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ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 6η τακτική συνεδρίαση της σχετικά με
την δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου
Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών» που γίνεται από την ιστοσελίδα του
υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Πανάρετου,
ψήφισε τα πιο κάτω:
1. Καταγγέλει την πολιτική που έχει ακολουθηθεί από τις κυβερνήσεις
της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες , με την οποία ιδρύθηκε πληθώρα σχολών
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού επιπέδου χωρίς αυτό να υπαγορεύεται
από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της παραγωγής. Η πολιτική αυτή είχε να
κάνει με εμπόριο ελπίδας προς την εκάστοτε νεολαία με τις κυβερνήσεις να
μην θέλουν ή να μην μπορούν να κατανοήσουν το πόσο ολέθρια θα
απέβαινε αυτή η πολιτική για τον λαό και τον τόπο.
2. Καταγγέλει την συνέχιση παρόμοιας πολιτικής με κύριο φορέα το
υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα τον
υφυπουργό κ. Πανάρετο με την οποία προσπαθεί να εμπορευθεί την ελπίδα
δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων των ΤΕΙ με την πολιτική «απονομής»
επαγγελματικών δικαιωμάτων σαφώς αναντίστοιχων με το επίπεδο σπουδών
τους και με διάλυση του ΤΕΕ αγνοώντας όχι μόνο την ιστορική αναγκαιότητα
ύπαρξης του αλλά αλλάζοντας προκλητικά τον τίτλο του από Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας σε … Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
3. Θεωρεί ότι ειδικά το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων πρέπει να κατανοεί πως το αποτέλεσμα που παράγει ο
μηχανικός είναι προϊόν επιστήμης. Η σύνδεση του τίτλου σπουδών με τα
επαγγελματικά δικαιώματα είναι «εκ των ων ουκ άνευ» σε κάθε κοινωνία που
θέλει να διοικείται ορθολογικά. Η πολιτική της προς τα κάτω εξομοίωσης των
τεχνικών της χώρας υπαγορεύεται από τις ανάγκες της διεθνούς ολιγαρχίας
του χώρου των μελετών και της κατασκευής. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής
για τον τόπο θα είναι ολέθριες αφού στα παραγόμενα έργα –ιδιωτικά και
δημόσια- θα ενσωματώνεται όλο και λιγότερη γνώση. Το ζητούμενο είναι η
συμπλήρωση όλων των επιπέδων της τεχνικής πυραμίδας με εκείνες τις
ειδικότητες τεχνικών που έχει ανάγκη η παραγωγική διαδικασία και φυσικά με
προσδιορισμένη την γνώση που πρέπει να κατέχεται ώστε να είναι δυνατή η
ένταξη σε κάθε ένα τέτοιο επίπεδο.

Η λαϊκίστικη πολιτική πρέπει επιτέλους να εγκαταλειφθεί και να
οργανωθεί ουσιαστικός διάλογος με τους φορείς που δημοκρατικά
εκπροσωπούν τους επιστήμονες αν θέλουμε η πολιτική που θα προκύψει να
απαντά στα προβλήματα του λαού. Η διαβούλευση στο διαδίκτυο
ενδεχομένως να είναι ένα μέσο ενημέρωσης όσων έχουν πρόσβαση σε αυτό
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι διάλογος με την κοινωνία αφού δεν
διασφαλίζεται η δημοκρατική της εκπροσώπηση σε αυτόν.
Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ας
ασχοληθεί με τα του «οίκου του» τα οποία είναι και πολλά και δύσκολα και ας
αφήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να συνεχίσει να πορεύεται
παίζοντας τον ιστορικά καταξιωμένο ρόλο του ιδιαίτερα στην κρίσιμη
συγκυρία που βιώνει ο Ελληνικός λαός σήμερα.
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