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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÁíÞêïõìå óôçí Å.Å., áëëÜ âñéóêüìáóôå 

ìáêñéÜ áðü ôçí ðñùôåýïõóÜ ôçò, ôéò Âñõ-

îÝëëåò, ôï êÝíôñï ôùí áðïöÜóåùí ðïõ 

ïñßæïõí ôç æùÞ ìáò. Êáé ôï áíôßóôñïöï: 

óôï êÝíôñï ôçò Å.Å. êáèïñßæïõí ôéò ôý÷åò 

ìáò, áëëÜ åëÜ÷éóôá íïéÜæïíôáé, êé áêüìç 

ëéãüôåñï êüðôïíôáé ãéá ôçí ðñáãìáôéêüôçôÜ 

ìáò. ÁõôÞ åßíáé ç ìåãÜëç áëÞèåéá, ôçí 

ïðïßá åßôå ðáñáâëÝðïõìå, åßôå áñíïýìá-

óôå åðéìüíùò. 

ÌÝóá áð’ áõôÞ ôçí éóôïñßá “ôïõ ìáæß êáé 

÷þñéá” Ý÷åé áíáðôõ÷èåß ôá ôåëåõôáßá 

÷ñüíéá óå ðïëëÝò åõñùðáúêÝò ÷þñåò ìéá 

éó÷õñÞ áíèåëëçíéêüôçôá, ðáñÜëëçëá êáé 

ìéá áíôéåõñùðáúêÞ óõíåßäçóç óôç ÷þñá 

ìáò. ÁõôÞ äåí ìðïñåß íá óõíå÷éóôåß, åßíáé 

áäéÝîïäç, äåí Ý÷åé íüçìá.

¸÷ïíôáò óõíåßäçóç êáé ôïõ ñüëïõ êáé ôçò 

äýíáìÞò ôïõ ôï ÔÅÅ, áðïöÜóéóå íá óôÞ-

óåé “ãÝöõñåò” áðåõèåßáò åðéêïéíùíßáò, 

íá áíïßîåé “äñüìïõò” óõíåñãáóßáò, íá 

äïìÞóåé “áìöéèÝáôñï” äéáëüãïõ ìå ôçí 

ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. Áõôü ãéá ÷Üñç ôùí 

ÅëëÞíùí ìç÷áíéêþí, ôùí åñãïëçðôéêþí 

êáé ìåëåôçôéêþí åôáéñåéþí, áëëÜ êáé åíüò 

ôåñÜóôéïõ ðëÞèïõò Üëëùí åðáããåëìáôéþí 

ðïõ Ý÷ïõí Üìåóç Þ Ýììåóç ó÷Ýóç ìå ôçí 

ðáñáãùãÞ ôùí Ýñãùí, üðùò êáé äåêÜäùí 

÷éëéÜäùí åðé÷åéñÞóåùí, âéïìç÷áíéêþí êáé 

âéïôå÷íéêþí.

Ãéá íá ôï åðéôý÷åé åðÝëåîå ùò äßáõëï ôçò 

áíáãêáßáò áìößäñïìçò ó÷Ýóçò ìåôáîý 

ÁèÞíáò êáé Âñõîåëëþí, ôïõò Åõñùâïõ-

ëåõôÝò. Ç Üìåóç êáé êáèïëéêÞ áíôáðü-

êñéóç óôçí ðñüóêëçóç ãéá åíçìÝñùóç, 

ðñïûðüèåóç ôçò êïéíÞò äñÜóçò, Þôáí áðü 

ôá ðëÝïí åëðéäïöüñá ìçíýìáôá. Ï äéÜëï-

ãïò ðïõ Ýãéíå Þôáí êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü 

äçìéïõñãéêüò.

×ñÝïò êáé ôùí äõï ðëåõñþí ðëÝïí, åßíáé ç 

êïéíÞ ðñïóðÜèåéá íá öÝñåé áðïôåëÝóìáôá. 

Êé áõôü åßíáé åöéêôü áí åñãáóôïýìå óõ-

óôçìáôéêÜ. Ôï ÔÅÅ åßíáé áðïöáóéóìÝíï ó’ 

áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç.

Τις σύγχρονες απόψεις, τάσεις 

και προκλήσεις, που διαμορφώ-

νονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο για το επάγγελμα και την 

εκπαίδευση του Μηχανικού, μέσα 

από ένα οργανωμένο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για την πρόσβαση, την 

άσκηση του επαγγέλματος, τις 

προδιαγραφές, τις δημόσιες συμ-

βάσεις, τις αμοιβές, τις ευθύνες 

και τους κώδικες δεοντολογίας 

ανέδειξε το ΤΕΕ, στην πρόσφατη 

συνάντηση, που οργάνωσε  με 

τους έλληνες ευρωβουλευτές. 

Ανοίγοντας τις εργασίες της συ-

νάντησης ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε να κα-

θιερωθεί σταθερή και μόνιμη συ-

νεργασία μεταξύ του ΤΕΕ και των 

ελλήνων ευρωβουλευτών, πρό-

ταση στην οποία ανταποκρίθηκαν 

θετικά όλοι οι ευρωβουλευτές 

όλων των κόμματων. Επίσης  ανα-

κοίνωσε τη δημιουργία γραφείου 

του ΤΕΕ στις Βρυξέλλες. Στόχος 

της συγκεκριμένης πρωτοβου-

λίας είπε ότι είναι να συμβάλλει 

το ΤΕΕ στην ενημέρωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι 

πραγματικά γίνεται στη χώρα και 

παράλληλα να υπάρξει απευθεί-

ας δίαυλος επικοινωνίας για τους 

έλληνες μηχανικούς, τις τεχνικές 

και μελετητικές  εταιρίες, με τα 

κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών 

αποφάσεων, προκειμένου να 

έχουν άμεση πρόσβαση και ενη-

μέρωση στις πολιτικές κατευθύν-

σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στα προγράμματα που τρέχουν. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ιδι-

αίτερα ότι «η εφαρμογή των μνη-

μονίων, που επιβάλλει η τρόικα 

των δανειστών, με τη συμμετοχή 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

η απροκάλυπτη καταστρατήγηση 

του ευρωπαϊκού κεκτημένου στη 

χώρα μας δημιουργεί αντιευρω-

παϊκό κλίμα και την αίσθηση μιας 

χώρας όχι ισότιμης, αλλά μιας 

χώρας αποικίας της Γερμανίας 

και των βιομηχανικών χωρών του 

βορρά». 

