διάλογος 

του Υπ. Υποδομών και του Υπ. Οικονομίας με τους Επιστημονικούς 

Συλλόγους, με θέμα την αξιολόγηση των κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων, με κριτήρια τη μη εισαγωγή διακρίσεων ή άνισης 

μεταχείρισης και την αιτιολόγηση τους ως προς τον σκοπό, που 

εξυπηρετούν. Για το σημαντικό αυτό θέμα είναι γνωστό ότι δεν υπήρξε 
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καμία επίσημη ενημέρωση του σώματος των μηχανικών από το ΤΕΕ, 

μολονότι ο ομιλών σε συνεργασία με τον επιμελητή της ΕΕΧΜ 

παρέδωσαν στα όργανα του ΤΕΕ σχετική μελέτη με πρόσθετη αφορμή 

τον απαράδεκτο ν3982/11, που δημιουργεί αρπακτικά και όχι κλειστά 

επαγγέλματα στο χώρο των διπλ. μηχανικών.  

Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Την ευθύνη επιτήρησης της λειτουργίας σ’ ένα μεταλλουργικό 

εργοστάσιο μπορεί να αναλαμβάνει με μοναδικό προσόν τον 

ακαδημαϊκό του τίτλο, ένας ΜΜ ή ΗΜ ή ΝΜ, όχι όμως ένας 

Μεταλλουργός Μηχανικός. Και βέβαια δεν έχουμε πρόβλημα με τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε δραστηριότητες μηχανικού των συναδέλφων 

των διαφόρων ειδικοτήτων.  

Το πρόβλημα μας εστιάζεται στις διακρίσεις, στην άνιση μεταχείριση, 

στην συναίνεση του ΤΕΕ στην προηγούμενη και άλλες χειρότερες 

ρυθμίσεις και στο γεγονός ότι παραμένουν στις θέσεις τους οι 

εισηγητές παρόμοιων ρυθμίσεων καθώς και οι αποδέκτες τους.  

 

 Σε μια συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε μια   

ελλιπή  αναφορά στα προηγούμενα θέματα, και στη συνέχεια 

παρέπεμψε τη διαχείρισή τους στους Επιστημονικούς Συλλόγους.  

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ιστοσελίδα Euro2day, η μελέτη 

Αυγητίδη αξιολογεί ως εξαιρετικά απηρχαιωμένο, εξαιρετικά 

αναποτελεσματικό και εξαιρετικά ανασφαλές το θεσμικό πλαίσιο που 

αφορά τις δραστηριότητες των μηχανικών, καταγράφει τις στρεβλώσεις 

εξαιτίας των οποίων ορισμένες ειδικότητες εξασφαλίζουν προνόμια 

έναντι άλλων και προτείνει τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου. 
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Επίσης η μελέτη προτείνει άμεση άρση ορισμένων εξόφθαλμων 

στρεβλώσεων που μάλιστα θεσμοθετήθηκαν εν μέσω μνημονίου. Τα 

ευρήματα της μελέτης είναι συμβατά με τις θέσεις του ΠΣΧΜ στο Δ.Σ. 

του οποίου έχω την τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του 

στα επαγγελματικά θέματα. Επίσης δικαιώνουν τις θέσεις της ΕΕΧΜ του 

ΤΕΕ , αλλά και φορέων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΧΜ, ο 

ΠΣΧΜ, ο ΠΣΜΜΜ και ο ΠΑΣΕΠΠΕ ενώ θεωρώ ότι παρόμοιες είναι οι 

θέσεις των Ηλ. Μηχανικών, των Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών, των 

Μηχανικών Χωροταξίας και Περ. Διοίκησης, αλλά και όλων των 

συναδέλφων που δεν διακατέχονται από συντεχνιακά σύνδρομα.   

 

Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα της μελέτης δεν πρέπει να ικανοποιούν 

όσους είχαν διαχρονικά την ευθύνη Διοίκησης του ΤΕΕ, χωρίς τούτο να 

συνεπάγεται απαλλαγή των Κυβερνώντων από τις δικές τους κύριες 

ευθύνες.  

 

Η θέση – πρόταση της ΚΙΝΗΣΗΣ  μας που αποτελεί και θέση των φορέων 

του Κλάδου μας αλλά και άλλων Κλάδων για ένα νέο θεσμικό Πλαίσιο 

άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, συμπυκνώνεται στη 

διατύπωση που βρίσκει εφαρμογή σ’ όλο τον κόσμο αλλά και στην 

πράξη: 

«Το επάγγελμα του μηχανικού στο ανώτερο επίπεδο επαγγελματικών 

προσόντων (δηλαδή εκπαίδευση, δεξιότητες, ικανότητες) είναι 

αυτορρυθμιζόμενο και η άσκηση του ελέγχεται από τον Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας».  

