
                                                                                                

 

 

 

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 #04 - 31 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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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 20 ΝΟΕΜΒΡΗ 

Μαυρίζουμε καθεστωτικές παρατάξεις & «εκπρόσωπους των 
μηχανικών» 

Στέλνουμε μήνυμα ανατροπής σε κυβέρνηση-EE-εργοδοσία 

#block@ΤΕΕ_ΤΣΜΕΔΕ_AtticaBank 

 

Διάλυση της ασφάλισης-εξοντωτικές εισφορές-ζώντας 
χωρίς περίθαλψη 
Ο αντι-ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου ολοκληρώνει τη 
διάλυση της ασφάλισης, των ταμείων και την κλοπή των απο-
θεματικών. Ισοπεδώνει τις συντάξεις, θεσμοθετεί 2 πυλώνες 
ασφάλισης (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη) απαλλάσσο-
ντας το κράτος και τους εργοδότες και ανοίγει τον δρόμο 
στην ιδιωτική ασφάλιση. Ο κλάδος της ειδικής προσαύξησης 
καταργείται και η κυβέρνηση σχεδιάζει την κλοπή αυτών των 
εισφορών.  
Ο νόμος Κατρούγκαλου αποτελειώνει τους αυτοαπασχολού-
μενους και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, αφού εκτοξεύει 
τις ήδη υπέρογκες εισφορές στο 37,95% του εισοδήματος. 
Ακόμα και οι νεοεισερχόμενοι άνεργοι μηχανικοί πρέπει να 
πληρώσουν 2.500€/έτος κατ’ ελάχιστον. Η  πλειοψηφία των 
αυτοαπασχολούμενων ήδη χρωστάει τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές και στερείται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το 

«μπλοκάκι» νομιμοποιείται ακόμα περισσότερο παρά τις επι-
κοινωνιακές φούσκες της κυβέρνησης ότι η εργοδοσία θα 
καταβάλλει εισφορές στους εργαζόμενους με δελτίο.  
 
Μηχανισμός κατασκευής χρεών  
Ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία ξεπερνούν το 60%. Οι 
έλεγχοι των χρεών σε εφορίες και ταμεία ενοποιούνται, ενι-
σχύεται το ΚΕΑΟ και έρχονται κατασχέσεις. Πρόκειται για μια 
εφιαλτική πολιτική που βυθίζει σχεδιασμένα στα χρέη τον 
άνεργο, υποαπασχολούμενο, χαμηλά αμειβόμενο μηχανικό, 
μόνο και μόνο επειδή έχει την ιδιότητα του μηχανικού! Γι 
αυτό ένας στους δύο απόφοιτους των Πολυτεχνείων δεν γρά-
φεται στο ΤΕΕ, ενώ μεγάλο ποσοστό των ήδη ασφαλισμένων 
διαγράφεται από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ.  
Η «ταξική μεροληψία» της κυβέρνησης ληστεύει απροκάλυ-
πτα τους εργαζόμενους και τους ανέργους, άλλα όχι τα ανώ-
τερα στρώματα και την εργοδοσία του κλάδου (οι εισφορές 
έχουν ανώτατο όριο, τα μερίσματα δεν υπόκειται σε εισφορά)  
για να «ξεπληρώσει» τους «δανειστές». 
Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το ΔΝΤ είναι μηχανισμοί που ανέχονται πολιτικές με «ταξικό 
πρόσημο» υπέρ των εργαζομένων. Η εξοικονόμηση πόρων 
από το ασφαλιστικό, συνεπάγεται την αποχώρηση του κρά-
τους από την ασφάλιση και αποτελεί βασική μνημονιακή υπο-
χρέωση. Και αν κάτι είναι σαφές είναι ότι η εφαρμογή της 
βαρβαρότητας των μνημονίων είναι πλήρως συνδεδεμένη με 
την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση!  
 
Attica bank: Τράπεζα των μηχανισμών και όχι των μηχα-
νικών. Η μεγάλη κλοπή των κόπων μας! 

Με ευθύνη των παρατάξεων που διοίκησαν διαχρονικά και 
διακομματικά το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ «αγόρασε» την Τράπεζα 
Αττικής με τον ιδρώτα των ασφαλισμένων. Έτσι το ΤΣΜΕΔΕ 
«επένδυσε» 800 εκατ. € στην Τράπεζα, τα οποία έχουν σχε-
δόν όλα χαθεί. Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι εκ-
πρόσωποί τους στο ΤΕΕ, έχουν ακέραια την ευθύνη για το 
γεγονός ότι η Attica Bank με τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, 
έγινε παραμάγαζο κομμάτων, επιχειρηματικών κύκλων, μερί-
δων του κατασκευαστικού κεφαλαίου και των ΜΜΕ. Εξάλλου 
αυτοί, μαζί με το καθεστώς του ΤΕΕ, είναι μόνοι που έχουν 
πολλαπλά ωφεληθεί.  

Η «ταξική μεροληψία» του ΤΕΕ 

Διαχρονικά το ΤΕΕ συνδιαμόρφωνε την αντιδραστική πολιτική 
για το ασφαλιστικό. Λειτούργησε σαν τραπεζίτης μέσω του 
ΤΣΜΕΔΕ και της Attica bank, πρωτοστάτησε στη λεηλασία 
των αποθεματικών του Ταμείου και στην ανταποδοτικότητα, 
στο όνομα του «αυτοδιοίκητου» και «εύρωστου» ταμείου. 

Η προώθηση από το ΤΕΕ του ν.3518/06 (έφερε αύξηση των 
εισφορών κατά 40%), σε συνδυασμό με τον διπλασιασμό των 
μελών του ΤΕΕ, στόχευε στη δημιουργία μιας εύρωστης κε-
φαλαιακής βάσης πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας στον άξονα 
ΤΣΜΕΔΕ-Attica BanK. 

Με γνώμονα την ενίσχυση των εισροών προς το ΤΣΜΕΔΕ και 
την Attica Bank, υπερψηφίστηκαν διακομματικά, από όλους 
τους «εκπροσώπους των μηχανικών» σε ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ οι 
αυξήσεις του ν.3986/11 και τα αναδρομικά τους!  Το ΤΕΕ 
παζάρεψε και παζαρεύει με την κυβέρνηση «λύσεις» υπέρ 
των «ανώτερων» μειοψηφικών στρωμάτων «μηχανικών» και 
των μεγαλοεργοδοτών. Τώρα διεκδικεί την δημιουργία επαγ-
γελματικού ταμείου (ΤΜΕΔΕ), ώστε να συνεχιστεί η πρόσβα-
ση του εργολαβικού κεφαλαίου στον εύκολο και φτηνό δανει-
σμό και στην Τράπεζα Αττικής. 

 

Ταμείο για ασφαλισμένους και όχι για τράπεζες! 

Απέναντι σε όσους συνέβαλλαν στην απαξίωση μας και 
την εξαθλίωση μας μέσω του ΤΣΜΕΔΕ και της Attica 
Bank  

Συγκροτούμε το δικό μας block, αυτό των μισθωτών–
αυτοαπασχολούμενων-άνεργων μηχανικών  

Παλεύουμε μέσα από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, τα 
αγωνιστικά ταξικά σχήματα, τις συνελεύσεις Μηχανικών, τις 
συλλογικότητες γειτονιών: 

 

- Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και όλοι οι 
αντιασφαλιστικοί νόμοι. Άμεση δραστική μείωση 
των εισφορών. Όχι στις αναδρομικές αυξήσεις. 

- Να επιστραφούν τα αποθεματικά που υπεξαίρεσαν 
τράπεζες- εργοδότες- κράτος και οι απώλειες του 
αποθεματικού από την Τράπεζα Αττικής. Έξω το 
ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής. 

- Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι σε πλειστηριασμούς 
και κατασχέσεις. 

- Διαγραφή των χρεών των άνεργων και υποαπα-
σχολούμενων μηχανικών. Αξιοπρεπές επίδομα α-
νεργίας. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών 
στο διάστημα της ανεργίας.  

- Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική ασφάλιση. Δημό-
σια δωρεάν υγεία για όλους. Όχι στην ανταποδοτι-
κότητα και στα επαγγελματικά ταμεία. Ανατροπή 
όλων των περικοπών στις συντάξεις. 

- Ασφαλιστική ενημερότητα στους αυτοαπασχολού-
μενους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Κα-
τάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις 
καθυστερούμενες ατομικές οφειλές. 

- Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με 
μπλοκάκι, ως μέσο βελτίωσης των όρων εργασίας 
και πάταξης της διαφυγής των εργοδοτικών εισφο-
ρών προς τα ταμεία. 
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Εκλογές στο ΤΕΕ   

... και τα εκλογικά φυλλάδια μπερδεύονται πάνω στα γρα-
φεία με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, τις σημειώσεις 
για τις καθημερινές προτεραιότητες, και με την αγανάκτηση  
για όλους και για όλα! 

 

Πόσα μεταπτυχιακά χρειάζονται για να νομιμοποιήσει κανείς 
ένα αυθαίρετο;  

Πόσα διδακτορικά για να ερμηνεύσεις μια νομοθεσία που 
καθημερινά αλλάζει; 

Πόση υποβάθμιση για να γίνεις χειριστής συστημάτων αντί 
για εμπνευσμένος και δημιουργικός μηχανικός; Για να διαπι-
στώσεις ότι άπειρες ώρες εργασίας είναι αναποτελεσματικές 
και ατελέσφορες; 

Πόση ψυχραιμία χρειάζεσαι όταν αντιλαμβάνεσαι ότι η δου-
λειά που ανέλπιστα βρήκες δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί 
κάθε υπηρεσία έχει άλλη άποψη για την εφαρμογή της νομο-
θεσίας κι όλες αυτές οι απόψεις διαφέρουν απ’ αυτό που εσύ, 
ως μηχανικός, τεκμηριώνεις;  

Πόση αντοχή για να ανταπεξέλθεις σε εργασιακές συνθήκες  
«γαλέρας», αν βρεις την πολυπόθητη δουλειά;  

Πόση υποβάθμιση να αντέξουν οι μηχανικοί στις δημόσιες 
τεχνικές υπηρεσίες; 

Πόσες φορές αναλογίζεσαι ότι, όταν σου έλεγαν «να περάσει 
όλη η ευθύνη στους μηχανικούς», εσύ θα έπαιρνες την ευ-
θύνη,  ενώ άλλοι θα κρατούσαν και το μαχαίρι και το πεπόνι! 
Και θα συνέχιζαν να το κόβουν κατά πως βολεύει κάθε φορά 
αυτόν που έχει τις πιο καλές προσβάσεις στα τοπικά και όχι 
μόνο κέντρα εξουσίας. 

Σε πόσα μητρώα να γραφτείς; 

Μιλούσαν για  εκσυγχρονισμό και αναδιαρθρώσεις και έλεγες 
«μήπως κάτι καλό θα φέρει αυτή η ιστορία, γιατί δεν πάει 
άλλο!», για να δεις στο τέλος ότι το αντικείμενο της ανα-
διάρθρωσης είναι το κλείσιμο του γραφείου σου! 

... Είναι κι η αγωνία να πληρώνεις το ΤΣΜΕΔΕ το δικό σου ή 
και του παιδιού σου, που καμάρωνες που έγινε μηχανικός.  

… Είναι και τα παιδιά που δεν έκαναν καν έναρξη επαγγέλ-
ματος, μήπως και βρουν κάποια «απασχόληση» μέσω ΟΑΕΔ. 

… Είναι κι ο φίλος, η φίλη, που έφυγαν να δουλέψουν σ’ 
άλλη χώρα...  

 

Διαπιστώνεις ότι το ΤΕΕ 

πρωτοστάτησε σε όλα αυτά, τα πρότεινε και τα εφάρ-
μοσε, μετατράπηκε σε εταιρεία, υποκατέστησε τις υπηρεσί-
ες. 

ζητά ακόμα περισσότερη «απελευθέρωση», ακόμα περισ-
σότερη απορρύθμιση,   

αποδέχεται πλήρως το ρόλο του «πιστοποιητή προσό-
ντων σπασμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων».  

επικεντρώνεται στην «καινοτομία» των προσβάσεων σε χρη-
ματοδοτήσεις και «ευκαιρίες»,  αλλά αναρωτιέσαι, γιατί μετά 
από τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αυτές οι ευκαιρίες 
ποτέ δε φτάσανε σε σένα. 

Δεν είχες συνειδητοποιήσει,  

ότι την εποχή της μετανεωτερικότητας, ελευθερία σημαίνει 
να μένεις μόνος κι αβοήθητος,  

ότι αυτό που κάποτε περιγράφαμε ως «μη συντονισμό» υ-
πουργείων και υπηρεσιών θα γινόταν κανόνας, χάριν 
«ευελιξίας». 

 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ  τι έκανε; 

Ως Περιφερειακό Τμήμα ήταν πάντα πιο κοντά στους μηχανι-
κούς; 

Για την ακρίβεια θα μπορούσε να είναι.       

Τι το εμπόδιζε; 

Ήταν πάντα πολύ απασχολημένο να οργανώνει και να συ-
ντηρεί πολύπλοκες σχέσεις ισορροπίας ανάμεσα στις καθε-
στωτικές κομματικές παρατάξεις, που εδώ και πολλά χρόνια 
το διοικούν. 

Ήταν απασχολημένο, επίσης, να δίνει εξετάσεις στα τοπικά 
κέντρα εξουσίας, να αποδεικνύει ότι συμμορφώνεται με τις 
πολιτικές επιλογές τους, και τις εξυπηρετεί. Όχι μόνο με τις 
αποφάσεις που έπαιρνε, αλλά και με τις αποφάσεις που απέ-
φευγε να πάρει! 

Την τριετία που πέρασε το ΤΕΕ/ΤΑΚ κυριολεκτικά δεν 
λειτούργησε.  

Η Διοικούσα Επιτροπή ελάχιστες φορές συγκλήθηκε. Ο Πρόε-
δρος της Διοικούσας δεν προωθούσε πολιτική που διαμορ-
φωνόταν στο Τμήμα, αλλά τοποθετούνταν κατά τις περιστά-
σεις και το ευκαιριακό κλίμα. 

 

Και η ΑΜΑΚ τι έκανε; 

Η ΑΜΑΚ είχε επιτύχει ένα εκπληκτικό εκλογικό αποτέλεσμα, 
συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό στο ΤΕΕ-ΤΑΚ αλλά, με 
βάση την παραπάνω συνταγή συμμαχιών, με τρόπο πρωτο-
φανή, η ΑΜΑΚ  αποκλείστηκε από τη διοίκηση! 

Όμως δεν το έβαλε κάτω,  το πάλεψε! 

Προσπάθησε, πρότεινε, παρακίνησε, αντιστάθηκε, δού-
λεψε! 

και …ενόχλησε! Χαρακτηριστικό είναι, πως κατά τη διάρκεια 
της θητείας, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και συναντήσεις, 
δεν κληθήκαμε καν να συμμετέχουμε. 

 

   Εισηγήθηκε με προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή να 
συζητηθούν σοβαρά θέματα και να ληφθούν αποφάσεις για 
δράσεις.  