«Η χώρα πρέπει 

να αποφασίσει 

αν θα µετέχει 

στην ενωµένη 

Ευρώπη ως ανε-

ξάρτητη χώρα 

µε σεβασµό 

στον ελληνικό 

και ευρωπαϊκό 

πολιτισµό ή ως 

αποικία.  Σή-

µερα αυτό που 

ζούµε είναι ότι 

µάλλον είµαστε 

αποικία». Χρ. 
Σπίρτζης πρόε-
δρος ΤΕΕ 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΠΙΟ

Γέφυρα συνεργασίας µεταξύ ΤΕΕ  
και ελλήνων ευρωβουλευτών

Αναφορικά με τον ρόλο του ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ευρώπη 

και διεθνώς, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε την σύγκληση 

Διεθνούς Διάσκεψης των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών στην Αθήνα (11 

Οκτωβρίου 2013) για την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης και προώθησης στα Θεσμικά 

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Εθνικές Κυβερνήσεις.-

∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον ρόλο του 
ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος του Μηχανικού
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-«∆υστυχώς, έχουµε εντοπίσει ότι ο τρόπος λειτουργίας της χώρας µας 

και η ελλιπής ή ακόµα και η ανύπαρκτη εκπροσώπησή της, κυρίως στις 

διαδικασίες έκδοσης Ευρωπαϊκών Oδηγιών, προτύπων και κανονισµών, 

δηµιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο, πολλές φορές ανορθολογικό και 

άδικο ή µη εφαρµόσιµο, που αντί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Ευ-

ρώπης και της χώρας, αντί να προωθεί πολιτικές σύγκλησης, βελτίωσης 

του βιοτικού επιπέδου, προστασίας του περιβάλλοντος, και γενικότερα 

προώθησης της κοινής Ευρωπαϊκής προσπάθειας, εξυπηρετεί κερδο-

σκοπικά συµφέροντα, επιβολή υλικών, τεχνολογιών και συστηµάτων 

συγκεκριµένων χωρών, απορύθµιση χώρων, κλάδων, αγορών”. Με αυτή 

τη χαρακτηριστική αναφορά περιέγραψε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, κατά την οµιλία του στη συνάντηση µε τους έλληνες ευρω-

βουλευτές στρεβλώσεις που υπάρχουν στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

πραγµατικότητα. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ιδιαίτερα ότι «η εφαρµογή των µνηµονίων, 

που επιβάλλει η τρόικα των δανειστών, µε τη συµµετοχή της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής και η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του ευρωπαϊκού 

κεκτηµένου στη χώρα µας δηµιουργεί αντιευρωπαϊκό κλίµα και την 

αίσθηση µιας χώρας όχι ισότιµης, αλλά µιας χώρας αποικίας της Γερ-

µανίας και των βιοµηχανικών χωρών του βορρά».

Για να ανατραπεί αυτή η δυσµενής αντιευρωπαϊκή πραγµατικότητα, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΕΕ µε τους έλληνες ευρωβουλευτές, 

ενόψει µάλιστα και της Ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ το 2014, ο Χρή-

στος Σπίρτζης πρότεινε µια νέα ατζέντα δραστηριοτήτων και παρεµβά-

σεων, η οποία αφενός µεν θα προωθεί τις ελληνικές δυνατότητες και 

ιδιαιτερότητες αφετέρου δε θα στοχεύει στην έξοδο της χώρας από την 

κρίση και στην ανάπτυξη, µε κεντρικούς άξονες, οι οποίοι  είναι:

-Να αναζητηθεί το µέρισµα της χώρας µας, στο συνολικό ευρωπαϊκό 

προϊόν και να προσδιοριστούν οι τοµείς παραγωγικής αιχµής για την 

Ελλάδα.

-Να δηµιουργηθεί ενιαίος κανονισµός αξιολόγησης των εκπαιδευτι-

κών ιδρυµάτων, για να αποφύγουµε τη χαµηλού επιπέδου βιοµηχανία 

πανεπιστηµίων διαφόρων χωρών.

-Να αναγνωριστούν  οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα και 

να πολιτικές και οι αρχές διακυβέρνησης νησιωτικών περιοχών και 

περιοχών µε έντονη σεισµική και γεωλογική δραστηριότητα, ώστε να 

µην ισοπεδώνονται τα πάντα.  

-Να διαµορφωθεί ένας νέος τρόπος προετοιµασίας και έκδοσης κοι-

νοτικών οδηγιών και προτύπων, µε πιο ενεργή συµµετοχή και εκπρο-

σώπηση των επαγγελµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων 

των χωρών, ώστε να διαµορφώνουν τις αποφάσεις οι εκπρόσωποι των 

λαών και όχι των γραφειοκρατικών µηχανισµών και των αγορών.

Νέα ατζέντα παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων  
µε στόχο την ανάπτυξη

Πρότεινε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης στους έλληνες ευρωβουλευτές

∆ραµατικές οι επιπτώσεις των µνηµονίων  
για το ΤΕΕ και τους Μηχανικούς 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης αναφέρ-

θηκε ειδικά στις δραµατικές επιπτώσεις που έχει 

η εφαρµογή των µνηµονίων στην άσκηση του 

επαγγέλµατος του µηχανικού αλλά και στο ρόλο 

και τη λειτουργία του ΤΕΕ. Είπε ότι: 

-Με το πρώτο µνηµόνιο, προωθήθηκε δογµατικά 

το άνοιγµα των επαγγελµάτων και µέσα από αυτό, 

καταργήθηκε η ελάχιστη αµοιβή των Μηχανικών 

και το µέγιστο ποσοστό έκπτωσης των αµοιβών 

στις µελέτες δηµοσίων έργων.

-Με το δεύτερο µνηµόνιο υποχρεώθηκε η χώρα 

σε κατάργηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου ως 

δηµόσια αρχή που ελέγχει τον αθέµιτο ανταγω-

νισµό. 

-Με το τρίτο µνηµόνιο γίνεται προσπάθεια 

κατάργησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού 

ως νοµικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα. Επίσης κα-

ταργήθηκε το Τεχνικό Επιµελητήριο, ως φορέας 

απονοµής επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την οδηγία 36 όπως 

εξειδικευόταν στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 38/2010, που προέβλεπε ετερο-

χρονισµένα ότι από 1/1/13 οι επιστηµονικοί φορείς όπως συµβαίνει σε 

όλες τις χώρες ότι  θα έχουν αυτή την αρµοδιότητα. -«Αυτό αναβλήθηκε, 

το κράτησε το Υπουργείο Παιδείας στο συρτάρι, για να συνεχίσει µια ρου-

σφετολογική πολιτική που έχουµε ζήσει πάρα πολλά χρόνια», πρόσθεσε 

ο ίδιος και σηµείωσε ότι: «Η λέξη µητρώο για τις τελευταίες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις είναι απαγορευµένη, επιβλήθηκε η κατάργηση των πόρων του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας. Θεσπίστηκαν 

όµως οι ίδιοι ακριβώς πόροι τόσο για την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ποσο-

στό δηλαδή πάνω στο κεφάλαιο µιας εταιρίας, 

όπως και για την Ενιαία Αρχή ∆ιαγωνισµών. 