Διαφοροποιήσεις στη θέση αυτή μπορούν να υπάρχουν στους τρόπους 

ελέγχου των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή στην πιστοποίηση 
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τους.  Για το θέμα όμως αυτό δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Είναι 

γνωστά τα πρότυπα στο Διεθνή χώρο και μπορούμε με εποικοδομητικό 

διάλογο να επιλέξουμε το καταλληλότερο για τη χώρα μας. Ο ΠΣΧΜ έχει 

υποβάλει αναλυτικές προτάσεις για το θέμα και περιμένουμε να 

πράξουν ανάλογα και οι λοιποί Επιστημονικοί Σύλλογοι και το ΤΕΕ. Σε 

κάθε περίπτωση ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας μηχανικός δεν 

μπορεί να υπόκειται σε επί μέρους πιστοποιήσεις π.χ. Ενεργειακός 

Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης κ.τ.λ. Ο επαγγελματίας μηχανικός 

πρέπει επί τέλους να δεχθούμε ότι γνωρίζει τα επαγγελματικά του 

προσόντα και μπορεί με ευθύνη του να συνεργαστεί με άλλους 

επαγγελματίες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός έργου που του 

ανατίθεται. Για τις ακραίες περιπτώσεις μηχανικών, που δεν σέβονται 

των Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και έτσι εγκυμονούνται 

κίνδυνοι για τη Δημόσια ασφάλεια, το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί και 

πρέπει να περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλίδες σύμφωνα με την 

πρακτική που ισχύει σ’ όλο τον κόσμο. Και η κυριότερη δικλίδα είναι ο 

έλεγχος της τήρησης προδιαγραφών και κανονισμών, από τους 

μηχανισμούς που διαθέτει ο φορέας μας.   

 

Έρχομαι τώρα στην οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ.  

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του ΤΕΕ ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας 

και της Κοινωνίας και ως φορέας προστασίας και προαγωγής της 

επιστήμης και του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού είναι απολύτως 

απαραίτητος.  

Ο ρόλος όμως αυτός δεν μπορεί να παραλληλίζεται με τον ρόλο των 

Επιστημονικών Επαγγελματικών Συλλόγων των ειδικοτήτων, που όπως 

και το ΤΕΕ δεν αποτελούν από τη φύση τους συνδικαλιστικούς φορείς. 
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Άλλωστε δεν έχουμε, ιδιαίτερα σήμερα, την πολυτέλεια των πόρων για 

τη λειτουργία των Επιστημονικών Συλλόγων, που παλαιότερα 

επέτρεπαν αυτή την ασυνήθιστη στον υπόλοιπο κόσμο διάκριση.  

Είναι επομένως η ώρα για την οργάνωση του ΤΕΕ στη βάση της 

Ομοσπονδίας των Βασικών Ειδικοτήτων. Η οργάνωση αυτή σε 

συνδυασμό με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του 

επαγγέλματος, θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη δράση του ΤΕΕ 

και θα εξυπηρετήσει όλες τις συνιστώσες της ανάπτυξης. Είναι 

προφανές ότι η Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ θα αντιμετωπίζει τα κοινά 

θέματα που είναι πολλά και απασχολούν το σώμα των μηχανικών. 

Προτείνουμε επομένως μια απαιτούμενη κατά τη γνώμη μας δομική 

μεταρρύθμιση στο ΤΕΕ και προς την κατεύθυνση αυτή εμείς 

υποσχόμαστε να εργασθούμε και πιστεύουμε ότι θα βρούμε 

συμπαραστάτες.  

Σ’ ότι αφορά τη λειτουργία του ΤΕΕ δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένοι 

οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα όργανα του, από το σημερινό 

Προεδρικό Σύστημα. Απαιτούνται τομές με βάση τις δημοκρατικές 

αρχές και την αξιοκρατία.   

Απαιτείται επαγγελματική προετοιμασία των προτάσεων του ΤΕΕ από  

το διοικητικό  μηχανισμό του και την προσφορά εργασίας από τους 

μηχανικούς. Απαιτείται προγραμματισμός με στόχους και κατευθύνσεις 

δράσης από την Αντιπροσωπεία και περιοδικός απολογισμός και 

έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης.  

 

Σ’ ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΕ προς την Πολιτεία που 

διευκολύνουν το έργο των μηχανικών και εξυπηρετούν την ανάπτυξη 

είμαστε σύμφωνοι και αναγνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα 
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υπήρξαν σημαντικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια 

κατεύθυνση που εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους στις 

σημερινές συνθήκες.  

Τέλος πρέπει να σημειώσω την πρόταση μας για δημιουργία Ακαδημίας 

Μηχανικών στο χώρο του ΤΕΕ κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, με τη 

συμμετοχή και Ομότιμων Μελών προς τη σοφία των οποίων πρέπει να 

προστρέχουμε.  

 

Η ΚΙΝΗΣΗ μας που δεν υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες, έχει 

αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει στο έργο ενός νέου ΤΕΕ, ώστε να 

συμβάλει στην έξοδο από τη μεγίστη ύφεση.  

Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας που αναφέρονται στην συμβολή του 

ΤΕΕ για την απασχόληση των μηχανικών περιλαμβάνονται στην 

ιστοσελίδα μας http://ekxm.wordpress.com/ .  

 

Κ. Κρεμαλής 

Εκπρόσωπος ΕΚΧΜ – ΜΔ  

http://ekxm.wordpress.com/

