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∆ελτίο ΤύπουTEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
 
                                                                                                                            15 Νοεµβρίου 2013 
 

Συνάντηση του υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 

µε τον  Πρόεδρο του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη 

 

 

Ο υπουργός Υποδοµών,  Μεταφορών και ∆ικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Πρόεδρος του 

ΤΕΕ, Χ. Σπίρτζης, συναντήθηκαν σήµερα, προκειµένου να οριστικοποιήσουν και να 

ανακοινώσουν κοινές δράσεις του υπουργείου µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, που 

αφορούν τη στήριξη του τεχνικού κόσµου της χώρας, τον εξορθολογισµό κρίσιµων τοµέων 

του συστήµατος παραγωγής έργων, την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος και τον 

έλεγχο όλων των συντελεστών παραγωγής έργων.  

 

Αµέσως µετά το τέλος της συνάντησης ο υπουργός δήλωσε στους δηµοσιογράφους:  

 

«Καληµέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω την χαρά να σας ανακοινώσω µια σειρά από 

αποφάσεις που έχουµε λάβει τον τελευταίο καιρό προκειµένου να καταπολεµήσουµε την 

γραφειοκρατία, να συµβάλουµε στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των δηµοσίων 

έργων, τη µείωση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής ώστε να συµβάλουµε 

γενικότερα στην αποτελεσµατική εκτέλεση έργων, δηµοσίων και ιδιωτικών, αλλά και στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη στην χώρα.  

 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ζητούµενο σήµερα είναι, το επόµενο χρονικό διάστηµα ο 

τεχνικός κόσµος να ξαναρχίσει να δουλεύει, να ξανανοίξουν τα εργοτάξια, να µπορέσουν να 

απασχοληθούν οι εργαζόµενοι - άνεργοι σήµερα σε αυτό τον τοµέα - και να ξαναδώσουµε 

ελπίδα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, κυρίως στους νέους, τους νέους µηχανικούς, τους 

νέους τοπογράφους, τους νέους αρχιτέκτονες, τους νέους µηχανολόγους, αλλά και στα 

καινούργια επαγγέλµατα, στους νέους πληροφορικάριους, περιβαλλοντολόγους - καλοί 

επιστήµονες – οι οποίοι αναζητούν εργασία στην πατρίδα µας.  
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Είναι λοιπόν σήµερα µια καλή µέρα, όπως θα είναι και οι επόµενες µέρες γιατί ανοίγουν µια 

σειρά από σηµαντικά θέµατα και αναλαµβάνονται σηµαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη, στην αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.  

 

Είχα µια συνάντηση µε τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κ. Χρήστο Σπίρτζη, µε τον οποίο 

συνεργαζόµαστε το τελευταίο χρονικό διάστηµα στενά. Εγώ προσωπικά, οι υπηρεσίες του 

υπουργείου, το γραφείο µου, και καταλήξαµε σε µια σειρά από αποφάσεις, οι οποίες 

παίρνουν τον δρόµο για υλοποίηση στη Βουλή των Ελλήνων σε λίγες µέρες, όπου έχει 

κατατεθεί το νοµοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» 

και εκεί υπάρχουν οι διατάξεις στις οποίες θα αναφερθώ.  

 

Αποφασίσαµε λοιπόν να ιδρύσουµε, στο πλαίσιο του ΤΕΕ, έναν φορέα πιστοποίησης 

τεχνικών επαγγελµάτων. Σε συνέχεια ενός νόµου, που είχα την τύχη πάλι ως υπουργός να 

εισηγηθώ στη Βουλή τον 3982/2011, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών 

επαγγελµάτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί κτλ). Είµαι ευτυχής που αυτός ο νόµος 

πλέον έχει προχωρήσει στο στάδιο της εφαρµογής του, έχουν γίνει µια σειρά από βήµατα, 

προεδρικά διατάγµατα και σήµερα εφαρµόζεται.  

 

Ο φορέας αυτός πιστοποίησης τεχνικών επαγγελµάτων είναι απαραίτητος για να 

πιστοποιείται η ποιότητα των έργων, των τεχνιτών που ασκούν τα σχετικά επαγγέλµατα, 

ιδιαίτερα, όσα απ’ αυτά έχουν σχέση µε την ασφάλεια των πολιτών, όπως οι ηλεκτρολόγοι. 

