
                                                                                                

 

 

 

Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα που ακολουθούν,  

την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις. 

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και  

πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων 

  Τεύχος #03 - 24 Οκτωβρίου 2016 

Περιεχόμενα τεύχους  

Άρθρα των:  

 
Αναρτήθηκε την 1η/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού για την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για υποβολή 
υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα διεξαχθούν την Κυ-
ριακή 20 Νοεμβρίου 2016. 
 
Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να 
βρείτε στην ειδική σελίδα «Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώσεις: 
web.tee.gr/ekloges-tee-2016 του ιστοχώρου του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται 
και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το επόμενο 
διάστημα. 
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Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα που ακολουθούν, 
την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις. 
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«Αν δεν μπορούμε να σώσουμε τη Χώρα, τουλάχιστον ας 

σώσουμε τους μηχανικούς, αν δεν μπορούμε να σώσουμε 

όλους τους μηχανικούς, τουλάχιστον ας σώσουμε ορισμέ-

νους, αν δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε ορισμένους, τουλά-

χιστον ας σώσουμε το ΤΕΕ και το πέριξ του σύστημα» 

Αυτό ήταν το σύνθημα όλων των Διοικήσεων τα τελευταία 

χρόνια, κάθε φορά που το κεφάλαιο, η ΕΕ και οι κυβερνή-

σεις, προσέθεταν ένα ακόμα καρφί στο σταυρό των πληττό-

μενων μηχανικών: 

•Των μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, των 

«μπλοκάκηδων», των voucher που βιώνουν την εργασιακή 

ανασφάλεια και την εργοδοτική τρομοκρατία 

•Των αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων, 

που συμπιέζονται από τα «μεροκάματα» των αυθαιρέτων και 

των ενεργειακών πιστοποιητικών 

•Των άνεργων και καταχρεωμένων μηχανικών  

•Των νέων μηχανικών, για τους οποίους το ΤΕΕ θέτει το 

δίλημμα αγχόνη ή κρεμάλα 

•Των μηχανικών του δημοσίου και του ευρύτερου δη-

μόσιου τομέα, που επιβιώνουν με αξιοπρέπεια, αρνούμενοι 

την ένταξή τους στο σύστημα εξουσίας και τον χρηματισμό  

κάθε μορφής.  

 

Σε αυτή την ολοένα και πιο εχθρική για την πλειοψηφία των 

συναδέλφων, συμπόρευση του ΤΕΕ με το κεφάλαιο, την ερ-

γοδοσία του κλάδου και την εκάστοτε κυβέρνηση, επιχειρού-

με να απαντήσουμε κινηματικά, συλλογικά, μαχητικά, ριζο-

σπαστικά. 

Το #block_tee ελπίζουμε να αποτελέσει το συλλογικό πολιτι-

κό εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων που θέλουν να 

μπλοκάρουν την περεταίρω επιδείνωση της ζωής τους. Θέ-

λουμε να εκφράσουμε τους συναδέλφους που ζουν -ή  προ-

σπαθούν να ζήσουν- από την εργασία τους. Θέλουμε να εκ-

φράσουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη εξανα-

γκαστεί να διαγραφούν από το ΤΕΕ και τους ακόμα περισσό-

τερους που εξωθούνται.  

Έχουμε απέναντί μας τους εργολάβους και τους επιχειρηματί-

ες μηχανικούς που εκμεταλλεύονται την εργασία μας για να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και που μας καλούν να εργα-

στούμε χωρίς ωράριο, σύμβαση, δικαιώματα, σταθερό μισθό. 

Τη διευθυντική γραφειοκρατία στο Δημόσιο που εισηγείται και 

επιβάλει όλες τις αντιδραστικές αλλαγές στον κόσμο της ερ-

γασίας. Το ΤΕΕ εκφράζει τα συμφέροντα ακριβώς αυτών των 

«συναδέλφων». 

Έχουμε απέναντί μας το διακομματικό σύστημα ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-

Attica Bank, που μας αντιμετωπίζει σαν μηχανή καταβολής 

εισφορών, που έχει διακομματικά λάβει εγκληματικές αποφά-

σεις ώστε να περιφρουρήσει την «επένδυσή» του. 

Είμαστε όλοι όσοι δεν συμβιβαστήκαμε με τη λογική του «να 

την πληρώσει ο διπλανός μας», με τη λογική του μικρότερου 

κακού, με τη λογική της καλύτερης διαχείρισης, με το παρα-

μύθι της «ενότητας του κλάδου», της «προοδευτικής» διοί-

κησης του ΤΕΕ, της «αριστερής» κυβέρνησης και της «ΕΕ 

των Λαών». 

Είμαστε όλοι όσοι δεν σταματήσαμε να προσπαθούμε για την 

οργάνωση και τη συλλογική δράση των μηχανικών στα σω-

ματεία, απέναντι στον «συνδικαλισμό τύπου ΓΣΕΕ», όσοι 

σταθήκαμε απέναντι στη λογική «εξαίρεσης» των Μηχανικών, 

του κοινωνικού κανιβαλισμού, της συντεχνιακής μετάθεσης 

της Κρίσης στον διπλανό κλάδο, στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Δεν προσβλέπουμε σε μια καλύτερη διοίκηση του ΤΕΕ. Ζητά-

με ψήφο μπλοκαρίσματος μιας Διοίκησης και ενός μηχανι-

σμού που αντικειμενικά στέκονται εχθρικά απέναντί μας. 

Η συμμετοχή μας στα όργανα του ΤΕΕ έχει στόχο να αποκα-

λύψει και να αποτρέψει την λήψη επιπλέον καταστρεπτικών 

αποφάσεων για τους πληττόμενους συναδέλφους. 

Θέλουμε σε αυτές τις εκλογές του ΤΕΕ να μετατραπεί η 

αγανάκτηση των πληττόμενων μηχανικών σε δύναμη 

ανατροπής.  Να μην οδηγηθεί στην αποχή και την απογοή-

τευση. Για να καταδικαστεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για να μαυριστούν οι «εκπρόσωποι» των μηχανι-

κών που υπηρέτησαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, που μεθό-

δευσαν ή ανέχτηκαν την εξαθλίωσή μας μέσω του ΤΣΜΕΔΕ 

και της Attica bank.  

Δεν μιλάμε στο όνομα «όλων των μηχανικών», αλλά στο 

όνομα των εργαζομένων και ανέργων μηχανικών, και απένα-

ντι στα συμφέροντα των μηχανικών που στρατεύονται πίσω 

από την κοινωνική συμμαχία του Κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Δεν Υπάρχει Εναλλακτική. 

Αντίθετα με όλους όσους προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν 

υπάρχει εναλλακτική, εμείς πιστεύουμε πως υπάρχει άλλη 

λύση. Μια λύση με τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες 

στο τιμόνι της κοινωνικής και παραγωγικής ζωής, με όλα τα 

κοινωνικά και δημόσια αγαθά ελεύθερα, χωρίς εκμετάλλευση 

και φτώχεια. 

Οι δεσμοί μας ξεκινούν από τις αναμετρήσεις του φοιτητικού 

κινήματος, από την ΕΑΑΚ, από τους αγώνες του νεολαιίστι-

κου και εργατικού κινήματος. Βρεθήκαμε στο πλευρό των 

κατοίκων στις Σκουριές, στην Κερατέα, στο Ελληνικό. Παλέ-

ψαμε με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με τα αγωνιστικά 

ταξικά εργατικά σχήματα. Βρεθήκαμε στις κινητοποιήσεις 

ενάντια στις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και τις ανακε-

φαλαιοποιήσεις της Attica Bank. Συναντηθήκαμε στην ανοι-

χτή συνέλευση μηχανικών, στα κινήματα αλληλεγγύης, στις 

μάχες ενάντια στους πλειστηριασμούς 

Διεκδικούμε αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα, περίθαλψη, 

ασφάλιση. 

Με τους αγώνες μας να blockάρουμε ό,τι εμποδίζει την 

ικανοποίηση των αναγκών μας: 

•Την μηχανή του χρέους, που καταβροχθίζει τον πλούτο που 

παράγουμε. Γι αυτό παλεύουμε για τη διαγραφή του δημό-

σιου χρέους, για τη διαγραφή των χρεών των άνεργων 

συναδέλφων 

•Το ζουρλομανδύα του ευρώ και της ΕΕ, που βρίσκονται πίσω 

από κάθε αντεργατικό μέτρο. Γι αυτό παλεύουμε για έξοδο 

της Ελλάδας από την ευρωζώνη και την ΕΕ. 

•Τα παλιά και νέα μνημόνια και κάθε κυβέρνηση που τα 

προωθεί. Γι αυτό παλεύουμε για  ανατροπή των μνημονίων, 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε κυβέρνησης που 

προωθεί την αντιλαϊκή πολιτική.    

ΤΕΕ-Εργοδοσία-Κυβέρνηση-ΕΕ Στον μονόδρομο που επιβάλ-

λουν, ΜΠΛΟΚΑ ΠΑΝΤΟΥ! 

Συνάδελφοι της δουλειάς και της ανεργίας! 

Ενωμένοι βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής! 

Χτίζοντας το αύριο χωρίς αφέντες και αφεντικά! 
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Οι μηχανικοί που ζούμε από τη δουλειά μας, ενάντια στο καθεστώς του ΤΕΕ 

www.block-tee.gr 

http://www.block-tee.gr


 

Σελίδα 2 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ     

 

Ζητούμε την ψήφο και τη συμμετοχή σου,  
για να διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά, όλα αυτά 
που μας αξίζουν κι όλα αυτά που χάσαμε. 

Το ΤΕΕ πρέπει και μπορεί να μας ανήκει, να το ορίζου-
με και να είναι «σύμβουλος της κοινωνίας». 

Η ανασυγκρότηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η δημοκρατική 
λειτουργία του αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα. 

Αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε το πρόβλημα δικό μας, 
κανείς άλλος δεν θα το κάνει για μας. 

ΑΜΑΚ τώρα με ευθύνη, με συνέπεια,  

χωρίς  εξαρτήσεις! 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1 Αγριμάκης Ρούσος ΠΜ 127762 ΕΕ 

2 Αδαμάκης Χριστόφορος ΗΜ 90863 ΕΕ 

3 Αλεξανδράκης Νικίας ΠΜ 127763 ΕΕ 

4 Ανδρεαδάκης Γεώργιος ΗΜ 76703 ΕΚΠ 

5 Αντωνόπουλος Νικόλαος ΠΜ 75066 ΕΕ 

6 Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας ΜΜ 64748 ΕΕ 

7 Βαβουράκης Μιχαήλ ΗΜ 82137 ΕΕ 

8 Βαλύρη Δέσποινα (Πέπη) ΑΤΜ 67552 ΔΥ 

9 Βαρδάκη Μελπομένη (Μέλπω) ΑΜ 138571 ΕΕ 

10 Βαρδάκης Φιλοκτήτης ΠΜ 98788 ΔΥ 

11 Βασιλάκη Μαρία ΜΜ 75290 ΕΕ 

12 Βασιλείου Μιχαήλ ΠΜ 122404 ΕΕ 

13 Βέργης Γεώργιος ΑΤΜ 100440 ΕΕ 

14 
Βρέντζος Εμμανουήλ 
(Μανόλης) 

ΗΜ 112257 ΕΕ 

15 Βρέντζου Ειρήνη ΠΜ 66283 ΔΥ 

16 Γέμελας Σαράντος ΜΜ 80471 ΔΥ 

17 Γρυλλάκης Νικόλαος ΠΜ 138832 ΕΕ 

18 Δαμασκηνάκης Γεώργιος ΑΤΜ 70450 ΕΕ 

19 Δοκιανάκης Σπυρίδων ΧΜ 98554 ΕΕ 

20 Δρυμησκιανάκης Εμμανουήλ ΠΜ 94171 ΕΔΕ 

21 Ζαμπετάκης Γεώργιος ΑΜ 68133 ΔΥ 

22 Καλογεράκη Μαρία ΑΤΜ 81281 ΔΥ 

23 Καργιαντουλάκης Εμμανουήλ ΑΜ 72184 ΔΥ 

24 Κατζαγιαννάκης Γεώργιος ΜΜ 79104 ΕΕ 

25 Κατσαράκης Νικόλαος ΧΜ 64517 ΕΚΠ 

26 Κλάδος Ιωάννης ΠΜ 119573 ΕΕ 

27 Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα) ΑΜ 36757 ΕΕ 

28 Κουτρούλης Χαράλαμπος HM 52647 ΔΥ 

29 Λιάγκου Αναστασία ΠΜ 98582 ΕΕ 

30 Μαστοράκη Ελένη ΠΜ 75292 ΔΥ 

31 Ματάμης Αργύριος ΗΜ 80227 ΔΥ 

32 Μαυρογιάννης Αντώνιος ΠΜ 64151 ΔΥ 

33 
Μουτσοπούλου Ευαγγελία 
(Εύη) 

ΑΜ 90969 ΕΕ 

34 Μπάκιντας Κωνσταντίνος ΑΤΜ 82163 ΕΕ 

35 Μπελιβάνη Μαρία ΠΜ 53120 ΕΕ 

36 Ορφανός Νικόλαος ΑΤΜ 71222 ΔΥ 

37 Πετράκη Βάλια ΑΜ 127019 ΕΕ 

38 Σπηλιωτάκης Ιωάννης ΜΜ 57158 ΙΥ 

39 
Στεφανάκης Φραγκίσκος-
Χρόνης 

ΠΜ 93827 ΕΕ 

40 Τζαβλάκη Καλλιόπη (Πόπη) ΠΜ 46676 ΙΥ 

41 Τριανταφύλλου Ελευθέριος ΑΤΜ 87614 ΕΕ 

42 Τσιμοπούλου Κωνσταντινιά ΠΜ 96493 IY 

43 Φιλιππής Γεώργιος ΠΜ 127044 ΕΕ 

44 Ψαλτάκης Μιχαήλ ΠΜ 89240 ΕΕ 

45 Ψαρουδάκης Μιχαήλ ΠΜ 68824 ΔΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1 Αβραμάκης Εμμανουήλ ΑΜ 48320 ΕΕ 

2 
Βαμβασάκης Ιωάννης 

ΜΠερ. 
11877

2 
ΕΕ 

3 
Γιαννάκη-Πολίτη Φωτ.
(Φανή) 

ΑΤΜ 51694 ΔΥ 

4 
Γράσσου Αικατερίνη 

ΑΜ 
13521

0 
ΕΕ 

5 Περδικάκης Παντελεήμων ΗΜ 70469 ΕΕ 

6 
Περουλιού - Σεργάκη Ίρις 

ΑΜ 
11452

6 
ΕΕ 

7 Ρουκουνάκης Εμμανουήλ ΜΠερ 93996 ΔΥ 

8 Τσιχλής Ιωάννης ΠΜ 56377 ΕΕ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

1 Ιακωβίδου Ελένη ΑΜ 35370 ΙΥ 

2 Καναβάκης Σταύρος 
ΑΤΜ& 
ΠΜ 

18866 
Ομ
. 

3 
Κλάδος Αλέξανδρος 

ΠΜ 29814 Ε-

4 
Λυγερός Ηλίας 

ΗΜ 50110 Ε-

5 
Μπελιμπασάκης Στέφανος 

ΠΜ 27185 
Ομ
. 

6 Νεονάκης Ιωάννης ΑΜ 43952 ΕΕ 

7 
Παπαντωνίου Παρθεν. 
(Πόπη) 

ΑΜ 33867 ΕΕ 

8 
Σοφουλάκης Γεώργιος ΠΜ 27093 Ομ

. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ 

1 Καλογεράκη Μαρία ΑΤΜ 81281 ΔΥ 

2 
Κατσαράκης Νικόλαος 

ΧΜ 
64517 ΕΚ

Π 

3 Μπάκιντας Κωνσταντίνος ΑΤΜ 82163 ΕΕ 

4 Πετράκης Ιωάννης ΑΜ 80063 ΕΕ 

5 Στριλυγκάς Βασίλειος ΜΜ 98377 ΕΕ 
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Διανύοντας τον 8ο χρόνο της κρίσης, οι Μηχανικοί αντιμετωπίζουμε το αύριο χωρίς ελπίδα, όντας ο κλάδος που ζημιώθηκε 
περισσότερο από κάθε άλλον αυτά τα χρόνια.  
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, οδηγείται σε μία παρατε-
ταμένη υποβάθμιση και αποδυνάμωση του ρόλου του, μέσω των απαξιωτικών πολιτικών και συνδικαλιστικών τακτικών που 
ακολουθούν οι ηγεσίες του, αυτές που με επιμονή και μεθοδικότητα προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να το μετατρέψουν 
είτε σε κοιτίδα  λαϊκισμού, σε συνδικάτο διαμαρτυρίας, σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων ή σε εφαλτήριο για την 
ανάδειξη σε υπουργικούς θώκους.  
Τα χρόνια αυτά, οι Μηχανικοί βιώνουμε απροστάτευτοι διαδοχικά κύματα επιθέσεων από την κρίση αλλά και την Πολιτεία. 
Το ΤΕΕ πλήρως ανίκανο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των δύσκολων καιρών που διανύουμε, της υψηλής ανεργίας και 
της υποαπασχόλησης, της αποδόμησης του Επιστήμονα Μηχανικού, της επιβολής αναξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του 
επαγγέλματος, παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις και περνάει από «πειθαρχικά» συμβούλια τους υπαίτιους της απαξίωσης 
και του λαϊκισμού, ως μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων επιβίωσης μας.  
Δυστυχώς είναι πλέον κοινή πεποίθηση αλλά και αντικειμενική διαπίστωση ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί και οι ηγεσίες του δε 
θέλουν να δώσουν διεξόδους, λύσεις και εναλλακτικές στους χιλιάδες μηχανικούς, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  που 
αντιμετωπίζονται φορολογικά ως κλέφτες, είτε μισθωτοί στο δημόσιο τομέα που έχουν ισοπεδωθεί πλήρως μισθολογικά και 
ουσιαστικά, είτε μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα που τείνουν να καταστούν είδος προς εξαφάνιση, είτε τέλος είναι άνεργοι ή 
νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα και βλέπουν ως μόνη διέξοδο τη διαγραφή από το ΤΕΕ και οικονομική μετανάστευση.  
 
Για όλους αυτούς, για τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά, τους νέους μηχανικούς που θα 
μπουν στο επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, το ΤΕΕ πρέπει να σταθεί στα πόδια του και δίπλα στο μηχανικό αλλά και τη 
Πολιτεία.  

 
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να πάμε έστω ένα δύσκολο βήμα μπροστά, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα ΤΕΕ που 
θα έχει αξία για τα μέλη του και θα στέκεται δίπλα στους Μηχανικούς, είναι να ανατρέψουμε οριστικά τη λογική του παρελ-
θόντος, να αλλάξουμε νοοτροπία, να επανεκκινήσουμε το επάγγελμα μας,  να ξεκινήσουμε το ΤΕΕ από την αρχή.  
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  πάνω σε ισχυρές  βάσεις, σε ανθρώπινες αξίες και με επίκεντρο το Μηχανικό. 
 