Τα περισσότερα όμως δεν συζητήθηκαν. Είναι όλα καταγε-
γραμμένα στις παρεμβάσεις μας, που έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΑΜΑΚ.  

    Παρακίνησε επανειλημμένα και πίεσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ να 
πάρει αποφάσεις ακόμα και για τα αυτονόητα (!!), όπως αυτά 
του ασφαλιστικού και της ασφαλιστικής ενημερότητας, 
προϋποθέσεις πρωταρχικές για να παραμείνουμε στο επάγ-
γελμα! 

      

Κάλεσε το ΤΕΕ-ΤΑΚ για δράση, με θέμα τις εξελίξεις 
στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, αφού η Δ.Ε. δεν εισήγαγε καν το 

θέμα προς συζήτηση.  

     

Η ΑΜΑΚ επέμεινε, και αφού η Διοικούσα Επιτροπή αγνοού-
σε και δεν υλοποιούσε την από 26-03-2014 απόφαση της 
Αντιπροσωπείας  κατέθεσε  αίτημα για σύγκλιση έκτακτης 
Αντιπροσωπείας με θέμα το ασφαλιστικό, πετυχαίνοντας 
τελικά αποφάσεις για δράση στη Δ.Ε. και στην Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

    

Αντέδρασε στη «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού 
συστήματος που προώθησε η νέα συγκυβέρνηση, και είχε 
βασικά στοιχεία την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και την 
υποχώρηση των όποιων αναδιανεμητικών χαρακτηριστικών, 
ενεργώντας και αυτόνομα με την δημοσιοποίηση ανοικτής 
επιστολής για τις ασφαλιστικές εισφορές και ενημερώνοντας 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο ασφαλιστικό…,  

     

Μετά από πρότασή μας, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
αποφάσισε την απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τρά-
πεζα Αττικής, της οποίας τις κεφαλαιακές ανάγκες καλύ-
πτουμε αδιαλείπτως από το 1997.  Αυτή η τεράστια 
«επενδυτική αποτυχία»  -την οποία καταγγέλλουμε χρόνια 
και-  την ευθύνη της οποίας έχει κυρίως ο διακομματικός 
μηχανισμός που διαχρονικά διοίκησε ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ,   συ-
νεχίζεται δυστυχώς εις βάρος μας και σήμερα.  

στο επόμενο η συνέχεια……  

ΑΜΑΚ στο facebook              
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http://amak.gr/index.php/drasi-amak/764-ekselikseis-sto-etaa-tsmede-i-amak-kalei-to-tee-tak-gia-drasi
http://www.teetak.gr/files/domh_TEE/antiproswpeia/apofaseis/APOFASH_ETAA26032014.pdf
http://www.teetak.gr/files/domh_TEE/antiproswpeia/apofaseis/APOFASH_ETAA26032014.pdf
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1171-amak-aitima-gia-sygklisi-ektaktis-antiprosopeias-me-thema-to-asfalistiko
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1171-amak-aitima-gia-sygklisi-ektaktis-antiprosopeias-me-thema-to-asfalistiko
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1169-me-protasi-amak-apofasi-tis-d-e-gia-to-asfalistiko-nomosxedio
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1298-me-protasi-amak-psifisma-a-tee-tak-gia-tis-anadromikes-eisfores
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1298-me-protasi-amak-psifisma-a-tee-tak-gia-tis-anadromikes-eisfores
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1085-amak-anoikti-epistoli-gia-tis-asfalistikes-eisfores
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1085-amak-anoikti-epistoli-gia-tis-asfalistikes-eisfores
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1029-gia-tis-teleftaies-ekselikseis-sto-asfalistiko
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1153-me-protasi-amak-apofasi-tis-a-tou-tee-tak-gia-apagkristrosi-tou-tsmede-apo-tin-trapeza-attikis
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1153-me-protasi-amak-apofasi-tis-a-tou-tee-tak-gia-apagkristrosi-tou-tsmede-apo-tin-trapeza-attikis
http://amak.gr/index.php/drasi-amak/1153-me-protasi-amak-apofasi-tis-a-tou-tee-tak-gia-apagkristrosi-tou-tsmede-apo-tin-trapeza-attikis
https://www.facebook.com/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9A-1
http://www.amak.gr/


 

 

Σελίδα 2 

Εκλογές ΤΕΕ 20 Νοεμβρίου 2016: Οι συνδυασμοί μας. 

 

Σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο μας! // Πανελλαδικά, δυναμικά….... με την Ανασυγκρότηση Μηχανικών για ένα 
#TEE_ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. 

Έχουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση Ανασυγκρότησης για ένα ΤΕΕ από την αρχή!  

 

Η μαζική συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιό, μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία στη προσπάθεια  μας για να χτίσουμε μαζί ένα ΤΕΕ 
από την αρχή! 

 

Τους συνδυασμούς μας μπορείτε να τους δείτε εδώ. και εδώ 

 

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας για την κοινωνία, το κλάδο και το ΤΕΕ (Ανασυγκρότηση Μηχανικών). 

 

Τις θέσεις και τις προτάσεις της Ανασυγκρότησης Μηχανικών, όπως προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, παρου-
σιάστηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο και επικυρώθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορείτε να τις δείτε εδώ. 

Τραγικά τα στοιχεία για την ανεργία των μηχανικών: Η πλειονότητά τους ζει πλέον κάτω από τα όρια της φτώχει-
ας!  

Στο 23.5% έχει φθάσει το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών είναι στο 
50%  (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας του Μαΐου 2016). Εφιαλτική η πρωτιά της χώρας μας 
στην Ε.Ε αλλά και στην Ευρωζώνη. Επί πλέον (σύμφωνα με πρόσφατα  στοιχεία της EUROSTAT) η Ελλάδα βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της Ε.Ε., όσον αφορά στην απασχόληση των νέων επιστημόνων που αποφοίτησαν τα τελευταία 1-3 χρόνια, 
με 49.9%, δηλαδή η Ελληνική αγορά. Δείτε περισσότερα. 

Ισοζύγιο Εγγραφών – Διαγραφών – Επανόδων Μελών ΤΕΕ  : Η αδιαφορία και η ανικανότητα των ηγεσιών του 
ΤΕΕ σε νούμερα. 

 

Τα αποτελέσματα των φορομπηχτικών πολιτικών της κυβέρνησης ΖΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της απαξίωσης του ταμείου των Μηχανι-
κών από την τωρινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις,  αλλά και η πλήρης αδιαφορία των διοικήσεων του ΤΕΕ να λάβουν 
αντίμετρα και να δώσουν διέξοδο και στήριξη στους Μηχανικούς αποτυπώνει ο παρακάτω πίνακας Ισοζυγίου Εγγραφών – 
Διαγραφών – Επανόδων Μελών ΤΕΕ ανά έτος, τα τελευταία χρόνια. 

 

Οι μηχανικοί ήταν διαχρονικά από τους λίγους κλάδους που εξασφάλιζαν την αυτοτέλεια, την ανεξαρτησία και την ισχυρή 
θέση διαπραγμάτευσης ακριβώς λόγω του ισχυρά θετικού Ισοζυγίου Εγγραφών – Διαγραφών στο επάγγελμα. 

 

Το ερώτημα  είναι :  

 

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΕ αυτά τα χρόνια για να αναχαιτίσει  το κύμα διαγραφών, να διαφυλάξει το θετικό ισοζύγιο και 
να ΣΤΗΡΙΞΕΙ τον ελεύθερο επαγγελματία, τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, τον νεοεισερχόμενο στο επάγγελ-
μα, τον άνεργο Μηχανικό. 

Διαβάστε περισσότερα. 

 

Ασφαλιστικό : Ο Κατήφορος των Μηχανικών : Υψηλές Εισφορές – Χαμηλές Συντάξεις – Τριτοκοσμικές Υπηρεσίες 

 

Σήμερα οι ενεργοί μηχανικοί, είναι οι μεγάλοι χαμένοι των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων. Έχουν δώσει υπέρογκες εισφορές 
και θα λάβουν εξαιρετικά αναντίστοιχες συντάξεις. 

 

Φυσικά η λεηλασία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, μέσα από τις συμμετοχές στην Τράπεζα Αττικής, έχουν αφαιρέσει από 
τους μηχανικούς τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλους όρους στην πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που οριστικοποί-
ησε την ασφαλιστική ισοπέδωση των μηχανικών. 

 

Η θέση του ΤΕΕ, θα έπρεπε να είναι σταθερά υπέρ ενός μοντέλου ασφάλισης όπου οι συντάξεις θα συνδέονταν άμεσα με τις 
εισφορές που έχουν δοθεί από τον ασφαλισμένο. 

 

Διαβάστε τις προτάσεις μας για το Ασφαλιστικό εδώ. 

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/e%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%B5-2016-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://www.teerestart.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89/
http://www.teerestart.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/
http://www.teerestart.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr


 

 

 

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, 

για την καλύτερη ενημέρωση σας, θα θέλαμε να προτρέ-
ψουμε όσους από σας δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα 
της παράταξης , να εγγραφούν : 

 

Ανασυγκρότηση Μηχανικών : 

 

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu 

https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?
fref=ts 

 

#ΤΕΕ_ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΡΧΗ : 

 

www.teerestart.gr 

https://www.facebook.com/restartTEE/ 

 

Δυνα.Μη. - Δυναμικοί Μηχανικοί : 

 

http://www.dinami.com.gr/forum/content.php 

https://www.facebook.com/DinamiComGr/ 

https://www.facebook.com/groups/dinami/ 

 

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

  

Στόχος μας η  δημιουργία ενός ΤΕΕ από την αρχή, στη 
βάση των αρχών που θέτουμε.  

Τραγικά τα στοιχεία για την ανεργία των μηχανικών: 
Η πλειονότητά τους ζει πλέον κάτω από τα όρια της 
φτώχειας!  

Στο 23.5% έχει φθάσει το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών 

είναι στο 50%  (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας του Μαΐου 2016). Εφιαλτική η πρω-
τιά της χώρας μας στην Ε.Ε αλλά και στην Ευρωζώνη. Επί 
πλέον (σύμφωνα με πρόσφατα  στοιχεία της EUROSTAT) η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε., όσον αφο-
ρά στην απασχόληση των νέων επιστημόνων που αποφοί-
τησαν τα τελευταία 1-3 χρόνια, με 49.9%, δηλαδή η Ελλη-
νική αγορά. Δείτε περισσότερα. 

 

Ισοζύγιο Εγγραφών – Διαγραφών – Επανόδων Με-
λών ΤΕΕ  : Η αδιαφορία και η ανικανότητα των ηγε-
σιών του ΤΕΕ σε νούμερα. 

 

Τα αποτελέσματα των φορομπηχτικών πολιτικών της κυ-
βέρνησης ΖΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της απαξίωσης του ταμείου των 
Μηχανικών από την τωρινή και τις προηγούμενες κυβερνή-
σεις,  αλλά και η πλήρης αδιαφορία των διοικήσεων του 
ΤΕΕ να λάβουν αντίμετρα και να δώσουν διέξοδο και στήρι-
ξη στους Μηχανικούς αποτυπώνει ο παρακάτω πίνακας 
Ισοζυγίου Εγγραφών – Διαγραφών – Επανόδων Μελών ΤΕΕ 
ανά έτος, τα τελευταία χρόνια. 

Οι μηχανικοί ήταν διαχρονικά από τους λίγους κλάδους που 
εξασφάλιζαν την αυτοτέλεια, την ανεξαρτησία και την ισχυ-
ρή θέση διαπραγμάτευσης ακριβώς λόγω του ισχυρά θετι-
κού Ισοζυγίου Εγγραφών – Διαγραφών στο επάγγελμα. 

Το ερώτημα  είναι :  

 

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΕ αυτά τα χρόνια για να αναχαιτίσει  
το κύμα διαγραφών, να διαφυλάξει το θετικό ισοζύγι-
ο και να ΣΤΗΡΙΞΕΙ τον ελεύθερο επαγγελματία, τον 
εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, τον νεοεισερχόμενο 
στο επάγγελμα, τον άνεργο Μηχανικό. 

 

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και αποτυπώνουν ίσως με 
τον πιο απλό τρόπο την απραξία των διοικήσεων του 
ΤΕΕ. 

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

(www.teerestart.gr) και η ΔΥΝΑ.ΜΗ. (www.dinami.com.gr/)  ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκλογές του Νοεμβρίου 

και υποστηρίζουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο στην :  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ! 
 

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού : 

 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 

2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ Ιωάννης 

3. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Μιχαήλ 

4. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 

5. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ Βασίλειος 

6. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δημήτριος 

7. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 

8. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο εδώ 

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANASIGKROTISI/?fref=ts
http://www.teerestart.gr
https://www.facebook.com/restartTEE/
http://www.dinami.com.gr/forum/content.php
https://www.facebook.com/DinamiComGr/
https://www.facebook.com/groups/dinami/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89/
http://www.teerestart.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr
http://www.dinami.com.gr/
http://www.teerestart.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf/


 

 

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.  



 

 

Οι φετινές εκλογές του ΤΕΕ βρίσκουν τους μηχανικούς απέ-
ναντι στη τελευταία πράξη διάλυσης των επαγγελματι-
κών μας δικαιωμάτων, που είτε δεν θα κατοχυρώνονται 

πλέον από τα πανεπιστημιακά μας διπλώματα είτε θα αποδί-
δονται σε ανθρώπους με σπουδές που δεν αντιστοιχούν στα 
δικαιώματα αυτά.  Πρόκειται κατ’ αρχήν για επιταγή των 
ευρωπαϊκών οδηγιών (2005/36 και 2013/55). Επαναλαμβά-

νεται δε με περισσή επιμέλεια και στα τρία μνημόνια, με τον 
ψευδώνυμο τίτλο «άνοιγμα του επαγγέλματος των μηχανι-
κών».  Υλοποιείται με τον Ν. 4254/14, και με την υπογραφή 
νέων ΠΔ αμέσως μετά τις εκλογές του ΤΕΕ, με τον οποίο οι 

ειδικότητες των μηχανικών καταλύονται πλήρως, για 
να υποκατασταθούν από το σωρό των ερειπίων τους. 
Αυτά τα ερείπια υποκαθιστούν το επάγγελμα του μηχανικού 
με αυτό που ονομάζεται «επαγγελματικές δραστηριότητες 

μηχανικών». Πρόσβαση σε αυτές θα έχουν ακόμα και πτυ-
χιούχοι τριετών σπουδών και κολεγίων, με προσθήκες 
«βελτιωτικών» γνώσης, άσκησης είτε εμπειρίας. Πρόκειται 
για την πολιτική επιλογή να μειωθεί το κόστος των υπηρε-

σιών με τεχνητή υπερπροσφορά και υποτίμηση της εργασίας 
μας, για να αυξηθεί η «ανταγωνιστικότητα». Πολιτική που 
έρχεται να προσθέσει τις συνέπειές της σε αυτές που επέφε-
ρε η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών. Είναι πλήρης και 

ομολογημένη η επίγνωση όσων την επιβάλλουν ότι αυτό θα 
γίνει εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος. [Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό].  
 