Για πολλά χρόνια δυστυχώς τα τεχνικά επαγγέλµατα µπορούσαν να ασκούνται από 

ανθρώπους χωρίς γνώσεις, χωρίς δεξιότητες, χωρίς προσόντα. Εµπειρίες τις οποίες έχουµε 

αντιµετωπίσει όλοι στην καθηµερινότητα µας. Τα οφέλη πολλαπλά για τον τεχνικό κόσµο, 

αλλά και για την ποιότητα των έργων, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της 

εισφοροδιαφυγής. Είναι προφανές ότι τα δεκάδες τεχνικά επαγγέλµατα για να πιστοποιηθούν 

απαιτείται βαθιά επιστηµονική γνώση και εµπειρία, να οριστούν διαδικασίες, αλλά και 

προτάσεις για τα επαγγελµατικά περιγράµµατα και συγκρότηση αξιόπιστων µηχανισµών 

ελέγχου. 

 

Το δεύτερο που αποφασίσαµε είναι ακόµη σηµαντικότερο. Αντιµετωπίζουµε τα τελευταία 

χρόνια ένα πρόβληµα σε ότι αφορά την αναθεώρηση των τιµών και την τιµολόγηση των 

δηµοσίων έργων. ∆υστυχώς, τα τιµολόγια των δηµοσίων έργων είναι αναχρονιστικά, 

βασίζονται σε υπολογισµούς που αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση µε τις 
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σηµερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε µε τις επιστηµονικές εξελίξεις, µε αποτέλεσµα όλη η 

διαδικασία κοστολόγησης των έργων να µην είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δηµιουργεί 

τεράστια προβλήµατα στο δηµόσιο και στους εργολάβους. Τι θέλουµε να κάνουµε; Να 

χτίσουµε έναν αξιόπιστο µηχανισµό τιµολόγησης των δηµοσίων έργων. Και σε αυτό τον 

τοµέα προχωράµε πολύ γρήγορα. Ο φορέας αυτός θα προβλέπεται στο νοµοσχέδιο επίσης. 

Θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υπουργείου και του ΤΕΕ, θα έχει κρίσιµο και σηµαντικό ρόλο 

σε ότι αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσµατική διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων 

αυτού του φορέα, προκειµένου να αποδώσουµε στον τεχνικό κόσµο, αλλά και στην οικονοµία 

της χώρας ένα σύστηµα, το οποίο θα λειτουργεί µε τρόπο σύγχρονο χωρίς γραφειοκρατία, µε 

αυτοµατισµούς, έτσι ώστε να απαλλαγούµε από την γραφειοκρατία, η οποία υπάρχει σήµερα 

στον τοµέα της τιµολόγησης των δηµοσίων έργων.  

 

Η τρίτη πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώνεται σήµερα αφορά την ίδρυση επιστηµονικών 

τµηµάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ, που θα µπορούν να εγγράφουν µέλη, ώστε να εκφράζεται 

ενιαία η επιστηµονική κοινότητα σε διεπιστηµονικά επίπεδα, όπως η πληροφορική, η 

χωροταξία, το περιβάλλον κτλ. ∆ηλαδή, υπάρχουν νέα τεχνικά επαγγέλµατα, νέοι τεχνικοί 

επιστήµονες, όπως είναι οι πληροφορικάριοι, όπως είναι οι περιβαλλοντολόγοι, οι οποίοι 

σήµερα δεν µπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, αν δεν έχουν την ιδιότητα του µηχανικού. Έτσι 

λοιπόν συµφωνήθηκε να δηµιουργηθούν αυτά τα επιστηµονικά τµήµατα στο ΤΕΕ, µαζί µε τα 

υπόλοιπα, για να µπορούν να εκφράζονται καταρχήν επιστηµονικά και επαγγελµατικά  όλες 

αυτές οι  νέες ειδικότητες οι επιστηµονικές, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η 

διεπιστηµονική σύνδεση µεταξύ των τµηµάτων.  