 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με διαφάνεια στη διακυβέρνηση, αξιοκρατία, ανοιχτές διαδικασίες στις εκπροσωπήσεις και σύγχρο-
νο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. 
 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με λογοδοσία και ορθολογική διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου, της περιουσίας των μηχα-
νικών και των πόρων του ΤΕΕ, με διεκδίκηση ανταποδοτικότητας στις εισφορές μας στο ΤΣΜΕΔΕ, με ξεκαθάρισμα του τοπί-
ου σε σχέση με την Τράπεζα Αττικής. 
 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ειδικοτήτων μηχανικών,  που θα παρέχει σύγχρονες καινοτόμες 
υπηρεσίες στα μέλη του και θα διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και ένα αξιοπρεπές περιβάλλον 
άσκησης του επαγγέλματος. 
 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με προστιθέμενη αξία για τα μέλη του, με σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διαρκή επιστημονική/
επαγγελματική ενημέρωση από Έλληνες και Ξένους καταξιωμένους επιστήμονες, αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του 
ΕΣΠΑ, συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ που θα λειτουργεί με γνώμονα την ανάδειξη της καινοτομίας ως μοχλού ανάπτυξης και την προα-
γωγή της επιστημονικής αριστείας, που θα ενισχύει τους νέους Μηχανικούς και θα δημιουργεί δίκτυα πρόσβασης στην αγο-
ρά εργασίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. 
 
 
 
Γνωρίζουμε, ότι η ρήξη με το χθες είναι εύκολη στα λόγια, αλλά δύσκολη στην πράξη.  
Καλούμε όποιον συμφωνεί με τις αρχές μας, ανεξάρτητα από πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, να συμμετέχει στην προ-
σπάθεια μας και να υποστηρίξει τον συνδυασμό μας στις επερχόμενες εκλογές στις 20 Νοεμβρίου.  
 

Στόχος μας η  δημιουργία ενός #TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, στη βάση των αρχών που θέτουμε. Σε αυτήν την προσπά-

θεια, η ψήφος των Μηχανικών που θέλουν να ξεκινήσουμε το #TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, είναι η δύναμη μας. 

Σελίδα  4 

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (http://anasygkrotisi-mixanikon.eu) και το  #ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
(www.teerestart.gr) ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκλογές του Νοεμβρίου, σχεδιάζοντας ένα νέο και σύγχρονο Τεχνικό 
Επιμελητήριο! 

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr


 

 

Σελίδα 2 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ! 

Διανύοντας τον 8ο χρόνο της κρίσης, οι Μηχανικοί αντιμετωπίζουμε το αύριο χωρίς ελπίδα, όντας ο κλάδος που ζημιώθηκε 

περισσότερο από κάθε άλλον αυτά τα χρόνια.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, οδηγείται σε μία παρατε-

ταμένη υποβάθμιση και αποδυνάμωση του ρόλου του, μέσω των απαξιωτικών πολιτικών και συνδικαλιστικών τακτικών που 

ακολουθούν οι ηγεσίες του, αυτές που με επιμονή και μεθοδικότητα προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να το μετατρέψουν 

είτε σε κοιτίδα  λαϊκισμού, σε συνδικάτο διαμαρτυρίας, σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων ή σε εφαλτήριο για την 

ανάδειξη σε υπουργικούς θώκους.  

Τα χρόνια αυτά, οι Μηχανικοί βιώνουμε απροστάτευτοι διαδοχικά κύματα επιθέσεων από την κρίση αλλά και την Πολιτεία. 

Το ΤΕΕ πλήρως ανίκανο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των δύσκολων καιρών που διανύουμε, της υψηλής ανεργίας και 

της υποαπασχόλησης, της αποδόμησης του Επιστήμονα Μηχανικού, της επιβολής αναξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του 

επαγγέλματος, παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις και περνάει από «πειθαρχικά» συμβούλια τους υπαίτιους της απαξίωσης 

και του λαϊκισμού, ως μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων επιβίωσης μας.  

Δυστυχώς είναι πλέον κοινή πεποίθηση αλλά και αντικειμενική διαπίστωση ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί και οι ηγεσίες του δε 

θέλουν να δώσουν διεξόδους, λύσεις και εναλλακτικές στους χιλιάδες μηχανικούς, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  που 

αντιμετωπίζονται φορολογικά ως κλέφτες, είτε μισθωτοί στο δημόσιο τομέα που έχουν ισοπεδωθεί πλήρως μισθολογικά και 

ουσιαστικά, είτε μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα που τείνουν να καταστούν είδος προς εξαφάνιση, είτε τέλος είναι άνεργοι ή 

νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα και βλέπουν ως μόνη διέξοδο τη διαγραφή από το ΤΕΕ και οικονομική μετανάστευση.  

Για όλους αυτούς, για τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά, τους νέους μηχανικούς που θα 

μπουν στο επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, το ΤΕΕ πρέπει να σταθεί στα πόδια του και δίπλα στο μηχανικό αλλά και τη 

Πολιτεία.  

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να πάμε έστω ένα δύσκολο βήμα μπροστά, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα ΤΕΕ που 

θα έχει αξία για τα μέλη του και θα στέκεται δίπλα στους Μηχανικούς, είναι να ανατρέψουμε οριστικά τη λογική του παρελ-

θόντος, να αλλάξουμε νοοτροπία, να επανεκκινήσουμε το επάγγελμα μας,  να ξεκινήσουμε το ΤΕΕ από την αρχή.  

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  πάνω σε ισχυρές  βάσεις, σε ανθρώπινες αξίες και με επίκεντρο το Μηχανικό. 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με διαφάνεια στη διακυβέρνηση, αξιοκρατία, ανοιχτές διαδικασίες στις εκπροσωπήσεις και σύγχρο-

νο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με λογοδοσία και ορθολογική διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου, της περιουσίας των μηχα-

νικών και των πόρων του ΤΕΕ, με διεκδίκηση ανταποδοτικότητας στις εισφορές μας στο ΤΣΜΕΔΕ, με ξεκαθάρισμα του τοπί-

ου σε σχέση με την Τράπεζα Αττικής. 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ειδικοτήτων μηχανικών,  που θα παρέχει σύγχρονες καινοτόμες 

υπηρεσίες στα μέλη του και θα διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και ένα αξιοπρεπές περιβάλλον 

άσκησης του επαγγέλματος. 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ με προστιθέμενη αξία για τα μέλη του, με σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διαρκή επιστημονική/

επαγγελματική ενημέρωση από Έλληνες και Ξένους καταξιωμένους επιστήμονες, αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του 

ΕΣΠΑ, συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ που θα λειτουργεί με γνώμονα την ανάδειξη της καινοτομίας ως μοχλού ανάπτυξης και την προα-

γωγή της επιστημονικής αριστείας, που θα ενισχύει τους νέους Μηχανικούς και θα δημιουργεί δίκτυα πρόσβασης στην αγο-

ρά εργασίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. 

Γνωρίζουμε, ότι η ρήξη με το χθες είναι εύκολη στα λόγια, αλλά δύσκολη στην πράξη.  

Καλούμε όποιον συμφωνεί με τις αρχές μας, ανεξάρτητα από πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, να συμμετέχει στην προ-

σπάθεια μας και να υποστηρίξει τον συνδυασμό μας στις επερχόμενες εκλογές στις 20 Νοεμβρίου.  

Στόχος μας η  δημιουργία ενός #TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, στη βάση των αρχών που θέτουμε. Σε αυτήν την προσπά-

θεια, η ψήφος των Μηχανικών που θέλουν να ξεκινήσουμε το #TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, είναι η δύναμη μας. 

Σελίδα  5 

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (http://anasygkrotisi-mixanikon.eu)  το  #ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

(www.teerestart.gr) και η ΔΥΝΑ.ΜΗ. ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκλογές του Νοεμβρίου και υποστηρίζουν το ενιαίο 

ψηφοδέλτιο στην :  

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr


 

 

Σελίδα 2 

 

ΑNATINAΞΗ: μία έννοια τρομακτική για τους περισσότερους ανθρώπους. Όχι όμως και για τους Μηχανικούς Μεταλλείων – 
Μεταλλουργούς & Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, για τους οποίους η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ αποτελεί μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την προσπέλαση και  την καθημερινή  παραγωγική διαδικασία. 

      

Σε αυτό το παραγωγικό και δημιουργικό πλαίσιο, το νέο ανεξάρτητο Σχήμα «ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ» φιλοδοξεί να συμβάλλει στην 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μ.Μ.Μ & Μηχ.Ο.Π., μέσα σε αυ-
τήν την πραγματικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τον κλάδο και την χώρα μας συνολικότερα.  

      

Η θύελλα των μνημονίων και της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει πολλούς 
συναδέλφους στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, άλλους στην διαγραφή τους από τον αφαιμακτικό πλέον ασφαλιστικό 
μας φορέα, το ΤΣΜΕΔΕ (ή ΕΤΑΑ για κάποιους) και άλλους να απασχολούνται σε διαφορετικό αντικείμενο. Παράλληλα, έχουν 
απογυμνωθεί πολλοί κρατικοί φορείς που απασχολούσαν σημαντικούς αριθμούς συναδέλφων με τεχνογνωσία και εμπειρία, 
όπως το Ι.Γ.Μ.Ε και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. Πρόκειται για φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν είτε στην ορθο-
λογική επόπτευση και επίβλεψη της παραγωγικής Μεταλλευτικής / Μεταλλουργικής διαδικασίας (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων) 
για έργα μεγάλα (π.χ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΔΕΗ, κλπ) ή και μικρά (π.χ μικρές λατομικές μονάδες), είτε στην παράλληλη 
διάχυση και προώθηση της γνώσης μέρους της επιστήμης μας (Ι.Γ.Μ.Ε., Ε.Α.Β.). Είναι προφανές ότι οι φορείς που αναφέρο-
νται αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Διασφάλιση και θωράκιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων: ολοκλήρωση των Προεδρικών Διαταγμά-

των που αφορούν τον κλάδο μας άμεσα. 

 Επαναστελέχωση φορέων όπως οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, το Ι.Γ.Μ.Ε, κλπ, που σχετίζονται άμεσα με τον 

κλάδο μας. 

 Ευελιξία ασφάλισης στον φορέα Ασφάλισης μας, με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι των ελλειμ-

μάτων των κρατικών ταμείων. 

 Δυνατότητα παγώματος των ασφαλιστικών εισφορών των άνεργων μηχανικών, χωρίς να χάνουν 

την ιδιότητα του μηχανικού (δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παράλληλα 

να τοκίζονται οι απλήρωτες εισφορές, δυνατότητες ρύθμισης σωρευμένων οφειλών) 

 Εξασφάλιση κονδυλίων ΕΣΠΑ για εκπαίδευση & απασχόληση συναδέλφων μηχανικών. 

Σελίδα  6 

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ πιστεύει ότι η ανάδειξη και η ορθολογική εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας 
μας (μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, σπάνιες γαίες, ενεργειακά ορυ-
κτά), σε συνδυασμό με την διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς μεταποίησης των πρώτων αυτών υλών, και πάντα παράλληλα με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μίας νέας γενιάς έργων υποδομής (τεχνικών έργων, ενεργειακών έργων, κ.α), μπορούν και 
πρέπει να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάταση της εθνικής μας οικονομίας και την επιστροφή της 
στον πολυπόθητο δρόμο της ανάπτυξης, η οποία θα σημάνει και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για τον κλάδο μας.  



 

 

Σελίδα 2 

Κάτω τα χέρια από την ασφάλιση 

Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί χρωστάνε στο τα-
μείο, πολλές χιλιάδες διαγράφονται ως τελευταία λύση για 
να γλυτώσουν από την αύξηση των χρεών, οι περισσότεροι 

νέοι απόφοιτοι των πολυτεχνείων δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ, 
το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ήρθε να προσθέσει ακόμα 
μεγαλύτερα βάρη ειδικά στους νέους και νέες μηχανικούς. 
Το νέο νομοσχέδιο:  

- προετοιμάζει την ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση του κρά-

τους από την υποχρέωση χρηματοδότησης της κοινωνι-
κής ασφάλισης, ώστε οι “εξοικονομούμενοι πόροι” να 
κατευθύνονται στην αποπληρωμή του τοκογλυφικού 
χρέους 

- προωθεί την οριστική εξόντωση των αυτοαπασχολούμε-
νων και τη μισθωτοποίηση ή και πλήρη ισοπέδωσή τους 

με την εκτίναξη των εισφορών στο 37.95% του εισοδή-
ματος, ώστε να υπάρξει συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
σε μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα 

- καλλιεργεί το έδαφος για την είσοδο της ιδιωτικής α-

σφάλισης, μετά την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου 
κοινωνικού χαρακτήρα της και με την δυνατότητα σύ-
στασης επαγγελματικών ταμείων ως ΝΠΙΔ. 

- συντονίζει περισσότερο και θεσμικά τους εισπρακτικούς 

μηχανισμούς εφορίας και ΚΕΑΟ 

Είχαν προηγηθεί φυσικά η ληστεία των αποθεματικών του 
ΤΣΜΕΔΕ μέσα από το PSI και την τοποθέτηση 
στην Attica Bank, αλλά και η υποχρεωτική άνοδος κατηγορί-

ας, την εφαρμογή της οποίας μπλόκαραν επί μακρόν οι μη-
χανικοί με αγώνες.  

 

 

Δουλειά με αξιοπρέπεια, δημόσια ασφάλιση και όχι 
εισπρακτικός μηχανισμός 

Υπάρχουν μια σειρά αιτημάτων που χρειάζεται να ικανοποιη-
θούν, ώστε να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, να γίνει ξανά 
στοιχειωδώς βιώσιμη η ασφάλιση, τόσο για τους εργαζόμε-

νους μηχανικούς όσο και για τα ταμεία 
- Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνι-
κή ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρη-
ματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ιδιωτικο-

ποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων 

- Άμεση και αναδρομική κατάργηση όλων των μνημονιακών 
αυξήσεων εισφορών των τελευταίων ετών και των αντί-
στοιχων αντιασφαλιστικών νόμων 

- Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού «παλιών» – 
«νέων» και των ασφαλιστικών κατηγοριών 

- Επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για 
τους μετά το 93 ασφαλισμένους και αποκατάσταση αξιο-

πρεπούς σύνταξης για τους υπόλοιπους 

- Εξέταση της σύνδεσης του ύψους των εισφορών με το 
εισόδημα σε πραγματική βάση, με ανεισφορολόγητο όριο 
και όχι αβάσταχτες κατώτατες εισφορές για όλους, και με 

βιώσιμα ύψη εισφορών 

- Επιστροφή των κλεμμένων του ΤΣΜΕΔΕ και όλων των Τα-
μείων από το ληστρικό «κούρεμα» του PSI, και τιμωρία των 
υπευθύνων για την συγκεκριμένη απώλεια. Κάλυψη των 

οφειλών του δημοσίου προς τα Ταμεία από την τριμερή 
χρηματοδότηση. Να παταχθεί η διαφυγή πόρων από το 
ταμείο μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην εξαρτη-
μένη σχέση εργασίας. 

- Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις 
σε όλους τους μηχανικούς 

- Διαγραφή χρεών προς το ΤΣΜΕΔΕ όσων αποδεδειγμένα 
δεν είχαν εισοδήματα να πληρώσουν εισφορές, διαγραφή 
των προσαυξήσεων σε όλους, 

- Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των κατασχέσεων και πλειστηρι-
ασμών για τους ανέργους, τους υποαπασχολούμενους και 
τους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε δίωξης και αναγκαστι-
κής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο 

- Ίδρυση Ταμείου Ανεργίας & Προνοιακών Παροχών Μηχανι-
κών για τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους με αναγνώριση 

των ανέργων, επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους 
και υποαπασχολούμενους συναδέλφους (μισθωτούς ή ε-
λεύθερους επαγγελματίες) και μη υποχρέωση καταβολής 

εισφορών από όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα 

- Κάλυψη Ασφαλιστικών Εισφορών και αποζημιώσεις σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος – ασθένειας – απόλυσης. Παροχές 
Μητρότητας (εφάπαξ επίδομα, αξιοπρεπής κάλυψη εξόδων 

εγκυμοσύνης, επίδομα λοχείας), και τις παροχές που προ-
βλέπονται στα άλλα ταμεία. 

 - Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνα-

τότητα άσκησης του επαγγέλματος με εξαίρεση τις εργοδο-
τικές οφειλές. Άρση των τοκογλυφικών όρων και 
«διακανονισμού» των ασφαλιστικών οφειλών. 

- Όχι στην ενοποίηση-ισοπέδωση του ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα, 
δεν αποσκοπεί στην υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων του κλάδου ούτε των υπόλοιπων εργαζόμενων, αλ-
λά στην κλοπή των αποθεματικών του και στην ισοπέδωση 

δικαιωμάτων όλων. 

Απεμπλοκή από την Attica Bank 
Η κόντρα που έχει ξεσπάσει στη δημόσια σφαίρα γύρω από 
την Attica Bank αποδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο την 

εξαρχής λανθασμένη και επιζήμια για τους ασφαλισμένους 
επιλογή της τοποθέτησης των αποθεματικών του ΤΣΜΕ-
ΔΕ στην Attica από το 1997. Μέσα από την αντιπαράθεση 
της κυβέρνησης και του "συστήματος ΤΕΕ" από τη μια, και 

της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γ. Στουρνάρα από την 
άλλη, αποδεικνύεται ότι η τράπεζα χρησιμοποιούνταν ουσια-
στικά ως εργαλείο υλοποίησης σκοπιμοτήτων κυκλωμάτων 
του κλάδου και "ημετέρων" στις πλάτες των εργαζόμενων 

μηχανικών και εις βάρος των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Η 
πολιτική του "συστήματος ΤΕΕ", σε αγαστή συνεργασία με 
τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, παρουσίαζε την τράπεζα ως 
"τράπεζα των μηχανικών" την ώρα που εξυπηρετούσε μηχα-

νισμούς ποικιλοτρόπως, πρακτική που όπως αποδεικνύεται 
ακολουθεί με συνέπεια και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, έχοντας ρίξει γέφυρες με το "σύστημα ΤΕΕ" δια της 
υπουργοποίησης Σπίρτζη. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον Γ. Στουρνάρα, βρήκε την 
ευκαιρία να παρέμβει στην Attica, όχι προφανώς για να την 
"εξυγιάνει", αλλά για να την εντάξει στο σύστημα ελέγχου 
των συστημικών τραπεζών υπό το ΤΧΣ, τοποθετώντας τον 

γνωστό από την εκκαθάριση της Αγροτικής, Θ Πανταλάκη ως 
επικεφαλής.  
Η καταγγελία των πεπραγμένων των διοικήσεων του ΤΕΕ, 
των πολιτικών παιχνιδιών των κυβερνήσεων, ΤτΕ και η αντί-

σταση στο πραξικόπημα και στην υφαρπαγή της περιουσίας 
του ταμείου, όχι μόνο με θεσμικό τρόπο αλλά κυρίως με 
παρεμβάσεις του κινήματος, είναι αναγκαία. Δεν αρκεί όμως. 
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η 

ανάγκη να απεμπλακεί άμεσα το ΤΣΜΕΔΕ από 
την Attica Bank, με τη διασφάλιση - επιστροφή των αποθε-
ματικών του. Να μην ξαναεμπλακεί σε καμιά ανακεφαλαιο-
ποίηση της τράπεζας, να μην ξαναδώσουμε ούτε ένα ευρώ. 