Οι νέες κάστες 
Την επιδείνωση σε αυτό το ζοφερό 
τοπίο προδιαγράφει το πρόσφατα 
δημοσιοποιημένο νομοσχέδιο για 

το «Μητρώο Συντελεστών Τε-
χνικών Έργων», που αφορά σε 
μελέτες και κατασκευές, στον ιδιω-
τικό τομέα και στο δημόσιο. Το μητρώο αυτό, δημιουργεί 

μηχανικούς διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίζοντας τους 
διπλωματούχους σε κάστες, με κατόχους πτυχίων διαφορετι-
κής τάξης. Παρά την φαινομενική αντίθεσή του με το 
«άνοιγμα του επαγγέλματος», η στόχευση είναι κοινή: Αύξη-

ση της κερδοφορίας, συγκέντρωση των έργων και των μελε-
τών σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. Για να επιτευχθεί 
αυτό, επιβάλλονται δυσπρόσιτες προϋποθέσεις για την 
μετάβαση σε ανώτερα πτυχία, προσβάσιμα μόνον από 

επιχειρήσεις αύξοντος μεγέθους και για αυτές εξασφαλίζο-
νται πρόσθετα αθέμιτα πλεονεκτήματα. Η εισαγωγή των 
νέων στο επάγγελμα θα γίνεται με μηδενικά επαγγελ-
ματικά δικαιώματα και με όρους μαθητείας “Δόκιμοι 

Μηχανικοί” αλλά με ίδιες υποχρεώσεις σε φόρους και εισφο-
ρές για την πρώτη τετραετία από την εγγραφή στο ΤΕΕ. 
Βέβαιο αποτέλεσμα: η βίαιη υπαλληλοποίηση των νέων και 
των μικρών γραφείων, αν όχι η εγκατάλειψη του επαγγέλ-

ματος ή της χώρας και η δημιουργία ενός τοπίου μιας νέας 
άγριας επιχειρηματικότητας ικανής και πειθαρχημένης να 
υλοποιήσει το μνημονιακό project πλήρους εκποίησης του 
δημόσιου πλούτου αλλά και να σφραγίζει το νέο τοπίο των 

κατασκευών εν γένει προς όφελος του κεφαλαίου και εις 
βάρος, των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περιβάλλο-
ντος. 
Ευθύνες δημοσίων υπηρεσιών στους μηχανικούς 

Με το ίδιο νομοσχέδιο, δημιουργούνται νέα «ειδικά ε-
παγγελματικά δικαιώματα», με αφαίρεσή τους από το 
δίπλωμα του μηχανικού. Αφορούν κυρίως στην άσκηση του 
δημοσίου ελέγχου ο οποίος ιδιωτικοποιείται, με κατάλυση 

των δημόσιων υπηρεσιών και με οικονομική επιβάρυνση των 
πολιτών. Πρόσβαση σε αυτά θα αποκτούν όσοι έχουν πλη-
ρώσει στο ΤΕΕ για πρόσθετα σεμινάρια και πιστοποιήσεις: 
κατά κανόνα κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι μηχανικοί, που 

θα διακινδυνεύουν να επιφορτίζονται με σοβαρές ευθύνες 

του δημοσίου όσο και να εμπλέκονται σε διενέξεις με τους 
συναδέλφους τους, σε μια προοπτική περαιτέρω διάλυσης 
του επαγγελματικού κοινωνικού ιστού. 

Το ΤΕΕ ως «τεχνικός σύμβουλος» της Τρόικας 
Ήδη από την περίοδο προεδρίας Σπίρτζη, το ΤΕΕ άρχισε να 
μεταλλάσσεται και να συνδράμει στην καταστροφή των ε-
παγγελματικών μας δικαιωμάτων προκειμένου να "διασωθεί" 

το ίδιο μέσα στη μνημονιακή εποχή. Η απόφαση της ΔΕ του 
ΤΕΕ να εφαρμόσει τον Ν. 4254 (την οποία οι δυνάμεις που 
συναποτελούν το ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ. καταψήφισαν το 2014), η προ-
θυμία του να παράσχει σχέδιο νέων ΠΔ για την άλωση των 

επαγγελματικών μας δικαιωμάτων (που φέτος αποτράπηκε, 
με την άρνηση μιας σειράς ειδικοτήτων να συναινέσουν στη 
διάλυση αυτή), οι υπηρεσίες που προσέφερε ως σύμβουλος, 
από κοινού με όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, 

για την πρώτη εκδοχή του νομοσχέδιου για το Μητρώο Συ-
ντελεστών Τεχνικών Έργων το 2015, δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο παρερμηνείας: το νέο ΤΕΕ και οι παρατάξεις 
που στήριξαν αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκουν να 

αποτελέσουν τον «τροχονόμο» για την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών που διαλύουν τα επαγγελματικά 
μας δικαιώματα, όχι μόνο για τους μηχανικούς αλλά για το 
σύνολο των τεχνικών. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να εξα-

σφαλίσει την δική του οικονομική βιωσιμότητα: εισπράττο-
ντας από τους μηχανικούς εξέταστρα και δίδακτρα σεμιναρί-
ων. 
Χωρίς να έχουμε αυταπάτες για το ρόλο του ΤΕΕ, o συσχετι-

σμός δυνάμεων που θα προκύψει 
από τις εκλογές αποκτά μεγάλη 
σημασία γιατί μπορεί να επηρεάσει 
το κατά πόσον το ΤΕΕ θα βρίσκεται 

τοποθετημένο ως πιστός σύμμαχος 
στο πλάι της οποιασδήποτε κυβέρ-
νησης για την υλοποίηση αυτής της 

πολιτικής ή θα αποτελέσει φορέα που θα βάζει προσκόμμα-

τα. Για αυτό τον λόγο καλούμε τους συναδέλφους στις 20 
Νοέμβρη να στηρίξουν δυνάμεις που με σαφήνεια δηλώνουν 
αντίθετοι και πρόθυμοι να σταθούν απέναντι για να ακυρώ-
σουν αυτή τη πολιτική. 

Για την υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
μέσα στην κρίση 

Απορρίπτουμε τη ρευστοποίηση των επαγγελματικών μας 
δικαιωμάτων, αλλά και την λογική “ειδικότητα εναντίον ειδι-

κότητας”. Απαιτούμε - παλεύουμε για: 
Την κατάργηση του ν.4254/2014 γενικά αλλά και ειδικά 

ως προς τις δύο υποπαραγράφους ΙΓ.12 και ΣΤ.23. 
Την ακύρωση της απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ στις 

15.10.2014, την απόσυρση των σχετικών σχεδίων ΠΔ που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας.  
Την κατάργηση όλων των νομοθετημάτων που ήδη υλο-

ποιούν νέα κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 

μέσα από ειδικά μητρώα, σεμινάρια και εξετάσεις. 
Την απόσυρση του νομοσχεδίου για το «Σύστημα Παρα-

γωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων και Υποδο-
μών». 
Όχι στην αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος. Κατοχύ-

ρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνοχή με τα 
πτυχία και τα προγράμματα σπουδών του συνόλου των α-
ντίστοιχων ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, στη βάση της 

κατοχύρωσης του ενιαίου – αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου 
σπουδών. 
Τη διεύρυνση των δικαιωμάτων για όσες ειδικότητες 

έχουν περιορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο εφόσον 

αυτό καλύπτεται από τις αντίστοιχες σπουδές. 
Την απόδοση δικαιωμάτων στους αποφοίτους των νέων 

ειδικοτήτων (όπως οι μηχανικοί χωροταξίας και οι μηχανικοί 
περιβάλλοντος) και εκπροσώπησης αυτών στο ΤΕΕ. 
Την εκ νέου θεσμοθέτηση των ελάχιστων αμοιβών. 

Σελίδα  7 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών μπροστά στον οδοστρωτήρα  

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών και εργασια-

κών δικαιωμάτων των μηχανικών αποτελεί σημα-

ντικό μέρος του κοινωνικού ελέγχου, απέναντι 

στην επιθετικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων και 

του κέρδους. 



 

Σελίδα 2 

Να γίνουμε η άμμος στα γρανάζια τους 

 

Η Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ) συγκροτήθηκε το 2011 κυρίως από νέες και νέους εργαζόμενους -
μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους- αρχιτέκτονες που, βιώνοντας τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στην 
άσκηση του επαγγέλματος, αποφασίσαμε να παρέμβουμε στους συλλογικούς φορείς των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανικών 
στην κατεύθυνση υπεράσπισης των κοινών δικαιωμάτων και αναγκών μας, στον αντίποδα του γερασμένου συντεχνιακού, 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού των “αντιπροσώπων”.  

 

Επιδιώκουμε να αποτελέσουμε μία φωνή για όσες και όσους δεν έχουν φωνή μέσα στο ΤΕΕ: Μία ακόμη κραυγή της 
“λανθάνουσας” πλειοψηφίας, αόρατης για τις διοικήσεις του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ ως μη δυνάμενη να ανταπεξέλθει στις λη-
στρικές ασφαλιστικές εισφορές και τις επάλληλες φοροεπιδρομές, αλλά ταυτόχρονα αντιληπτή ως δεξαμενή άντλησης κερδών 
και αναλώσιμη παραγωγική ύλη, μέσα από προγράμματα καταρτίσεων, σεμινάρια και πιστοποιήσεις. Μία παραφωνία στη συ-

ναίνεση, την υποταγή και την ευθυγράμμιση των διοικήσεων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ στις επιταγές της ΕΕ, του ΔΝΤ και των 
κυβερνήσεών τους, στο δυστοπικό «There Is No Alternative» του καπιταλιστικού πλαισίου παραγωγής του χώρου και του 
τεχνικού έργου. Απευθυνόμαστε στην δοκιμαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων αλλά και των μηχανικών που 
βρίσκονται στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την ετεροαπασχόληση, στους νέους και τις νέες που δουλεύουν με voucher 
σε καθεστώς «ωφελούμενου» και όχι εργαζόμενου, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που αποτελούν φθηνό 
εργατικό δυναμικό στη διδασκαλία και την έρευνα, όσους και όσες έχουν μεταναστεύσει, όσους και όσες δεν γράφονται ή 
διαγράφονται από το ΤΕΕ για να αποφύγουν τις ληστρικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και γενικότερα στους αρχιτέκτονες που ζουν 
-ή προσπαθούν να ζήσουν- με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αρχιτέκτονες του 
δημοσίου και της εκπαίδευσης.  

 

Η στάση μας απέναντι στα όργανα διοίκησης είναι μία θέση για όσα δεν βρίσκουν θέση μέσα στο ΤΕΕ: Για την υπεράσπιση 
των μικρών και των μεγάλων αγώνων στους χώρους δουλειάς, αλλά και στη γειτονιά, στην πόλη και την ύπαιθρο, ενάντια 
στην καταστροφική επέλαση του κεφαλαίου τόσο στην εργασία, όσο και στο δημόσιο χώρο, στο φυσικό και δομημένο περι-
βάλλον. Μία θέση εντός, εκτός και ενάντια στο ΤΕΕ και στη λειτουργία του ως μηχανισμός του κατασκευαστικού κεφαλαί-
ου, του κράτους και των κυβερνησεών του, αλλά και στην εξέλιξή του ως αυτοτελής φορέας εφαρμογής των πολιτικών φτω-
χοποίησης των εργαζόμενων μηχανικών και μοχλός συμπίεσης των εργασιακών κι επαγγελματικών δικαιωμάτων μας. Στη 
σημερινή περίοδο το ίδιο το ΤΕΕ εξελίσσεται από διαταξικό φορέα και σύμβουλο του κράτους σε μηχανισμό που επιχειρεί να 
επωφεληθεί από τη διάλυση των δικαιωμάτων των μελών του, με τη διοργάνωση φροντιστηρίων, πιστοποιήσεων και εξετάσε-
ων και τη διαχείριση του μητρώου ιδιωτικών έργων μεταξύ άλλων. Η οργάνωση των αντιστάσεων στις παραπάνω εξελίξεις 
είναι σημαντική. Αν κλείσουμε τα μάτια στη δυσάρεστη πραγματικότητα και επιλέξουμε να μην ασχοληθούμε με το ΤΕΕ, δεν 
θα αποφύγουμε να «ασχοληθεί» το ΤΕΕ με εμάς και εις βάρος μας. 

 

Σε συντονισμό με φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες αγώνα του κλάδου θέλουμε να γίνου-
με ένας διακριτός βραχίονας κόντρα στο «αόρατο χέρι της ελεύθερης αγοράς», το οποίο στραγγαλίζει τα συλλογικά 
δικαιώματα και τις κοινωνικές ανάγκες, αναπαράγοντας την εξατομίκευση, τη μιζέρια, την κοινωνική παρακμή, την υποβάθμι-
ση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Τείνουμε το χέρι σε όσες και όσους παλεύουν να σταθούν όρθιοι με αλληλεγγύη και 
αξιοπρέπεια, στους πραγματικούς παραγωγούς του τεχνικού έργου και του κοινωνικού πλούτου. Στηρίζουμε κάθε μικρή και 
μεγάλη προσπάθεια κοινωνικής, ταξικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης. Από το Αλληλέγγυο Εργαστήρι Σχεδίου του ΣΑΔΑΣ 
Αττικής μέχρι το μεγαλειώδες κίνημα αλληλεγγύης προς στους πρόσφυγες κι από το εγχείρημα σχεδιασμού και κοινωνικών 
υποδομών σε δοκιμαζόμενες περιοχές του πλανήτη, μέχρι τους εγχώριους αγώνες υπεράσπισης των κοινωνικών αγαθών και 
των δικαιωμάτων μας στην αξιοπρεπή εργασία και την παιδεία, στην υγεία και την ασφάλιση, στον πολιτισμό και το περιβάλ-
λον, στην ποιότητα ζωής και καθημερινότητας. 

 

Είμαστε όλα όσα έχουμε κάνει ως τώρα και –κυρίως- είμαστε όσα δεν έχουμε κάνει ακόμη.  

 

Το ψηφοδέλτιο της Αριστερής Κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ) στην επιστημονική επιτροπή ειδικότητας αρχιτε-
κτόνων μηχανικών: 

1. Αντωνία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 

2. Αθηνά ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

3. Αναστασία ΒΛΑΣΗ 

4. Κώστας ΒΟΥΡΕΚΑΣ 

5. Νίκος ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ 

6. Γιώργος ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ 

7. Δήμητρα ΣΠΑΝΟΥ 

8. Κάτια ΧΑΓΙΟΥ 
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ΕΚΛΟΓΕΣ = ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Έλα να πάμε Μπροστά! 