∆ηλαδή ποσοστό πάνω στους διαγωνισµούς 

προµηθειών, έργων και ούτω το κάθε εξής».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε αναλυτικά και 

µε παραδείγµατα στις συνέπειες που προκαλού-

νται σήµερα από τις µνηµονιακές πολιτικές και 

τη στρεβλή εφαρµογή ευρωπαϊκών θεσµών και 

κανόνων στη χώρα µας. 

Ειδικότερα επισήµανε:

-Ευρωπαϊκά πρότυπα δοµικών υλικών: Ανύ-

παρκτη η εκπροσώπηση της χώρας µας στη 

διαµόρφωση τους, που  έχει ανατεθεί στον ΕΛΟΤ, 

ενώ τα 254 πρότυπα δοµικών υλικών, που ενσω-

µατώθηκαν στην εγχώρια νοµοθεσία επί υπηρε-

σιακής κυβέρνησης, δεν έχουν καν µεταφραστεί.  

∆εν έχει ληφθεί καµία απολύτως µέριµνα για τα 

εγχώρια υλικά και την εγχώρια παραγωγή. Αλλά-

ζουν οι προδιαγραφές βάση των νέων προτύπων και οδηγούµαστε σε αλλα-

γή και των µελετών τους. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουµε ώριµα έργα. 

Ο Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα  τη τέφρα που 

παράγεται από τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια, λιθάνθρακα και λιγνίτη, και 

χρησιµοποιείται ως συστατικό τσιµέντου και ασφαλτικών. Το Ευρωπαϊκό 

πρότυπο προβλέπει τη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και έτσι 

αποκλείεται η ελληνική τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο µε 

ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή, η χώρα πρέπει να εισάγει τέφρα 

και να σκορπά τη δική της µολύνοντας το περιβάλλον ή να τη θάβει µε 

πολύ αυξηµένο κόστος για τη προστασία του περιβάλλοντος». 
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-Για τους ευρωκώδικες:  Ζητείται δηλαδή 

από τον Έλληνα µηχανικό να πληρώσει για 

να πάρει το πρότυπο ή τoν ευρωκώδικα, 

ενώ είναι εθνική νοµοθεσία ή οφείλει να 

είναι. 

-Εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας:  
Για την οδηγία ανακύκλωσης δοµικών υλι-

κών δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ενώ 

γνωρίζουµε όλοι τις συνέπειες που έχουν η 

µη εφαρµογή οδηγιών, όπως για τα στερεά 

και για τα επικίνδυνα απόβλητα και πολλά 

άλλα. 

-Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµεί-
ων και των δηµόσιων φορέων: Μετατράπη-

καν µονοµερώς σε οµόλογα και «κουρεύτη-

καν». Χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σπίρτζης 

είπε ότι «σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό δίκαιο 

απαγορεύεται να κατατίθενται αποθεµατικά 

ή και ταµειακής διαχείρισης προς το 100% 

όπως γίνεται στη χώρα µας στη Κεντρική 

Τράπεζα»

-Εργασιακά: “Το εργασιακό θεσµικό πλαί-

σιο που βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο 

και στον ευρωπαϊκό πολιτισµό δεν έχει 

µείνει τίποτα”. 

-Κράτος δικαίου: Ως ενδεικτική ο Χρήστος 

Σπίρτζης ανέφερε  πρόσφατη νοµοθετική 

ρύθµιση, η οποία προβλέπει ότι η προ-

σφυγή ενάντια για µια απόφαση σε µια 

κατακύρωση διαγωνισµού κοστίζει 50.000 

ή 60.000 ευρώ.  ∆ηλαδή, σαν παράβολο και 

να κάνεις την προσφυγή όχι τα υπόλοιπα 

έξοδα.  ∆ηλαδή αν δεν έχεις χρήµατα δεν 

µπορείς να αναζητήσεις το δίκαιό σου στη 

δικαιοσύνη.

-Υποδοµές: Τα µεγάλα έργα βρίσκονται σε 

αέναη διαπραγµάτευση όχι προς όφελος 

της χώρας των έργων αλλά προς όφελος 

του επιτοκίου των τραπεζών που έχουν µε-

τάσχει στα έργα παραχώρησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Η επιστηµονική γνώση δεν είναι 
εµπόρευµα 

Τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης και χαρακτήρισε θετικό  

άλλα άτολµο το σχέδιο «Αθηνά» 
«Το Υπουργείο Παιδείας χρησιµοποιεί την αρµοδιότητα για την απονοµή επαγγελµατικών δικαιωµά-

των και αυτό είναι µια ευρωπαϊκή και διεθνής πρωτοτυπία της χώρας µας.  Και την αξιοποιεί ρου-

σφετολογικά και χωρίς επιστηµονικά ή επαγγελµατικά κριτήρια», είπε ο Χρ. Σπίρτζης και συνέχισε 

τονίζοντας ότι: 

-«∆εν είναι όλα εµπόρευµα. Το επιστηµονικό προϊόν, η επιστηµονική γνώση δεν είναι εµπόρευµα, 

δεν µπορούµε τα τεχνικά έργα, τις µελέτες να τα χειριζόµαστε ως κονσέρβες», τόνισε µε έµφαση. Ως 

παραδείγµατα ανέφερε ότι:

-«Ένας πολύ καλός επιστήµονας είχε τελειώσει τη Σχολή Εµποροπλοιάρχων, εδώ µε το ζόρι είναι 

ισότιµο µε T.E.I. Πήγε στο εξωτερικό, έχει κάνει µια λαµπρή καριέρα στους Lloyds και µε την οδηγία 

ήρθε για να γραφτεί στο Επιµελητήριο και να πάρει επαγγελµατικά δικαιώµατα. Το υπουργείο Παιδεί-

ας δεν έβγαλε το µέρος του επαγγέλµατος που ο άνθρωπος πραγµατικά σύµφωνα µε τη οδηγία πρέπει 