Να πάρουμε πίσω όσα χρήματα έχει βάλει το ΤΣΜΕΔΕ σ’ αυ-
τήν.  
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Το Μητρώο Τεχνικών Έργων και η διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών 

Με το σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», που προωθείται για ψήφιση το 
αμέσως επόμενο διάστημα, φαίνεται να ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο οριστικής διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και 
διαχωρισμού των μηχανικών σε κάστες, με βασικό εργαλείο την επέκταση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και πραγμα-
τοποιούνται τα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά. Η κεντρική ιδέα είναι η πρόθεση οι τάξεις των πτυχίων των δημόσιων έργων 
να επεκταθούν και στα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα για να μπορεί να διεκδικήσει λ.χ. ένας αρχιτέκτονας να αναλάβει την μελέτη 
ή κατασκευή ενός ιδιωτικού έργου, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανάλογης τάξης καλύπτοντας τον προϋπολογισμό του έργου. 
Στο ερώτημα πώς θα υπολογίζεται αυτός ο προϋπολογισμός στα ιδιωτικά έργα, η απάντηση δίνεται στα πρώτα άρθρα του 
νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.1 «συντάσσεται ένας ενιαίος (μοναδικός) προϋπολογισμός για 
κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο με αναλυτικές προμετρήσεις», οι τιμές των οποίων θα προέρχονται από το «Ηλεκτρονικό Παρα-
τηρητήριο Τιμών» του άρθρου 5, και το οποίο με βάση τα τιμολόγια και τα λοιπά στοιχεία που θα καταχωρούνται θα παρακο-
λουθεί τη διακύμανση των τιμών. 

Γενικότερα, στα πρώτα άρθρα το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα τεράστιο πλήθος από διαδικτυακές φόρμες οι οποίες θα συμπλη-
ρώνονται υποχρεωτικά και μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται στενά και σε πραγματικό χρόνο τα τεχνικά έργα. Είναι 
σαφές ότι η μεθοδολογία αυτή σχεδιάζεται για εταιρείες με το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό και όχι για αυτοαπασχολού-
μενους. Όμως ο πυρήνας της λογικής του νομοσχεδίου βρίσκεται στο άρθρο 9 με το οποίο ιδρύεται το «ηλεκτρονικό μητρώο 
συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)». 

Η εγγραφή στο μητρώο καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των απασχολούμενων στον τεχνικό κλάδο και στη μελέτη και 
στην κατασκευή και στα ιδιωτικά και στα δημόσια έργα. Έτσι στο μητρώο θα συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι 
ΤΕΙ, απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού, επαγγελματίες εγκαταστάτες και πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, εργατο-

τεχνικό προσωπικό αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι με βασική εξαίρεση όσους έχουν τυπική μισθωτή σχέση στον ιδιωτικό τομέα 
και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μητρώου πρόκειται σύμφωνα με το 
νομοσχέδιο να καθοριστούν σε δεύτερο χρόνο, με την έκδοση σχετικού ΠΔ, οκτώ μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου. 

Όμως μια πολύ καλή εικόνα των κατευθύνσεων λειτουργίας του μητρώου δίνει το προσχέδιο εργασίας με τίτλο «Μητρώα Συ-
ντελεστών Τεχνικών Έργων», το οποίο συντάχθηκε από ομάδα εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΥΜΕΔΙ με τη «συμβουλευτική 
συνδρομή» του ΤΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων του κλάδου. 

Στο προσχέδιο εισάγεται μεταξύ άλλων και η λογική ότι για την απόκτηση λ.χ. μελετητικού πτυχίου ανώτερης τάξης από την 
Α’, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός με βάση το αντικείμενο των σπουδών και μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κατηγορία, 
αρκεί να αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική εμπειρία. Επί της ουσίας πρόκειται για μία ριζική αλλαγή του σημερινού μο-
ντέλου απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στη νέα κατάσταση, αυτά δεν θα στηρίζονται στους «ακαδημαϊκούς τίτλους» 
και δεν θα είναι ενιαία αλλά θα χωρίζονται σε «επιμέρους πλευρές της μηχανικής», η πρόσβαση στις οποίες θα γίνεται με διά-
φορους τρόπους που θα περιλαμβάνουν και την επαγγελματική εμπειρία. Έτσι, το δίπλωμα του μηχανικού μετατρέπεται σε 
εισιτήριο εισόδου σε έναν κύκλο πιστοποιήσεων, ενώ αποκλειστικά επαγγελματικά δικαιώματα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρε-
ση. Σχηματικά, η γενικότερη κατεύθυνση είναι ότι τελικά όλοι θα μπορούν να τα κάνουν όλα και ταυτόχρονα κανένας 
δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. 

 

Στη χειρότερη θέση θα βρεθούν οι νέοι απόφοιτοι. Το προσχέδιο προβλέπει ότι δεν θα έχουν κανένα απολύτως επαγγελματι-
κό δικαίωμα τα πρώτα τέσσερα χρόνια, θα «εγγράφονται στα μητρώα με δυναμικό μηδέν μονάδων» και θα αποκτούν την 
ιδιότητα του «δόκιμου» ή «υποψήφιου» μελετητή. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η πρόθεση που διαφαίνεται είναι αυτό να αφορά 
και στα ιδιωτικά έργα. 

 

Το ΤΕΕ σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκεται ενεργά. Όμως αντί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του, 
φροντίζει να επωφελείται από την καταστροφή τους. Έτσι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι τη διαχείριση του νέου 
μητρώου για τα φυσικά πρόσωπα την αναλαμβάνει το ΤΕΕ, ενώ στα τελευταία άρθρα δημιουργούνται μία σειρά από «ειδικά 
επαγγελματικά δικαιώματα» στα πρότυπα των ενεργειακών επιθεωρητών και των ελεγκτών δόμησης, στα οποία το ΤΕΕ ανα-
λαμβάνει το ρόλο φροντιστή, πιστοποιητή και εξεταστή των μηχανικών με το αζημίωτο. 

 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί ενεργητικά ένα νέο μοντέλο για τον κλάδο, το οποίο οδηγεί στη 
συγκέντρωση του τεχνικού αντικειμένου σε λίγες μεγάλες εταιρείες και στην καταστροφή των μικρών και ατομι-
κών γραφείων. Μεγάλο μέρος των μηχανικών προλεταριοποιείται με τους σύγχρονους όρους που διαμορφώνει η μνημο-
νιακή κατεδάφιση του εργατικού δικαίου. Επιπλέον, για σημαντικό κομμάτι του κλάδου, η προοπτική δεν είναι καν η προλετα-
ριοποίηση αλλά η περιθωριοποίηση, η μετανάστευση ή η υποχρεωτική εγκατάλειψη του αντικειμένου που σπούδασαν. Στην 
κατεύθυνση αυτή οδηγούν πλήθος ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο ρόλο παίζει το νέο ασφαλιστικό και φο-
ρολογικό καθεστώς. 
 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες: https://akea2011.com/2016/10/13/mitrootehnikonergon/ 
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Στις διαπιστώσεις οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε: η κρί-

ση γέννησε ύφεση, ανεργία, μετανάστευση και τη σχεδόν 

βέβαιη κατάρρευση του ασφαλιστικού για τον κλάδο των 

μηχανικών και την κοινωνία. Η πρόσφατη εξοντωτική αύξη-

ση των ασφαλιστικών εισφορών αποτρέπει τους νέους μηχα-

νικούς να γραφτούν στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ. Πολλοί άλλοι 

ήδη ξεγράφονται. Σύντομα το ΤΕΕ θα είναι ένας δημογραφι-

κά γερασμένος οργανισμός. 

Το θέμα είναι τι κάνουμε; Μένουμε παθητικά στις διαπιστώ-

σεις ή προσπαθούμε με την ενεργό και εποικοδομητική μας 

συμμετοχή να αλλάξουμε αυτά που γέννησαν την κρίση; 

 

Ήρθε για όλους η στιγμή να πούμε τα μεγάλα «Ναι», αλλά 

και τα μεγάλα «Όχι». Εμείς κάναμε αυτό που μας υπαγόρευ-

σε η τιμή, η συνείδηση κι οι πεποιθήσεις μας. Δε μετανιώ-

νουμε! Αυτά τα «Όχι» είναι σωστά: 

Λέμε «Όχι» στις κομματικές ομπρέλες στο συνδικαλιστικό 

κίνημα. Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα διοικείται από μηχανικούς, 

όχι από μηχανισμούς (που υπηρετούν άνωθεν συμφέροντα). 

Τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εμείς θα είμαστε στα γραφεία 

μας! Δε θα είμαστε σε κανένα κομματικό ή κυβερνητικό γρα-

φείο να λογοδοτήσουμε. 

Λέμε «Όχι» σ’ ένα ΤΕΕ προσωποκεντρικό. Που μπερδεύει τη 

διοίκηση με τη διαχείριση. Που δεν υπηρετεί πια τα μέλη 

του, αλλά το πολιτικό μέλλον του εκάστοτε προέδρου του. 

Λέμε «Όχι» σε ό,τι έκανε τους συναδέλφους να σιχαθούν 

την ενασχόληση με τα κοινά. Δε φταίνε οι συνάδελφοι που 

γύρισαν την πλάτη στο ΤΕΕ. Φταίει το ΤΕΕ που τους γύρισε 

πρώτο την πλάτη. 

Εμείς λέμε «ΝΑΙ» στον ακομμάτιστο & ακηδεμόνευτο, αλλά 

πολιτικοποιημένο συνδικαλισμό. Για ν’ ανακτήσει το κύρος 

του το ΤΕΕ πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά τους συναδέλ-

φους, όχι να ετεροπροσδιορίζει τη στάση του ανάλογα με το 

ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση. Χρειάζονται προοδευτικές 

προτάσεις, λύσεις και δράσεις για την ανεργία, το ασφαλιστι-

κό και το φορολογικό. 

Λέμε «ΝΑΙ» σ’ ένα ΤΕΕ συλλογικό, σύγχρονο, αξιοκρατικό & 

διαφανές. Σε ένα ΤΕΕ-αρωγό κι όχι σε ένα ΤΕΕ-δυνάστη. 

Ένα ΤΕΕ-σημείο αναφοράς (hub), φυσικό και ηλεκτρονικό 

κέντρο για κάθε υπηρεσία που παρέχει ο τεχνικός κόσμος 

στους πολίτες και στην κοινωνία. Ένα ΤΕΕ παρεμβατικό, με 

Ρεαλιστικό Σχέδιο Αναδόμησης. Για τους μηχανικούς και τη 

χώρα. 

Ζητάμε απ’ το ΤΕΕ ν’ ακούει διαρκώς τα μέλη του, όχι μόνο 

στις εκλογές. Να εισάγει σε όλες τις αποφάσεις και τις δρά-

σεις του θεσμούς άμεσης συμμετοχής και ελέγχου. 

Ας μη γελιόμαστε: το ΤΕΕ δεν είναι πια ο Τεχνικός Σύμβου-

λος της Πολιτείας. Έχει μετατραπεί σε τεχνητό σύμβολο δια-

χείρισης, μικρών ή μεγάλων συμφερόντων που αθροίζονται 

ή διαιρούνται κατά το δοκούν. Οι νέοι δυσκολεύονται να 

μπουν στο επάγγελμα. Κι οι μάχιμοι μηχανικοί είναι στο πε-

ριθώριο και ζουν στην αβεβαιότητα. 

Αυτές οι σκέψεις έγιναν φωναχτοί προβληματισμοί. Και μας 

ένωσαν! Για να δώσουμε ακηδεμόνευτα και χωρίς καμία ε-

ξάρτηση τη μάχη για ένα ΤΕΕ που θα γεννά ρεαλιστικές λύ-

σεις κι όχι νέα προβλήματα. Συμμετέχουμε στις εκλογές του 

ΤΕΕ, γιατί πιστεύουμε ότι η εποχή απαιτεί αλλαγή σελίδας. 

Τα δεδομένα άλλαξαν, τα προβλήματα εντάθηκαν κι οι λύ-

σεις απαιτούν νέα προσέγγιση: προοδευτική, καινοτόμα και 

δομικά διαφορετική για το ΤΕΕ & τους μηχανικούς. 

Σε καλούμε κι εσένα, τον μάχιμο μηχανικό, σ’ αυτήν την 

προσπάθεια! Μη μένεις άλλο απαθής. Η αποχή σου συντηρεί 

το σημερινό status-quo. Αυτό θέλουν: να μην ψηφίσεις εσύ, 

να ψηφίσουν πάλι οι άλλοι για σένα. Για να μοιραστούν πάλι 

οι ίδιοι τις θέσεις στο ΤΕΕ, στην Τράπεζα Αττικής και στο 

ΤΣΜΕΔΕ, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα… 

Αν δεν γίνεις εσύ, τώρα!, το αντίβαρο στην ασυδοσία όσων 

διοικούν το ΤΕΕ, το Επιμελητήριό μας θα γίνει ξανά χώρος 

συναλλαγής, μόνο και μόνο για να εκλεγεί ο επόμενος πρόε-

δρος. Και θα σε ξαναθυμηθούν στις επόμενες εκλογές, σε 3 

χρόνια. Αν υπάρχει ΤΕΕ ως τότε. 
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Έλα κι εσύ μαζί μας στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ! 
Έλα να Συνθέσουμε επιμελητηριακές λύσεις, χωρίς εξαρτήσεις! 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

Γιατί όπως είπε κι ο Ρήγας Φεραίος: 
Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. 

 

                                                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=glSyNecWjKw
http://www.afetiria.gr/
https://www.facebook.com/afetiria.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCpvlLHee7Jdc8FjAKfWGzPw
mailto:info@afetiria.gr


 

 

Οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις για ένα αναπτυξιακό 
σοκ από τα ακίνητα 
Συγκεκριμένες προτάσεις για ένα αναπτυξιακό σοκ από τα 
ακίνητα παρουσίασε με αρθρογραφία του σε εφημερίδες ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ και επικεφαλής της ΔΚΜ Γιώργος Στασι-
νός. Σημειώνεται ότι τις προτάσεις αυτές ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ τις έχει καταθέσει στην Κυβέρνηση και τις έχει αναπτύ-
ξει σε σχετικές εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Οι προ-
τάσεις αυτές δίνουν έμφαση σε ένα αναπτυξιακό σοκ μέσα 
από τις πολιτικές γης και ακινήτων, επιλύοντας προβλήμα-
τα δεκαετιών, ώστε να γίνει εφικτό να υπάρξουν επενδύ-
σεις και να δημιουργηθούν δουλειές.  
Ανάπτυξη στις κατασκευές και τα ακίνητα μέσα από 
συγκεκριμένες προτάσεις 
Το σοκ από την κατάρρευση για την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία ήταν - και δυστυχώς συνεχίζει να είναι - πολλα-
πλό και μεγάλο. Δεν χρειάζονται περιγραφές. Όλοι γνωρί-
ζουμε την πραγματικότητα. 
Εμείς οι μηχανικοί, όμως, ζούμε ίσως περισσότερο από τον 
καθέναν αυτές τις επιπτώσεις. Γιατί αφορούν την καθημερι-
νότητα της εργασίας μας και γιατί μείναμε πραγματικά χω-
ρίς δουλειές. 
Η λύση σε μια οικονομία με διάρθρωση όπως αυτή της ελ-

ληνικής, είναι μία: Αληθινή Ανάπτυξη. 
Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ που να σχετίζεται με πραγ-
ματικά παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. 
Και μπορεί να υπάρξει, αν εφαρμοσθούν έξυπνες πολιτικές 
που θα προσελκύσουν την διεθνώς υπάρχουσα ρευστότητα 
σε επενδύσεις, που μπορούν να αφορούν πολλούς τομείς. 
Και ένας από αυτούς τους τομείς, ο κύριος, είναι αυτός των 
ακινήτων. Γιατί πάνω σε αυτόν πατούν οι υπόλοιποι τομείς 
που μπορεί η Ελλάδα να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και ελπιδοφόρο μέλλον: τον τουρισμό, την παροχή υπηρε-
σιών, τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τις νέες τεχνολογίες. 
Κανένας από αυτούς τους τομείς δεν θα μπορέσει να ανα-
πτυχθεί αν δεν υπάρχει στέρεη βάση στις πολιτικές γης. 
Η χώρα πρέπει να αλλάξει πολλά. Και πρέπει να τα αλλάξει 
τώρα. Αλλιώς κάθε επενδυτής, εγχώριος ή ξένος, θα βλέπει 
μπροστά του μόνο εμπόδια. Και θα φεύγει. Ένα θέμα σί-
γουρα είναι το ευνοϊκό φορολογικό και επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον. Όμως υπάρχουν ενέργειες και πολιτικές άμεσης 
εφαρμογής, χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, που 
μπορούν πραγματικά να διευκολύνουν κάθε είδους επένδυ-
ση, να νοικοκυρέψουν τη χώρα και να αλλάξουν την εικό-
να. Συγκεκριμένα προτείνω: 
Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Του-

ρισμό, στη βάση αυτού που καταργήθηκε από το ΣτΕ 
για τυπικούς λόγους. Είναι έτοιμο και δεν χρειάζονται 
άλλες καθυστερήσεις 

Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. 
Ουδείς πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επι-
στροφή στο παρελθόν του 1987. Αν η κυβέρνηση θέ-
λει νέες χρήσεις γης, να τις φέρει τώρα για θεσμοθέτη-

ση. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις 
του 1987. 

Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν 
με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργεί-
ου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχισή τους, ώστε 
να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» από τις υπηρε-
σίες. 

Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων 
γης και θεσμικών γραμμών (δασικά, natura, αρχαι-
ολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ) σε ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα, βασισμένο στο ψηφιακό υπόβαθρο του 
Κτηματολογίου, ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνο 
ψηφιακός χάρτης «πάνω στον οποίο θα ξέρουμε ποιος 
μπορεί να κάνει τί και που». 

Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικο-
δομικών Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος που 
είναι εδώ και ένα χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμα-
σμένο σε ΥΔΟΜ, που θα μειώσει την γραφειοκρατία, 
θα καταπολεμήσει τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος. 

Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλε-
κτρονική καταγραφή του κτιριακού πλούτου της Χώ-
ρας ώστε ο σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη να 

βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία  
Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρή-

σεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγ-
γελματία μηχανικού κατά περίπτωση. 

Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες μηχανικούς για  αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλο-
ντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των 
ελεγκτών δόμησης . 

Σκεφθείτε τί θα συμβαίνει μόλις ολοκληρωθούν όλα 
αυτά: Ηλεκτρονικά θα βρίσκεις σε ποιο σημείο της χώρας 
μπορείς να κάνεις την επένδυση που θέλεις. Θα ξέρεις εκ 
των προτέρων τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο ακί-
νητο που σε ενδιαφέρει. Θα εκδίδεις ηλεκτρονικά την άδεια 
δόμησης, ή θα μαθαίνεις όλα τα πραγματικά στοιχεία του 
ακινήτου που αγοράζεις. Θα αδειοδοτείσαι για τη λειτουργί-
α της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Θα ελέγχεσαι μετά την 
έναρξη αμερόληπτα από έναν εξωτερικό ελεγκτή. 
Όλα αυτά δεν είναι μακριά. Συμβαίνουν ήδη σε άλλες χώ-
ρες. Και εδώ μπορούν να γίνουν γρήγορα. Αρκεί να θέλου-
με. Το ΤΕΕ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά. Για να κά-
νουμε τη ζωή μας ευκολότερη και τη χώρα μας ελκυστική 
για επενδύσεις. Για να αποκτήσουμε και πάλι δουλειές. 
Χρειάζεται μόνο θέληση και αποτελεσματικότητα από την 
Πολιτεία. 
 
 
 
ΔΚΜ – Η ομάδα της Νίκης 
Δείτε το ψηφοδέλτιο της ΔΚΜ για την Κεντρική Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ: http://www.dkm.gr/?p=2372 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ 
1.Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αβρααμίδης 
Γεώργιος ΠΜ, Αγαπάκης Εμμανουήλ ΜΜ, Αναγνωστόπουλος 
Παναγιώτης ΠΜ, Απτόγλου Κυριάκος ΗΜ, Αρμόνη Α θ α -
νασία (Νάνσυ) ΑΜ, Βασιλείου Αναστασία (Νατάσα) ΑΜ, 
Βλάσσης  Χρίστος ΜΜ, Βλάχος Γεώργιος ΑΜ, Γαβανόζης 
Ιωάννης ΠΜ, Γιαννακόπουλος Δημήτριος ΑΜ, Γκλιάτης Δη-
μήτριος ΑΜ, Γράψας Βασίλειος  ΜΜ, Γριλλάκης Γεώργι-
ος ΑΜ, Δαφνή Μαρία (Μαριλίτα) ΧΜ, Δέλη Μαρίνα ΠΜ, Δου-
λάμης Αναστάσιος ΗΜ, Ζαργκλή  Αλεξάνδρα ΑΜ, Ζαφεί-
ρης Βασίλειος ΠΜ, Ζολώτας Ιωάννης ΧΜ, Ζουμπουλάκης 
Λουκάς ΧΜ, Ιακωβίδης Κωνσταντίνος ΗΜ, Καραγιάννης 
Ιωάννης ΑΤΜ, Καραογλάνογλου Λάζαρος ΧΜ, Καψάσκης 
Γεώργιος ΠΜ, Κοντόσθενος Παναγιώτης ΜΜ, Κόντου Μιλέν-
Ελένη (Μιλένα) ΠΜ, Κότσαλος Γεώργιος ΗΜ, Κούκιου Ρέα-
Κλαρίσσα ΑΜ, Κρίστι Ντέννις ΑΜ, Κυριαζής Δημοσθένης HM, 
Κυριάκου Χρίστος ΧΜ, Κωστόγιαννης Αναστάσιος ΧΜ, Κω-
τσή Αγγελική ΑΜ, Μαλαμής Δημήτριος–Κωνσταντίνος ΧΜ, 
Μανδηλαράς Γεράσιμος ΜΜ, Μαντζούκης Μάριος ΠΜ, Μαρ-
γαρίτης Μάρκος ΧΜ, Μορόπουλος Νικόλαος ΠΜ, Μοροπού-
λου Αντωνία (Τώνια) ΧΜ, Μουρούκης Δημήτριος ΠΜ, Μπα-
γετάκος Ιωσήφ ΠΜ, Μπουντάς Βασίλειος Μ/ΗΜ, Μπουντάς 
Γεώργιος ΠΜ, Μπούσιος Ιωάννης ΠΜ, Μπουτσούρης Πανα-

γιώτης ΑΜ, Μπρας Αλέξανδρος ΠΜ, Νικολάου Δημήτριος 
ΑΜ, Νικολόπουλος Λεωνίδας ΗΜ, Ντάφλου Ελένη ΧΜ, Ξυ-
νοστάθη Μαρία ΑΜ, Παϊπέτης Αλκιβιάδης ΜΜ, Πάνου Θεό-
δωρος ΑΜ, Παπαδόπουλος Μυροφόρος (Μύρων) ΗΜ, Παπα-
ευαγγελίου Πετρούλα (Πετρίνα) ΠΜ, Παπάνης  Ι -
ωάννης ΗΜ, Πατέρας Σπυρίδων-Κλέαρχος ΧΜ, Πελοποννή-
σιος Βασίλειος ΠΜ, Πετρή Όλγα ΠΜ, Πριστούρη Γεωργία 
ΑΤΜ, Ρίπης Κωνσταντίνος ΜλΜ, Σαριβουγιούκας Ιωάννης 
ΗΜ, Σεργάκη Παρασκευή (Βίβιαν) ΑΜ, Σιάκουλης Ορέστης 
ΗΜ, Σιόβα Ελένη ΧΜ, Σιόλας Γεώργιος  ΗΜ, Σκλαβού-
νου Ελένη – Ορσαλία ΜΜ, Σοιλέ Σοφία ΑΤΜ, Στεφανάκης 
Αλέξανδρος ΧΜ, Σωτηρόπουλος Βασίλειος ΗΜ, Τάτλα Ελένη 
ΑΜ, Τσακανίκα Λαμπρινή - Αρετή (Μπέτυ) ΧΜ. Τσιούρβα 
Θεοδώρα ΧΜ, Χανακούλας Νικόλαος–Στυλιανός ΠΜ 
2. Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Αγγέλης, Δημήτριος ΜΜ, Ιωαννίδου – Αλαμάνου Περσεφό-
νη (Πένη) ΜΜ, Κανδύλας Ιωάννης ΜΜ, Κουζώφ Στέφανος 
ΜΜ, Λιάπη Μαρία ΑΜ, Μαλαματάρης Νικόλαος ΧΜ, Ματσου-
λιάδης Βασίλειος ΠΜ, Πασιάμης Κομνηνός ΗΜ, Ποιμενίδης 
Ηλίας ΠΜ, Πούλιος Ιωάννης ΧΜ, Χαριτίδης Κωνσταντίνος 
ΜΜ 3. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ακτύ-
πης Αναστάσιος ΠΜ, Αποστολόπουλος Αλκιβιάδης ΠΜ, Απο-
στολόπουλος Χαράλαμπος ΠΜ, Κορνάρος Μιχαήλ ΧΜ, Κου-
ρούκλης Ανδρέας ΠΜ, Λούτας Θεόδωρος ΜΜ, Μενύχτας 
Ανδρέας ΗΜ, Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα ΧΜ, Παπανικολο-
πούλου Μαρία – Ειρήνη ΠΜ, Σκαναβής Γεώργιος ΠΜ 4. Πε-
ριφερειακό Τμήμα ΘΡΑΚΗΣ:  Λιώλιος Κωνσταντίνος 
ΧΜ, Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος ΜΜ, Μπότσαρης Παντε-
λεήμων (Παντελής) ΗΜ, Τζιορίδης Αντώνιος ΑΜ, Τσιχρι-
ντζής Βασίλειος ΠΜ 5. Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος ΠΜ, 
Λαζαρίδης Σωτήριος ΗΜ, Μπρόντερζεν - Μέρμηγκα  Μ ά -
ρεν (Μυρτώ) ΠΜ 6. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ: Κάλφας Γιώργος ΧΜ, Κλήμαντος Παρασκευάς 
ΧΜ 7. Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Λιάπης Τριαντάφυλλος ΜΜ, Μπαλατσός Γεώρ-
γιος ΗΜ, Τσιάρας Αγαθάγγελος ΠΜ 8. Περιφερειακό Τμή-
μα ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Σαχαρίδης Γεώργιος ΜΜ, Στα-
μούλης Γεώργιος ΗΜ 9. Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Κολιόπουλος Κωνσταντίνος ΑΜ, 
Μούργος Νικόλαος ΠΜ, Τοσούνη Χριστίνα ΠΜ 10. Περιφε-
ρειακό Τμήμα ΗΠΕΙΡΟΥ: Βλάχας Νικόλαος ΠΜ, Μέγα 
Ουρανία ΗΜ, Μπαλάσκας Αναστάσιος ΠΜ, Σουλιώτη Δήμη-
τρα ΠΜ, Τάτσης Ευθύμιος ΠΜ 11. Περιφερειακό Τμήμα 
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:  Διακογεωργίου Ελίζα ΠΜ, Κων-

στάντζος Γεώργιος ΧΜ , Ψαρομπάς Γεώργιος ΠΜ 12. Περι-
φερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Λούκου Ειρήνη 
ΑΜ 13. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Δρακα-

κάκη Αργυρώ, Κουριδάκης Στυλιανός, Μαραγκάκης Γεώργι-
ος – Στυλιανός ΗΜ, Πατρικάκης Στυλιανός ΠΜ, Χιωτάκης 
Κωνσταντίνος ΠΜ 14. Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ: Κελλάρης Αναστάσιος ΠΜ, Κοροβέσης Νικόλαος 
ΧΜ, Κουίνης Παναγιώτης ΠΜ, Παλαμάρας Νικόλαος ΠΜ, 
Παπαδάκης Κυριάκος ΠΜ, Χουντάλας Κωνσταντίνος ΜΜ 15. 
Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Τρεπεκλής 
Αναστάσιος ΠΜ 16. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩ-
ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Καρυδάς  Ιωάννης ΠΜ, Τσιλιμα-
ντού Ειρήνη ΠΜ 17. Περιφερειακό Τμήμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αψώκαρδος Οδυσσέας ΠΜ, 18. Περι-
φερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ: Αλεξίου Μαρία ΠΜ, 
Ρούσσος Ιωάννης ΑΤΜ, Σπανός Δημήτριος ΠΜ 19. Περιφε-
ρειακό Τμήμα ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Ζαχαρίου-Ρακαντά Μαρία ΠΜ, 
Κουταβάς Παναγιώτης ΠΜ 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Ι. Πολιτικών Μηχανικών: Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Αστερής 
Παναγιώτης, Βογιατζής Κωνσταντίνος, Λιώλιος Άγγελος
 , Μαλαμής Συμεών - Αλέξανδρος (Σίμος), Μουζά-
κης Χαράλαμπος, Παυλοπούλου Ευαγγελία, Χρονόπουλος 
Μιλτιάδης ΙΙ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ανδριωτάκης 
Γεώργιος, Βυζοβίτη–Βάττη Σοφία, Κυβέλου Στέλλα-Σοφία, 

Μηνιάτη Μαριάνθη, Οικονόμου Δημήτριος, Στούρνα-Τριάντη 
Ευφροσύνη, Φατσέα Ειρήνη (Ρένα), Χρυσομάλλης Χρήστος 
ΙΙΙ. Μηχανολόγων Μηχανικών:  Ανυφαντής Νικόλαος, 
Αυγέρη Μαρία, Μανδηλαράς Εμμανουήλ, Μανόπουλος Χρή-
στος, Μπάρκουλα Νεκταρία-Μαριάνθη, Πρωτοπαπαδάκης 
Ευτύχιος, Φούντη Μαρία, Χαιρέτης Νεκτάριος IV. Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών:  Αναστασίου Αθανάσιος (Θάνος), 
Βαρβαρίγος Εμμανουήλ, Βενιέρης  Ιάκωβος, Δουλάμης 
Νικόλαος, Ζερβάκης Μιχαήλ, Ιωαννίδου Μαρία, Στεργίου 
Αθανάσιος, Τοσούνης Χαράλαμπος V. Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών:  Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Καψάσκη 
Ευγενία-Ειρήνη (Βένια), Λαμπρογιάννης Αθανάσιος, Μαρά-
βας  Ηλίας, Στρατηγέα Αναστασία, Τσιλιμαντού Ελισά-
βετ VΙ. Χημικών Μηχανικών: Βλυσίδης Ανέστης, Γεντεκά-
κης Ιωάννης, Ζαχαριάς Νικόλαος, Ζαχαροπούλου Αγγελική, 
Λαμπρόπουλος Βασίλειος, Λοϊζίδου Μαρία, Παρασκευά Χρι-
στάκης, Ρουσσάκης Χαρίδημος (Χάρης) VΙΙ. Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών: Ασημίδης Παναγιώτης, 
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Θεουλάκης Παναγιώτης, Κομνίτσας 
Κωνσταντίνος, Λεκάτου Αγγελική , Λεονάρδος Μάριος, 
Μόδης Κωνσταντίνος, Σταυροπούλου Μαρία VΙΙΙ. Ναυπη-
γών Μηχανικών: Κοκκάλας Γεώργιος, Κοκκαράκης Ιωάν-
νης , Λεούσης Σπυρίδων, Λυρίδης Δημήτριος, Πανά 
Μαρία, Πανανάκης Εμμανουήλ, Σαπίδης Νικόλαος, Σπα-
γκούρος Στυλιανός ΙΧ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Δαδα-
λιάρης Αντώνιος, Δροσόπουλος Νικόλαος, Ζεϊμπέκης Βασί-
λειος, Μακαντάσης Κωνσταντίνος, Μακρής, Πρόδρομος, 
Τζαγκαράκης Εμμανουήλ, Τσιώλης Ιωάννης, Χατζησάββας 
Γεώργιος 
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
Αναστασίου Αναστάσιος ΗΜ, Ανδριωτάκη Πετρούλα (Πέτρα) 
ΠΜ, Βλυσίδης Απόστολος ΧΜ, Ιωαννίδου Μαρία ΗΜ, Καλαϊ-
τζής Ξάνθιππος ΑΜ, Μακρόπουλος Κωνσταντίνος ΗΜ, Μα-
κρυκώστας Ευάγγελος ΠΜ, Μαρκάτος Νικόλαος – Χρήστος 
ΧΜ, Μπατής Γεώργιος ΧΜ, Μπουντάς Βασίλειος Μ/ΗΜ, Πα-
πάνης  Παναγιώτης ΠΜ, Ρίπης Κωνσταντίνος ΜλΜ, Σακελ-
λαρίου Ιωάννης ΗΜ, Σεργάκης Ελευθέριος ΑΜ, Σιάκουλης 
Θεόδωρος Μ/ΗΜ, Σκλαβούνος Παναγιώτης Μ/ΗΜ, Στούρνα 
– Τριάντη Ευφροσύνη ΑΜ, Τρωγάδας Θωμάς Μ/ΗΜ, Τσακα-
λάκης Κωνσταντίνος  ΜλΜ, Τσαραπατσάνης Νικόλαος 
ΧΜ, Χανδακάς Βασίλειος ΠΜ, Χιωτίνης  Νικήτας  ΑΜ 
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  
Μακρόπουλος Κωνσταντίνος ΗΜ, Μακρυκώστας Ευάγγελος 

ΠΜ, Μαρκάτος Νικόλαος–Χρήστος ΧΜ, Μπατής Γεώργιος 
ΧΜ, Τσαραπατσάνης Νικόλαος ΧΜ, Χανακούλας Αθανάσιος 
ΠΜ 
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Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε ...Για όλους εμάς που δεν εγκαταλείψαμε το 
ΤΕΕ μεταμορφωμένοι σε κυβερνητικούς υπαλλήλους, ανασυγκροτούμε τον χώρο των προοδευτικών 
μηχανικών, με ΣΤΟΧΟ: 
 
Ένα ΤΕΕ πραγματικά ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο, ακομμάτιστο με πολιτικές θέσεις και τεχνοκρατική 
τεκμηρίωση, με συνεισφορά στους κοινωνικούς αγώνες αλλά και στις απαιτούμενες αλλαγές και διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, με προτάσεις για την  εξασφάλιση του σύγχρονου ρόλου του μηχανικού. 

 

Διαχείριση ενέργειας: Αναγκαία αναπτυξιακή επιλογή 

 

Η αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων, μέσω της δια-
χείρισης ενέργειας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) έχει προδιαγράψει και υιοθετήσει φιλόδοξους 
ενεργειακούς στόχους, μέσω σχετικών Οδηγιών και Κανονι-
σμών που τα Κράτη Μέλη της θα πρέπει να υιοθετήσουν. Η 
Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην ενσωμάτωση αρκετών 
στο εθνικό της δίκαιο. 
 
Διαβάστε περισσότερα…  

Θέσεις ΔΗ.ΣΥ.Μ για εργασιακά θέματα Ελευθέρων 

Επαγγελματιών 

 

Διαβάστε τις προτάσεις μας για τα εργασιακά θέματα των 

Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΤΕΕ. 

 
Διαβάστε περισσότερα…  
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Πραγματοποιήθηκε η 1η ολομέλεια των υποψηφίων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών, ενόψει των 

εκλογών του ΤΕΕ 20 Νοεμβρίου 

  

Τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθούν ανάλογες εκδηλώσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με θέσεις, προτάσεις και κυρί-
ως με διάθεση προσφοράς στα κοινά του ΤΕΕ, δηλώνουμε βροντερό παρών στην προσπάθεια για ένα ΤΕΕ των Μηχανικών και 
όχι των Μηχανισμών. Διαβάστε περισσότερα…  

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

web: http://dhsym.gr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Δημοκρατική-Συμπαράταξη-Μηχανικών 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCWYU1YaaLshVtcfh7DCpaOw/ 

e-mail: info@dhsym.gr  

http://dhsym.gr/index.php/last-news/item/336-diaxeirisi-energeias-anagkaia-anaptyksiaki-epilogi
http://dhsym.gr/index.php/last-news/item/338-theseis-di-sy-m-gia-ergasiaka-themata-eleftheron-epaggelmation
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/339-pragmatopoiithike-i-1i-olomeleia-ton-ypopsifion-tis-dimokratikis-symparataksis-mixanikon-enopsei-ton-eklogon-tou-tee-20-noemvriou
http://dhsym.gr/
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://www.youtube.com/channel/UCWYU1YaaLshVtcfh7DCpaOw/
mailto:info@dhsym.gr


 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Ανεξάρτητη Παράταξη για τις εκλογές 

στην Κεντρική Aντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. 