Έλα στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ! 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

                                                                                                                               

http://afetiria.gr/index.html
http://afetiria.gr/page-13.html
http://afetiria.gr/page-21.html
http://www.afetiria.gr/
https://www.facebook.com/afetiria.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCpvlLHee7Jdc8FjAKfWGzPw
mailto:info@afetiria.gr


 

 

Κρίνεται η επιβίωση ή όχι του επαγγέλματος του μηχα-

νικού στην Ελλάδα 

Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ και επικεφαλής της παρά-

ταξης Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) Γιώργου 

Στασινού δημοσίευσε η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερί-

δας  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Το άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως 

εξής: 

Το ερχόμενο εξάμηνο είναι ίσως το πιο κρίσιμο των τελευταί-

ων 40 χρόνων για το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα.  

Έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο δεν γνωρίζει κανείς με 

ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Δεν γνωρίζουμε καταρχήν με τα 

εισοδήματα ποιού έτους θα υπολογίζονται οι εισφορές του 

2017. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τους διπλοασφαλισμέ-

νους. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σχετικά με το ασφαλι-

στικό, τα οποία είναι αδιευκρίνιστα και έχω την αίσθηση ότι 

δεν μπορεί ακόμη να τα απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο. 

Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για το ζήτημα της εγγυο-

δοσίας που παρείχε μέχρι σήμερα το ΤΣΜΕΔΕ, ο διάδοχός του, 

δηλαδή το ΤΜΕΔΕ έχει ακόμη πολύ δρόμο για να δημιουργηθεί 

και η τελική ημερομηνία 31/12/2016 πλησιάζει. 

Και συζητάμε όλα αυτά σε μια περίοδο που ο μηχανικός έχει 

πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο επιστήμονα. Δουλειά δεν 

υπάρχει και γίνεται ότι είναι πραγματικά δυνατόν από την κυ-

βέρνηση για να μην υπάρξει. 

Για να γίνω συγκεκριμένος. Ψηφίστηκε πρίν δύο μήνες ο νό-

μος για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις δημοπρασίες έργων και 

τους διαγωνισμούς μελετών και ακόμη δεν έχει γίνει καμία 

δημοπρασία και κανένας διαγωνισμός με τον νέο νόμο. Οι 

δήμοι και οι υπόλοιποι φορείς που θέλουν να προκηρύξουν 

δημοπρασίες και διαγωνισμούς διαμαρτύρονται ότι το Υπουρ-

γείο Δημοσίων Έργων “ξέχασε” να δώσει τα πρότυπα τεύχη 

και το Υπουργείο απαντάει ότι αυτοί φταίνε. Η ουσία είναι 

όμως, ότι τίποτα δεν προχωράει και λόγω έλλειψης αντικειμέ-

νου με αποτέλεσμα οι εταιρίες κλείνουν και οι μηχανικοί μέ-

νουν άνεργοι. Ακόμη και στα έργα ΕΣΠΑ που υπάρχει χρημα-

τοδότηση λόγω του πρόσφατου νόμου όλα είναι παγωμένα. 

Στη διαβούλευση υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών , τον 

οικοδομικό κανονισμό και τα αυθαίρετα. Αν ψηφίζονταν το 

νομοσχέδιο όπως ήταν στη διαβούλευση το βέβαιο είναι ότι θα 

πάγωνε κάθε δραστηριότητα και στα ιδιωτικά έργα, αλλά και 

σε δραστηριότητες άλλες, όπως συμβολαιογραφικές πράξεις. 

 

Οι εξελίξεις στα παραπάνω ζητήματα θα κρίνουν την επιβίωση 

ή όχι του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ελλάδα. Επειδή 

πέρα από όλα τα άλλα θα πρέπει να κάνουμε, ότι είναι δυνα-

τόν, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε προσπαθούμε με προ-

τάσεις και συμμετοχή σε όσες επιτροπές μας καλούν τα Υ-

πουργεία να προσφέρουμε και να δώσουμε λύσεις στα αδιέξο-

δα. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα όλοι οι μηχανικοί να μεί-

νουμε ενωμένοι και να αντιμετωπίσουμε με αγωνιστικότητα 

και προτάσεις τα προβλήματα. Το ΤΕΕ τον τελευταίο χρόνο 

έχει δείξει ότι λύνει προβλήματα καθημερινότητας των μηχανι-

κών και δυναμικά, αλλά και δημιουργικά με προτάσεις προ-

σπαθεί να αντιμετωπίσει τον παραλογισμό και την ανικανότη-

τα. 

Συνεχίζουμε.. 

 

«Ατμομηχανή» της επανεκκίνησης η ενεργειακή εξοικο-
νόμηση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια 

«Οι επενδύσεις στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στις ΑΠΕ 

στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα μπορούν να αποτελέσουν την 

«ατμομηχανή» της επανεκκίνησης για την οικοδομή και την 

οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 

μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση 

Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας», που διοργάνωσε το ΤΕΕ, 

με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επεσήμανε ότι «η 

ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Ελλάδα απο-

τελεί στοίχημα του παρόντος και του μέλλοντος. Αν αναλογι-

στούμε τον όγκο των επενδύσεων που απαιτούνται τα επόμε-

να χρόνια σε εργασίες συντήρησης, αλλά και ενεργειακής ε-

ξοικονόμησης στο κτιριακό απόθεμα της χώρας, για να επιτύ-

χουμε τους δεσμευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχους, το 

ενδιαφέρον γίνεται πιο έντονο. Επομένως ο δρόμος για την 

έντονη και αποτελεσματική ενασχόληση των μηχανικών 

είναι ανοιχτός». 

Δείτε αναλυτικά τι ειπώθηκε στην έναρξη της διημερίδας: 

Παρακολουθήστε την εκδήλωση του ΤΕΕ «Χρηματοδοτικά 

Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακο-

λούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας». 

Δείτε το βίντεο με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις της πρώτης 

ημέρας: https://www.youtube.com/watch?v=R4AoDll39z4 

Δείτε το βίντεο με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις της δεύτε-

ρης ημέρας:  https://www.youtube.com/watch?

v=efBz1VvAGmw 
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http://www.kathimerini.gr/881358/article/epikairothta/ellada/apoyh-krinetai-h-epiviwsh-h-oxi-toy-epaggelmatos-toy-mhxanikoy-sthn-ellada
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Αγαπητέ συνάδελφε,  

Στα δύο πρώτα τεύχη του newsletter παρατάξεων η 
ΔΗ.ΠΑ.Μ. δημοσίευσε αναλυτικά τις θέσεις της για τα μείζο-
να προβλήματα των Μηχανικών και την πρόταση της για 
ένα ισχυρό Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, 
καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν οι Μηχανικοί να συμβάλ-
λουν στον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης του τόπου και να 
αντικρούσουν τα δραματικά φαινόμενα της βαθιάς κρίσης 
που πλήττει πλέον όλη την κοινωνία, και ιδιαίτερα τους 
Μηχανικούς. 

Στο τρίτο τεύχος του newsletter παρατάξεων η ΔΗ.ΠΑ.Μ. 
δημοσίευσε το ψηφοδέλτιο της, που αποτελείται από 239 
υποψηφιότητες για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του 
Τ.Ε.Ε., το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο,  τις Επιστημονι-
κές Επιτροπές Ειδικοτήτων και το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Αθήνας.  

Πρόκειται για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, με μεγάλο πλουρα-
λισμό, καθώς συμμετέχουν στελέχη από το σύστημα παρα-
γωγής των έργων, τη Βιομηχανία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία της Γνώσης.   

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. πέτυχε τη γεωγραφική εκπροσώπηση της και 
στα 19 Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε., αλλά και την επι-
στημονική της εκπροσώπηση και στις 9 Ειδικότητες του 

Τ.Ε.Ε.  

 

Στο παρόν τεύχος του newsletter παρατάξεων η ΔΗ.ΠΑ.Μ. 
επιλέγει να παρουσιάσει ως επί το πλείστον τις θέσεις της 
σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαί-
ων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως 
επιπέδου Master.  

Το επάγγελμα του Μηχανικού είναι νομικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στην Ελλάδα, από το 1930, όπως και στην πλει-
οψηφία των χωρών της Ευρώπης και η απονομή της άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από το Τ.Ε.Ε. 
είναι υποχρεωτική από τον ιδρυτικό του νόμο και από το 
νομοθετικό του πλαίσιο, που ισχύει έως σήμερα.  

Από το 2010, βάσει των Μνημονίων και των εφαρμοστικών 
τους νόμων, διαμορφώνεται συστηματικά ένα πλαίσιο πα-
ρεμβάσεων για την απορρύθμιση του επαγγέλματος και της 
Παιδείας του Μηχανικού, με κύρια αιχμή το «άνοιγμα» του 
επαγγέλματος και την απαξίωση και την υποβάθμιση των 
Διπλωμάτων των Ελληνικών Πολυτεχνείων.  

Με εισήγηση της επικεφαλής της παράταξης και Β’ Αντι-
προέδρου του Τ.Ε.Ε., Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Τώνιας Μοροπού-
λου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. στις 6/10/2016, 
προτάθηκε να γίνει ο συντονισμός των σχετικών ενεργειών, 
ενόψει της συζήτησης για Σχέδιο Νόμου του υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Δεύτερο και 
Τρίτο Κύκλο Σπουδών – Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές, για τη ρύθμιση με τους 
φορείς της Παιδείας του επαγγέλματος των Μηχανικών, στο 
πλαίσιο του διαχρονικού αγώνα του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας, για την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαίων 
αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου 
Master.  

Το ζήτημα καθίσταται κατεπείγον, δεδομένου ότι υπάρχει 
ήδη Υπουργική Απόφαση από 1.4.2014 για το μη θεσμοθε-
τημένο ακόμα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατάσ-
σει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στην 6η αντί της 7ης 
βαθμίδας που αντιστοιχεί στο Master στην 8βάθμιας κλίμα-
κας κατάταξη. Στην ίδια αυτή κλίμακα κατατάσσονται και οι 
απόφοιτοι των ιδιωτικών Κολλεγίων 3ετούς κύκλου σπου-
δών.  

Επιβάλλεται άμεσα η κατάταξη των Διπλωματούχων Μη-
χανικών των Ελληνικών Πολυτεχνείων στην 7η βαθμί-
δα της 8βάθμιας κλίμακας του Εθνικού Πλαισίου Προ-
σόντων, καθώς το ενιαίο και αδιάσπαστο 5ετές Δίπλωμα 
των Ελληνικών Πολυτεχνείων πληροί όλα τα ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά του επιπέδου Master, σύμφωνα με 
το European Qualifications Framework (EQF).  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΝΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ-
ΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΜΗΧ.Ο.Π. ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ  

Με εισήγηση της επικεφαλής της παράταξης και Β’ Αντι-
προέδρου του Τ.Ε.Ε., Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Τώνιας Μοροπού-
λου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. στις 4/10/2016, 
ενημερώθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας ότι ήδη 
από τον Νοέμβριο του 2015 στο πλαίσιο των σχετικών επε-
ξεργασιών του Τ.Ε.Ε., είχε διαμορφωθεί κοινή πρόταση για 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Κατόπιν τούτου η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. κατέθεσε 
στην αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό τις ομόφωνες επεξερ-

γασίες της αρμόδιας επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για το θέμα και 
ζήτησε την προώθηση κοινού Π.Δ. σύμφωνα με αυτές. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗ.ΠΑ.Μ. 

Σας περιμένουμε όλους στην κεντρική προεκλογική συνά-
ντηση της Δημοκρατικής Παράταξης Μηχανικών 
(ΔΗ.ΠΑ.Μ.), την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, στις 19.00, 
στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, Σύνταγ-
μα, 1ος όροφος).  

Μετά το πέρας της συνάντησης είμαστε όλοι καλεσμένοι 
στην μπυραρία Barley Cargo, στην οδό Κολοκοτρώνη 6 
στην Αθήνα, από τον ιδιοκτήτη και υποψήφιο της ΔΗ.ΠΑ.Μ. 
στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., Πολιτικό Μηχανικό Μάριο 
Μαντζούκη.  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗ.ΠΑ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις στις 9/11 στην Πάτρα, στις 10/11 στην Θεσσα-
λονίκη και στις 11/11 στη Ρόδο.  

Η παρουσία όλων είναι σημαντική!  

 

HELPDESK ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016  

Για την ΔΗ.ΠΑ.Μ. το Τ.Ε.Ε. πρέπει να είναι ο Τεχνικός Σύμ-
βουλος της Πολιτείας και στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργεί 
helpdesk για την συνεχή και άμεση υποστήριξη των Μηχανι-
κών σχετικά με τον Ν.4412/2016, περί δημόσιων συμβάσε-
ων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Περιμένουμε τα 
ερωτήματά σας στο dipam@tee.gr για την αντιμετώπιση της 
πρώτης εφαρμογής του Ν.4412/2016. 

 

Οι Μηχανικοί συμβάλλοντας στην ανάδειξή της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σε 
μία μαζική και ανοικτή, σύγχρονη κίνηση με πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις εξελίξεις, παίρνουν οι ίδιοι τη θέση 
που τους ανήκει:  

οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.   
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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. 
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Σύσκεψη των υποψηφίων της ΔΗΣΥΜ Πελοποννήσου  

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των υποψηφίων της ΔΗΣΥΜ Πελοποννήσου 
στις 30/10 στην Τρίπολη.  
 
Αρθρογραφία ΔΗ.ΣΥ.Μ 

Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 

[διαβάστε το άρθρο] 

ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ [διαβάστε το άρθρο] 

«Προσβάσιμος Πολιτισμός -Τουρισμός». Προσβασιμότητα Ηλικιωμένων ατόμων, και γενι-
κώς ατόμων με αναπηρία. [διαβάστε το άρθρο] 

 

Δείτε τους υποψήφιους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών στην ιστοσελίδα μας 
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee 

Κατεβάστε τα ψηφοδέλτια της παράταξης: 

http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee/psifodeltia-download  

 

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/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee/articles-ekloges-tee/item/506-i-nea-poreia-tis-dimokratikis-parataksis-pros-ton-sygxrono-sosialismo
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee/articles-ekloges-tee/item/507-paideia-erevna-katartisi-anagki-gia-metarrythmiseis
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee/articles-ekloges-tee/item/508-prosvasimos-politismos-tourismos-prosvasimotita-ilikiomenon-atomon-kai-genikos-atomon-me-anapiria
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee/psifodeltia-download
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 

Η κατάσταση που βιώνεται σήμερα από τους Μηχανικούς 

για τα ζητήματα επαγγελματισμού τους, είναι ιστορικά 

πρωτόγνωρη. Το φάσμα των προβλημάτων διευρύνεται 

και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η εντύπωση ότι 

δύσκολα υπάρχει προοπτική για την όποια ανάταξη. Και το 

ιδιαίτερο βάρος, που οι υπεύθυνοι -και κυρίως οι αιρετοί 

μας- επωμίζονται είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από οποια-

δήποτε άλλη φορά. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει μια γενική παρατήρηση. Ο συν-

δικαλισμός που τα τελευταία χρόνια  ασκήθηκε στους κόλ-

πους του Τεχνικού Επιμελητήριου, είχε ελάχιστα αποτελέ-

σματα. Όσο και εάν κάποια από τα θέματά μας μπορεί να 

«φορτώνονται» στην οικονομική κρίση, τα αρνητικά παρα-

δείγματα και τα ειδικότερα προβλήματα δεν έχουν αρχή 

και τέλος. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας βρίσκονται 

στην εποχή του 1935. Κάποιες ανά περίπτωση νεότερες 

ρυθμίσεις μόνο ως επί μέρους λύσεις και ανεπαρκείς προ-

σπάθειες μπορεί να χαρακτηρίζονται. Οι συνάδελφοι υπο-

χρεώνονται σε σεμινάρια ή εξετάσεις, παράβολα και κάθε 

άλλη ταλαιπωρία ακόμα και για «το καθ‘ ύλη» αντικείμενό 

τους, όμοια με τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι ή την οποιαδή-

ποτε άλλη επιστημονική ιδιότητα όπως οι Φυσικοί ή οι 

Δασολόγοι. Βέβαια το εντυπωσιακότερο είναι ότι για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των νέων ειδικοτήτων μας, δεν 

υπήρξε σχεδόν καμία επιμέλεια ή αντίστοιχο ενδιαφέρον 

….    