να έχει, τον αναγνώρισε ως ναυπηγό µηχανολόγο Μηχανικό.  ∆ηλαδή αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει 

διδαχθεί ποτέ, δεν έχει αίσθηση του τι γίνεται, θα έρθει να υπογράψει τον υποσταθµό µιας βιοµηχανίας 

και να έχει την ευθύνη, τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού σας». Το ίδιο συµβαίνει είπε ο Χρήστος Σπίρ-

τζης για συναδέλφους Μηχανικούς Πληροφορικής που αναγνωρίζονται ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 

το ίδιο συµβαίνει και για Συγκοινωνιολόγους που αναγνωρίζονται ως ∆οµοστατικοί κοκ. Ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ συνέχισε µιλώντας για το σχέδιο «Αθηνά», του υπουργείου Παιδείας, λέγοντας ότι «αποτελεί 

µία ευκαιρία αλλά δεν δίνεται οριστική λύση ούτε προς την εξοικονόµηση αλλά ούτε προς τον εξορ-

θολογισµό όλων αυτών των προβληµάτων που ζούµε». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχει προβλεφθεί ένας 

στηµένος µηχανισµός αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων και των T.E.I. Σε όλες τις χώρες 

αυτοί που συµµετέχουν είναι οι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς, στη δική µας περίπτωση 

είναι οι εκλεκτοί του υπουργείου Παιδείας και υπάρχει και ένας κοινός εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, του ∆ικηγορικού Συλλόγου και του ΓΕΩΤΕΕ, ένας 

κοινός. Είναι για γέλια. Ούτε στο βελγικό Κονγκό κάποτε δεν γινόντουσαν αυτά». 

Ο Χρ. Σπίρτζης ζητώντας τη βοήθεια των ελλήνων ευρωβουλευτών για µια πρωτοβουλία καταγραφής 

ελλήνων στα έργα και την παραγωγή των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αντίστοιχα των ελλήνων σε 

αυτές, ώστε όπως είπε «να τελειώνει ο µύθος της ελεύθερης προσβασιµότητας όλων των ευρωπαίων 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Καταγγελίες για στρεβλώσεις 
Στη διάρκεια της οµιλίας του ο Χρήστος 

Σπίρτζης προέβη σε δύο σηµαντικές 

καταγγελίες. 

Πρώτον, αναφερόµενος στις στρεβλώσεις 

που επιβάλλονται στην απονοµή των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων είπε ότι   

-«Από έρευνα που κάναµε για τα έτη ΄08, ’09 

και ’10 στη χώρα µας από τέτοια φαινόµενα 

και από στρεβλές διαδικασίες καίγονται από 

ηλεκτροπληξίες από πέντε νοσοκοµεία µέσω 

όρο 14 άνθρωποι.  Σε πέντε νοσοκοµεία 

της Αθήνας. Θα σας στείλω τα στοιχεία για 

να τα δείτε.  Το 2010, το ’13 θα είναι ακόµη 

χειρότερη η κατάσταση λόγω της κρίσης, 

καίγονται από ηλεκτροπληξίες 14 άνθρωποι 

µέσο όρο σε πέντε νοσοκοµεία η έρευνα.  Αν 

την επεκτείνουµε σε όλα τα νοσοκοµεία θα 

δούµε και τα νούµερα».

∆εύτερον στη διαχείριση του ΕΠΠΕΡΑΑ 

είπε ότι: «Σήµερα στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχει στηθεί 

µεγάλο πλήθος µελετών µε την κατάργηση 

της ελάχιστης έκπτωσης. Αν θέλετε να σας 

δώσουµε τα στοιχεία για να δείτε πόσο 

ωραία στήνονται οι µελέτες και µάλιστα µε 

επιβάρυνση.  Με οικονοµική επιβάρυνση». 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: “ Έχουµε εκπτώσεις 

της τάξης του 70% και του 80% στον κώδικα 

προεκτιµώµενων αµοιβών που η ίδια η χώρα, 

το ίδιο το δηµόσιο έχει ορίσει.  

Πως είναι δυνατόν να δέχεται 80% εκπτώσεις;  

Ή είναι λάθος ο κώδικας προεκτιµώµενων 

αµοιβών ή κάτι άλλο συµβαίνει”. Ο Χρήστος 

Σπίρτζης κατέληξε σχολιάζοντας: 

-«Και προφανώς δεν ανήκει στον ευρωπαϊκό 

πολιτισµό το να ξεφτιλίζουµε επιχειρήσεις, 

επιστήµονες, πολίτες, κλάδους και αγορές.  

Και ειδικά όταν αυτό γίνεται και έχει 

τροµερές συνέπειες στο αποτέλεσµα που 

έχει να κάνει µε το δηµόσιο συµφέρον, τη 

δηµόσια ασφάλεια και υγεία όπως είναι 

οι µελέτες δηµοσίων έργων και τεχνικών 

έργων».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η νέα ευρωπαϊκή και διεθνής πραγµατικότητα  
για το επάγγελµα του µηχανικού 

Παρουσίαση από τον Βασίλη Οικονοµόπουλο, επιµελητή της Μόνιµης Επιτροπής  
Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ΤΕΕ

Την αναγκαιότητα των ισχυρών ποιοτικά και ποσοτικά των ακαδηµαϊκών-

εκπαιδευτικών προαπαιτουµένων για το Επάγγελµα του Μηχανικού και του 

ισχυρού ρυθµιστικού πλαισίου για την άσκηση του Επαγγέλµατος του Μηχανικού 

στον διεθνή χώρο ανέπτυξε εκτεταµένα, ο Βασίλης Οικονοµόπουλος  Επιµελητής 

της Μόνιµης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ΤΕΕ και π. Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολιτικών Μηχανικών. Ο ίδιος ανέπτυξε εκτεταµένα 

την αναγκαιότητα των ισχυρών ποιοτικά και ποσοτικά των ακαδηµαϊκών-

εκπαιδευτικών προαπαιτουµένων για το Επάγγελµα του Μηχανικού και του 

ισχυρού ρυθµιστικού πλαισίου για την άσκηση του Επαγγέλµατος του Μηχανικού 

στον διεθνή χώρο. Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στις ΗΠΑ (ASCE Vision 2025+Body 

of Knowledge) όπου για το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού αποφασίστηκε 

ότι θα απαιτούνται µελλοντικά 5ετείς ακαδηµαϊκές σπουδές, προκειµένου ο 

υποψήφιος να έχει δυνατότητα να δώσει εξετάσεις για την Άδεια Άσκησης 

του Επαγγέλµατος, καθώς και στην ουσιαστική αποτυχία της Συµφωνίας της 

Bologna στην Ευρώπη, πού ενώ καθιέρωσε διακριτούς κύκλους σπουδών, εν 

τούτοις το 95% των αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών, συνεχίζει και στον 

επόµενο κύκλο καθόσον δεν µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα του Μηχανικού 

µε τα χαµηλά προαπαιτούµενα που προτάθηκαν από την παραπάνω συµφωνία. 

