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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΜΑ: Τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις» (Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων, άρθρα 23 και 24)
Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Αυτή την εβδομάδα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Συντονισμού
Πτήσεων

στο

οποίο

επιχειρείται

με

ειδική

τροπολογία

η

ανάθεση

αποκλειστικών

αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο αναφορικά με την πιστοποίηση των τεχνικών
επαγγελμάτων και την τιμολόγηση των τεχνικών έργων.
Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται η ίδρυση νέων τμημάτων εντός του ΤΕΕ με
σκοπό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: “την ενιαία επιστημονική έκφραση στους χώρους
της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών κλπ”. Μάλιστα, σύμφωνα και πάλι με την αιτιολογική
έκθεση: “η προσθήκη έρχεται να καλύψει τα κενά συμμετοχής, έκφρασης και εκπροσώπησης“.
Στην κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον υπουργό Υποδομών Μ. Χρυσοχοΐδη και τον
πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη αναφέρεται ότι “η νέα ρύθμιση 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”.
Οι

παραπάνω

δηλώσεις

και διατυπώσεις

προκαλούν

κατάπληξη σε

κάθε Έλληνα

Πληροφορικό, απόφοιτο του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ, που εδώ
και 15 χρόνια, από την ίδρυση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, εκπροσωπείται,
εκφράζεται και υποστηρίζεται ενιαία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σε κάθε
Έλληνα Πληροφορικό που γνωρίζει από πρώτο χέρι και έχει βιώσει εδώ και χρόνια την πάγια
τακτική αποκλεισμού και διακρίσεων που εφαρμόζει μέχρι και σήμερα το ΤΕΕ ως συνέπεια της
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δράσης κύκλων που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα ακόμη και των ίδιων των μηχανικών,
ιδίως εκείνων που ανήκουν στις νέες ειδικότητες (μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί
περιβάλλοντος κ.λ.π.). Μια τακτική που έχει εκφραστεί επανειλημμένα με:
1. Προσπάθειες των εν λόγω κύκλων να ματαιώσουν την έκδοση του Προεδρικού
Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των Πληροφορικών (που τελικά
απέτυχε με την έκδοση του διατάγματος ΠΔ 44/2009, ΦΕΚ Α' 58/8-4-2009).
2. Συνεχείς προκλήσεις της συνόδου Πρυτάνεων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών
(αντιδράσεις για τα δικαιώματα των Πληροφορικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, συνεχείς
αποφάσεις για την δήθεν ανωτερότητα των Πολυτεχνικών Σχολών με την επίκληση
ποσοτικών κριτηρίων και μόνο).
3. Την προβολή του e-TEE, νομικά ανυπόστατου τμήματος εντός του ΤΕΕ, ως δήθεν φορέα
εκπροσώπησης

των

Πληροφορικών

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?

articleid=424). Σημειώνεται, δε, ότι το εν λόγω μόρφωμα αποκλείει μεγάλη μερίδα
Πληροφορικών αλλά δέχεται ως αρμόδιους σε θέματα Πληροφορικής μέλη του ΤΕΕ
άλλων ειδικοτήτων χωρίς συνάφεια με την Πληροφορική.
4. Την άρνηση του ΤΕΕ, με ευθύνη των εν λόγων κύκλων, να αναγνωρίσει στη μερίδα των
Πληροφορικών μελών του (περίπου 20% του συνολικού δυναμικού του κλάδου) έστω και
τον τίτλο τους ως Πληροφορικών.
Εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το όψιμο ενδιαφέρον για τον κλάδο της
πληροφορικής αντιμετωπίζεται με καχυποψία και εγείρει ορισμένα ερωτήματα:
1. Γιατί η διευθύνουσα ομάδα του ΤΕΕ αποφάσισε να επεκταθεί στην εκπροσώπηση των
Πτυχιούχων Πληροφορικής ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ενώ τόσα χρόνια αρνιόταν την
οποιαδήποτε σχέση; Η κρίση εργασίας των Μηχανικών παραδοσιακών ειδικοτήτων τι
ρόλο παίζει;
2. Πως σχετίζεται η απόφαση διεύρυνσης του ΤΕΕ με την προσπάθεια καθιέρωσης του ως
του μοναδικού φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων;
3. Ποιες είναι οι προθέσεις της διευθύνουσας ομάδας του ΤΕΕ αναφορικά με την ισοτιμία
και ενιαία αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων πληροφορικής ανεξαρτήτως τμήματος
φοίτησης (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνία και ΤΕΙ);
4. Ποιες είναι οι προθέσεις της διευθύνουσας ομάδας του ΤΕΕ αναφορικά με τα
δικαιώματα εκπόνησης μελετών της κατηγορίας 28 (Πληροφορικής & Δικτύων);.
Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι δεν θα γίνει νέος χώρος εμπορίας “υπογραφών” για όλα
ανεξαιρέτως τα μέλη του ΤΕΕ, όπως γίνεται και με την κατηγορία 27;
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Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις συνθήκες κατάθεσης της εν λόγω
τροπολογίας

