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Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Εκπροσωπώντας το σώμα των Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικής του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, προκρίνω ως επιτακτικό και ήδη καθυστερημένο να υπάρξει μια
επίσημη ενημέρωση από πλευράς Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επί του τίτλου της ειδικότητας στην
οποία εγγράφονται οι διπλωματούχοι μας. Επιπλέον, δεδομένου ότι ήδη διανύουμε τη δεύτερη περίοδο
εγγραφών στο ΤΕΕ από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Αντιπροσωπείας (βλ. 05/10/2019),
και δεν έχει αποσαφηνιστεί από πλευράς του επιμελητηρίου το περιεχόμενο άσκησης δραστηριότητας
των μελών μας σε όρους επιστημονικού πεδίου, αλλά και σε όρους τυποποίησης μελετών που
συναντώνται σε προκηρύξεις του δημοσίου, προκρίνω ως σημαντικότατη την (όσο το δυνατόν
αμεσότερη) παράθεση των σημαντικών αυτών πληροφοριών. Άλλωστε ο σύλλογος, τον οποίο έχω την
τιμή να υπηρετώ από τη θέση του Προέδρου, συντονίζει ήδη μια κρίσιμη μάζα συναδέλφων, η οποία έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον να αιτηθεί εγγραφή. Κάθε ένας εξ αυτών προτίθεται να πληρώσει κάποια έξοδα
και επομένως θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τί δύναται να εξασκήσει στο τρέχον χρονικό σημείο
όπου διενεργούνται οι εξετάσεις ανεξαρτήτως της όποιας προοπτικής για μελλοντικές διευθετήσεις.
Ένα άλλο κρίσιμο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι οι 11 διπλωματούχοι που εν μέρει δικαιώθηκαν
από το ΣτΕ (αρ.αποφ. 4148/2015) και οι οποίοι είχαν ήδη αιτηθεί και υποβάλει τα έξοδα συμμετοχής στις
εξετάσεις. Αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν εκ νέου για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεδομένου ότι
ποτέ δεν απορρίφθηκε εγγράφως το αίτημα τους; Επιπλέον, το ΤΕΕ προτίθεται να απονείμει τα δικαστικά
έξοδα όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του ΣτΕ; Σας ενημερώνω και εγγράφως ότι ο ίδιος, κατόπιν
έγγραφης εξουσιοδότησης των εμπλεκόμενων προσώπων, επισκέφθηκα επανειλημμένα την οικονομική
και νομική σας υπηρεσία επί της οδού Νίκης κατά τα έτη 2017 και 2018 προκειμένου να κλείσω την
ανοικτή αυτή εκκρεμότητα και ουδέποτε εξυπηρετήθηκα ή έλαβα κάποια επίσημη απάντηση.
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων είναι πάντα συνομιλητής και αρωγός στην προσπάθεια διευθέτησης
της κατάστασης, η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον σε τελική φάση -έστω κι αν καθυστέρησε δύο
δεκαετίες.
Με τιμή,
Δημήτρης Κάραλης
ο Πρόεδρος