Ακολούθως ισχυρότατες είναι οι αντιδράσεις σήµερα και στη ευρωπαϊκή 

ακαδηµαϊκή κοινότητα, και στους ευρωπαϊκούς επαγγελµατικούς φορείς 

των Μηχανικών και στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία για την εκπαιδευτική αυτή 

υποβάθµιση αυτή.

Ειδικότερα για την επικείµενη αναθεώρηση για την Κοινοτική Οδηγία 2005/36 

για τα Επαγγελµατικά Προσόντα, Αναγνώριση και Κινητικότητα (η οποία θα 

οριστικοποιηθεί εντός του 2013), το ΤΕΕ παρακολουθώντας ήδη από το 2010 

τις διαδικασίες διαβούλευσης και συµµετέχοντας ενεργά διά µέσου των 

ευρωπαϊκών οργανισµών των Μηχανικών, εκφράζει για µία ακόµα φορά 

(µαζί µε και µε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς) την έντονη αντίδρασή του για 

την υποβάθµιση του ρόλου του Μηχανικού πού στην συγκεκριµένη Οδηγία 

εντάσσεται µε άλλα 800 περίπου επαγγέλµατα, προωθώντας διαδικασίες 

ισοπέδωσης κατά την επαγγελµατική αναγνώριση κατά την µετακίνηση.

Όπως επανειληµµένα έχει προτείνει το ΤΕΕ και οι ευρωπαϊκοί επαγγελµατικοί 

φορείς που συµµετέχει (European Council of Engineering Chambers, European 

Council of Civil Engineers, European Federation of Engineering Associations) 

και µε τους οποίους έχει αναλάβει συγκεκριµένες διεθνείς πρωτοβουλίες για την 

Επαγγελµατική Αναγνώριση και Κινητικότητα του Επαγγέλµατος του Μηχανικού 

απαιτείται ξεχωριστή Οδηγία για το Επάγγελµα του Μηχανικού η ξεχωριστό 

κεφάλαιο µέσα στην προωθούµενη αναθεώρηση.

Επειδή όµως από την Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, προωθείται 

η αναθεώρηση ενιαίας Οδηγίας, το ΤΕΕ έχει υποβάλλει στα επιµέρους 

προτεινόµενα άρθρα εκείνες τις προτάσεις πού κατοχυρώνουν τον ρόλο του 

Μηχανικού για την διασφάλιση του ∆ηµοσίου Συµφέροντος , της Ασφάλειας 

των Κατασκευών, της Αειφορίας του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και της 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα, στις 

δικλείδες για την αποφυγή της «αυτόµατης» µετακίνησης και επαγγελµατικής 

αναγνώρισης επαγγελµατιών µε χαµηλά εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά 

προσόντα, όπως επίσης σε αµφίβολες διαδικασίες «προσωρινής µετακίνησης 

και άσκησης του επαγγέλµατος, στην εµπέδωση διαδικασιών «αντισταθµιστικών 

µέτρων» και δοκιµασίας επάρκειας, όρους και προϋποθέσεις για την Ευρωπαϊκή 

Επαγγελµατική Κάρτα υπό τη έγκριση και αποδοχή των Εθνικών Αρµοδίων 

Αρχών (Competent Authorities) των Κ-Μ Υποδοχής, πού για την χώρα µας 

στο Επάγγελµα του Μηχανικού πρέπει να είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος και Ειδικότερα το ΤΕΕ αναφέρθηκε στην νοµολογία του ∆ικαστηρίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ – Case 267/99) µε την οποία σαφώς 

ορίζεται «ότι η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλµατος πού συνδέεται µε 

υπηρεσίες διανοητικού επιστηµονικού χαρακτήρα (intellectual & conceptual 

character services) και επηρεάζουν το κοινό και τον πολίτη, απαιτούν υψηλά 

επαγγελµατικά προσόντα και συνήθως υπόκεινται σε σαφές και αυστηρό 

ρυθµιστικό επαγγελµατικό πλαίσιο».

Ζητήσαµε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να προωθήσουν συγκεκριµένη 

ρύθµιση για το θέµα αυτό κατά την τελική συζήτηση για την Αναθεώρηση της 

Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πού µάλιστα κατοχυρώνει και τον ρόλο 

των εθνικών επαγγελµατικών οργανισµών.

Η προώθηση της ρύθµισης αυτής γίνεται σε συνεργασία και µε των Επιµελητήριο 

Μηχανικών της Ιταλίας (Consiglio Nazionale Degli Ingengeri – CNI), µε το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολιτικών Μηχανικών, µε φορείς Αυστριακών και 

Ισπανών Μηχανικών και θα υπάρξουν συνεχείς επαφές και παρεµβάσεις και µε 

Ευρωβουλευτές άλλων χωρών προς την κατεύθυνση αυτή.

4
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τοµέα  
των δοµικών κατασκευών

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λανθασµένες επιλογές της τρόικας για το επάγγελµα  
του µηχανικού 

5

Ο Άρης Χατζηδάκης της Μόνιµης Επιτροπής ΤΕΕ του υπουργείου 

Εξωτερικών παρουσίασε τις τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που ενδιαφέρουν το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, οι 

οποίες είναι:

-Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2011/676 Ένα πακέτο ανάπτυξης 

για τις ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές υποδοµές

-Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2012/0433 Στρατηγική για τη 

βιώσιµη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τοµέα και των 

επιχειρήσεών του   

-Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM/2011/642 

Βιοµηχανική πολιτική: ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας.

Ο κ Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τη βιώσιµη ανταγωνιστικότητα του τοµέα 

των δοµικών κατασκευών τονίζοντας ότι 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι βασικές προκλήσεις 

του τοµέα, πρέπει να διαµορφωθεί µια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την επόµενη δεκαετία. Έχει στόχο τη 

συµπλήρωση των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν 

από τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και για την 

αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η στρατηγική 

αυτή επικεντρώνεται σε πέντε κύριους στόχους τους 

οποίους παρουσίασε ως εξής:  α) τόνωση ευνοϊκών 

συνθηκών για τις επενδύσεις·  β) βελτίωση της 

βάσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο του κατασκευαστικού 

τοµέα·  γ) βελτίωση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων, των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιχειρηµατικών ευκαιριών·  δ) 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις κατασκευές·  ε) προώθηση 

της συνολικής ανταγωνιστικής θέσης των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων της ΕΕ. 