Με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. και όχι μόνο, ψηφίσθηκαν 

μέχρι και αντισυνταγματικά νομοσχέδια όπως το αρχικό 

της «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων, τις επιπτώσεις του 

οποίου βίωσαν -και βιώνουν- όλοι οι πολίτες και ειδικότε-

ρα όσοι έχουν ανάγκη να κάνουν την παραμικρή μεταβί-

βαση περιουσιακού τους στοιχείου. Οι επιστήμονες συνά-

δελφοι, μέσα από ένα πλέγμα ευθυνών κάθε μορφής και 

επιπέδου, ασκούν επί της ουσίας και σε αντίθεση με την 

κοινή λογική καθήκοντα διοίκησης, με το χαρακτηρισμό 

των αυθαιρέτων και υπολογισμό των προστίμων, έναντι 

αμοιβών που συγκρίνονται μόνο με ψίχουλα.   

Η κάκιστη μεταχείριση του κλάδου -που μάλιστα τις περισ-

σότερες φορές δρομολογήθηκε εντελώς προσχηματικά στο 

όνομα κάποιων ανεκδιήγητων και «τάχα» εξυγιαντικών 

πολιτικών- όπως είναι η κατάργηση των ελάχιστων αμοι-

βών, το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων, το ληστρικό 

«κούρεμα» των αποθεματικών του ταμείου, οι παράλογες 

αυξήσεις εισφορών, η διάλυση των δημόσιων ελεγκτικών 

μηχανισμών και τόσα άλλα που δεν έχουν τελειωμό. 

Οι Μηχανικοί και το Τ.Ε.Ε. απουσίασαν από όλες τις μεγά-

λες αποφάσεις που τα τελευταία χρόνια αφορούσαν την 

όποια ανάπτυξη αυτής της χώρας (έργα παραχώρησης / 

χωροταξικά σχέδια / νέο ΕΣΠΑ / ΑΠΕ κ.α.) ενώ ακόμα και 

στις περιπτώσεις που διακριτά προτιμήθηκε να ασχολη-

θούν, κινδύνεψαν να κατηγορηθούν ότι φωνάζουν μόνο 

για το θεαθήναι αφού την περίοδο των καθορισμένων 

διαδικασιών και της συμμετοχής τους είχαν επιλέξει τη 

σιωπή …. 

  Σε σχέση με τις απαιτήσεις είναι ολοφάνερο ότι τα περισ-

σότερα από τα εκκρεμή προβλήματα θα έπρεπε να είναι 

διευθετημένα από ΧΘΕΣ. Όχι μόνο σε ότι ειδικότερα θα 

μπορούσε να αφορά τις ανάγκες των μελών μας, αλλά 

κυρίως ως προς τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ανά-

ταξη μιας ανεκδιήγητης κατάστασης που βιώνεται στη 

χώρα μας. Πρόκειται για το ξεκλήρισμα της παραγωγικής 

μας βάσης και την καταστροφή ή στην καλύτερη περίπτω-

ση τον αναιτιολόγητο ετεροχρονισμό όλων των δραστηρι-

οτήτων και προοπτικών μας (σε θεσμικό / διοικητικό / 

οικονομικό επίπεδο) στα πλαίσια της όποιας αναπτυξιακής 

προσπάθειας.  

Προαναφέρθηκε ότι όλα αυτά τα ανεκδιήγητα, που στις 

μέρες μας η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 

μας βιώνει, έχουν άμεση σχέση με την αποδοτικότητα των 

συλλογικών διεργασιών οι οποίες επιτελούνται στους κόλ-

πους του Τεχνικού Επιμελητήριου. Και εδώ, πρέπει ιδιαίτε-

ρα να τονισθεί ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίω-

σης. Όχι μόνο ως προς τις ειδικότερες ανάγκες αντιμετώ-

πισης των προβλημάτων αλλά κυρίως σε ότι αφορά τις 

πραγματικές δυνατότητες του Τ.Ε.Ε., που στην πορεία 

φαίνεται να ξεθώριασαν ή να απωλέσθηκαν. Η ανάγκη να 

οικοδομήσουν οι Μηχανικοί άρρηκτες σχέσεις και κοινό 

αγωνιστικό μέτωπο με την κοινωνία μας και τις πα-

ραγωγικές της δομές, είναι επίκαιρη όσο ποτέ.   

Όταν μια κατασκευαστική επιχείρηση ή ένα γραφείο μελε-

τών «βάζει λουκέτο» δεν πρόκειται για γεγονός που μπο-

ρεί να αποτιμάται μόνο με οικονομικούς όρους. Το ουσια-

στικό πρόβλημα έγκειται στο ότι η πραγματική οικονομία 

στερείται τεχνογνωσίας & δυνατοτήτων παραγωγής, που 

τις περισσότερες φορές για να αποκτηθούν χρειάσθηκαν 

«οι κόποι μιας ζωής» πολλών ανθρώπων. Πρόσφατα έτυχε 

να πληροφορηθούμε ότι στη Γερμανία ο αντίστοιχος με το 

Τ.Ε.Ε. φορέας παρέχει στα μέλη του μέχρι και έρευνα αγο-

ράς για τις δραστηριότητές τους. Εμείς, είναι προφανώς 

αδύνατο να φθάσουμε εύκολα σε παρόμοιο επίπεδο. Ας 

φροντίσουμε όμως να δρομολογηθούν όλα τα υπόλοιπα. 

Εξ άλλου, για όσους γνωρίζουν, θεωρείται κοινά αποδεκτό 

ότι η διευθέτηση των εκκρεμών θεμάτων μας, εμπεριέχει 

και ένα σημαντικό μέρος από τις μεταρρυθμίσεις και δομι-

κές αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος μας. Και σε αυτή την 

κατεύθυνση, μία από τις σοβαρότερες υποχρεώσεις του 

Τ.Ε.Ε. είναι να πείθονται οι αρμόδιοι.       

Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  

1 . ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. Αγρ. Τ.  

2 . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. Αγρ. Τ.  

3 . ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. Π  

4 . ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. Αγρ. Τ. 
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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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Τους έκοψαν μετά από πρόταση του προέδρου Στασινού και 
πρωτοφανή απόφαση της πλειοψηφίας της ΔΕ του ΤΕΕ. Ο 
λόγος του αποκλεισμού των συναδέλφων; ότι είχαν κάνει το 
«ολέθριο» λάθος να βάλουν στην αίτηση υποψηφιότητας την 
σημερινή δ/νση κατοικίας τους και όχι αυτήν που αναγράφει 
το μητρώο του ΤΕΕ (που είχαν δηλώσει όταν πήραν την 
άδεια άσκησης επαγγέλματος). Το λάθος των συναδέλφων 
ήταν αρκετό κατά τον «δημοκράτη» νομοταγή πρόεδρο του 
ΤΕΕ Στασινό και την παρέα του ώστε να τους αφαιρέσει το 
δικαίωμα του εκλέγεσθε. Αντίθετα στον Νόμο, την κοινή 
λογική αλλά και στην επί χρόνια συνήθη πρακτική, για μι-
κροκομματικούς λόγους, η πλειοψηφία ψήφισε την πρόταση 
να απορριφθούν οι υποψηφιότητες δεκάδων συναδέλφων. 
 
Την πρόταση του αποκλεισμού ψήφισαν τα μέλη της ΔΕ:  
 1. Ο συνήθης υποστηρικτής του προέδρου, και εκλεγείς με 
τους ψήφους Στασινού και Μωροπούλου ως Α’ Αντιπρόε-
δρος Ν. Μίλης, (με ψήφους του ΜΙΛΗ=ΔΗΣΥΜ ΠΑΣΟΚ ε-
κλέχτηκε πρόεδρος ο Στασινός). 
  2. Τόνια Μωροπούλου, πάντα μαζί με τον πρόεδρο και 
τον Α’ αντιπρόεδρο στις ψηφοφορίες, εκλεγείσα από τους 
ίδιους Β’ Αντιπρόεδρος, ειδική επί παντός του επιστητού, 
Αντιπρύτανης ΕΜΠ!? (ΔΗΠΑΜ=μικρή παράταξη αγνώστου 

πολιτικής η συντεχνιακής (ίσως καθηγητικής;) ταυτότητας 
αλλά της γνωστής τακτικής «όπου φυσάει ο άνεμος». 
 3. Γαμβρίλης=ΔΗΣΥΜ ΠΑΣΟΚ, πάντα μαζί με τον πρόεδρο 
στις ψηφοφορίες, επί χρόνια πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ και 
της Τράπεζας Αττικής!,  
4. Αντιβαλίδης πάντα μαζί με τον πρόεδρο. Δημιούργησε 
την «ΔΥΝΑΜΗ» συνιστώσα της ΔΚΜ-ΝΔ. Εκλέχτηκε στην 
ΔΕ με βοήθεια Στασινού από 12 αντιπροσώπους (δικοί του 3 
αποστάτες, όπως ο ίδιος, εκλεγμένοι ως ΕλΕΜ).  
 5.  Σπ. Ζανιάς πρώην ΔΗΣΥΜ=ΠΑΣΟΚ.   
6.  ΧΡ. Τσόγκας ΔΚΜ=ΝΔ και   
7.Κ  Κουρνιώτης ΔΚΜ=ΝΔ.. Συνολικά με τον πρόεδρο    
8 Μελη. 
 
Την αντιπρόταση Θ  Σεραφίδη «... να δεχτούμε τις υποψη-
φιότητες, όπως στις προηγούμενες εκλογές και όπως ήδη 
έκαναν οι περισσότεροι πρόεδροι των περιφερειακών...» 
ψήφισαν εκτός του Θ. Σεραφίδη ΕλΕΜ, οι Ν Ανδρεδάκης 
ΡΠΜ,Θ  Βαμβουρέλης ΡΠΜ, ο ΓΓ της ΔΕ Χρ. Ακριτίδης 
ΔΑΠ=ΝΔ.          Συνολικά 4 Μέλη.  
Και τα συνήθη δύο λευκά Γ.  Πάνου Συσπειρώσεις και Γ.  
Γρηγοριάδης ΚΚΕ.  
 
Εντελώς τυχαία(;) δεν υπήρχαν κομμένα ψηφοδέλτια       
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ.  
 Με συνοπτικές διαδικασίες του προέδρου και της παρέας 
του, «ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε» το θέμα έληξε 
«δημοκρατικά» με τον γνωστό τρόπο ψηφοφορίας. 
Η εισήγηση του προέδρου και της υπηρεσίας, ήταν δήθεν 
διαμορφωμένη σύμφωνα με το 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/2010 - ΦΕΚ 9/Α'/5.2.2010  
Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 
 4. Στη δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται 
όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός Μητρώου του Τ.Ε.Ε., 
ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας και το αξίωμα για το οποίο 
τίθεται υποψηφιότητα. Η δήλωση υποψηφιότητας θεωρείται 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρχής με όλες τις συνέπειες 
που προβλέπει ο νόμος... 

 
  Συνάδελφοι, 
          Στις προηγούμενες εκλογές του 2013, βάσει του ιδίου 
ΠΔ αλλά και νομικής γνωμοδότησης ο τότε Πρόεδρος και η 
ΔΕ δεν έκοψαν κανέναν, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ:       ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΟ Ειδικής Συνεδρίασης, .. 20.10.2013 της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.  
…Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού συζήτησε … σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 7/2010, βασικό κριτήριο για τη σύνταξη 
του εκλογικού καταλόγου είναι τα στοιχεία που διαθέτει για 
τον μηχανικό το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, αποφασίζει ομό-
φωνα ότι αν έχει υπάρξει μεταβολή των στοιχείων του Μέ-
λους, αναφορικά με την κατοικία του ή την επαγγελματική 
του εγκατάσταση, χωρίς να έχει ενημερωθεί το Μητρώο Με-
λών του ΤΕΕ και με δεδομένο ότι δεν γίνεται πλέον ταχυδρό-
μηση του Ενημερωτικού Δελτίου, λόγω της μη έκδοσής του, 
το Μέλος ΤΕΕ που δεν εμφανίζει διεύθυνση στο Μητρώο 
Μελών αντίστοιχη με αυτή της δήλωσης υποψηφιότητάς του, 
θα πρέπει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την κατοι-
κία του ή την επαγγελματική του έδρα. Ειδικότερα, για τον 
μηχανικό που είναι δημόσιος υπάλληλος, η έδρα της υπηρε-
σίας  ή …. και βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης φόρου εισοδή-
ματος ή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.» 

         
                Μεταξύ των πολλών ακραίων περιπτώσεων που 
έκοψαν αναφέρουμε ενδεικτικά:  
1. Κόπηκε (διότι δεν τον έχουν στο μητρώο ΤΕΕ κάτοικο 
Πατρών ) υποψήφιος στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, συνερ-
γαζόμενος ΕλΕΜ, μόνιμος κάτοικος, Δημόσιος Υπάλληλος 
που υπηρετεί στην Πάτρα ενώ τον δέχτηκε το αντίστοιχο 
Περιφερειακό!  
2. Έκοψαν από το πανελλαδικό συνάδελφο, ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ της Αντιπροσωπίας στο περιφερειακό, διότι (λέει) δεν 
μένει στον Βόλο. 

 
Ο ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ! 

 
Συνάδελφε, εσύ τους κρίνεις. 

 
         Εσύ θα αποφασίσεις εάν θα απέχεις και θα αφή-
σεις τους κομματικούς στρατούς τους να τους επιβρα-
βεύσουν με την  επανεκλογή τους.  
          
          Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι   με  την αξιοπρέπεια 
που έχεις  και με την ψήφο σου στην ΕλΕΜ   Θα τους 
στείλεις  εκεί που τους αξίζει ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ . 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕλΕΜ  

Θ ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ 

 

ΕλΕΜ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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ΤΕΕ: ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ  
Ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕλΕΜ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
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Άρθρο του Κ. Κρεμαλή εκπροσώπου της ΚΙΝΗΣΗΣ 

Πιστεύουμε ότι οι ενεργοί στα κοινά και ενημερωμένοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουν ότι 

η ΚΙΝΗΣΗ μας αποτελεί την πρωτοπορεία στην ορθολογική οργάνωση του επαγγέλμα-

τος του μηχανικού.  