 

Θέλω να σας πω επίσης, ότι συµφωνήθηκε η δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος για την  

τήρηση των µητρώων δηµοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας µιας στάσης στο 

Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εµπορικό Μητρώο). Η υπηρεσία µιας στάσης, είναι η καταπολέµηση της 

γραφειοκρατίας. Είναι πολλαπλά τα οφέλη από το γεγονός ότι η ίδρυση µιας εταιρίας είναι 

υπόθεση ολίγων ωρών.  

 

Όλες αυτές οι προσπάθειες δηµιουργούν ένα πλαίσιο καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, 

έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι µια χώρα ελκυστική στις επενδύσεις. Οι πολίτες χρησιµοποιούν 

τους θεσµούς του κράτους, τους συµβούλους του κράτους όπως το ΤΕΕ, µε τρόπο χρήσιµο, 

αποτελεσµατικό και φθηνό, χωρίς µεγάλα κόστη και τελικώς και η ζωή των ανθρώπων, των 

πολιτών βελτιώνεται, αλλά κυρίως αυτό που βελτιώνεται είναι η οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα, η αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.  
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Σε λίγες µέρες θα µας δοθεί η δυνατότητα να ξαναβρεθούµε εδώ για να σας ανακοινώσουµε 

µια σειρά από σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στον τεχνικό κόσµο της χώρας, στον τοµέα 

των έργων, των πρωτοβουλιών για τις µεγάλες οικονοµικές δραστηριότητες, που η χώρα έχει 

ανάγκη να ανοίξει το επόµενο χρονικό διάστηµα. Πιστεύω ότι ο τεχνικός κόσµος της χώρας 

και κυρίως οι νέοι µηχανικοί, οι νέοι επιστήµονες των τεχνικών επαγγελµάτων θα έχουν την 

δυνατότητα µαζικά πια να απασχοληθούν τα επόµενα χρόνια και να αποκατασταθεί η 

κοινωνική ισορροπία στη χώρα µετά το µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό πλήγµα - 

πραγµατικά- που δεχτήκαµε από την κρίση».  