δημιουργούν

την

βεβαιότητα

ότι

συγκεκριμένοι

κερδοσκοπικοί

κύκλοι

μεθοδεύουν την λεηλασία των τεχνικών επαγγελμάτων του κλάδου της Πληροφορικής, μεταξύ
άλλων με την νομιμοποίηση κυκλωμάτων εμπορίας “επαγγελματικών πιστοποιήσεων”.
Οι κύκλοι αυτοί, που προωθούν τις συζητούμενες ρυθμίσεις, έχουν αποδείξει, εντός και
εκτός ΤΕΕ, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, την απόλυτη σύνταξή τους με τις
δυνάμεις εκείνες που προωθούν ένα τριτοκοσμικό μοντέλο πληροφορικής υπανάπτυξης
με σκοπό την εκμετάλλευση και τον έλεγχο της χώρας και στο πεδίο της πληροφορικής και
των επικοινωνιών, όπως επιχειρείται και σε άλλα στρατηγικά τεχνικά πεδία (ενέργεια, φυσικοί
πόροι, διατροφή, αμυντική βιομηχανία κ.λ.π.). Το ΤΕΕ, όντας όμηρος αυτών των κύκλων,
παραμένει πλήρως αποξενωμένο από τις θέσεις, τους αγώνες και τις προσδοκίες των
Ελλήνων Πληροφορικών.
Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εκπροσωπεί εδώ και 15 χρόνια τους Έλληνες
Πληροφορικούς χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με σοβαρή και υπεύθυνη στάση
αναδεικνύει τα προβλήματα του κλάδου, προτείνει λύσεις, καταθέτει προτάσεις προς της
Πολιτεία για την Πληροφορική ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το κοινωνικό όφελος. Από
αυτή την θέση, δεν μπορούμε να συνταχθούμε με καμία πρόταση που:
•

προτείνει τον κατακερματισμό του κλάδου της Πληροφορικής

•

προτείνει την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Πληροφορικής σε αποφοίτους τρίτων
σχολών

•

αλλοιώνει την επιστημονική ταυτότητα του Πληροφορικού

•

μεθοδεύει την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος μέσω της εμπορίας επαγγελματικών
πιστοποιήσεων.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει θέσει στην διάθεση της Πολιτείας από το 2004
ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη πρόταση νόμου για την ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΘΕΠΕ). Μια πρόταση που επιτρέπει την υπέρβαση των
στενών συντεχνιακών αντιλήψεων που κρατούν ακόμη και το ίδιο το ΤΕΕ καθηλωμένο στη
λογικής της “υπογραφής” και έχουν περιθωριοποιήσει διεθνώς τη χώρα. Η πρότασή μας
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εξασφαλίζει μια

ευρύτερη κοινωνική συναίνεση για την ουσιαστική αξιοποίηση των

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την ομαλή μετάβαση της χώρας στην
Κοινωνία της Πληροφορίας. Σας
δεχτείτε

την

ψήφιση

καλούμε να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή. Να μην

τροπολογιών

που

εκχωρούν

εν

λευκώ

το

δικαίωμα

“διαχείρισης” του κλάδου της Πληροφορικής σε κερδοσκοπικούς κύκλους. Σας
καλούμε να προβείτε στις ακόλουθες τροποποιήσεις των επίμαχων τροπολογιών:
1. Άρθρο 23: η φράση “την τήρηση μητρώων μελών του και μη μελών του” να
αντικατασταθεί από “την τήρηση μητρώων μελών του”
2. Άρθρο 23: να αφαιρεθεί η φράση “τη λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών
συστημάτων μεγάλης κλίμακας”
3. Άρθρο 24: η φράση “την τήρηση μητρώων τόσο για τα μέλη του όσο και μη μέλη” να
αντικατασταθεί από “την τήρηση μητρώων για τα μέλη του”
4. Άρθρο 24: να αφαιρεθεί η φράση “τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη
λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας”
Σημειώνεται ότι η ΕΠΕ είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που διεξάγει από το 2003
αξιολόγηση

των

προγραμμάτων

σπουδών

Πληροφορικής

(http://review.epe.org.gr)

της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου έχει την απαιτούμενη εμπειρία να προτείνει και να
διαχειριστεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού, των έργων και
των εγκαταστάσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τονίζουμε δε ότι, όπως τεκμηριώνεται
στην διεθνή βιβλιογραφία, τα έργα και οι εγκαταστάσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών
έχουν ιδιαίτερες μεθοδολογίες ανάπτυξης και λειτουργίας οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές
από τις μεθοδολογίες κατασκευής και συντήρησης των παραδοσιακών τεχνικών έργων.
Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας θα συνεχίσει να αγωνίζεται
αταλάντευτα για την Πληροφορική και τους Πληροφορικούς με όπλα την αλήθεια, τον ορθό
λόγο και την προσήλωση προς τα γενικότερα συμφέροντα της Ελληνικής Κοινωνίας.
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