Η συμβολή μας τα τέσσερα τελευταία χρόνια στις αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό 

πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, δεν οφείλεται σε κομματικές ή πελατειακές σχέ-

σεις, αλλά σε ολοκληρωμένες και καθαρές θέσεις και προτάσεις, μακράν συντεχνιακών 

στρεβλώσεων και σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κόσμο που ανήκουμε. Αυτός είναι και 

ο λόγος της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και 

των Συλλογικών μας Οργάνων, να εκπροσωπούμε τον Κλάδο στις τρέχουσες διαδικα-

σίες και εξελίξεις για τις απαιτούμενες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισί-

ου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού.  

Οι θέσεις μας όμως για το επάγγελμα δεν είναι αποσπασματικές. Προκύπτουν από τη 

βούληση μας να προσφέρουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις και την εμπειρία μας στον τόπο. Ακολουθεί ένα πλαίσιο διαπιστώσε-

ων και αρχών που έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν και θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο και στη σημερινή συγκυρία.  

Είναι γνωστή η μετατόπιση της παραγωγής προς τις χώρες που διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους 

παραγωγής και της μεγάλης εσωτερικής αγοράς. 

Το γεγονός οδηγεί σε αναδιάταξη των παραγωγικών τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας προς την κατεύθυνση εξειδικευμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών με κινούσα δύναμη το τρίπτυχο εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία. Ακόμη όμως,  και χώρες με 

ισχυρή βιομηχανική παράδοση δεν έχουν βρει τη λύση, με όλες τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή 

όπως την γνωρίσαμε μετά το 2ο  Παγκόσμιο Πόλεμο. Εύκολες λύσεις όμως δεν υπάρχουν. Άλλωστε η ζωή του ανθρώπου 

είναι μια αέναη προσπάθεια για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στα προβλήματα, που κάθε φορά αναφύονται. 

Η χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση μετά το 1950. Με κύρια ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, 

δημιουργήθηκαν ένας διογκωμένος και αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, ένας συντεχνιακός προστατευτισμός, ένα υπερ-

βολικό χρέος, και συνθήκες άκριτης κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων. Απωλέσθηκε με τον τρόπο αυτό σημαντικό τμήμα 

της παραγωγικής μας βάσης και δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στην έγκαιρη άρση των στρεβλώσεων, που σήμερα γίνονται 

όλο και περισσότερο εμφανείς. 

Βιώνουμε πράγματι  πολύ δύσκολη κατάσταση, που βέβαια δεν μπορεί να βελτιωθεί με άγονες αντιπαραθέσεις και λαϊκισμούς. 

Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελληνική κοινωνία ως σύνολο, επιθυμεί την συστράτευση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων για 

την εξυπηρέτηση στόχων όπως: 

 Επίτευξη της Ενωμένης Ευρώπης σύμφωνα με τους εμπνευστές της δηλαδή μιας Ευρώπης της αλληλεγγύης και 

της συνοχής. 

 Ταχεία και με όρους αειφορίας εκμετάλλευση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά 

σε διεθνές επίπεδο. 

 Αποτελεσματική στρατηγική για την εφαρμογή του τρίπτυχου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

Το ΤΕΕ με κατάλληλη νέα οργάνωση και λειτουργία, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη αυτών των στόχων. Οι 

Έλληνες μηχανικοί σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Ερευνητικά Κέντρα μπο-

ρούν να δημιουργήσουν. Και είναι γνωστό ότι η δημιουργικότητα με αυτογνωσία, αποτελεί κινητήριο δύναμη στην αναπτυξια-

κή διαδικασία. 

Αναγνωρίζουμε ότι η όξυνση των καθημερινών προβλημάτων λόγω της κρίσης και η απώλεια της εμπιστοσύνης προς τα Πολι-

τικά Κόμματα, παρεμποδίζουν και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΤΕΕ. Είναι επόμενο ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να 

παραμένει αδιάφορο στα προβλήματα αυτά αλλά και δεν μπορεί να μεταβληθεί σε συνδικάτο διαμαρτυρίας. Πιστεύουμε στην 

αναγκαιότητα παρεμβάσεων του, ιδιαίτερα στα θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας, αποτελεσματικής και δίκαιης φορολόγη-

σης, καταδίκης των καταχραστών του Δημοσίου χρήματος, λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των αδύναμων 

στρωμάτων της κοινωνίας και για τον έλεγχο των εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων, και τέλος λήψης μέτρων για τη 

βελτίωση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι παρεμβάσεις στα θέματα αυτά πρέπει να θεμελιώνονται, να μη  προκύπτουν 

από κομματικές σκοπιμότητες, ούτε να προσβλέπουν στο άγνωστο με «βάρκα την ελπίδα».  

Στις ελπιδοφόρες επιδιώξεις ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων, πρέπει να είναι ένα ΤΕΕ που θα εξυπηρετεί την επικοινωνία και 

συνεργασία με φορείς και έμπειρους επαγγελματίες, ώστε να εμπλουτίζονται και να αναδεικνύονται τα επαγγελματικά τους 

προσόντα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέλιξη και την καταξίωση τους.  



 

 

Ο τομέας των κατασκευών δημοσίων έργων    

Στην χώρα μας, τα τελευταία 10 χρόνια , παρακολουθούμε 

την απαξίωση και την κατάρρευση της πλειονότητας των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων. Τα δύο τελευταία χρόνια η 

κατάσταση οδεύει στην πλήρη καταστροφή του κλάδου. 

Η μη δημοπράτηση έργων και, ως εκ τούτου, ο υπερβολι-

κός ανταγωνισμός, η ευκολία σύνταξης της οικονομικής 

προσφοράς (σύστημα δημοπρασίας επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης ή γενικό όριο), η αγωνία για την συνέχιση της 

επιχείρησης που “πρέπει” να έχει δουλειά για να μην κάθε-

ται το προσωπικό και τα μηχανήματα, η ελπίδα ότι σύντομα 

θα αλλάξουν τα πράγματα και τότε πρέπει να υπάρχουμε, 

τα «κενά» των μελετών  και η μη στελεχωμένη ή η απλά 

τυπική επίβλεψη, έχουν σαν αποτέλεσμα τις παράλογες 

υπερβολικές  εκπτώσεις  στους διαγωνισμούς. 

Η απουσία σταθερής χρηματοδότησης των έργων και πλη-

ρωμής τους σύμφωνα με την σύμβαση και την ισχύουσα 

νομοθεσία, η  έλλειψη χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, 

τα capital controls, η υπερβολική φορολογία (αύξηση του 

φορολογικού συντελεστή κερδών και του  συντελεστή δια-

νομής  τους, η καθιέρωση σαν μόνιμων φόρων της εισφο-

ράς αλληλεγγύης και της προκαταβολής του 100%, που τις 

περισσότερες φορές “επιστρέφεται’’ μετά από χρόνια , α-

φού τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχουν κέρδη για συμψηφι-

σμό, η επιβολή   ΕΜΦΙΑ στην ακίνητη περιουσία της εται-

ρείας, άσχετα αν χρησιμοποιείται στην λειτουργία της), οι 

υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές και γενικά η μεθοδευ-

μένη απαξίωση που καλλιεργείται για τις επιχειρήσεις τα 

τελευταία χρόνια με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό, 

δημιουργούν συνθήκες αποθάρρυνσης των σοβαρών εται-

ρειών , οι οποίες δεν συμμετέχουν  πλέον σε διαγωνισμούς 

δημοσίων έργων και συνεχίζουν είτε  να ‘’υπάρχουν σε 

αναμονή’’ ξοδεύοντας  τα κεφάλαια τους είτε να  δραστηρι-

οποιούνται έχοντας αναλάβει έργα στο εξωτερικό ή δου-

λεύοντας σαν υπεργολάβοι σε μεγάλα έργα παραχώρησης .               

Το θεσμικό πλαίσιο μελέτης, ανάληψης και εκτέλεσης  των 

έργων παραμένει αναχρονιστικό,  πολύπλοκο που αφήνει 

περιθώρια αδιαφάνειας, διαπλοκής και δεν εξασφαλίζει τον 

υγιή ανταγωνισμό και την λειτουργία  οργανωμένων σοβα-

ρών επιχειρήσεων σε όλες τις τάξεις.   

Την εποχή αυτή, δυστυχώς έχουν ‘’δουλειά με κέρδη’’  

κυρίως κάποιοι  ‘’συνάδελφοι" μας, που είτε 

‘’κατορθώνουν’’ να αναλάβουν  χωρίς ανταγωνιστές    με-

λετοκατασκευή,   είτε καλούνται   με προσκλήσεις περιορι-

σμένου αριθμού επιχειρήσεων. 

 Η δήθεν κοστολόγηση των έργων με τα  κατ΄ όνομα περι-

γραφικά τιμολόγια και τον αυθαίρετο τιμοκατάλογο τους, 

σε συνδυασμό με τα συστήματα δημοπράτησης που εφαρ-

μόζονται, δημιουργούν προϋποθέσεις μεγάλων  λαθών 

στην αποτίμηση και τελικά στο κόστος κατασκευής των 

εργασιών του έργου και την πληρωμή τους   με τιμές αυ-

θαίρετες, που μικρή σχέση έχουν με το πραγματικό τους 

κόστος. Η καταστροφική πολιτική του Υπουργείου από το 

2004 , στέρησε τον κλάδο  από τις αναλύσεις τιμών που 

είχαμε έως τότε και οι οποίες βέβαια έπρεπε να εκσυγχρονι-

σθούν με πρότυπο τις γερμανικές ηλεκτρονικές αναλύσεις 

τιμών. Αποτέλεσμα είναι  να πορευόμαστε τα 12 τελευταία  

χρόνια χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένα σύγχρονα αναλυ-

τικά τιμολόγια  και παρατηρητήριο τιμών. 

  Οι μηχανικοί και οι επιχειρήσεις τους έχουν δουλειά τόσο 

στον ιδιωτικό , όσο και στον Δημόσιο τομέα  όταν το κρά-

τος είναι σε ανάπτυξη. 

Οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω επιδιώκαμε και επιδιώκουμε  

να αλλάξουν οι συνθήκες και στην Ελλάδα στον τομέα των 

κατασκευών για να μπορούμε να δουλεύουμε με αξιοπρέ-

πεια , να υπάρχει υγιής, διαφανής ανταγωνισμός , να γνω-

ρίζουμε τις σταθερές  υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μας 

και να μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον και την ανά-

πτυξη μας . Έτσι προσπαθούμε να συντελέσουμε και μέσω 

του ΤΕΕ ώστε : 

Να αποκατασταθεί η παραγωγική δομή της χώρας σε 

όλους τους τομείς, ιδίως σ’ αυτούς που υπάρχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα, κι εκείνους που θα επαναφέρουν την οικο-

νομία σε τροχιά ανάπτυξης. 

Να διασφαλιστεί η απασχόληση, στον τομέα παραγωγής 

των έργων. 

Να ισχυροποιηθούν οι παλιοί και να αναζητηθούν νέοι 

εργασιακοί χώροι και    ορίζοντες για το σύνολο των μηχα-

νικών και των τεχνικών εταιρειών. 
Να αποδεχθεί και να υλοποιήσει η Πολιτεία το  αίτημα  

για την σύσταση  Εθνικού Συμβούλιου Στρατηγικής, που 

στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Χώ-

ρας, θα χαράζει την μακροχρόνια στρατηγική της κατα-

σκευαστικής μας βιομηχανίας. 

Να γίνει πραγματικός ριζικός  εκσυγχρονισμός του θεσμι-

κού πλαισίου κατασκευής έργων με την ενσωμάτωση των 

ευρωπαϊκών δεδομένων και την διεθνή εμπειρία 

(αναλυτικά τιμολόγια, παρατηρητήριο τιμών,  FIDIC, συ-

στήματα  ανάδειξης αναδόχου, πιστοποίηση επιχειρήσεων  

και συντελεστών εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, 

ΜΗΚΙΕ,  στελέχωση εργοταξίων και επίβλεψης) και η αλ-

λαγή,  με την συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων , 

όλων των αρνητικών παραγόντων στην παραγωγή έργων. 

Να διασφαλισθούν και να λειτουργήσουν κανόνες διαφά-

νειας, υγειούς ανταγωνισμού και δίκαιου  σταθερού φορο-

λογικού, ασφαλιστικού και εργασιακού πλαισίου, προς 

όφελος του κοινού σκοπού της αξιοπρεπούς ανέμελης ερ-

γασίας και προόδου όλων των παραγόντων της παραγωγής 

των έργων. 

Να αναγνωρισθεί  το έργο των εργοληπτικών επιχειρήσε-

ων σαν βασικού μοχλού ανάπτυξης της χώρας. 

Θέλουμε ένα ΤΕΕ συνοδοιπόρο και αρωγό στις επι-

διώξεις μας.  

Μαχόμενε Μηχανικέ της Κατασκευής 

Στις 20 Νοέμβρη ψήφισε την παράταξη σου  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω 

Η ιστοσελίδα της παράταξης είναι  http://www.mete.tee.gr 
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http://www.mete.tee.gr/


Μηχανικοί Η/Υ @  

Πληροφορικής 

 ...γι’ αυτά που μας ανήκουν 
 

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

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

 

@ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 

 

Οι Μηχανικοί Η/Υ @ Πληροφορικής... γι' αυτά που μας ανήκουν, είναι η μόνη παράταξη που ασχολείται συστηματικά και 
παράγει έργο για τα θέματα ΤΠΕ στο ΤΕΕ, εδώ και μια δεκαετία. Όχι περιστασιακά προεκλογικά , αλλά με συνέ-
πεια και θέσεις μέσω συνεχούς παρουσίας. 
 
Την τριετία που διανύσαμε, την πλέον αντιπαραγωγική για το ΤΕΕ, πετύχαμε: 
 
Την συμπερίληψη στην τροποποίηση του νόμου του ΤΕΕ, τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητων Τμημάτων περιλαμβάνο-
ντας και μη μηχανικούς. 