 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, τόνισε:  
∆ηµοσιογράφος: ∆ύο κουβέντες κ. Υπουργέ να µας πείτε κυρίως σε ότι αφορά την 
πιστοποίηση των επαγγελµάτων των τεχνικών. Είναι πάρα πολύς κόσµος, αναφέρατε κάποιες 
ειδικότητες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι όσοι δουλεύουν και έχουν κάποια εµπειρία, 
είναι όσοι έχουν τελειώσει κάποιες σχολές, είναι όσοι θα βγουν στην παραγωγή, να µας 
δώσετε ένα περίγραµµα τι θα περιµένουµε σε αυτόν τον τοµέα και ένα χρονοδιάγραµµα. 
Υπουργός: Καταρχήν οφείλω να πω, να συµπληρώσω µάλλον, ότι επί των ηµερών µου όταν 
ήµουν Υπουργός Ανάπτυξης πριν από δύο χρόνια, όπως σας είπα ψηφίστηκε ο νόµος 
39/82/2011 ο οποίος προέβλεπε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων ακριβώς γι’αυτό το 
λόγο, δηλαδή να ορίσουµε τους τρόπους και τις διαδικασίες πιστοποίησης των τεχνικών 
επαγγελµάτων. Αυτό λοιπόν, έχει προχωρήσει. Το νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Αυτή τη 
στιγµή φτιάχνουµε τον φορέα στο πλαίσιο του ΤΕΕ που προβλέπει ο νόµος. Αυτό που 
κάνουµε δηλαδή µε το νοµοσχέδιο το οποίο είναι ήδη κατατεθειµένο στην Βουλή και έχει την 
σχετική πρόβλεψη είναι ότι η διαδικασία, θα διεξάγεται πλέον µέσα από έναν φορέα 
πιστοποίησης τεχνικών επαγγελµάτων ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδος, που όπως ξέρετε είναι ο τεχνικός σύµβουλος της χώρας. Άρα 
λοιπόν αυτή η απόφαση είναι νοµοθετηµένη, όλες οι προϋποθέσεις πιστοποίησης είναι 
δεδοµένες, αυτή τη στιγµή δηµιουργείται ο φορέας. Ελπίζω ότι ο νόµος θα ψηφιστεί πριν τα 
Χριστούγεννα, είµαι βέβαιος γι’ αυτό, είναι ένας µικρός σχετικά νόµος, µια υποχρέωση που 
έχουµε για την αρχή συντονισµού πτήσεων µε κάποιες διατάξεις.  Συνεπώς, από τον 
καινούργιο χρόνο το ΤΕΕ θα ξεκινήσει την προσπάθεια γιατί πράγµατι, όπως πολύ σωστά 
είπατε, πρόκειται περί κεφαλαιώδους ζητήµατος διότι αφορά πρωτίστως την ασφάλεια των 
πολιτών σε µια σειρά ζητήµατα και των παιδιών µας. ∆εύτερον, αφορά το ζήτηµα της 
φοροδιαφυγής, είναι γνωστό ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος, όπου ασκείται συστηµατικά 
φοροδιαφυγή και τρίτον, το πιο σηµαντικό είναι ότι θα διασφαλίσουµε τους πραγµατικούς 
επαγγελµατίες του κάθε χώρου να µπορούν να έχουν στα χέρια τους µια πιστοποίηση η οποία 
θα αποκλείει την αταξία που υπάρχει αυτή τη στιγµή. 
∆ηµοσιογράφος: Την πιστοποίηση θα λάβουν και αυτοί που είναι ήδη επαγγελµατίες; 
Υπουργός: Εννοείται, ναι εννοείται. Είναι προφανές αυτό. 
∆ηµοσιογράφος: Εγώ καλύφθηκα από το γενικότερο πλαίσιο της τοποθέτησής σας. Θα 
ήθελα να µείνουµε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Βλέπουµε ότι είµαστε εν µέσω µιας 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης, νέας διαδικασίας διαπραγµάτευσης, µηνύµατα από τις 
Βρυξέλλες έχουν µαστίγιο και καρότο. Η τοποθέτηση η δική σας σχετικά µε το τι πρέπει να 
περιµένουµε από εδώ και πέρα γιατί απ’ ότι καταλαβαίνουµε η κοινωνία δεν αντέχει πολύ, οι 
φωνές αυξάνονται και από το εσωτερικό. Ένα σχόλιο δικό σας κ. Υπουργέ. 



 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης  4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr    5 
 