Η συμμετοχή μας στις επικείμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. με ψη-

φοδέλτιο υποψηφίων που προέρχονται από το δυναμικό των 

μελών του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, γίνεται σε μια 

περίοδο που τα προβλήματα του κλάδου των Μηχανικών 

«ξεχειλίζουν».  

Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Όχι μόνο επειδή 

πρώτη φορά από το Τμήμα μας δηλώνεται ανεξάρτητη συμ-

μετοχή στις εκλογές ανάδειξης της Κεντρικής Αντιπροσωπεί-

ας αλλά και επειδή «συναγωνιζόμαστε» σε περιβάλλον με 

ιδιαίτερες και πολλές παθογένειες. «Περιβάλλον» που οδή-

γησε τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας -κυρίως σε 

Αθήνα &  Θεσσαλονίκη- στην αποχή και την αδιαφορία για 

τα δρώμενα στο Τεχνικό Επιμελητήριο.   

Πέρασε πάνω από μια δεκαετία που γίναμε κοινωνοί στον 

ευρύτατο διάλογο ο οποίος από το Τ.Ε.Ε. είχε δρομολογηθεί 

για την αναθεώρηση του θεσμικού μας πλαισίου. Μία από τις 

προτάσεις που ξεχώρισαν & είχε την πάνδημη υποστήριξη 

της περιφέρειας, ήταν η εκλογή των μελών της Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας, που αναλογούν για να εκπροσωπούν το 

κάθε Τμήμα, να γίνεται μόνο από τα μέλη του αντίστοι-

χου Τμήματος. Για να μπει κάποτε τέλος στην εξωθεσμική 

πανελλαδική περιφορά διάφορων ονομάτων που μόνο με τη 

βούληση των μελών των Τμημάτων δεν έχει σχέση. Δυστυ-

χώς ούτε αυτή η ελάχιστη απαίτηση δεν έτυχε αποδοχής. Το 

Π.Δ. 7 του 2010, για τις εκλογές του Τ.Ε.Ε., «περί άλλων 

τυρβάζει»….    

Η ανεργία των ελευθέρων επαγγελματιών και των νέων 

«χτυπάει» κόκκινο. Οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι απα-

ξιώνονται, με την προοπτική της σύνταξης να γίνεται εφιάλ-

της. Η ετεροαπασχόληση σιγά-σιγά γίνεται κανόνας και βέ-

βαια δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν εγγράφονται ούτε στο 

Τ.Ε.Ε. επειδή απλά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 

τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφ-

θούν κάποιοι ότι θα πρέπει να απαγκιστρωθεί η εγγραφή στο 

Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ ; Τι νόημα έχουν σήμε-

ρα τέτοιες «φραγές» για την εγγραφή των νέων στον επι-

στημονικό τους φορέα ;  

Η τραγική μείωση του Α.Ε.Π. στη χώρα μας την περασμένη 

επταετία συνδυάζεται άμεσα με τον καταποντισμό των τεχνι-

κών επαγγελμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Οι Μηχανι-

κοί «επιλέχθηκαν» διακριτά να επωμισθούν το μεγαλύτερο 

μέρος των επιπτώσεων της κρίσης και πρόκειται για πρωτο-

φανή αδικία. Παραγωγικές μονάδες, με πολύ μεγάλη προ-

σφορά και παρελθόν,  καταστράφηκαν. Προσπάθειες ετών 

ρίχθηκαν στον καιάδα μιας ανείπωτης και βάναυσης οικονο-

μικής δυσπραγίας. Απέναντι σε αυτή την ανεκδιήγητη κατά-

σταση πως μπορεί τα μέλη μας και οι φορείς μας να κωφεύ-

ουν ; Και δε μιλάμε για τη δρομολόγηση σύνθετων -

νομίζουμε λίαν απαραίτητων- επιλογών, όπως ίσως θεωρείται 

η δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης και προστασί-

ας των μελών μας. Στα ελάχιστα αναφερόμαστε, για την 

ισότιμη μεταχείριση και τα δικαιώματά μας ως πολίτες 

και Μηχανικοί σε σχέση με το Σύνταγμά μας και το Ευρωπαϊ-

κό κεκτημένο. 

Πάει καιρός που ο επαγγελματισμός και το επιστημονικό 

έργο μας, αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως απλές εμπο-

ρικές πράξεις. Και άσχετα με το γεγονός ότι για το έργο μας 

χρειάζονται δεξιότητες οι οποίες, εκτός των άλλων, έχουν 

απ’ ευθείας αναφορά στο κοινό δημόσιο συμφέρον. Εάν η 

κατάσταση αυτή βέβαια συνδυασθεί και με τις επιπτώσεις 

από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση όπως και με την 

ανιστόρητη «διαγούμιση» των εισοδημάτων μας λόγω δυ-

σβάσταχτων εισφορών και φόρων, «το μίγμα» των ιδιαίτε-

ρων θεμάτων που οι Μηχανικοί αντιμετωπίζουν είναι πράγ-

ματι εκρηκτικό.  

Τον περασμένο Αύγουστο ψηφίσθηκε ο Ν.4412/2016 που 

αναθεωρεί «εκ βάθρων» τα  ισχύοντα για την εκπόνηση των 

μελετών / κατασκευή των δημοσίων έργων και το Τ.Ε.Ε. για 

πρώτη φορά ίσως στην ιστορία του δεν πήρε επί της ουσίας 

θέση. Η ίδια τακτική δυστυχώς ακολουθήθηκε την τρέχουσα 

περίοδο και για άλλες σημαντικότατες θεσμικές αλλαγές 

όπως είναι τα νέα Νομοθετήματα «περί  αυθαίρετων» σε 

συνάρτηση με τον Ν.Ο.Κ. και επίσης για την κατασκευή και 

τον έλεγχο των ιδιωτικών και δημοσίων έργων.  

Σήμερα, την εποχή των μεγάλων αναγκών και των κάθε 

είδους προβλημάτων τα οποία μαστίζουν τους Μηχανικούς, 

πως μπορεί να απεμπολούνται οι προτεραιότητες αρχές και 

στόχοι, που τη μεταπολεμική περίοδο σφυρηλατήθηκαν 

στους κόλπους του Τ.Ε.Ε. ;  Αρχές και στόχοι βέβαια που 

διαχρονικά είχαν ως πρωταρχικό μέλημα την αδιάλειπτη στή-

ριξη των αναπτυξιακών μας αναγκών και των συμφερόντων 

της χώρας. Την περίοδο που θα έπρεπε να επωφελούμαστε 

όσο γίνεται περισσότερο από τις ραγδαίες επιστημονικές εξε-

λίξεις και τις νέες τεχνολογίες, ξαναγυρίζουμε σε «αλήστου» 

μνήμης εποχές μιζέριας και υποβάθμισης. Με εύλογη συνέ-

πεια οι πολιτικές των ευκαιριακών λύσεων και της ήσσονος 

προσπάθειας να έχουν την «τιμητική» τους.  

Αυτές είναι και οι κύριες αιτίες που μας κάνουν να θεωρούμε 

ως αδήριτη ανάγκη την όσο γίνεται μεγαλύτερη ενεργοποίη-

ση των μελών μας στις εκλογές του Νοεμβρίου.  

Η αδιαφορία και η αποχή ποτέ δε θα μπορούσαν να συμβά-

λουν στην καλυτέρευση της κατάστασης που όλοι μας βιώ-

νουμε.  

Εάν λοιπόν επιθυμούμε «ένα Τ.Ε.Ε. των Μηχανικών και 

όχι των μηχανισμών» στο χέρι μας είναι να το πετύχουμε. 

Με τη συμμετοχή όλων μας. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  
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Συνάδελφοι,      

 είμαστε διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε.  

 

Η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας παράταξης προήλθε από την ανάγκη εφαρμογής της δημοκρατίας στη βάση. Η δημιουρ-

γία των παρατάξεων και η αναγκαιότητα τους είναι αποτέλεσμα των καιρών και των αναγκών της κοινωνίας των μηχανικών 

σε κάθε ιστορικό χρόνο. Μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και ατομικά συμφέροντα ιεραρχούμε τις προτεραιότητες εξυπη-

ρέτησης συμφερόντων με την σειρά κοινωνία > ομάδα > άτομο και όχι το αντίστροφο. 

 

          Αυτό που παρουσιάζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσουν οι συνάδελφοι είναι κάτι το διαφορετικό. 

Είναι ίσως μία ουτοπία δημοκρατίας όπου το καταστατικό λειτουργίας της αλλά και οι θέσεις της παράταξης θα συνδια-

μορθωθούν από όλους εμάς που θα θελήσουμε να συμμετέχουμε. Μία, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη δημοκρατική 

κίνηση όπου ο διάλογος και η ψήφος του κάθε συναδέλφου θα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Και όποιος εκπροσωπεί 

την παράταξη, σε οποιοδήποτε όργανο, θα οφείλει να στηρίζει και να προβάλλει αυτές τις απόψεις, ανεξάρτητα από τις προ-

σωπικές του πεποιθήσεις. Μία παράταξη που δεν θα έχει ταμπού στις τοποθετήσεις της και δεν θα υπάρχει άβατο 

στην ηγεσία της. 

 

          Μέλη της παράταξης είναι ΟΛΟΙ εκείνοι οι συνάδελφοι που αγαπούν το Επιμελητήριο, που αγωνιούν για την κατεύ-

θυνση που αυτό θα έχει τα επόμενα χρόνια, που έχουν την ΔΥΝΑ.ΜΗ. να αγωνιστούν για τα προβλήματα του κλάδου, να 

προτείνουν λύσεις και να δώσουν στους μηχανικούς την αξιοπρέπεια και το κύρος που τους αρμόζει στην κοινωνία.  

 

Όλα τα μέλη της παράταξης, όπου και να βρίσκονται, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορούν να συμμετέχουν σε α-

σύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις και ψηφοφορίες μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Πλέον οι θέσεις αποφασίζονται απ' όλους και όχι από μια κλειστή ομάδα. 

 

 

Θα συναντηθούμε ΟΛΟΙ μαζί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις κάλπες για τις εκλογές του ΤΕΕ, για να κάνουμε το Επιμελη-

τήριο πραγματικά το σπίτι των μηχανικών. 

 

 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΕ 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑ.ΜΗ. – δυναμικούς μηχανικούς 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 
Συνάδελφε,  
στις 20 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί ψηφίζουμε νέα διοίκηση σε 
περίοδο πρωτοφανούς σε διάρκεια και μέγεθος, οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης . Η κρίση αυτή, έστειλε χιλιάδες συνα-
δέλφους στην ανεργία η στο εξωτερικό, έκλεισε χιλιάδες 
γραφεία και μηδένισε το αντικείμενό μας. Σε λάθος κατεύ-
θυνση τα κυβερνητικά μέτρα σέρνουν τη χώρα σε ένα φαύλο 
κύκλο ύφεσης και ανεργίας.  
Το ΤΕΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, μετά από διακυβέρνηση τού εκλεκτού 
της ΝΔ ΓΣτασινού με στήριξη ΠΑΣΟΚ, αποδιοργανωμένο, 
οικονομικά κατεστραμμένο και αποξενωμένο από την πλειο-
ψηφία των μηχανικών. 

Οι μηχανικοί βρίσκονται  σε απόγνωση. 
ΟΛΟΙ; Όχι βέβαια. 

Μια μειοψηφία στους μηχανικούς αλλά πλειοψηφία στη διοί-
κηση, (Πρόεδρος, πλειοψηφία Διοικούσας Επιτροπής και 
Αντιπροσωπίας, κομματικοί παρατρεχάμενοι, υψηλόβαθμοι 
δημόσιοι υπάλληλοι  κλπ ) τα καταφέρνει μια χαρά και με 
την κρίση.  Κάποιοι  «εκπρόσωποι» των μηχανικών α-
νέχθηκαν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αύξησαν τις εργα-
σίες των γραφείων τους η των εταιρειών τους, ανέλα-
βαν δημόσια έργα η έργα ΕΣΠΑ, προσέλαβαν περισσό-

τερους υπαλλήλους, έκαναν παραρτήματα και ξανοί-
χτηκαν στο εξωτερικό. 
Διοικούν το ΤΕΕ ως πάρεργο στην πλάτη των «κορόιδων». 
Των χιλιάδων μηχανικών που ενώ είναι άνεργοι, υποαπασχο-
λούμενοι, απελπισμένοι, θεωρούν την αποχή από τις εκλο-
γές του ΤΕΕ πράξη αντίδρασης στο κατεστημένο και αγνοούν 
ότι οι κομματικοί στρατοί, έστω μειωμένοι, θα ξαναεμφανι-
σθούν τη μέρα των εκλογών και θα εκλέξουν τους ίδιους 
συνδικαλιστές για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους 
έργο. 
Ιδιαίτερα, η θητεία του χειρότερου προέδρου στην ιστο-
ρία του ΤΕΕ ΓΣτασινού (ΔΚΜ=ΝΔ) και της διακομματικής 
ομάδας που με την ανοχή και άλλων, τον ΕΞΕΛΕΞΕ και τον 
στήριξε (ΝΜίλης ΔΗΣΥΜ=ΠΑΣΟΚ, ΧρΑκριτίδης=ΔΑΠ-ΝΔ, 
ΤΜωροπούλου ΔΗΠΑΜ=ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, ΠΑντιβαλίδης ΔΥΝΑ-
ΜΗ=ΝΔ), εξάλειψε την όποια αξιοπιστία είχε απομείνει στο 
ΤΕΕ και τη δυνατότητά του να αγωνιστεί, ως όφειλε, υπέρ 
των δικαίων των μηχανικών. 
η ΑΝΕΡΓΙΑ; άγνωστο θέμα για τον πρόεδρο και την ομάδα 
του. Παρά τις διαμαρτυρίες της ΕλΕΜ δεν ήρθε στη Δ.Ε. 
το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ; Οι ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; Αποδέ-
χθηκαν μεν την συζήτηση υπό την πίεση ΕλΕΜ, υπονόμευ-
σαν δε κάθε προσπάθεια αντίδρασης.  
η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ μέχρι και των μηδενικών εισο-
δημάτων; Σιγά μην ασχοληθούν.  
η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ; Οι 
προσπάθειες της ΕλΕΜ εκτός ΤΕΕ οδήγησαν στην κατάργη-
ση των εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών. 
(https://goo.gl/6snnPb, https://goo.gl/9hWai3, https://
goo.gl/fFrTHv) 
Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ; 
ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ! ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ; ΝΕΟΙ ΝΟ-
ΜΟΙ (https://goo.gl/z1eIy9, https://goo.gl/EgvMcf, 
https://goo.gl/wI5aEO) 
Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ;  
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥΣ;  
όλα τα δικά μας προβλήματα ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ και την ομάδα του. 

Συνάδελφοι,  Το κατεστημένο είναι ο ορατός εχθρός 
αλλά, η αποχή από τις εκλογές ο αόρατος που το συ-
ντηρεί. Το ΤΕΕ οφείλει να είναι υπεράνω κομμάτων, ιδεολο-
γιών και ιδιοτελών συμφερόντων, ακριβώς γιατί τα κοινά μας 
προβλήματα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δεν έχουν 
χρώμα.  

ΕλΕΜ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Είμαστε Μηχανικοί νέοι και 
παλιοί, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, άνεργοι, Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες με υπό κατάρρευση γραφεία και μικρομεσαίες 
εταιρείες. ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και 
υστεροβουλίες. Αγωνιζόμαστε, για τη διασφάλιση του επι-
στημονικού μας έργου, με όρους αξιοπρέπειας στην 
άσκηση του επαγγέλματος. Είμαστε η παράταξη που 
δεν αρκείται σε καταγγελτικό λόγο, προσηλωμένοι 
στην επίλυση των θεμάτων προς όφελος του κλάδου 
με προτάσεις. 
Τι κάναμε με την εκλογική δύναμη που μας δώσατε;  
Τιμήσαμε την ψήφο σας με προτάσεις και  έργο που στην 
παρούσα περιορισμένη διακήρυξη είναι αδύνατο να αναπτύ-
ξουμε παρά  μόνο ενδεικτικά. Η φωτεινή παρένθεση της 
δίμηνης Προεδρίας Σεραφίδη-ΕλΕΜ είναι από μόνη της 
εκλογική διακήρυξη. Θα επανέλθουμε. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περαιτέρω ενημέρωση: 
http://www.elem.tee.gr/ , https://www.facebook.com/
elem.tee/?ref=bookmarks 
Πιέσαμε για την αναστολή της αύξησης των εισφορών στο 
ΤΣΜΕΔΕ και πρωτοστατήσαμε στις αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις. (https://goo.gl/4zbhP3, https://goo.gl/ObNjEN, 
https://goo.gl/vb8Hbj,  https://goo.gl/comihw) 

Εναντιωθήκαμε στο λεγόμενο «άνοιγμα» του Επαγγέλματος, 
με κινητοποιήσεις, συμβολικές αντιδράσεις και κυρίως προ-
τάσεις. (https://goo.gl/nLUxDq, https://goo.gl/nySvmT , 
https://goo.gl/8gewL9 ) 
Προσπαθήσαμε να μην καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές, 
στοχεύοντας στη διασφάλιση του κυρίαρχου ρόλου του ΤΕΕ 
στον υπολογισμό τους.  
Πετύχαμε τη διεύρυνση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού 
συστήματος με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας των 
πολεοδομικών γραφείων. 
Επιδιώκουμε την αρτιότερη πληροφόρηση των συναδέλφων 
για τις ισχύουσες απαράδεκτες ποινικές και αστικές ευθύνες. 
Εναντιωθήκαμε στον αθέμιτο ανταγωνισμό. (https://goo.gl/
VWa6iP, https://goo.gl/QFiE54 
Προωθούμε, την αλλαγή της εννοίας του Αυθαιρέτου, την 
μεταβίβαση της ευθύνης των δηλώσεων στους ιδιοκτήτες. 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ: 
Να σταθούμε απέναντι σε όσους προσπαθούν να αποδομή-
σουν την υπόσταση του επιστήμονα μηχανικού και ιδιαίτερα 
του ελεύθερου επαγγελματία. 
Να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστι-
κών εισφορών, την άμεση χορήγηση ενημερότητας και τη 
λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ. 
Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες επανεκκίνησης του επαγ-
γέλματος. 
Ανυποχώρητοι, διεκδικούμε σθεναρά την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων. 
Να περιφρουρήσουμε το ελευθέριο επάγγελμα και να αντιπα-
λέψουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Να διεκδικήσουμε τον εξορθολογισμό της φορολογίας με 
επαναφορά των συντελεστών προσδιορισμού του εισοδήμα-
τος. 
Να προωθήσουμε πιλοτικά προγράμματα παροχής ευκαιριών 
απασχόλησης σε νέους και ανέργους συναδέλφους. 
 ας θυμηθούμε την δύναμη μας:  
ΜΕΛΗ ΤΕΕ 145.000/ ΨΗΦΙΣΑΝ 30.000/ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑ-
ΤΟΙ 20.000/ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 10.000  

ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ! 
 