Ο Άρης Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια της παρέµβασης του τόνισε ότι 

το σχέδιο για την Ευρώπη 2020 ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη και την 

καινοτοµία, δεν συνοδεύεται από τα ανάλογα µέτρα και πόρους αλλά 

αντίθετα βάζει πολύ χαµηλά τον πήχη  στα θέµατα της Παιδείας.

Η τρόικα βασίστηκε σε λάθος εικόνα 

προκειµένου να ανοίξει το επάγγελµα 

του µηχανικού, το οποίο ήταν και είναι 

ανοιχτό, ενώ διαγράφεται απειλή να το 

κλείσει είπε  ο Στράτος Σιµόπουλος γενικός 

γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων, µιλώντας 

στην συνάντηση ενώ πρόσθεσε ότι η 

εναρµόνιση µε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες της ελληνική πραγµατικότητας 

οδηγεί πολλές φορές σε αντίθετα από τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα και κλείνει η 

αγορά. Ο ίδιος ανέφερε ότι µεγάλο πλήθος 

ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι έτοιµο να 

ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοµικών 

και άλλων υλικών, µε συνέπεια να κλείσουν. 

Ο κ Σιµόπουλος ανέφερε ως παραδείγµατα 

ότι σύντοµα δεκάδες µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν 

θα µπορούν να ανταποκριθούν και να 

εφαρµόσουν τα νέα πρότυπα. Για το σκοπό 

αυτό είπα ότι το υπουργείο Ανάπτυξης 

και Υποδοµών προωθεί ταχύτατα την 

επανασύσταση και λειτουργία του ΚΕ∆Ε, 

ώστε να χορηγούνται µετά από τις 

προβλεπόµενες διαδικασίες οι σχετικές 

εγκρίσεις και πιστοποιήσεις στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, µε προσιτό κόστος. 

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι ελλείψει 

φορέα πιστοποίησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων, το κόστος έκδοσης κάθε 

προτύπου ανέρχεται σε ποσό της τάξης του 

1,5 εκατοµµυρίου ευρώ. Ο κ Σιµόπουλος 

ανέφερε ότι υπάρχουν και πλήθος θετικά 

παραδείγµατα αξιοποίησης της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας και χρηµατοδότησης, που 

οδηγούν σε θετικά αποτελέσµατα τονίζοντας 

ότι «τα πράγµατα είναι δύσκολα όχι όµως και 

τόσο σκούρα».
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ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 -«Υποδειγµατικό» χαρακτήρισε τον τρόπο που το ΤΕΕ επικοινωνεί τα προβλήµατα του κλάδου των µηχανικών, 

η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ  Άννυ Ποδηµατά. Όπως τόνισε, 

η πρωτοβουλία της συνάντησης της ηγεσίας του ΤΕΕ µε τους Έλληνες ευρωβουλευτές κάθε άλλο παρά 

συνηθισµένη είναι για τα ελληνικά δεδοµένα και  γι΄ αυτό –όπως είπε- η πρόταση του προέδρου Χρ. Σπίρτζη 

για καθιέρωση σε µόνιµη βάση τέτοιων συναντήσεων  «χαίρει απόλυτης ανταπόκρισης». Η κ. Ποδηµατά κατά 

τη διάρκεια της παρέµβασή της επικεντρώθηκε στην προσαρµογή που πρέπει να πετύχει ο κατασκευαστικός 

κλάδος σε όλα όσα προγραµµατίζονται στην ΕΕ µε ορίζοντα το 2020 και κάλεσε το ΤΕΕ να καταθέσει σχετικές 

προτάσεις. Η ίδια τόνισε ότι οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου Ευρώπη 2020 απαιτούν πολύ µεγάλες 

προσαρµογές. Πρόσθεσε ωστόσο ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα και συνολικά η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δηµιουργούνται προϋποθέσεις για νέους σχεδιασµούς και αλλαγές και υπό αυτή την έννοια κάθε 

κρίση εµπεριέχει και ευκαιρίες για αναπροσαρµογές. 

Η κ. Μαριέττα Γιαννάκου επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν∆ αφού δήλωσε την πρόθεση της 

για συνεργασία µε το ΤΕΕ, προκειµένου να προωθηθούν ώριµες και εφικτές για τα ευρωπαϊκά 

δεδοµένα  λύσεις και προτάσεις έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχουν 

τα Πολυτεχνεία της χώρας µας. Η ίδια µιλώντας µε βάση την εµπειρία της, ως υπουργός Παιδείας  

αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συναντούν στην εφαρµογή τους πολλά αιτήµατα των µηχανικών, 

όπως π.χ. είναι η χορήγηση τίτλου Master στους αποφοιτήσαντες των Πολυτεχνείων. Στη συνέχεια 

υπογράµµισε την ανάγκη εναρµονισµού των κατασκευαστικών εταιρών µε το ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να 

µπορούν να συµµετάσχουν και εταιρίες της χώρας µας σε ευρωπαϊκά έργα. Και σ αυτήν την προσπάθεια 

πρέπει όλες οι πλευρές να σταθούν αρωγοί. Η κ Γιαννάκου είπε ακόµη ότι  θα πρέπει να βρεθεί από 

το ΤΕΕ και τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΤΕΙ, µια κοινώς αποδεκτή λύση για τα θέµατα που τους 

απασχολούν.

