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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εδώ και 30 χρόνια το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί και επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών / επιστημόνων,
εφοδιασμένων µε όλες τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αντιμετώπιση και θεραπεία
προβλημάτων που συνεπάγονται τεράστιο οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Επένδυσε σε τομείς που αποτελούν σύγχρονο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο,
που απαντούν σε ανάγκες για το περιβάλλον, τους ορυκτούς πόρους, τον χωρικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη.
Ωστόσο χρονίζοντα προβλήματα όπως τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των μηχανικών, οι συντεχνιακοί αποκλεισμοί,
σε συνδυασμό με την αδιαφορία της πολιτείας, δεν έχουν έως και σήμερα επιτρέψει την αξιοποίηση µιας γενιάς
εξειδικευμένων επαγγελματιών / επιστημόνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου
και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης στα θέµατα αυτά.
Ερωτάται σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ:


Αναγνώρισε έμπρακτα το ΤΕΕ τα παραπάνω θέματα; Πήρε θέση;



Στα τεράστιας σημασίας περιβαλλοντικά και χωρικά ζητήματα των τελευταίων ετών, κατάφερε ο Τεχνικός
Σύμβουλος της πολιτείας -με τα υφιστάμενα θεσμοθετημένα όργανά του (Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας)να εκφέρει συγκροτημένη τεχνικά άποψη;



Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και το
θαλάσσιο χωροταξικό. Με ποια Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας συνέβαλλε δημιουργικά στην επιχειρούμενη
αλλαγή το ΤΕΕ ως σήμερα;

Συνάδελφοι μηχανικοί,
Διαχρονικά η πολιτεία αδιαφόρησε και ουδέποτε ασχολήθηκε με τους μηχανικούς των «νέων» ειδικοτήτων, οι οποίοι
είχαν ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους μηχανικούς αλλά ελάχιστα ή και καθόλου δικαιώματα. Και σαν να μην
έφταναν όλα αυτά, η πολιτεία θεσμοθέτησε το 2014 νόμο, με εφαρμογή του οποίου επιδιωκόταν η «ρύθμιση» του
επαγγέλματος του Πολιτικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου Μηχανικού και ο οποίος αδιαφορούσε πρακτικά για τις
«νέες» ειδικότητες οι οποίες βιώνουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, προβλέποντας παράλληλα τη «σύμφωνη γνώμη»
του ΤΕΕ.
Ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, το Τ.Ε.Ε, με ευθύνη της ηγεσίας του, δεν κατάφερε να καταλήξει σε ένα ενιαίο
κείμενο γνώμης για το ποια θα έπρεπε να είναι η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες των διπλωματούχων
μηχανικών.
Και ενώ όλα αυτό το διάστημα οι φορείς απλά ροκανίζουν το χρόνο τους που είναι απεριόριστος, οι μηχανικοί των
ειδικοτήτων μας στερούνται χρόνο επαγγελματικής δραστηριότητας και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας
που πλήττουν τους μηχανικούς και ιδιαίτερα τους νέους μηχανικούς.
Το να μην παίρνει θέση ο φορέας των μηχανικών όλα αυτά τα χρόνια, είναι για εμάς από μόνο του «θέση».
Έρχεται επιτέλους σήμερα η πολιτεία, να επιτελέσει το ρόλο της, να στηρίξει την επένδυσή της και να επιλύσει ένα
μεγάλο πρόβλημα, καθώς και ένα έλλειμμα δημοκρατικής εκπροσώπησης ως προς τις ειδικότητες (Υπενθυμίζουμε ότι
οι διατάξεις που τροποποιούνται αφορούν μεταξύ άλλων και ένα νόμο του 1926!).
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν μας προσβάλει που για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, συμπεριέλαβε τις
επίμαχες διατάξεις σε ένα νομοσχέδιο που περιέχονται άρθρα για τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Άλλωστε και η
αδειοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων, στο αντικείμενο των μηχανικών ανήκει.
Μας προσβάλει και μας υποτιμά περισσότερο αυτό που έχουμε υποστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Σημείωση: Η κοινή αυτή ανακοίνωση προετοιμάστηκε δύο ημέρες νωρίτερα. Ωστόσο, επιλέξαμε να τη
δημοσιοποιήσουμε μετά το κλείσιμο της κάλπης των εκλογών του ΤΕΕ, διότι δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε σε
μικροπολιτικά παιχνίδια, αποδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την ουσία της.
Στοιχεία επικοινωνίας: contact@enveng.gr, grammateia@chorotaxia.gr, syllogos.mop@gmail.com
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