μόνη ΕλΠΙΔΑ σου η ΕλΕΜ 
μόνη ελπίδα τους η αποχή σου 

 
Η ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Για την  ΕλΕΜ     Θ. Σεραφίδης   6977321303 
tsera@tee.gr 

ΕλΕΜ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Οι μηχανικοί των έργων, που μετέχουμε στον σχεδιασμό, συντάσσουμε την μελέτη, επιβλέπουμε και κατασκευάζουμε 
τα έργα, μικρά και μεγάλα, δημόσια και ιδιωτικά, είτε σαν υπάλληλοι, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι, είτε σαν επι-
χειρηματίες.  

 

Οι μηχανικοί που πιστεύουμε στον υγιή ανταγωνισμό με σταθερούς κανόνες και διαφανείς, αδιάβλητες διαδικασίες, 
στις καθαρές και υγιείς σχέσεις με το κράτος και τους λειτουργούς του, στην ανάγκη άμεσου και  ουσιαστικού εκ-
συγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έργων.  

 

Οι μηχανικοί που πιστεύουμε στην λειτουργία του ΤΕΕ χωρίς προσωπικές πολιτικές, πελατειακές σχέσεις και κομματι-
κές νοοτροπίες και δεσμεύσεις  

 

Δημιουργήσαμε πριν 10 χρόνια την παράταξη ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω γιατί θέλαμε να ακουστεί και η φωνή 
των μηχανικών της παραγωγής των έργων και μέσω του ΤΕΕ, να προωθήσουμε τον πραγματικό εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έργων   και να  συντελέσουμε στην αλλαγή της  δομής και λειτουργίας του ΤΕΕ. 

 Στα χρόνια αυτά, με την ψήφο σας, είχαμε  συνεχή παρουσία  στα όργανα του ΤΕΕ, όπου, παρά τις δυσλειτουργίες 
του, με την συνεπή μας στάση, πετύχαμε να στρέψουμε την συζήτηση εντός του ΤΕΕ  και προς την παραγωγή των 
έργων και  την διαμόρφωση και  προώθηση  κάποιων θέσεων μας. 

 

Σήμερα  

Όλοι οι μηχανικοί και οι τεχνικές επιχειρήσεις (μελετητικές , κατασκευαστικές) είναι από τα μεγαλύτερα θύματα της 
κρίσης, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική άμεσης  ή μεσοπρόθεσμης ανάκαμψης. 

Το νέο φορολογικό σύστημα εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. 

Το νέο ασφαλιστικό σύστημα, αφού «πέτυχε» την ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, επιβάλει στους μηχανι-
κούς και  στις επιχειρήσεις τους,  να χρηματοδοτούν με υπερβολικές εισφορές την δήθεν δίκαιη κατανομή των βα-
ρών. 

Η Τράπεζα Αττικής, που ουσιαστικά διαχειριζόταν κεφάλαια του   ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή χρήματα για την  υγεία και τις 
συντάξεις μας, υπό την Διοίκηση μάλιστα συναδέλφων μηχανικών, ελέγχεται για κακή λειτουργία, διαχείριση, και 
χρηματοδοτήσεις.   

Η δομή και λειτουργία του ΤΕΕ παραμένει η ίδια. 

           Οι κάποιες αλλαγές, που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων, δεν εφαρμόσθηκαν ακόμη και δεν αποτε-
λούν τον πραγματικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου και την ριζική αναμόρφωση του.              

   

Συνειδητοποιώντας την πραγματικότητα, επιλέξαμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου και να ζητήσουμε 
και πάλι την ψήφο σας,  για να είμαστε παρόντες στο ΤΕΕ,    προκειμένου με τις δυνάμεις μας : 

 να συντελέσουμε στην δημιουργία ενός άλλου ΤΕΕ, 

 να επιδιώξουμε να αποδοθούν οι ευθύνες για την Τράπεζα Αττικής με παραδειγματικές τιμωρίες, 

 να προασπίσουμε τους μηχανικούς και τις επιχειρήσεις τους από την φορολογική και  ασφαλιστική λαίλαπα,  

 να βοηθήσουμε στην ριζική αναμόρφωση του συστήματος  παραγωγής των έργων, όταν υπάρξουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες. 

  

Οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω, σας υποσχόμαστε, ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα προσπαθήσουμε  να πραγ-
ματώσουμε τους παραπάνω στόχους,  όπως εξάλλου κάναμε πάντοτε. 
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Μηχανικοί Η/Υ @  

Πληροφορικής 

 ...γι’ αυτά που μας ανήκουν 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

http://hy-tee.blogspot.gr/ 

Facebook group: Μηχανικοί Η/Υ @ Πληροφορικής... γι' αυτά που μας ανήκουν 

 

@ Ποιοι είμαστε 

Είμαστε αυτοί που αποφάσισαν από το 2004 ότι ο 

«κομματικός» συνδικαλισμός στο Τεχνικό Επιμελη-

τήριο της Ελλάδας είχε φτάσει στα όρια του. Ειδικά για 

τα θέματα μας, τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις  των 

Μηχανικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), οι κομματικές παρατάξεις πράττουν με βάση τα συμ-

φέροντα των ισχυρότερων ειδικοτήτων και υπερασπίζονται 

μονομερώς τα παγιωμένα συμφέροντα, η ένταξη σε αυτές 

αποτελούσε και αποτελεί τροχοπέδη για κάθε προσπάθεια 

διεκδίκησης των αυτονόητων από τη μοναδική ειδικότητα 

Μηχανικών, χωρίς σχεδόν κανένα δικαίωμα. 

Είμαστε ανοικτοί σε ανθρώπους με καθαρή σκέψη, ανε-

ξάρτητα του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκει, με 

μοναδικό κριτήριο τη διάθεση προσφοράς για τη διεκδίκηση 

των θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς ΤΠΕ, χωρίς 

εξαρτήσεις και κρυφές προτεραιότητες. 

Από το 2004 ως σήμερα, είμαστε πρωταγωνιστές σε κά-

θε κίνηση που έχει πραγματοποιηθεί εντός κι εκτός 

ΤΕΕ για τα επαγγελματικά θέματα των Μηχανικών 

ΤΠΕ.  Συγκεκριμένα: 

- Μετά από πολύχρονη προσπάθεια κατορθώσαμε και συ-

μπεριλήφθησαν στο ν. 3316/2005 ειδικές κατηγορίες 

μελετών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων,  

- Οργανώσαμε και παραδώσαμε στο ΤΕΕ όλα τα αναγκαία 

εργαλεία (προεκτιμώμενες αμοιβές, κοστολόγηση έργων, 

σχέδια προεδρικών διαταγμάτων) για την ενεργοποίηση 

των κατηγοριών μελετών (τις οποίες η ηγεσίες του ΤΕΕ 

ουδέποτε προώθησαν ουσιαστικά) 

- Δημιουργήσαμε το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών του ΤΕΕ (e-TEE), με στόχο τη σύσταση ενός ισχυ-

ρού επιμελητηριακού πόλου που περιελάμβανε και μη 

μηχανικούς επιστήμονες ΤΠΕ. Επενδύσαμε στην Οργά-

νωση του και τη καθιέρωση του με πρωτοβουλίες και 

εκδηλώσεις, προχωρώντας στις πλέον μαζικές εκλογές 

στο χώρο των ΤΠΕ. Προσπάθεια που υπονομεύτηκε και 

υποβαθμίστηκε από τη διοίκηση του ΤΕΕ από το 2011 

και μετά. 

- Οργανώσαμε εκδηλώσεις, σεμινάρια, πρωτοβουλίες και 

προχωρήσαμε σε συνεχείς παρεμβάσεις/συναντήσεις, 

τοποθετώντας το ΤΕΕ στον «χάρτη» της εκπροσώπησης 

του κλάδου των ΤΠΕ 

- Υπερασπιστήκαμε με συνέπεια τα δικαιώματα των Μηχα-

νικών ΤΠΕ (όπως στην πρόσφατη διαμόρφωση του χάρ-

τη των επαγγελματικών δικαιωμάτων), χωρίς υποχωρή-

σεις, με τη δύναμη της λογικής και των επιχειρημάτων, 

απέναντι σε οργανωμένες συντεχνίες και πιέσεις των 

κομματικών παρατάξεων 

Οι διοικήσεις του ΤΕΕ, ειδικά την τελευταία πενταετί-

α, απομακρύνεται από τον χώρο των ΤΠΕ, παρά το 

θεσμικό του ρόλο, εγκαταλείποντας και τους Μηχανι-

κούς ΤΠΕ μέλη του. 

@ Γιατί συνεχίζουμε 

Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες σε συνδυα-

σμό με την ανεπάρκεια των ηγεσιών του ΤΕΕ, έχουν οδη-

γήσει τους Μηχανικούς σε απόγνωση. Ειδικότερα η στά-

ση του ΤΕΕ απέναντι στους Μηχανικούς ΤΠΕ κρίνεται 

απαράδεκτη. Καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία για μια δυ-

ναμική ειδικότητα, όπου δυστυχώς με πρόσφατα στοιχεία 

(έρευνα ΕΜηΠΕΕ σε αποφοίτους σχολών ΤΠΕ), περίπου 2 

στους 3 απόφοιτοι της τελευταίας πενταετίας έχει φύγει 

εκτός Ελλάδας. 

Οι «Μηχανικοί Η/Υ@ Πληροφορικής…γι’ αυτά που 

μας ανήκουν», έχουμε επενδύσει προσωπικό χρόνο για 

τη διεκδίκηση του ρόλου και των συμφερόντων των συνα-

δέλφων. Είμαστε συνεχώς παρόντες, δεν εκλεγόμαστε 

και εξαφανιζόμαστε την επόμενη μέρα. Η πρόσφατη 

στάση των κομματικών παρατάξεων και της ηγεσίας του 

ΤΕΕ στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, απέδειξε 

πόσο αναγκαία είναι η παρουσία μας, ως ανάχωμα και αδια-

πραγμάτευτη φωνή λογικής απέναντι στις προτάσεις διατή-

ρησης των κεκτημένων παράλογων συμφερόντων (π.χ. 

πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα τεσσάρων (4!!!) ειδικο-

τήτων, σε όλα τα μέλη μιας ειδικότητας, χωρίς εξετάσεις, 

χωρίς τεκμηρίωση γνώσης των αντικειμένων). 

Τα γενικότερα θέματα των μηχανικών, δεν πρέπει να μας 

αφήνουν αδιάφορους. Η περίπτωση της λεηλασίας των 

ασφαλιστικών εισφορών, από τη διακομματική συ-

μπαιγνία «καθιερωμένων» παρατάξεων, με την εξα-

σφάλιση ρόλων σε μέλη τους, χωρίς καμία σχετική ε-

μπειρία, στις διοικήσεις της Τράπεζας Αττικής, οι διορισμοί 

από το παράθυρο, τα δάνεια χωρίς καλύψεις (όπως προκύ-

πτουν από την έκθεση της ΤτΕ) και η επιλεκτική 

«επένδυση» με περίπου 1 δις Ευρώ ασφαλιστικών μας ει-

σφορών σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα, αποτελεί για εμάς 

έναν ακόμη λόγο να συνεχίσουμε για την ανατροπή αυ-

τού του διαπαραταξιακού κατεστημένου που εξυπη-

ρετεί μόνο τα συμφέροντα του. 

Η επιλογή της παραίτησης από την αλλαγή ενός απα-

ράδεκτου ΤΕΕ είναι εύκολη λύση.  

Εμείς επιλέγουμε να είμαστε παρόντες και να συνεχί-

σουμε, πιστεύοντας ότι ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ, μπορούμε να 

αλλάξουμε την κατάσταση, διεκδικώντας…αυτά που 

μας ανήκουν. 

Σας περιμένουμε μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια. 

Η αποχή, πραγματικά στοιχίζει σε όλους και οδηγεί 

στη συνέχιση της ίδιας κατάστασης.  
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 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

 ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ Τ.Ε.Ε ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

 ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΤΕΕ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ-
ΔΟΥ ΜΑΣ. 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΡΟΛΟΥ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Σε μια εποχή 

που  οι  εξελίξεις  στον  τομέα  της  τεχνολογίας  τρέχουν  
με  ιλιγγιώδεις  ταχύτητες  και  προσδιορίζουν  τις κοινωνι-
κοπολιτικές εξελίξεις, τα θέματα της παιδείας, των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτομίας, αποκτούν 

καθημερινά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

 Έτσι, ο τομέας της εκπαίδευσης σε κάθε μορφή του 
(δευτεροβάθμια,  

τριτοβάθμια, επαγγελματική ή ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 
κ.λ.π.), δημιουργεί σε όλες τις χώρες νέες θέσεις εργασίας. 

 

Η οικονομική κρίση, 

την οποία βιώνουμε  σήμερα,  επηρεάζει  καταλυτικά  τον  
κλάδο  των  μηχανικών.   

Η  τραγική μείωση  της οικοδομικής δραστηριότητας και η 
πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, παράλληλα με τη 
συνεχή υποβάθμιση των δυνάμεων της εργασίας που οδη-
γεί εκτός αγοράς εργασίας μεγάλο  αριθμό  νέων μηχανι-
κών, επιβάλλουν  την  ανάδειξη  νέων  πεδίων  επαγγελμα-
τικής απασχόλησης. Η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα από αυτά.  

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, 

ο   μεγαλύτερος   επιστημονικός   φορέας   στη   χώρα   
μας,   οφείλει   να   εντάξει   τα   θέματα   παιδείας   στις 
προτεραιότητές  του.  Κάτι  τέτοιο  θα  έχει  θετικές  συνέ-
πειες  τόσο  για  τους  μηχανικούς  που  εργάζονται  ή 

επιθυμούν να εργαστούν σε όλες της βαθμίδες της εκπαί-
δευσης,  όσο και για την ποιότητα της παιδείας της χώρας  
μας.  Το  ΤΕΕ  πρέπει  να  απαλλαγεί    από  λογικές  προη-
γούμενων  δεκαετιών,  που  σε  μεγάλο  βαθμό υπάρχουν 
και σήμερα, και θεωρούν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλη-
σής του, μόνο ό,τι έχει σχέση με την οικοδομική δραστη-
ριότητα, δημόσια ή ιδιωτική.  

Έπρεπε  να   φτάσουμε   στη   διακομματικής   συναίνεσης   
ανωτατοποίηση   των   ΤΕΙ   και   στη   συνακόλουθη θε-
σμοθέτηση  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  των  απο-
φοίτων  τους,  για  να  καταλάβουν  ορισμένοι  ότι  τα σχε-
τικά με το Υπουργείο Παιδείας θέματα, δεν αφορούν μόνο 
τους εκπαιδευτικούς αλλά καθορίζουν σημαντικά ζητήματα 
συνολικά για το χώρο των μηχανικών και την παραγωγική 
διαδικασία.  

Υποστηρίζαμε και δυστυχώς δικαιωθήκαμε,  ότι την οικονο-
μική και θεσμική υποβάθμιση των μηχανικών που δουλεύ-
ουν  στην  εκπαίδευση,  θα  την  ακολουθήσει  η  συνολι-
κή  υποβάθμιση  του  κλάδου  μέσω  της  θέσπισης ταυ-
τόσημων επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ διπλωμα-

τούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΤΕΙ. 

Η εμπειρία  

που αποκτήσαμε τα χρόνια που η κίνησή μας συμμετέχει 
στις διαδικασίες του ΤΕΕ, μας έχει πείσει ότι πρέπει να συ-
νεχίσουμε,  γιατί έχει πια αποδειχθεί ότι:  

Η  ιστορικά  διαμορφωμένη  δομή  του  ΤΕΕ  εκφράζει  την  
παραδοσιακή  διάρθρωση  του  κλάδου  των μηχανικών   
και   δεν   έχει   ακολουθήσει   τις   εξελίξεις.   Νέες   ειδι-
κότητες   με   εκατοντάδες   πλέον συναδέλφους,  καινούρ-
για επιστημονικά και επαγγελματικά αντικείμενα δεν μπο-
ρούν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή του. 

 Το  ΤΕΕ  δεν  έχει  μέχρι  τώρα  αξιοποιήσει  την  ισχύ  του  
στην  κατεύθυνση  της  απορρόφησης  του μεγαλύτερου 
δυνατού αριθμού μηχανικών στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της ταυτόχρονης αναβάθμισης  του ρόλου τους. 

 Οι παραδοσιακές παρατάξεις, ενώ είναι πολυσυλλεκτικές 
και θεωρητικά απευθύνονται σε όλους τους  μηχανικούς,  
κυριαρχούνται  εδώ  και  χρόνια  από  τα  ίδια  πρόσωπα  
που  πέρα  από  τις  κομματικές εξαρτήσεις τους, έχουν 
λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και διαγκωνίζο-
νται για την νομή της εξουσίας και την ισόρροπη μοιρασιά 
των θέσεων. Έτσι, δεν είναι τυχαία ούτε  η διάρκεια της 
κίνησής μας ούτε  η  εμφάνιση  και  άλλων  ανεξάρτητων  
σχημάτων  που  εκφράζουν  μη  εκπροσωπούμενες  στο  
ΤΕΕ  ομάδες μηχανικών. 

 

∆εσμευόμαστε ότι και την νέα τριετία: 

Θα  προασπίσουμε  τα  δικαιώματα  των  εκπαιδευτικών  
μηχανικών  όλων  των  βαθμίδων. Τόσα  χρόνια προ-
σπαθούμε  να  αποδείξουμε  τα  αυτονόητα  :  ότι  είμαστε  
μηχανικοί  και  δημόσιοι  υπάλληλοι,  ότι  δεν έχουμε τη 
δυνατότητα χρήσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η 
κατάσταση αυτή πρέπει επιτέλους να αλλάξει. 

  Θα  αγωνιστούμε  για  να  αποκτήσουν  τα  θέματα  παι-
δείας  προτεραιότητα  στις  δράσεις  του  ΤΕΕ.  Είναι 
απαραίτητο να ασχοληθεί επιτέλους «ο τεχνικός σύμβουλος 
της πολιτείας» με ζητήματα όπως η σύνδεση εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και παραγωγής,  η εκπαίδευση τεχνικών κάθε 
επιπέδου,  η επιμόρφωση στις σύγχρονες  τεχνολογικές  
εξελίξεις.  Θα  υποστηρίξουμε  το  αίτημα  για  αναγνώριση  
των  πενταετών σπουδών ως Master. 