Ο κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος, µίλησε αναλυτικά για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που διαµορφώνεται  

αναφορικά µε τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα και την χρηµατοδότηση τους, καθώς είναι ο βασικός εισηγητής 

του νέου κανονισµού.  Είπε ότι πρόκειται για ένα πελώριο πρόγραµµα που θα αναπτυχθεί έως το 2030, 

καθώς επίσης ότι θα αναζητηθούν χρηµατοδοτήσεις και επενδυτικά κεφάλαια ύψους 250 δις ευρώ. Ο κ 

Κουµουτσάκος  είπε ότι ο νέος σχεδιασµός, οδηγείς σε νέα εποχή ολοκληρωµένων βασικών δικτύων, 

έναντι του σηµερινού πολυκερµατισµού. Πάντως ο ευρωβουλευτής της Ν∆  άρχισε την παρέµβασή του µε 

τη διαπίστωση ότι δεν γνώριζε το µεγάλο µέγεθος των προβληµάτων του τεχνικού κόσµου και προέτρεψε 

«να βγούµε µπροστά, ας είναι και επώδυνο». Στη συνέχεια –αφού αναφέρθηκε στη γεγονός ότι οι ελληνικοί 

φορείς δεν πλησιάζουν τους Έλληνες της Ευρωβουλής όταν αυτοί καταπιάνονται µε θέµατα που τους 

αφορούν, ώστε να υπάρχει η αναγκαία διαβούλευση- έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον στρατηγικό στόχο της ΕΕ 

να δηµιουργηθεί κεντρικό δίκτυο σε όλα το φάσµα των µεταφορών, υπό τον τίτλο: «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ο κ. Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,  κατά τη διάρκεια της παρέµβασής του τόνισε πως 

το µνηµόνιο δεν είναι µόνο ένα οικονοµικό θέµα. Η µνηµονιακή πολιτική αποτελεί –όπως υπογράµµισε- 

καταστροφή των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας µας.  Τόνισε ότι οι εφαρµογές των µνηµονίων 

µετατρέπουν τη χώρα µας  σε αποικία χρέους και πρόσθεσε ότι οι γενικότερες  ευρωπαϊκές πολιτικές δεν 

δείχνουν εµπράκτως την αλληλεγγύη τους  στην Ελλάδα, που συνεχίζει να βυθίζεται µετά από έξι χρόνια στην 

ύφεση. Ο κ Χουντής σχολίασε ακόµη την αναφορά του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων στο άνοιγµα του 

επαγγέλµατος του µηχανικού, που επέβαλαν η τρόικα και τα µνηµόνια, αναφέροντας ότι έχουµε άλλο ένα 

λάθος της τρόικας, χωρίς να διορθώνεται, χωρίς να υπάρχει ανάληψη ευθύνης.  Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

κατήγγειλε ακόµη ότι άλλο ένα δείγµα υποβάθµισης  της γνώσης και της Παιδείας είναι ότι θα διατίθενται 

κονύλια του ΕΣΠΑ σε ιδιωτικά κολέγια. 

Η κρίση δηµιουργεί ευκαιρίες για αναπροσαρµογές 

Συνεργασία για ώριµες και εφικτές λύσεις 

Το µέλλον των κατασκευών και τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Τα µνηµόνια οδηγούν σε αποικία χρέους 

ΑΝΝΥ ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
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Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, 

που ανήκει στους ευρωπαίους Φιλελεύθερους  επεσήµανε 

ότι η επόµενη 10ετία θα είναι πολύ δύσκολη για τους Έλληνες 

µηχανικούς  καθώς α) ο αριθµός τους είναι µεγάλος σε αναλογία 

µε τον πληθυσµό, β) κατασκευάστηκε µεγάλος όγκος ακινήτων και 

γ) ο τοµέας των ∆ηµοσίων Έργων δεν έχει πλέον µέλλον στη 

χώρα µας. Και πρότεινε την µετεξέλιξη των πολιτικών µηχανικών 

ώστε να µπορούν να δραστηριοποιούνται µε εξωστρεφή 

χαρακτηριστικά, την πώληση ακινήτων µας σε αγοραστές του 

εξωτερικού και την  απαλλαγή  των ξένων επενδυτών από την 

δυσβάσταχτη φορολόγηση.

Ο κ. Νικόλαος Σαλαβράκος ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ,  

χαρακτήρισε την οικονοµική κρίση ως αποτέλεσµα 

σύγκρουσης οικονοµιών, εξαιτίας µάλιστα της οποίας 

διαπιστώσαµε ότι είµαστε πολυτραυµατίες… Και 

υπογράµµισε πως οι µηχανικοί είναι επιστήµονες υψηλού 

επιπέδου και οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα σταθούν στο 

πλευρό τους. Τέλος επεσήµανε πως, σε µια Ευρώπη που 

πτωχεύει, είναι απαραίτητη η άµεση συνεργασία όλων µας.

Ο κ. Γεώργιος Σταυρακάκης, ευρωβουλευτής 

του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως ο 

προϋπολογισµός στην ΕΕ µειώνεται, ενώ αντίθετα ο 

αριθµός των µελών της αυξάνεται, πράγµα που έρχεται 

σε αντίθεση µε τον στόχο της ανάπτυξης, η οποία και 

θα θέσει τέρµα και έξοδο από την κρίση.

Ο Αντώνης Καϊλής, υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων του γραφείου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα αφού εξέφρασε τις 

θετικές εντυπώσεις του για τη σαφήνεια και την πληρότητα της 

τοποθέτησης του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη µίλησε για 

την µεγάλη συµβολή του τοµέα των κατασκευών στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση, τονίζοντας ότι µε αφορµή την κρίση θα 

πρέπει να αναζητηθεί στη χώρα µας ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης 

και επιχειρηµατικότητας. Ο ίδιος υπογράµµισε ότι θα πρέπει να 

εµπεδωθεί σταθερή και µόνιµη συνεργασία για θέµατα της ΕΕ µε 

το ΤΕΕ.

Να αναζητήσουµε λύσεις 
εξωστρέφειας 

Απαραίτητη η συνεργασία 

Οι προϋπολογισµοί της 
ΕΕ δεν υπηρετούν  
την ανάπτυξη

Μόνιµη και σταθερή συνεργασία 

ΘΕΟ∆. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚ.  ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ

Γ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΪΛΗΣ
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Οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση
Στη συνάντηση που έγινε µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ στα γραφεία της ΕΕ στην Αθήνα  

συµµετείχαν οι Ευρωβουλευτές: 

Μαριέττα Γιαννάκου,  Ν.∆. / (PPE) Κοινο-
βουλευτική Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος (Χριστιανο-δηµοκράτες)

Σπύρος ∆ανέλλης, ΠΑ.ΣΟ.Κ. / (S&D) Οµάδα 
της Προοδευτικής Συµµαχίας των Σοσιαλι-
στών και ∆ηµοκρατών

Γεώργιος Κουµουτσάκος, Ν.∆. / (PPE) Κοι-
νοβουλευτική Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόµµατος (Χριστιανο-δηµοκράτες)

Άννυ Ποδηµατά, ΠΑ.ΣΟ.Κ. / (S&D) Οµάδα 
της Προοδευτικής Συµµαχίας των Σοσιαλι-
στών και ∆ηµοκρατών

Νικόλαος Σαλαβράκος, ΛΑ.Ο.Σ. / EFD Ευ-
ρώπη Ελευθερίας και ∆ηµοκρατίας

Θεόδωρος Σκυλακάκης, ALDE Οµάδα της 
Συµµαχίας Φιλελεύθερων και ∆ηµοκρατικών 
για την Ευρώπη

Γεώργιος Σταυρακάκης, ΠΑ.ΣΟ.Κ. / (S&D) 
Οµάδα της Προοδευτικής Συµµαχίας των 
Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών

Νίκος Χουντής, ΣΥΝ / GUE/NGL Συνοµο-
σπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς / Αριστερά των Πράσινων των 
Βορείων Χωρών.