Καταρχήν να πω για την σηµερινή πραγµατικότητα, για την επικαιρότητα, ότι είναι ευτυχές 
το γεγονός ότι οι βουλευτές των δυο κοµµάτων που συµµετέχουν στην κυβέρνηση βρήκαν 
και προσέγγισαν µια τελική συµφωνία µε το Υπουργείο Οικονοµικών και έτσι το ζήτηµα για 
τον φόρο ακινήτων πλέον παίρνει τον δρόµο του. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να 
ιεραρχήσουµε τις προτεραιότητές µας µε τρόπο υπεύθυνο απέναντι στη χώρα και απέναντι 
στους Έλληνες πολίτες που στενάζουν κάτω από την κρίση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και 
για να γίνω πιο συγκεκριµένος πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα αυτό που πρέπει να µας απασχολεί 
είναι ότι για να υπάρχουµε όλοι εµείς είτε ως πολιτικοί είτε ως κόµµατα πρέπει να υπάρχει η 
χώρα. Και καλώ όλους τους συναδέλφους µου του ΠΑΣΟΚ να αναµετρηθεί ο καθένας µε τις 
ευθύνες του απέναντι στους πολίτες που µας ψήφισαν, απέναντι στην χώρα η οποία τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια περνάει έναν δρόµο οδύνης, πόνου και µεγάλων προβληµάτων και 
κατάθλιψης. Να αναµετρηθεί λοιπόν µε τον εαυτό του και να δώσει µία απάντηση, ότι το 
ζήτηµα δεν είναι ιδεολογικό, δεν είναι απλά ένα ζήτηµα πολιτικό, είναι ένα ζήτηµα εθνικό. 
Είναι εθνική ανάγκη να περάσουµε την στενωπό και να βγούµε στον δρόµο της ανάπτυξης. 
∆εν έχουµε κάτι άλλο να κάνουµε, δεν έχουµε δηλαδή άλλη οδό παρά µόνο µία: την οδό της 
εξόδου από την κρίση. Πιστεύω ότι περνάµε και θα περάσουµε µία στενωπό γιατί είναι 
προφανές ότι και οι ξένοι εταίροι έχουν την πρόθεση να µας πιέσουν για πράγµατα τα οποία 
κατά την γνώµη µου ορισµένες φορές είναι υπερβολικά. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτηµα. Η 
αναµέτρηση πρέπει να γίνει µε τον εαυτό µας και να αποδείξουµε ότι είµαστε οι πραγµατικοί 
υπηρέτες της χώρας και του λαού και όχι ιδεοληπτικοί. Να µην λειτουργούµε συγκυριακά 
λαµβάνοντας υπόψη το πολιτικό κόστος, αλλά να συµπεριφερόµαστε  εθνικά για να  θα έρθει 
η τελική δικαίωση. 
 Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν έχει παρά µόνο έναν δρόµο, τον δρόµο που χαράζει ο πρόεδρος 
Οµπάµα, η νέα πρόεδρος που εξετάζεται αυτή τη στιγµή στην Γερουσία, η κ. Γιέλεν, η οποία 
λέει πολύ πιο προοδευτικά πράγµατα από πολλούς ευρωπαίους ηγέτες έστω και αν είναι 
τραπεζίτης. Την άκουσα χθες που µιλούσε για την αξία της εργασίας απέναντι στους 
µονεταριστές της ευρωπαϊκής, αυστριακής σχολής.  
Πιστεύω  ότι ο κ. Ντράγκι µε βάση την ανακοίνωση που έκανε πριν από λίγες µέρες οφείλει 
να συνεχίσει την πολιτική της νοµισµατικής επέκτασης και ανάπτυξης. ∆εν υπάρχει άλλος 
δρόµος. Ο άλλος δρόµος, ο δρόµος της συντήρησης, του µονεταρισµού, ο δρόµος της 
ανεργίας και των κοινωνικών προβληµάτων οδηγεί σε έξαλλες εκφράσεις τις οποίες θα βρουν 
µπροστά τους όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης το επόµενο χρονικό διάστηµα.  
Επανέρχοµαι λοιπόν για να πω ότι το πρόβληµα είναι εθνικό, δεν έχει χρώµα και πρέπει να το 
υπηρετήσουµε. Εµείς ως ΠΑΣΟΚ και θέλω να το επαναλάβω αυτό που είπα πριν από λίγες 
µέρες στην Βουλή, διαθέσαµε όλες µας τις δυνάµεις για να υπηρετήσουµε µια πολιτική, η 
οποία µέσα από συµµαχικές κυβερνήσεις οδηγεί την Ελλάδα σήµερα στην έξοδο από την 
κρίση. Θα είµαστε σε θέση να σας παρουσιάσουµε επιτέλους και θετικά σηµεία και θετικά 
αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας σε πολύ λίγες µέρες γιατί το ζητούµενο είναι να 
απευθυνθούµε στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, στον κάθε νέο ξεχωριστά και να του πούµε ότι 
αυτή η προσπάθεια αποδίδει για εσένα µία θέση εργασίας και µετά χιλιάδες θέσεις εργασίας 
και ρευστότητα στην αγορά. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι το καθήκον µας και είµαι βέβαιος 
ότι η στενωπός θα περάσει και ότι θα αποκαταστήσουµε τις αδικίες που τόσο µαζικά έγιναν 
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ 
 