 Θα αγωνιστούμε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας 
φορέα, για την αποτροπή της ληστείας των αποθεματικών  
του  και για να καταστεί αυτός πραγματικός συμπαραστά-
της του εργαζόμενου αλλά και του απόμαχου μηχανικού.  
Να παραμείνει ο ασφαλιστικός φορέας όλων των συναδέλ-
φων  και  όχι  ένας  εισπρακτικός  μηχανισμός  που  καλύ-
πτει ανομίες και δεν  σέβεται  τους  εργαζόμενους  που  
τον χρηματοδοτούν.  

Τέλος, μέλημά μας θα είναι να φέρουμε στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος του ΤΕΕ τα προβλήματα όλων των μη  
προνομιούχων  και  ιδιαίτερα  των  νέων,  μηχανικών.   

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Τα αισθήματα πικρίας ή και αγανάκτησης που είναι 
πιθανό να έχουμε, δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στη 
μη συμμετοχή μας. 

Η αποχή δίνει δύναμη στις κυρίαρχες αντιλήψεις και 
αποδυναμώνει κάθε προσπάθεια αλλαγής. 

 

Στις 20 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στις εκλογές 
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Μηχανικοί με Μπλοκάκι: Ζωή λάστιχο για να κερδίζει το κεφάλαιο! 
 
 
Η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά μας δικαιώματα συνεχίζεται. Bιώνουμε τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη δουλειά 

τα Σαββατοκύριακα, την εντατικοποίηση της εργασίας, την απληρωσιά, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, τις πιέ-
σεις για μετακίνηση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας με απαράδεκτους όρους, το φόβο της απόλυσης και τις νέες 
μειώσεις μισθών. Ο νόμος λαιμητόμος για το ασφαλιστικό φέρνει νέες απώλειες για τους εργαζόμενους με Μπλο-
κάκι.  Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία,  η απώλεια του εισοδήματος ξεπερνά το 
60%. Αυτός είναι και ένας απ’ τους  βασικούς λόγους για την τεράστια αιμορραγία διαγραφών  συναδέλφων απ’ 
το ΤΕΕ, για το γεγονός ότι οι μισοί σχεδόν αυτασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ είναι ανασφάλιστοι και με την απειλή 
κατασχέσεων.  

Το κεφάλαιο επιχειρεί να κατοχυρώσει επιθετικά την κατάργηση κάθε δικαιώματος των εργαζόμενων με 
Μπλοκάκι. Οι όμιλοι στον κατασκευαστικό κλάδο και ευρύτερα μετέτρεψαν το «μπλοκάκι» στο βασικό τους όπλο για να 
συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, σε κύρια μορφή σύμβασης εργασίας για τους μισθωτούς μηχανι-
κούς και τεχνικούς. εμφανίζεται η προσπάθεια για νέα επιδείνωση των όρων εργασίας, με παράδειγμα τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
που επιχείρησε να υποχρεώσει μισθωτούς Μηχανικούς με Μπλοκάκι να δεχτούν ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με 
πρωτοφανείς όρους (ξένο δίκαιο, απόλυση σε περίπτωση ασθένειας ή ορισμός και πληρωμή αντικαταστάτη, ασφάλιση από 
τον εργαζόμενο της μελέτης του, αποζημίωση του ομίλου από τον εργαζόμενο κ.λπ.). Οι όροι αυτής της σύμβασης συνο-
ψίζουν με κραυγαλέο τρόπο το εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που επιδιώκει να επιβάλ-
λει το κεφάλαιο και η Ε.Ε., με τη στήριξη όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων που έχουν στην υπηρεσία τους.  

 
Κλιμάκωση της επίθεσης  από κυβέρνηση – ΕΕ – άρχουσα τάξη 

 Η επίθεση των ομίλων, του κεφαλαίου στα δικαιώματά μας δεν έχει τελειωμό! Με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ επιχειρούν να ισοπεδώσουν όσα δικαιώματα δεν κατάφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με περισσό θράσος η κυ-
βέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει νέα μέτρα για λογαριασμό τους, με βάση τις «βέλτιστες πρακτικές» και την 
«κανονικότητα» της ΕΕ του κεφαλαίου. Έτσι ονομάζουν τη σύγχρονη δουλεία, την εκμετάλλευση σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις των επιχειρηματικών ομίλων! Οι περιβόητες επενδύσεις για την έξοδο από την κρίση έχουν προαπαιτούμενα τη δουλειά 
χωρίς δικαιώματα, με μισθούς ψίχουλα, την εργασία χωρίς συμβάσεις, χωρίς δεσμεύσεις ως προς τον αριθμό απολύσεων και 
τις αποζημιώσεις απόλυσης χωρίς συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. 

 
Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη του κεφαλαίου! 

Για εμάς κανονικότητα είναι η σταθερή δουλειά με δικαιώματα, η επαναφορά των ΣΣΕ, η κατάργηση των ελαστικών μορ-
φών, οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, η μείωση του εργάσιμου χρόνου. Έχουμε καθαρό πλέον, η ανάπτυξή 

τους δε φέρνει ανάκτηση απωλειών για εμάς και τα παιδιά μας! Στήνεται πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας. 
 
Οι αστικές κυβερνήσεις και οι «εταίροι» έχουν πρόθυμους συνομιλητές τους δήθεν «εκπροσώπους» των εργαζο-

μένων στη ΓΣΕΕ, που αρνείται να κηρύξει και να προετοιμάσει απεργία για το Νοέμβρη. Το ίδιο έργο ζήσαμε στη 
διαπραγμάτευση των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ και Επιμελητήρια) και της ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό, με τη 
γραμμή των «διορθώσεων» του νόμου λαιμητόμου. Ενόψει της νέας αντεργατικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώμα-
τα, το παιχνίδι στήνεται ακόμα μια φορά για την εξαπάτηση των εργαζομένων με τους στημένους κοινωνικούς 
διαλόγους, στους οποίους συμμετέχει ξανά η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, μαζί με τους εργοδότες και την κυβέρνηση. 
Δεν υπάρχει κανένας "κοινωνικός" διάλογος που γίνεται για το συμφέρον των εργαζομένων! 

 
 
 

Όλες και όλοι στον αγώνα για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνι-
κές παροχές. 

Να καταργηθεί τώρα η ελαστική εργασία με το Μπλοκάκι! 

 
 

** Δημοσιεύουμε αποσπάσματα απ’ την ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών Μηχανικών και Τεχνικών, 

** 

** μπροστά στην κινητοποίηση που έγινε στις 17 Οκτώβρη στο Σύνταγμα ** 

 

************** 

URL: www.dpk.tee.gr  - Email: panepistimoniki@dpk.gr  
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Για τους Μηχανικούς 

Για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Χώρας 

Για το δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση 

 

 

Μαζί να ανοίξουμε το δρόμο  Για ένα Τ.Ε.Ε 

που θα συμβάλει στην αντιστροφή του υφιστάμενου μοντέ-

λου ανάπτυξης και θα προωθήσει την ισόρροπη Κεντρική και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη με έμφαση στην αύξηση της παρα-

γωγικότητας και την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας 

που θα δίνει προτεραιότητα στην καθημερινότητα των Μηχα-

νικών και στην ανόρθωση του επαγγελματικού κύρους του 

κλάδου ως βασικό συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας 

της Χώρας που θα διαμορφώσει προοπτικές για την καταπο-

λέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης και την ανα-

στροφή του κύματος μετανάστευσης των Μηχανικών 

που θα αποτελέσει βραχίονα επιμόρφωσης των Μηχανικών 

συνδεμένη με τη νέα οικονομική και τεχνολογική πραγματι-

κότητα που θα είναι ανοικτό στους συναδέλφους με όρους 

διαφάνειας και διαβούλευσης που θα αντιμετωπίσει τις στρε-

βλώσεις που, σήμερα, υπονομεύουν το θεσμικό και επιστη-

μονικό του ρόλο προς όφελος των μελών του και της κοινω-

νίας 

που θα συσπειρώσει τους Μηχανικούς γύρω από το Φορέα 

τους 

Για ένα βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ σύστημα, απέναντι στην ασκούμενη 

πολιτική, αξιώνοντας τη μείωση των εισφορών και της 

φορολογίας σε τέτοιο ύψος το οποίο δεν θα θίγει το κρίσιμο 

όριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές διαμορ-

φώνονται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

μέσα από την Ετήσια Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογι-

σμών 

τη ριζική αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για την 

επιχειρηματικότητα μιας και οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, 

τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο σε 

εξαφάνιση 

το συμψηφισμό των καταβληθεισών εισφορών της ειδικής 

προσαύξησης με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Μηχανι-

κών  

την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαι-

ωθεί προς τους ασφαλισμένους και αφορούν τον Κλάδο Υγεί-

ας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν έναντι κινδύνου 

ασθενείας την παροχή Κλάδου Υγείας για τους Μηχανικούς 

μέσω της Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργου 

τη δυνατότητα επιλογής στους ασφαλισμένους, να μπορούν 

είτε να ρυθμίζουν εκ νέου και χωρίς προσαυξήσεις τις οφει-

λές τους (πλην του ΚΥΤ ο οποίος θα πρέπει να παραγραφεί 

οριστικά και αμετάκλητα) με δόσεις οι οποίες δεν θα ξεπερ-

νούν το 20% του εισοδήματος τους ή και να μπορούν να 

μεταφέρουν στο μέλλον την αναγνώριση των ετών ασφάλι-

σης που αφορούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατα-

βάλλοντας αντίστοιχα ποσά, ώστε να μπορέσουν να έχουν 

πλήρη σύνταξη τη διαφύλαξη της εγγυοδοσίας ως κόρη οφ-

θαλμού 

την ένταξη και των ΣΔΙΤ και των Συμβάσεων Παραχώρησης 

στο πλαίσιο των αναλογικών εισφορών προς το ασφαλιστικό 

σύστημα με επιμερισμό που θα λαμβάνει υπόψη και τους 

συντελεστές του έργου αλλά και την αξιοποίηση εργαλείων 

όπως τα Ομόλογα Ειδικού Σκοπού με προτεραιότητα στην 

Περιφερειακή Ανάπτυξη την άμεση προώθηση των συλλογι-

κών συμβάσεων για τους Μηχανικούς που δεν είναι αυτοα-

πασχολούμενοι και τη δραστική αντιμετώπιση της «κρυφής» 

εξαρτημένης εργασίας μέσα από συμβάσεις έργου ή παροχή 

υπηρεσιών 

την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Μηχανικών για το σύνολο 

των θεμάτων που τους αφορούν  

Για ένα, οραματικά, ρεαλιστικό ΕΘΝΙΚΟ και ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ που θα δίνει διέξοδο από την κρί-

ση με την ιεράρχηση των αναπτυξιακών έργων και των 

έργων υποδομής, ώστε αυτά να υπηρετούν ή να δημιουρ-

γούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγική ανάκαμψη και 

ανασυγκρότηση της Ελλάδας, μετατρέποντας την σε κόμβο 

Συνδυασμένων Μεταφορών και κόμβο Ενεργειακής Ασφάλει-

ας για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή 

με την προώθηση μεσαίων και μικρών έργων ως πυλώνα 

πυλώνα για την αποκέντρωση, την προστασία και την ανά-

δειξη του περιβάλλοντος αλλά και την αναβάθμιση της πολι-

τικής προστασίας (αντιπλημμυρικά έργα, αντιμετώπιση διά-

βρωσης ακτών κλπ) με την προώθηση της Έρευνας και της 

Καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με όλους τους τομείς 

Παραγωγής, με την αναβάθμιση του Πρωτογενούς Τομέα και 

της Μεταποίησης και την ένταξη του Τεχνικού κόσμου στο 

σχεδιασμό στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, με την 

πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση του ορυκτού και ανανεώσι-

μου πλούτου της Ελλάδας, με την προώθηση πολιτικών για 

την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας (ηλεκτροκίνηση, α-

ποκεντρωμένη παραγωγή, διαχείριση, αποθήκευση και δια-

νομή ενέργειας) και τον περιβαλλοντικό και ενεργειακό εκ-

συγχρονισμό των παραγωγικών τομέων της Χώρας 

(Βιομηχανία, Ναυτιλία κλπ), με την ολοκλήρωση του Κτημα-

τολογίου, των Δασικών Χαρτών και όλων των θεσμικών ερ-

γαλείων που προστατεύουν το Περιβάλλον και θα προωθούν 

την ισόρροπη Ανάπτυξη, με την προώθηση έργων, τα οποία 

θα προστατεύουν και θα αναδεικνύουν την πολιτιστική κλη-

ρονομιά, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική 

κάθε περιφέρεια, με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρι-

σης του κτιριακού αποθέματος που θα περιλαμβάνει την στα-

τική και ενεργειακή αναβάθμιση αυτού αλλά και την προώ-

θηση της τουριστικής κατοικίας, με την ανάπτυξη και ενσω-

μάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του 

πολίτη μέσω της ανάδειξης δικτύων «Έξυπνων» Πόλεων, με 

τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας κρίσιμες κρατι-

κές ή μη υποδομές (οδικές αρτηρίες, τηλεπικοινωνίες, ΙΤ 

εφαρμογές Δημοσίων Υπηρεσιών, κλπ), την αναγνώριση 

κινδύνων και τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίησή τους 

σε συνθήκες κρίσης, με την προώθηση κυκλικών, αποτελε-

σματικών και βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης των αστικών 

απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την 

ανακύκλωση, ενεργοποιώντας την κοινωνική συμμετοχή 

με την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Φυσικών 

Πόρων και Υποδομών της Χώρας 

 

με το ΜΗΧΑΝΙΚΟ στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ως ΒΑΣΙΚΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

της ΧΩΡΑΣ 
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ΣΗΜΕΡΑ  ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ. ΤΟ ΤΕΕ Η ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΘΑ 
ΚΛΕΙΣΕΙ 
 
Είσαι μηχανικός, μιλάς με συναδέλφους, επαγγελματικό 
αντικείμενο δεν υπάρχει και το ΤΕΕ σου ζητάει επιτακτικά τις 
οφειλόμενες συνδρομές. Ρωτάς: «Και τί μου προσφέρει το 
ΤΕΕ ώστε να αξίζει να πληρώσω τις συνδρομές μου; Γιατί να 
υπάρχει το ΤΕΕ;». Η απάντηση έρχεται αβίαστα, με ποσοστά 
πιθανότητας πάνω από 80%: «Τίποτα! Να κλείσει!».  
Σήμερα, η πραγματικότητα στον κλάδο των μηχανικών και 
την κοινωνία είναι ζοφερή. Μνημόνια, λιτότητα, διάλυση 
του παραγωγικού ιστού, ανασφάλεια, ανεργία, ύφεση. Είναι 
όμως αναστρέψιμη; Εμείς λέμε ναι. Κι έχουμε ισχυρά και 
ρεαλιστικά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε αυτή μας τη 
θέση. 
Για του λόγου το αληθές: 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Ειδικά στον τεχνικό τομέα, τόσο δημόσιο 
όσο και ιδιωτικό, η χώρα μας παρουσιάζει τεράστια 
ελλείμματα υποδομών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, αποτέλεσμα της παντελώς ανερμάτιστης και χωρίς 
σχέδιο πολιτικής που ασκήθηκε από το σύστημα του παλιού 
δικομματισμού.  
Η νεοφιλελεύθερη λιτότητα και τα μνημόνια από το 2010 
και μετά έχουν αφήσει βαρύ απολογισμό. Περισσότερο νόη-
μα από την απαρίθμηση των διαλυμένων τομέων στην πα-
ραγωγή και την οικονομία έχει η προσπάθεια να αναζητή-
σουμε τρόπους αποκατάστασης και προτάσεις που θα συμ-
βάλλουν σε μια νέα, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη, με περι-
βαλλοντικό πρόσημο, ανάπτυξη με τη δημιουργία πολλών 
νέων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές και συνθή-
κες. Επομένως… 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

 Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για 
την αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας. 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδας νέας επιχειρηματικότητας στο 
ΤΕΕ 

 Στροφή σε συνεργατικά σχήματα μηχανικών με ισότιμη 
συμμετοχή των μελών. Το διαφαινόμενο τέλος της 
πραγματικότητας των ατομικών εταιρειών επιβάλλει την 
αναζήτηση νέων εργαλείων με έμφαση στη διεπιστημο-
νική συνέργεια και την ισότιμη συνεργασία 

 Στροφή σε επιχειρηματικά σχήματα έντασης γνώσης. Η 
πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το κα-
λύτερο έδαφος 

 Σχέδιο καταγραφής και αποκατάστασης του τεράστιου 
ανεκμετάλλευτου δημόσιου κτηριακού αποθέματος με 
σκοπό την ευρεία και πολύπλευρη αξιοποίησή του σε 
συνεργασία με τους κρατικούς φορείς Τοπικά και περι-
φερειακά αναπτυξιακά σχέδια με  εκμετάλλευση των 
τοπικών πλεονεκτημάτων (νησιωτικότητα, φυσικό κάλ-
λος, ορυκτοί πόροι, ιστορία, αρχαιολογικός πλούτος) για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνι-
ση των κτηρίων. Το κτηριακό απόθεμα στην Ελλάδα 
είναι γηρασμένο κατά συντριπτική πλειονότητα και τα 
επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν εκτεταμένες εργασίες 
ενίσχυσης και αποκατάστασης.  

 Ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και  στην πολύπλευρή 
αναβάθμιση των μεγάλων δημόσιων κτηρίων, των σχο-
λείων και των νοσοκομείων  

 Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η σύνδεσή του 

με τις υπόλοιπες εθνικές υποδομές γεωχωρικών δεδομέ-
νων αποτελούν μοχλό για τη στήριξη της απαιτούμενης 
παραγωγικής ανασυγκρότησης 

 
 
ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ: 

1. Προχωράμε σε Σύμφωνο Συνεργασίας με τα ελληνικά 
Πολυτεχνεία για την εξασφάλιση της απαραίτητης επι-
στημονικής υποστήριξης 

2. Με πρωτοβουλία του κεντρικού ΤΕΕ και καθοριστική 
συμμετοχή των τοπικών ΤΕΕ καταρτίζονται τοπικά και 
περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια σε συνέργεια με την 
Πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς. Κεντρικό χα-
ρακτηριστικό των σχεδίων αποτελεί η εκμετάλλευση 
τοπικών πλεονεκτημάτων όπως η νησιωτικότητα, η 
φυσική ομορφιά, οι ενεργειακοί και ορυκτοί πόροι, τα 
ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά και η φυσιογνωμία 
κάθε περιοχής, η γεωγραφική θέση, ο αρχαιολογικός 
πλούτος. Κεντρικό στοιχείο κάθε σχεδίου θα είναι η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα 
των προτεινόμενων επενδύσεων. 