Παρόντες επίσης ήταν ο Χρίστος Γιάγκας, 
συνεργάτης του κ. Σπ. ∆ανέλλη και ο Κώ-
στας Τσεκούρας, συνεργάτης της ευρωβου-
λευτού κ. Συλβάνας Ράπτη.

ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ: 

Στράτος Σιµόπουλος, Γεν. Γρ. ∆ηµοσίων 
Έργων

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενικός Γραµ-
µατέας Νέας Γενιάς 

Κωνσταντίνος Κουρούνης, Σύµβουλος Γενι-
κού Γραµµατέα Μεταφορών.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΙ: 

Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ∆.Ε. ΤΕΕ

Πολυχρόνης Ακριτίδης, Αντιπρόεδρος ∆Ε 
ΤΕΕ

Νίκος Μήλης,  Μέλος ∆Ε ΤΕΕ, ο οποίος είχε 
την ευθύνη συντονισµού της εκδήλωσης.

Αθανάσιος Μπούµης, Μέλος ∆Ε ΤΕΕ

Γεώργιος Παπαναστασίου, Μέλος ∆Ε ΤΕΕ

Γεώργιος Τσουκαλάς, Μέλος ∆Ε ΤΕΕ

∆ήµητρα Κανέλλου, Γενική ∆ιευθύντρια ΤΕΕ

Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταµένη Τµη-
µάτων Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
∆ιεθνών Σχέσεων 

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάµενος ∆ι-
εύθυνσης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας

Μαρία Κολίντου, ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατι-
κής ∆ραστηριότητας

Αθηνά Κουρτέση, Ειδική Σύµβουλος Προέ-
δρου ΤΕΕ για έργα ΕΣΠΑ

Νοτίνα Κοντογιάννη, Τµήµα ∆ιεθνών Σχέ-
σεων.
 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΤΕΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΟ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ:

Αναστάσιος Κονακλίδης (Κεντρικής Μακε-
δονίας)

Ντίνος ∆ιαµάντος (Κεντρικής & ∆υτικής 
Θεσσαλίας)

Κωνσταντίνος Ρόκκος (Νοµού Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Απόστολος Καραναστάσης (Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας)

Σωκράτης Αναγνώστου (Μαγνησίας)  

Αθανάσιος Κακάλης (∆υτικής Μακεδονίας)

Χαρίκλεια Τσιώλη (Πελοποννήσου)

Γεώργιος  Μπουραντάς (Ν. Εύβοιας)

Νικόλαος Σπίγγος (Νοµού Κερκύρας)

Πέτρος Ινιωτάκης (Ανατολικής Κρήτης) 

Νικόλαος Παπαθανασίου (Θράκης)

Λάζαρος Βασιλειάδης (Ανατολικής Μακε-
δονίας)

Ακόµη, ο Ελευθέριος Χαλιώτης, Γ. Γ. του 
Περιφερειακού Τµήµατος Ν. Εύβοιας

ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙ:

Στέφανος Ξεκαλάκης Πρόεδρος ΠΣ∆ΑΤΜ 
(Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 
Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών)

Αναστάσιος Ευσταθίου Πρόεδρος ΠΣ∆Μ-Η 
(Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων)

Βασίλης Χαλκιάς Πρόεδρος ΣΕΣ (Σύλλογος 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων)

Ανδρέας Στοϊµενίδης Πρόεδρος ΣΤΥΕ (Σύλ-
λογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος) 

Ιωάννης Βακράκος Πρόεδρος ∆Σ ΣΕΑ (Σύλ-
λογος Ελλήνων Αεροναυπηγών)

Κων/νος  Σταµατάκης Πρόεδρος Σ∆ΝΜΕ 
(Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μη-
χανικών Ελλάδος)

Σωτήρης Ζωντός Πρόεδρος Συλλόγου Μη-
χανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης

Ιωάννης Πρέσβελος Πρόεδρος ΣΕΓΕΚ (Σύν-
δεσµος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και 
Κτηµατολογίου)

Γεώργιος Ρωµοσιός, Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
(Παν. Ένωση ∆ιπλ/χων Μηχ. Εργοληπτών 
∆ηµ. Έργων)

Άρης Βασιλειάδης Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Επιστηµόνων & Τεχνικών Ανωτά-
των Σχολών ΕΡΤ

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Πρόεδρος ΣΜΕ 
(Σύλλογος Μελετητών Ελλάδας).

Γεώργιος Πιττός Β’ Αντιπρόεδρος ΣΠΜΕ 
(Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος) 

Μιχαήλ  ∆ακτυλίδης, Αντιπρόεδρος ΠΕ∆-
ΜΕ∆Ε

Γιάννης Κοτζαµπασάκης Γενικός Γραµµα-
τέας ΣΠΜΕ 

∆αµιανός Αµπακούµπιν µέλος ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατού-
χων Ανωτάτων Σχολών)

∆ηµήτριος Μαµουνής (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.)

Νικόλαος Λουλάκης (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.)

Σωτήριος Λιάρος (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.)

Χρήστος Λιαπάκης (ΣΕΓΕΚ)

Νίκος Πουλάκης (ΣΕΓΕΚ)

Γιώργος Κάζος ΣΕΓΜ (Σύνδεσµος Ελληνι-
κών Γραφείων Μελετών)

Βάλια Αντωνίου ΣΕΓΜ 

Ευθύµιος Αναγνωστόπουλος, Νοµικός Σύµ-
βουλος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. 
Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΟΙ:  

Βασίλης Οικονοµόπουλος, Επιµελητής, 
Γιώργος Αθανασόπουλος, Εµµανουήλ 
Ζαφείρης,  ∆έσποινα Καλλιδροµίτου,  Μιλ-
τιάδης Λαγγούσης και Παναγιώτης Τερε-
ζάκης. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΟΙ:

Άρης Χατζηδάκης, Νίκος Γκόρτσιος, Ανα-
στάσιος Κριµπένης, Νίκος Φιντικάκης και 
Νάντια Χρυσικοπούλου.
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