Τη διατήρηση της συζήτησης για την τροποποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε πλαίσιο λογικής και αντικειμενικής 
κατανομής των δικαιωμάτων με βάση τις πραγματικές γνώσεις 

Την ανάδειξη του θέματος της κοστολόγησης των έργων ΤΠΕ, σε βασικό θέμα της δημόσιας συζήτησης για την υλοποίηση 
των έργων ΤΠΕ 

 
@Τι διεκδικούμε την επόμενη τριετία 
 
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών, μέσα από ουσιαστικές επαγγελματικές εξετάσεις, με δυνατότητα επιλογής περισσο-

τέρων ειδικοτήτων (Π.Χ. Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρολόγς). Προϋπόθεση η πιστοποιημένη παρακολούθηση ενός ελάχιστου 
αριθμού προαπαιτούμενων μαθημάτων ανά ειδικότητα 

Υιοθέτηση της κοστολόγησης των έργων ΤΠΕ, σε όλα τα δημόσια έργα ΤΠΕ 
Υιοθέτηση της πρότασης για το πτυχίο ΤΠΕ, ως βασικό προσόν για τις ομάδες έργου στα έργα και μελέτες ΤΠΕ, ειδικά σε 

ευαίσθητες εφαρμογές και θέματα ασφάλειας 
Επαγγελματική αξιοποίηση των ασφαλιστικών μας εισφορών, ξεκαθάρισμα της εμπλοκής στην Τράπεζα Αττικής και απόδο-

ση ευθυνών. Καμία συμμετοχή εκλεγμένων μελών του ΤΕΕ σε όργανα της Τράπεζας Αττικής. 
Διεκδίκηση πρόσθετου ποσού σύνταξης ή επιστροφής των εισφορών που έχουν δοθεί στο λογαριασμό της «Ειδικής Προ-

σαύξησης» 
Εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ  
Παρεμβάσεις και προτάσεις στην ανάπτυξη της αγοράς και της απασχόλησης στον κλάδο των ΤΠΕ, με την αξιοποίηση νέ-

ων χρηματοδοτικών εργαλείων και ενίσχυση των νέων μηχανικών ΤΠΕ για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων 
(start ups) 

Λειτουργία του ΤΕΕ/e-TEE ως χώρος ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ιδεών στις ΤΠΕ. Σεμινάρια και δράσεις για την εν-
θάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αντιμετώπισης του brain drain 

Ορθολογική αξιοποίηση των μηχανικών ΤΠΕ στο Δημόσιο μέσω της κινητικότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τε-
ράστιο έλλειμμα πτυχιούχων ΤΠΕ 

Αξιοποίηση και Υιοθέτηση του μητρώου των μηχανικών και επιστημόνων ΤΠΕ, από τη Δημόσια Διοίκηση για το σχεδιασμό, 
αξιολόγηση, παραλαβή, λειτουργία και έλεγχο των έργων ΤΠΕ 

Προάσπιση του διακριτού ρόλου των επιστημόνων ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξιοποίηση τους στην αναβάθμιση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οικονομική ανταπόδοση στην επιπλέον απασχόληση τους 

Αξιοποίηση των μηχανικών ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα, με τροποποίηση των οργανισμών των φορέων και ανάδειξη ως ουσια-
στικού προσόντος για τις θέσεις ΤΠΕ του βασικού πτυχίου ΤΠΕ.  

Επέκταση των παρεμβάσεων του TEE για θέματα του κλάδου ΤΠΕ. Διεύρυνση των πρωτοβουλιών του που αφορούν στην 
Κοινωνία.  

Αντιμετώπιση του πληθωρισμού των πτυχιούχων ΤΠΕ και των πιστοποιήσεων «εξειδικευμένων» γνώσεων, σε συνδυασμό 
με το επίπεδο απασχόλησης των επιστημόνων ΤΠΕ στην Ελλάδα 

Ασφαλιστικά, Φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες ΤΠΕ που αυξάνουν την απασχόληση σε επιστήμονες ΤΠΕ, δημιουρ-
γούν intellectual property και πατέντες, εξάγουν και διατηρούν την έδρα τους στην Ελλάδα 

Σεμινάρια, Εκπαιδεύσεις, Πιστοποιήσεις από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ σε αντικείμενα ΤΠΕ που ζητάει η αγορά, μειώνοντας τη φυγή 
στο εξωτερικό και ενισχύοντας την δραστηριότητα των εταιρειών ΤΠΕ εντός Ελλάδας 

Επανενεργοποίηση και Κατοχύρωση της θεσμικής αυτονομίας του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-TEE) με 
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Ενσωμάτωση όλων των θεμάτων ΤΠΕ στη λειτουργία του e-TEE ή Δημιουρ-
γία νέας έκφρασης των επιστημόνων ΤΠΕ εκτός ΤΕΕ 

 Εμβάθυνση της συμμετοχής των μηχανικών και επιστημόνων ΤΠΕ, στις επιτροπές και λειτουργία του TEE, αξιοποιώντας 
και την ηλεκτρονική συμμετοχή. Περισσότερες ανταποδοτικές δράσεις (π.χ. εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, οδηγοί, νομική 
κάλυψη, επαγγελματικές ευκαιρίες κλπ.) στους μηχανικούς ΤΠΕ. 

 

Οι Μηχανικοί Η/Υ @ Πληροφορικής, δεσμεύονται ότι θα υποστηρίξουν στις εκλογές του ΤΕΕ, τον 
πρόεδρο ο οποίος θα υποστηρίξει ενυπόγραφα τις παραπάνω θέσεις, διαφορετικά θα ψηφίσουν 

λευκό. 
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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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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΤΣΜΕΔΕ (1992 – 2016):  

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ  

Ελλάδα, 2016: 

 

Γ Ι Α Τ Ι; 

Από το 1992 μέχρι σήμερα γνωρίσαμε πάμπολλες κυβερνήσεις και άλλες τόσες διοικήσεις στο ΤΕΕ. Τι έγινε στο 
Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια; 

1992 – Με το νόμο Σιούφα χωρίζονται οι μηχανικοί σε «παλιούς» και «νέους» και τριπλασιάζονται οι εισφορές των δεύτε-
ρων, ενώ οι συντάξεις μειώνονται στο 1/3!  

1996 – Με απόφαση του ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ μπαίνει μέτοχος στην Τράπεζα Αττικής με 34%. 

2003 – Με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ διαμορφώνεται πρόταση «αναμόρφωσης» του ΤΣΜΕΔΕ που προβλέπει 
νέα αύξηση των εισφορών για τους ασφαλισμένους. 

2006 – Η κυβέρνηση της ΝΔ μετατρέπει σε νόμο (Ν.3518/06) την απόφαση του ΤΕΕ του 2003, σε αγαστή συνεργασία με 
την ηγεσία Αλαβάνου (ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ) στο ΤΕΕ. 

2009 ως 2013 – Με διαδοχικές αποφάσεις του ΤΕΕ, αποφασίζεται η συμμετοχή του Ταμείου σε αλλεπάλληλες αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου στην Attica Bank.  

2013 – Πάνω από 1 δις. € είναι οι απώλειες για το αποθεματικό του ΤΣΜΕΔΕ από το PSI.  

2015 – Στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ΤΣΜΕΔΕ «συνεισφέρει» σχεδόν 400 εκ. €. 

2016 – Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίζει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου, στο πλαίσιο του τρίτου μνη-
μονίου. Η ηγεσία του ΤΕΕ «παζαρεύει» μέχρι το τέλος – παρά την απόφαση της Αντ/πείας με πρόταση της 
«Πανεπιστημονικής» να αποσυρθεί από το διάλογο με την κυβέρνηση – πίσω από τις πλάτες των εργαζόμενων 
μηχανικών για «λύση επαγγελματικού ταμείου», δηλαδή για ΤΣΜΕΔΕ εκτός πλαισίου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθαρά 
ιδιωτική εταιρεία, χωρίς καμία εγγύηση στα αποθεματικά και στις παροχές της, με βέβαιη προοπτική την ακόμα πιο 
βάρβαρη αύξηση των εισφορών. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ! 

Κυβερνήσεις κάθε είδους και αντίστοιχες αντιπολιτεύσεις, πολύχρωμες ηγεσίες του ΤΕΕ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) 
και κυρίαρχες παρατάξεις, έχουν από κοινού την ευθύνη για το σφαγιασμό των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! 
Από κοινού συμφώνησαν στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας με την οποία ΕΕ και μονοπωλιακοί όμιλοι 
επιδιώκουν εκμηδένιση της κρατικής ευθύνης, μεταφορά του βάρους της ασφάλισης στις πλάτες των εργαζόμε-
νων. 

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ! 

‘Ελα μαζί μας στον αγώνα για να διεκδικήσουμε: 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ! ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙ-
ΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ! ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ! 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA BANK, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΡΑ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ! 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ! 

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗ-
ΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 

************** 
 
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις μας στη διεύθυνση: www.dpk.tee.gr, Email: panepistimoniki@dpk.gr  

Εκατοντάδες νέοι (αλλά και παλαιότεροι) μηχανικοί ζητούν να διαγραφούν από το ΤΕΕ ΚΑΘΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!! 

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΤΕΕ, ο απόλυτος αριθμός των εν ενεργεία μηχανικών 
μειώνεται σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο!!! 

Ένας στους ΔΥΟ ελεύθεροι επαγγελματίες συνάδελφοι αδυνατούν να λάβουν ασφαλιστική 
ενημερότητα λόγω οφειλών στο ΤΣΜΕΔΕ!!! 
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Μετά από μια μακρόχρονη διαμάχη πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων, η Τράπεζα Αττικής, ένα από τα σημαντικότερα 

περιουσιακά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ, συνεχίζει να αποτελεί σημείο 

αντιπαράθεσης εντός και εκτός των τειχών. 

 

Δυστυχώς, ο έλεγχος και η αξιοποίηση αυτού του τόσο σημαντι-

κού για τη χώρα, αλλά και για τους μηχανικούς, αναπτυξιακού 

εργαλείου, υποχώρησαν συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια, είτε 

ένεκεν της νομής της εξουσίας εντός του Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου, είτε λόγω του χρεωκοπημένου πολιτικού και κομματικού 

κατεστημένου, που προσπαθούσε μανιωδώς - και ακόμη προσπα-

θεί - να ελέγξει κάθε πόρο και πόλο της οικονομίας, είτε εξαιτίας 

των πολιτικών, που οδήγησαν στην υπερσυγκέντρωση του τρα-

πεζικού τομέα σε μια χούφτα επιχειρηματικών συμφερόντων, 

δημιουργώντας το «κλειστό επάγγελμα του τραπεζίτη», είτε 

ακόμη για όλους τους παραπάνω λόγους. 

 

Τι λέγαμε τότε 

Πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ αυτών και αυτοί που συγκρότησαν 

τον πρώτο πυρήνα της Περιφερειακής Συνεργασίας Μηχανικών, 

έβλεπαν εδώ και χρόνια αυτήν την κατάσταση και είχαν διατυπώ-

σει εγκαίρως, και όταν ακόμη το ταμείο μας δεν είχε ενταχθεί 

στον ΕΦΚΑ, τις εξής πολιτικές προτεραιότητες για την Τράπεζα 

Αττικής: 

Διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα με τη μετεξέλιξη 

του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙ-

ΣΜΟ εντός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, 

που θα διοικείται από τους ασφαλισμένους του, θα διαχειρίζεται 

αυτοτελώς τα αποθεματικά και τα περιουσιακά του στοιχεία και 

θα χαράζει και θα υλοποιεί αυτόνομα την ασφαλιστική του πολι-

τική με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων του και την 

βιωσιμότητα του, ως τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για 

όλον τον τεχνικό κόσμο. 

Διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, αποσύνδεση 

τους από την Τράπεζα της Ελλάδος και από κάθε επισφαλή 

επένδυση, και παραγωγική αξιοποίησή τους ως κρίσιμο σημείο 

για την διασφάλιση ενός υγιούς ασφαλιστικού ταμείου με κοινω-

νικό πρόσημο. 

Άμεση ανάθεση από τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ 

του έργου της παρακολούθησης της Τράπεζας Αττικής σε Ανε-

ξάρτητο Χρηματοπιστωτικό Σύμβουλο κύρους, διερεύνηση των 

πιθανών προοπτικών της επένδυσης αυτής για το ΤΣΜΕΔΕ, αξιο-

ποίηση των αποθεματικών του και εν γένει της κινητής και ακί-

νητης του περιουσίας μας, με στόχο την ενίσχυση τόσο της βιω-

σιμότητας του Ταμείου, όσο και την ενίσχυση της περιφερειακής 

ανάπτυξης και του μικρομεσαίου Τεχνικού Δυναμικού.  

Ένταξη και των ΣΔΙΤ και των Συμπράξεων 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 Ανάπτυ-

ξη.  

Το ΤΣΜΕΔΕ και κατ’ επέκταση η Τράπεζα Αττικής μπορού-

σαν και μπορούν να διαδραματίσουν προεξάρχοντα ρόλο 

σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Διασφάλιση της εγγυοδοσίας ως κόρη οφθαλμού και αναχαί-

τιση κάθε πολιτικής που θέλει το μικρομεσαίο Τεχνικό Δυναμικό, 

βορά στις συστημικές Τράπεζες και τους μεγάλους κατασκευαστι-

κούς ομίλους και μελετητικές εταιρείες. 

Αλλαγή της πολιτικής της Τράπεζας Αττικής, ώστε είτε αυτή να 

γίνει πραγματικά Τράπεζα που θα στηρίζει τον Τεχνικό Κόσμο και 

την Περιφερειακή Ανάπτυξη, είτε απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από 

αυτήν. 

Δυστυχώς, και παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις της Αντιπρο-

σωπείας επ’ αυτού του ζητήματος, η Διοικούσα του Τ.Ε.Ε δεν 

έκανε τίποτα επ’ αυτού, όσο ακόμη το Ε.Τ.Α.Α δεν ανήκε στον 

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και οι πολιτικές ευθύνες 

του Προεδρείου του Τ.Ε.Ε είναι τεράστιες. Οι ίδιες ευθύνες 

βαραίνουν και τις Διοικήσεις του Ε.Τ.Α.Α και του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, 

γιατί η βασική απόφαση είχε παρθεί από το Δεκέμβριο του 2014. 

Την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν διαχρονικά, τόσο 

οι Διοικήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο και οι εποπτικοί 

μηχανισμοί του Χρηματοπιστωτικού Τομέα.  

Είναι προφανές, ότι ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε δεν μπορεί να 

μιλάει για μαύρα κουτιά. 

Τι λέμε τώρα, τι πρέπει να γίνει 

Η σημερινή ζοφερή εικόνα βλάπτει απόλυτα το μέλλον της επέν-

δυσης των Μηχανικών, σε βαθμό εξαΰλωσης των εκατοντάδων 

εκατομμυρίων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή. 

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Μηχανικών, αυτή η κατάστα-

ση αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την πλήρη απαξίωση των πά-

ντων. Αναπαράγει την ίδια ανάλυση «του πώς φτάσαμε στην 

κρίση», χωρίς όμως να δείχνει το δρόμο για το «πώς θα ξεπερά-

σουμε την κρίση» και κατά συνέπεια εκφράζει την απελπισία και 

την απονεύρωση. 

Χωρίς καμία καθυστέρηση, πρέπει να προχωρήσει άμεσα 

η αποσαφήνιση του προσανατολισμού της Τράπεζας και των 

αναπτυξιακών της στόχων στον οποίο ο βασικός της μέτοχος 

πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο 

ο εξορθολογισμός του μοντέλου Διοίκησης της Τράπεζας Αττι-

κής και απεμπλοκή της από τις πολιτικές ισορροπίες, που 

διαμορφώνονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο και το ΤΣΜΕΔΕ. 