3. Προχωράμε σε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο 
Οικονομίας για την επεξεργασία χρηματοδοτικών εργα-
λείων που παράγουν προστιθέμενη αξία και εξασφαλί-
ζουν νέες θέσεις εργασίας 

4. Προχωράμε στην επί της ουσίας και όχι για τους τύ-
πους ίδρυση Υπηρεσίας Επαγγελματικής Υποστήριξης 
με την κατάλληλη διοικητική στελέχωση για την παρο-
χή νομικών, οικονομικών, φοροτεχνικών και επιχειρη-
ματικών συμβουλών στους συναδέλφους 

5. Προχωράμε στην ίδρυση Υπηρεσίας  Αναπτυξιακής 
Πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία 
και την Πολιτεία με αντικείμενο την αξιοποίηση των 
ανωτέρω αναφερόμενων αναπτυξιακών σχεδίων και 
την αναζήτηση νέων τομέων απασχόλησης. Η Υπηρεσία 
θα φέρει και την ευθύνη επίβλεψης για την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος και την υλοποίηση των σχεδίων 

6. Προωθούμε σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς 
πρόγραμμα καταγραφής και  αποκατάστασης του τερά-
στιου ανεκμετάλλευτου δημόσιου κτηριακού αποθέμα-
τος. Υποβάλλουμε προτάσεις αξιοποίησης σε κοινωνικά 
και πολιτιστικά προγράμματα. Την υλοποίηση θα ανα-
λάβει κατά προτεραιότητα το αυτοαπασχολούμενο τε-
χνικό δυναμικό με αντικειμενικά κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια επιλογής. 

7. Ενισχύουμε το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΕ με επι-
στημονικό προσωπικό και συστήνουμε μόνιμη επιτροπή 
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών για την εκπόνηση 
βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού ανά-
πτυξης και στήριξης συνεργατικών σχημάτων Τεχνολο-
γίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

8. Προωθούμε την κωδικοποίηση της Τεχνικής και Πολεο-
δομικής Νομοθεσίας 

9. Επιταχύνουμε την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστή-
ματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

10.Προχωράμε σε αξιοποίηση των στοιχείων του Συστήμα-
τος Αυθαιρέτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την 
σωστή επανακαταγραφή του κτιριακού αποθέματος και 
το στρατηγικό χωροταξικό και πολεοδομικό  σχεδιασμό 
στη χώρα μας και μεθοδεύουμε τη σύνδεσή του με το 
κτηματολόγιο με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής βά-
σης δεδομένων 
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«ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ…» 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ σχεδόν επτά χρόνια εφαρμογής μνημονιακής πολιτικής 

και εναλλαγής μνημονιακών κυβερνήσεων, είτε ΝΔ ΠΑΣΟΚ, είτε 

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η επίθεση στον κόσμο της εργασίας παραμένει ή 

είναι συνεχώς κλιμακούμενη και προς το δυσμενέστερο. Η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έρχεται να ολοκληρώσει ότι δεν κατάφεραν 

όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σπέρνοντας την ήττα την απο-

γοήτευση και την έλλειψη διάθεσης σε συμμετοχή και δράση. 

Οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι ανασφάλι-

στοι, οι οφειλέτες στην εφορεία, στα ταμεία και τις τράπεζες, οι 

μηχανικοί που εξαναγκάζονται να διαγραφούν από τα μητρώα του 

ΤΕΕ, όσο και οι νέοι συνάδελφοι που αποφεύγουν την εγγραφή 

τους αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Αυτἠ είναι η πορεία μιας κυβέρ-

νησης που στο όνομα δήθεν της αριστεράς, καταστρέφει την κοι-

νωνία, με το δόγμα «δεν υπάρχει εναλλακτική».  

 

Οι βασικές της αρχές αποτελούν βίαιο προχώρημα του σχεδίου που 

έχουν συνδιαμορφώσει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, ε-

ναρμονισμένες με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

τους "σιδερένιους κανόνες "της Ευρωζώνης”. Αφού τσάκισε τις 

όποιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν στην Ελληνική κοινωνία, με το 

όχι του δημοψηφίσματος του Ιουλίου, εφαρμόζει όλες εκείνες τις 

πολιτικές που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις: από τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και 

την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, ως την εκποί-

ηση των πολυτιμότερων αγαθών του δημόσιου πλούτου, την υ-

φαρπαγή της λαϊκής ιδιωτικής περιουσίας και τη μόνιμη εμπέδωση 

της λιτότητας. 

 

1. «Η τράπεζα των μηχανικών» 

  

Συνολικά μέχρι σήμερα, το ΤΣΜΕΔΕ έχει «επενδύσει» 800 εκατ.€ 

στην Τράπεζα Αττικής με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κυρίαρχων 

παρατάξεων που διοικούν διαχρονικά το ΤΕΕ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ- 

ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΕΜ και άλλες). Η ηγεσία του ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ 

«αγόρασαν» την Τράπεζα Αττικής από τον ιδρώτα των ασφαλισμέ-

νων, ενώ είχαν το θράσος να την βαφτίσουν «Τράπεζα των μηχα-

νικών». Η συμμετοχή του ταμείου στην τράπεζα, από το 1997 έως 

σήμερα, οδήγησε στη συνεχή τοποθέτηση κεφαλαίων. Μέσα σε 

αυτό το διάστημα, το ΤΣΜΕΔΕ συμμετείχε στις ανακεφαλαιοποιή-

σεις της τράπεζας «για να μην χαθούν τα λεφτά του ταμείου»!  

Η ιστορία επιβεβαιώνει πως η Τράπεζα Αττικής δεν είναι των μηχα-

νικών. Σήμερα τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που βρίσκονται στην 

Τράπεζα έχουν σχεδόν όλα χαθεί, γίνεται πάλι λόγος όμως για 

ανάγκη κάλυψης επιπλέον 70 εκατ. ευρώ στη  νέα αύξηση μετοχι-

κού κεφαλαίου της τράπεζας.  

2. Επίθεση στα εργασιακά νέων και παλαιών μηχανικών 

 

 Στις εταιρείες του κλάδου ήδη εφαρμόζονται οι μορφές ελαστικής 

απασχόλησης, με κύριο το δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους 

μισθωτούς τεχνικούς αλλά και τα προγράμματα ανακύκλωσης της 

ανεργίας (voucher κλπ). Οι εργαζόμενοι τεχνικοί βαφτίζονται 

«συνεργάτες», μέσω ατομικών συμφωνητικών, παρότι έχουν εξαρ-

τημένη εργασία. Έτσι η εργοδοσία αυξάνει την κερδοφορία της 

στερώντας από τους εργαζόμενους ένα κομμάτι του μισθού τους 

(ασφαλιστικές εισφορές, αποζημίωση απόλυσης, επιδόματα, κάλυ-

ψη ασθένειας ή εγκυμοσύνης κλπ). Η εργοδοσία και οι μεγάλοι 

όμιλοι προωθούν ατομικές Συμβάσεις που περιλαμβάνουν απαρά-

δεκτους όρους Οι συμβάσεις εργασίας με μπλοκάκι συνοψίζουν το 

εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που θέ-

λουν να επιβάλλουν το κεφάλαιο και η ΕΕ, με τη στήριξη της κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

3. Διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και εξοντωτικές ει-

σφορές 

 

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ θέλει να ολοκληρώσει τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. 

Καταστρέφει τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους 

με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αφού από το 2017 θα εκτοξεύσει, 

τις ήδη υπέρογκες εισφορές, στο 38,75% του εισοδήματος του 

προηγούμενου έτους. Ακόμα και οι άνεργοι, ασφαλισμένοι σε 

ΤΣΜΕΔΕ ή ΟΑΕΕ καλούνται να πληρώσουν εισφορές 2.830 ευρώ 

ετησίως, για να εξασφαλίσουν υγειονομική κάλυψη. 

ΚΑΙ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Τα νομοθετήματα που έχουν κατατεθεί από όλες τις μέχρι τώρα 

κυβερνήσεις και μας αφορούν, είναι νομοθετήματα εισπρακτικού 

χαρακτήρα για την κοινωνία, και συνολικής απαξίωσης της δου-

λειάς μας.  

Μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις, προσπαθούν να «μας χρυσώσουν το 

χάπι» της ανεργίας, εφευρίσκοντας νόμους π.χ. τα αυθαίρετα, 

ενεργειακοί επιθεωρητές, που ταυτόχρονα έχουν εισπρακτικό χα-

ρακτήρα και δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα δόμησης, αντίθετα 

διαιωνίζουν και «νομιμοποιούν την αυθαιρεσία», μιας που υπολεί-

πονται σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Εμείς παραμένουμε όμως σε εγρήγορση, όλα αυτά τα χρόνια, 

κερδίζοντας έστω κάποια στοιχειώδη με τις μικρές μας δυνάμεις. 

Όπως: Συνεχείς παρατάσεις στην αποπληρωμή των δυσβάστακτων 

εισφορών του ταμείου. Κατά καιρούς την εξασφάλιση ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης, όσων συναδέλφων δεν είναι ασφαλιστικά 

ενήμεροι. Την επαναπρόσληψη εργαζομένων που απολύθη-

καν αυθαίρετα. Επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών ειδι-

κής προσαύξησης για τους μετά το 1993 Ασφαλισμένους. 

Και εκτός από τα παραπάνω ζητήματα τα οποία αφορούν στο εργα-

σιακό και ασφαλιστικό παρόν, μένουν ανοιχτά τα ζητήματα που 

αφορούν σε ολόκληρη την κοινωνία και που θα πρέπει να πάρουμε 

θέση όλοι οι μηχανικοί :  

Όπως η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και νερού, τα οποία μετατρέ-

πονται σε εμπόρευμα αντί κοινωνικού δικαιώματος που πρέπει να 

είναι, το ξεπούλημα των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας, 

τα υπέρογκα διόδια που τσεπώνουν οι «εθνικοί μας κατασκευα-

στές», το ξεπούλημα κάθε ελεύθερου χώρου που θα μπορούσε να 

προσφέρει μια ανάσα και να αποτελέσει χώρο πράσινου ή κέντρο 

πολιτισμού, που τόσο το έχει ΑΝΑΓΚΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  

 

Με βασική αρχή ότι κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να μεί-

νει μόνος στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και ότι το 

πρόβλημα του καθενός χωριστά είναι πρόβλημα όλων μας.  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

Για να κινητοποιηθεί η κοινωνική πλειοψηφία των μηχανικών που αγωνίζεται να ζήσει από τη δουλειά της, για να αντιμετωπίσει απο-

τελεσματικά τους εκπροσώπους των μνημονιακών δυνάμεων, χρειάζεται διαρκής καθημερινή παρέμβαση παντού: ΣΤΟ ΤΕΕ, στο α-

σφαλιστικό μας ταμείο στους χώρους δουλειάς... 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Βλάχος Δημήτρης 
Κεχαγιόγλου Νίκος 

Κόκκας Κωστής 

Κρίθαρη Ματούλα 

Μπακοπάνος Λευτέρης 

Παπαθανασόπουλος Πέτρος 

Σύψας Σπύρος 
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«Το Τεχνικόν Επιμελητήριον, από τας κατά καιρούς Διοικήσεις του οποίου απέλειπεν όπως φαίνεται η δέουσα 

πνοή, φέρει καθ’ ημάς τουλάχιστον ακεραίαν την ευθύνην της τοιαύτης των Ελλήνων τεχνικών συμφοράς …» 

και έχει καταστεί «… Σοφίας Ναός εν τω μέσω όπου άσοφοι και σοφοί καταβάλουν ανελιπώς τας εκ του νόμου 

εισφοράς των προς συντήρησιν λεγεώνος υπαλλήλων αποστολή της οποίας είνε η εξυπηρέτηση όχι πλέον εκεί-

νων οι οποίοι διά του μόχθου των τους συντηρούν, αλλ’ η πλαισίωσις απλώς διά της λεγεώνος ταύτης εκείνων 

οι οποίοι κατά καιρούς επιλαμβάνονται τάχα της θεραπείας των αναγκών μας.» («Εργοληπτικόν Βήμα» τεύχος 1, 1η 

Ιουλίου 1947) 

Αθήνα 1/10/2016 

Το παραπάνω κείμενο γράφτηκε 70 χρόνια πρίν, όμως δυστυχώς θα μπορούσε να περιγράφει το ΤΕΕ του σήμε-

ρα. 

Οι Μηχανικοί της Κατασκευής γνωρίζουμε ότι η συγκυρία στην Πατρίδα μας είναι τραγική. Γνωρίζουμε ότι η κατασκευή είναι 

ο κλάδος που χτυπήθηκε ίσως όσο κανένας άλλος κλάδος μέσα στην κρίση. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Πολιτικό προσωπικό δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κλάδου μας. Αντιλαμ-

βανόμαστε επίσης ότι το Επιμελητήριό μας, διολισθαίνει σταθερά σε έναν Οργανισμό άνευρο, αμαθή, αντιεπιστημονικό που 

δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική διάσταση των προβλημάτων και αδυνατεί να εισηγηθεί και υλοποιήσει προτάσεις που θα 

μπορούσαν να επανατοποθετήσουν την κατασκευή στο νέο οικονομικό τοπίο, ώστε να αξιοποιηθεί το αξιόλογο κατασκευα-

στικό δυναμικό της Χώρας προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της οικονομίας της Πατρίδας μας. 

Το συνδικαλιστικό προσωπικό φαίνεται όλο και περισσότερο να προσομοιάζει στην Κεντρική Πολιτική σκηνή της Χώρας και 

στην καλύτερη περίπτωση καταφεύγει σε «επαναστατική γυμναστική», προκειμένου να ικανοποιήσει την δίκαια αγανάκτηση 

των Συναδέλφων, ή στην χειρότερη περίπτωση φροντίζει να συμμετέχει στην κακώς εννοούμενη «νομή της εξουσίας». 

Στις επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ, ξεπερνούμε τα στερεότυπα και διεκδικούμε την ψήφο όλων των Συναδέλ-

φων, έξω από υποχρεώσεις και σκοπιμότητες, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε θέσεις και προτάσεις όλων 

των εμπλεκόμενων με την Κατασκευή Μηχανικών του ΤΕΕ, όλου του Κατασκευαστικού Κόσμου, για να πάρει η 

Κατασκευή την θέση που πρέπει, στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάταση της οικονομίας και μέσα σε συν-

θήκες ευνομούμενης και σύγχρονης Πολιτείας, με ισονομία, αξιοκρατία και ισοπολιτεία, 

γιατί: «Οι τεχνικοί, εργολήπται και μηχανικοί, είνε μία τάξις ανθρώπων μοχθούντων όσον ολίγοι ίσως, δια την προαγωγήν 

του πολιτισμού της χώρας. Τα συμφέροντά των εισίν αναποσπάστως συνδεδεμένα μ’ εκείνα του κοινωνικού συνόλου αι δε 

τύχαι των, η τύχη αυτής ταύτης της Ελλάδος.» (από το «Εργοληπτικόν Βήμα» τεύχος 1). 

 

Επειδή το Τ.Ε.Ε. σήμερα:  

βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη σε σημείο που να καθίσταται άθλος ακόμα και η συγκρότηση σε σώμα της Κεντρικής 

του Αντιπροσωπείας    

αδυνατεί να παράξει θέσεις και έργο σε ζητήματα ζωτικής σημασίας και απλά παρακολουθεί αμήχανα  την επικαιρότητα 

(ΤΣΜΕΔΕ, Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ κλπ) 

κινείται με μόνο στόχο τη διατήρηση ισορροπιών και σκοπιμοτήτων 

Επειδή οι Μηχανικοί της Κατασκευής : 

αρνούνται να συμβιβαστούν με τη σημερινή εικόνα του ΤΕΕ 

πιστεύουν ότι είναι η ώρα της καθαίρεσης στερεοτύπων   

έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον με μοναδικό στόχο την «κατασκευή» της Ελλάδας που όλοι οι Έλληνες 

Πολίτες αξίζουν 

 

Απευθυνόμαστε σε κάθε Μηχανικό της Κατασκευής, Κατασκευαστή - Εργολήπτη – Μελετητή – Επιβλέποντα – 

Μισθωτό, που θα ήθελε να συνταχθεί μαζί μας στις εκλογές του ΤΕΕ στις 20 Νοεμβρίου 2016 και του ζητούμε 

να πυκνώσει τις τάξεις και τα ψηφοδέλτια του Κατασκευαστικού Κόσμου. 

teeunderconstruction@gmail.com – 6976888020 
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Διεκδικώ: 

Οι επιστήμονες να έχουν λόγο και βήμα 

(Σε) Μια χώρα που δεν πορεύεται αμέτοχη αλλά προσδιορίζει τις προοπτικές της 

(Όπου) Οι μηχανικοί, ως προάγγελοι στην ανάπτυξη, να εργάζονται κι αποδίδουν 

αντίστοιχα με τις δυνατότητές τους 

 

Μέμφομαι τη νομενκλατούρα του ΤΕΕ για: 

Την απώλεια της επιστημονικής πρωτοπορίας στη χώρα 

Τη διάρρηξη της ενότητας του τεχνικού κόσμου 

Την κατάργηση της οικονομικής αυτοτέλειάς του και την υποβίβασή του σε κρατική 

υπηρεσία και, λόγω αυτών, για την περιέλευσή του σε πολιτική αδυναμία 

Την αναπαραγωγή μιας γραφειοκρατικής εξουσίας de facto ακυβερνησίας του 

Την έκπτωση των μηχανικών από τη δημιουργία κοινωνικού-οικονομικού 

παραδείγματος 

Την επαγγελματική καταρράκωση των μηχανικών 

Την απώλεια της μακροχρόνιας επένδυσης των μηχανικών για την ασφάλιση και 

συνταξιοδότησή τους 

 

Επιδιώκω ν' αντιπροσωπεύσω: 

Την πλειονότητα των μηχανικών που απέχουν συνειδητά, πλην χωρίς απάθεια, από 

το παραταξιακό ψηφοθηρικό ΤΕΕ 

Τους λίγους μηχανικούς που, ενώ συμμετέχουν, θέλουν να ξεχωρίσουν από το 

παραταξιακό ψηφοθηρικό ΤΕΕ 

 

Επιχειρώ: 

Την ανασύσταση του ΤΕΕ ως φορέα άμεσης δημοκρατικής διακυβέρνησης 

(Με) Την ανασυγκρότησή του ως διαρκούς τεχνοδικτυακού δήμου των μελών του, 

που θα καταρτίζει και θ’ αποφαίνεται για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

Δε φιλοδοξώ τίποτα περισσότερο 

 

Είμαι ο Λάμπρος Απ. Πυργιώτης, Χημικός Μηχανικός (Α.Μ. 53504) 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: lapysscholar@gmail.com 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 

για το αξίωμα Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης 
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