«Οι ανακοινώσεις του υπουργού αφορούν σε θέµατα πάγια αιτήµατα του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου και του τεχνικού κόσµου. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µας για την 
υιοθέτηση και την υλοποίηση αυτών των προτάσεων που αποτελούν χρήσιµους παράγοντες 
για τη διαφάνεια, για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, για τη θέσπιση κανόνων και 
την υλοποίηση αξιόπιστων µηχανισµών ελέγχου. Στόχος των προτάσεων του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου είναι να δοµήσουµε εκείνους τους µηχανισµούς που θα συµβάλουν στη 
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δόµηση ενός υγιούς συστήµατος παραγωγής έργων στη χώρα, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς 
γραφειοκρατία και χωρίς, τις γνωστές σε όλους, αθέµιτες πρακτικές του παρελθόντος.  
Η δυνατότητα ίδρυσης του φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελµάτων είναι το κύριο βήµα 
για τη δηµιουργία Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται µε το στόχο που 
έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο για ενιαίες προδιαγραφές σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Ο 
φορέας τιµολογίων και τιµών τεχνικών και έργων είναι επίσης ένα καίριο, το πιο σηµαντικό 
βήµα, για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισµούς και διαφάνεια στα δηµόσια έργα, µε στόχο 
τα δηµόσια έργα να µην κοστίζουν παραπάνω από ό,τι πραγµατικά πρέπει, αλλά να µην 
κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναµικό. Να µην προϋπολογίζονται και 
να τιµολογούνται κατά περίπτωση όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες. Και οι δύο φορείς 
θα λειτουργήσουν από το Τεχνικό Επιµελητήριο και το Υπουργείο. Ο στόχος µας είναι να 
συνεργαστούµε και µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς, τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, και τις 
εργοληπτικές οργανώσεις, ώστε κανείς να µην έχει δεσπόζουσα θέση και να διασφαλίζεται η 
αµεροληψία και η διαφανής λειτουργία των φορέων. 
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι πολύ σηµαντικό, η υλοποίηση του ηλεκτρονικού 
συστήµατος για την τήρηση των Μητρώων ∆ηµοσίων Έργων. Η υλοποίηση τέτοιων 
µηχανισµών από το Τεχνικό Επιµελητήριο συµβάλει σε µία ισχυρή, διαφανή και παραγωγική 
δηµόσια διοίκηση, βοηθώντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του υπουργείου και ταυτόχρονα 
µειώνει τα διοικητικά βάρη στον τεχνικό κόσµο, όσο και στις δεκάδες δηµόσιες υπηρεσίες. 
Αν µετρήσουµε πόσες εργατοώρες χάνονται από τους µελετητές και τους εργολήπτες, για τη 
συλλογή πιστοποιητικών δηµόσιων εγγράφων, φορολογικών ενηµεροτήτων και 
ασφαλιστικών και πόσες εργατοώρες χάνονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες για την έκδοση 
και τον έλεγχό τους, πραγµατικά είναι ένα µοντέλο που δεν είναι ούτε αναπτυξιακό ούτε 
παραγωγικό. Αυτά µπορεί να τα κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο µέσα από ηλεκτρονική 
διασύνδεση µε όλους τους φορείς ή µέσω της αξιοποίησης του υπηρεσιακού µηχανισµού, 
ώστε να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες του υπουργείου για να κάνουν πιο ουσιαστικά τη δουλειά 
τους. 
Τέλος θέλω να τονίσω ότι η δυνατότητα ίδρυσης επιστηµονικών και επαγγελµατικών 
τµηµάτων εντός του ΤΕΕ δίνει τη δυνατότητα σε επιστήµονες που δεν είναι µηχανικοί, έχουν 
τελειώσει Πανεπιστήµια, να ενταχθούν σε κάποιο φορέα που δεν µπορούν να ενταχθούν, 
όπως είναι οι απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών πληροφορικής, περιβαλλοντολόγοι, να µπορούν 
να συµµετάσχουν  από κοινού και ισότιµα µε τους µηχανικούς στο πλαίσιο λειτουργίας στο 
ΤΕΕ, µε αιρετή διοίκηση στο τµήµα τους που θα ενταχθούν, αυτό εξοστρακίζει συντεχνιακές 
λογικές του παρελθόντος και εντός του ΤΕΕ και δίνει την ευκαιρία συνεργασιών σε 
επιστηµονικό και επαγγελµατικό πεδίο, θέσπισης κανόνων, ορθολογικών προτάσεων και 
διαδικασιών, ώστε το ΤΕΕ να παίξει πιο ουσιαστικά το ρόλο του ως Τεχνικός Σύµβουλος της 
Πολιτείας. 
Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι γιατί είχαµε πάρα πολύ καιρό να έχουµε τέτοια 
παραγωγική συνεργασία µε το Υπουργείο και οφείλω αυτό να το καταθέσω». 
 