ο εκσυγχρονισμός των δομών και των παρεχόμενων υπηρε-

σιών της, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία της, αντα-

γωνιστικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και βέλτιστη αξιοποί-

ηση των πόρων της προς όφελος και του μικρομεσαίου τεχνικού 

δυναμικού. 

Σε κάθε περίπτωση, οι θεσμοί της Πολιτείας πρέπει να κάνουν τη 

δουλειά τους και ο Τεχνικός Κόσμος πρέπει να συζητήσει 

συγκροτημένα και με ειλικρίνεια τις παραπάνω πολιτικές, 

αλλιώς για άλλη μια φορά, θα μετράμε μια ήττα, ένα αδιέξοδο 

και εν τέλει θα αποδεχτούμε το δρόμο της ασφυξίας του πνιγόμε-

νου. 

Ως εδώ. 

Δεν ήμασταν θεατές. 

Δεν ήμασταν συνομιλητές. 

Δε φιλοδοξούμε να γίνουμε. 

Δεν θα κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. 

Δεν θα υποχωρήσουμε. 
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Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.—ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τι λέγαμε - τι λέμε, τι πρέπει  να γίνει; 



 

 

 

Μπορεί να υπάρξει Πρόοδος για τους μηχανικούς; 

Την κρίσιμη αυτή περίοδο, που η χώρα μας και οι πολίτες της  δοκιμάζονται, την ώρα που οι Έλληνες 

Επιστήμονες πλήττονται από τη  μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας μας, την ώρα που η ανεργία των 

Νέων Επιστημόνων τείνει να ξεπεράσει το πλήθος των απασχολούμενων, νοιώσαμε την ανάγκη να δραστηριοποι-

ηθούμε και με όλες μας τις δυνάμεις να βοηθήσουμε στην εξεύρεση διεξόδου. 

 

Τα μέλη της παράταξης μας πιστεύουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας χρειάζεται ιδέες, προτά-

σεις και πράξεις οι οποίες για να υλοποιηθούν απαιτούν  αποφασιστικότητα και τόλμη. 

Μηχανικοί προερχόμενοι από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε 

πλέον να παραμένουμε απαθείς θεατές. 

 

Όλοι εμείς, ο καθένας με τα δικά του πολιτικά πιστεύω, ενεργά και μη στελέχη πολιτικών κομμά-

των, αποφασίσαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αποφασίσαμε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την 

πορεία στον κατήφορο. 

 

Ως επιστήμονες, ζωντανά, παραγωγικά κύτταρα αυτής της κοινωνίας επιθυμούμε να συμβάλουμε με 

κάθε μέσο στη μεγάλη προσπάθεια, για την αναμόρφωση της Χώρας και του Τεχνικού Κόσμου. 

 

Η ομάδα μας αποτελείται από καταξιωμένους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων και ηλικιών από όλη 

την Ελλάδα, οι οποίοι είναι ενεργοί επαγγελματίες και βιώνουν καθημερινά κοινά προβλήματα. Πολλοί από αυ-

τούς μεταφέρουν εμπειρία και πρακτικές από το εξωτερικό, τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε 

χωρίς να προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε τον τροχό. 

 

Αυτό που μας ενώνει είναι το όραμά μας για την ΠΡΟΟΔΟ και την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Τ.Ε.Ε. και του 

ρόλου του ως πραγματικού και αποτελεσματικού Συμβούλου της Πολιτείας. 

 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ότι η πρακτική 

που ακολουθήθηκε από μεγάλο μέρος των Διοικήσεων του Τ.Ε.Ε. μείωσε το κύρος του, σε μετωπικό συνδικαλι-

στικό φορέα. 

 

Η πρακτική αυτή πρέπει να αλλάξει. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς, να συνδρά-

μουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθειά μας. 
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ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΕΣΥ! ΤΟ ΤΕΕ ΘΑ 

ΑΛΛΑΞΕΙ! 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ –  

ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σήμερα διαμορφώνουμε τους όρους για το αύριο. Το αύριο 

σημαίνει ανάπτυξη ξανά, αλλά αυτή τη φορά δίκαιη, βιώσιμη 

και με οικολογικό πρόσημο. Το αύριο σημαίνει επανένταξη 

των μηχανικών στο επάγγελμα με αξιοβίωτες απολαβές και 

συνθήκες εργασίας. Γι’ αυτό το αύριο, το ΤΕΕ θα αλλάξει. 

Από σένα. Μαζί μας.  

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

- Το πενταετές ενιαίο και αδιάσπαστο δίπλωμα των ελληνι-

κών Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων 

μόνη προϋπόθεση για την κατοχύρωση των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων της ειδικότητας 

- Ανάληψη της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο μόνο 

από διπλωματούχους μηχανικούς 

- Μερική διαβαθμισμένη πρόσβαση με βάση το γνωστικό 

αντικείμενο για τους αποφοίτους που δεν πληρούν τα πα-

ραπάνω κριτήρια 

- Αναγνώριση των απαραίτητων επαγγελματικών δικαιωμά-

των στις νέες ειδικότητες (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, 

Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας & Πολεο-

δομίας, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης). 

- Κατάργηση κάθε πιστοποίησης ως προϋπόθεσης για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η κατάργηση 

των εξετάσεων για τους Ελεγκτές Δόμησης και τους 

Ενεργειακούς Επιθεωρητές είναι μια πρώτη νίκη μας. 

- Κατάρτιση Χάρτη Απασχόλησης και Παρατηρητήριου Εργα-

σίας ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πως επιμερίζεται 

επαγγελματικά και εργασιακά το Δυναμικό των συναδέλ-

φων. 

- Αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης και των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων στην εργασία με «μπλοκάκι» (ΔΠΥ). 

- Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, απολαβές και ωράριο για 

τους μισθωτούς συναδέλφους. 

- Συλλογικές Συμβάσεις ΤΩΡΑ – με το μπλοκάκι μέσα. 

- Επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών με στόχο τη διασφά-

λιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων 

ΠΏΣ; 

1. Προωθούμε θεσμικά την κατοχύρωση των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων σε συνεργασία με τους Συλλόγους και τις 

Πολυτεχνικές Σχολές όλης της Ελλάδας στη βάσει του πε-

νταετούς ενιαίου και αδιάσπαστου Διπλώματος. 

2. Απαιτούμε με κάθε πρόσφορο μέσο η Πολιτεία να κατο-

χυρώσει το ανώτατο επίπεδο του επαγγέλματος του μηχανι-

κού προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της α-

σφάλειας και της υγείας των πολιτών. 

3. Προχωράμε σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του 

Κώδικα Δεοντολογίας των μηχανικών 

4. Αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πειθαρ-

χικών Συμβουλίων προς διασφάλιση του αδιάβλητου, της 

αντικειμενικότητας και της εξάλειψης της γραφειοκρατίας 

5. Προχωράμε στην ίδρυση Γραφείου Θεμάτων Εργασίας 

με επαρκή διοικητική στελέχωση για την καταγραφή της 

απασχόλησης, την καταγγελία εργοδοτικών αυθαιρεσιών, 

την επίλυση εργασιακών ζητημάτων. 

6. Διεκδικούμε την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών 

για τους μισθωτούς με ΔΠΥ χωρίς μείωση των αποδοχών 

τους 

7. Παίρνουμε την πρωτοβουλία και διαμορφώνουμε τις 

συνθήκες ώστε να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΥ ως σχέσης εξαρτημένης 

εργασίας μεταξύ των αρμόδιων ενώσεων και σωματείων του 

κλάδου. 

Συστήνουμε επιτροπές με τη συμμετοχή νομικών για την 
επεξεργασία των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών. 
 

Χιλιάδες συνάδελφοι συνέβαλαν καθοριστικά και ανιδιοτε-

λώς στο ΤΕΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα περισσότεροι μπο-

ρούν σήμερα με ενθουσιασμό και ζωντάνια, χωρίς ιδιοτέλει-

α, δεν αισθάνονται όμως το ΤΕΕ κοντά τους. Όλους αυτούς 

τους ανθρώπους, εσένα, έχει ανάγκη το ΤΕΕ για να επανεκ-

κινήσει, για να μπορέσει να κάνει οριστικά παρελθόν το κα-

τεστημένο σύστημα, για να μπορέσει να σταθεί στο πλάι 

όλων όσων σήμερα δεινοπαθούν από τα μνημόνια και τη 

λιτότητα, για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την επόμενη 

μέρα. 

Προεκλογικά μπορεί να τάζει κανείς έργα, ανάπτυξη, βολέ-

ματα σε θέσεις ή ομάδες εργασίας, προγράμματα ΕΣΠΑ και 

πάει λέγοντας. Όλοι κρινόμαστε μετά, όταν έρχεται η ώρα 

να υλοποιήσουμε αυτά που προτείνουμε. Γνωρίζουμε καλά 

ότι οι περισσότερες τομές που χρειάζονται στο ΤΕΕ δεν 

έχουν οικονομικό κόστος. Απαιτούν θέληση, αποφασιστικό-

τητα και κυρίως ανεξαρτησία από δεσμεύσεις, συμφέροντα 

και μηχανισμούς. Εμείς μπορούμε. 
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Η "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", γεννήθηκε μέσα από την κοινή δράση 
συναδέλφων των 2 αυτών συγγενών ειδικοτήτων, για την άρση των στρεβλώσεων που διαχρονικά αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοι ΧΜ και ΜΗΠΕΡ στον επαγγελματικό τους βίο, και για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των συναδέλφων μη-
χανικών.  
 
 
Στρεβλώσεις που συναντούν καθημερινά, λόγω του παλαιωμένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα, 
και της άρνησης συγκεκριμένων συντεχνιών εντός Τ.Ε.Ε. να δεχτούν την οποιαδήποτε αλλαγή-διεύρυνση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών. 
 
 
Αγωνιζόμαστε για ένα Τ.Ε.Ε. : 
 

 που θα δίνει προτεραιότητα στην καθημερινότητα των Μηχανικών και στην ανόρθωση του επαγγελματικού και επιστη-
μονικού κύρους του κλάδου ως βασικό συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας της Χώρας. 

 που θα διαμορφώσει προοπτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης και την αναστροφή του 
κύματος μετανάστευσης των Μηχανικών. 

 
 
 
Διεκδικούμε: 

 
 Τη μείωση των εισφορών και της φορολογίας τόσο ώστε να μην θίγεται το επίπεδο διαβίωσης των συναδέλφων. 

 Το συμψηφισμό των καταβληθεισών εισφορών της ειδικής προσαύξησης με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
των Μηχανικών. 

 Την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους ασφαλισμένους και αφορούν τον Κλάδο 
Υγείας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν έναντι κινδύνου ασθενείας. 

 Τη διαφύλαξη της εγγυοδοσίας των μηχανικών. 

 Την άμεση προώθηση των συλλογικών συμβάσεων για τους μισθωτούς Μηχανικούς και τη δραστική αντιμετώπιση της 
«κρυφής» εξαρτημένης εργασίας μέσα από συμβάσεις έργου ή παροχή υπηρεσιών. 

 Την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Φυσικών Πόρων, του Πλούτου και των Υποδομών της Χώρας. 

 Τη δημιουργία ξεχωριστής βασικής ειδικότητας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. 
 Την επαγγελματική κατοχύρωση όλων των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών, βάσει του γνωστικού τους 

αντικειμένου και του προγράμματος σπουδών τους. 
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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 
 

Σελίδα  26 

mailto:teeunderconstruction@gmail.com


 

 
Με πολύ μεγάλη χαρά επικοινωνώ μαζί σας Αγαπητοί Συ-

νάδελφοι, σε όλη την Ελλάδα.  
 

Στις εκλογές του ΤΕΕ τολμώ να κατέβω μεμονωμένος 
Ανεξάρτητος υποψήφιος από την Εύβοια, διεκδικώντας 
την ψήφο σας από όλη την Ελλάδα για την Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ.  
 
Για χρόνια Πρόεδρος στο τοπικό τμήμα και εκπρόσωπος 
στην Κεντρική Αντιπροσωπεία ,θέλω σε τούτες τις δύ-

σκολες στιγμές που περνά ο κλάδος μας να βοηθήσω με 
όλες μου τις δυνάμεις, χωρίς δεσμεύσεις , έτσι ώστε να 
αντιστρέψουμε όλοι μαζί την καταστροφική πορεία που 
έχει πάρει ο κλάδος μας, το επάγγελμα μας.  

 
Σε κάθε έναν από εσάς υπόσχομαι να προτάξω το εμείς 

και όχι το εγώ. Με συνεχή παρουσία και παθός για καλό 
αγώνα όπως έκανα μέχρι σήμερα. Για το κοινό καλό. 
 
****Η εκλογή χρειάζεται τουλάχιστον 200 ψηφο-
δέλτια από όλη την Ελλάδα. 
 
*** Η ψήφος σου είναι πολύ σημαντική. 

                                                        
 
 
 

Σ ευχαριστώ.. 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

Σταύρος Καμαριώτης   
skama1@icloud.com 
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Από μέρος του προβλήματος 

 

Ας αποτελέσουμε μέρος της λύσης του προβλήματος 

 

Η κοινωνία να μπορεί να στηρίζεται στο ΤΕΕ και τους μηχανικούς - τεχνικούς 

 

Η συμβολή μας στην ανάπτυξη να μοχλεύεται με τη χωροταξία, την ποιότητα και την τυποποίηση - προτυποποίη-

ση, την έρευνα και την καινοτομία: 

 

1. Χωροταξία παντού, ως εργαλείου διασφάλισης της βιώσιμης αλλά «ακριβής» ανάπτυξης με βάση την αρχή 

της πλεονασματικότητας και ιδίως τη μη κατασπατάληση των σπάνιων κατά τόπους πόρων (πολεοδόμηση, 

κτηματολόγιο και δασολόγιο παντού) 

2. Ποιότητα παντού, με τυποποίηση και προτυποποίηση, όχι ως γραφειοκρατικού εμποδίου - ιδίως για τους 

μικρούς - αλλά ως εργαλείου προαγωγής, τεκμηρίωσης, διάδοσης κι εφαρμογής της στάθμης της τεχνικής 

3. Έρευνα και καινοτομία παντού, ως αντικειμένου εργασίας ιδίως των νέων επιστημόνων, μηχανικών και 

τεχνικών, του περισσότερο ενδιαφέροντος δυναμικού για την παραγωγική παλιγγενεσία της περιφέρειας 

και της χώρας, σε διασύνδεση με τη δραστηριότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σε συν-

δυασμό μ' ένα νέο κοσμοπολιτισμό που ευνοεί τη συλλογική νοημοσύνη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

της παραγωγής 

«Μηδὲν εἶναι μήτε τέχνην ἄνευ μελέτης μήτε μελέτην ἄνευ τέχνης» 

 (από το Ανθολόγιο Ελληνικής Σοφίας του Ιωάννη Στοβαίου - 6ος αιώνας - αποδίδεται στον Πρωταγόρα)  

 

Ας είναι αυτή η προμετωπίδα του ΤΕΕ 

ως επιστημονικού εγχειρήματος της κοινωνίας 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016  
για το αξίωμα Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ  

 
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης 

lapysscholar@gmail.com 
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