
Αγαπητέ Συνάδελφε,

Από σήμερα αναρτάται στο portal του ΤΕΕ ένα νέο NEWSLETTER, με τίτλο «ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ».  

Πρόκειται για μια νέα εβδομαδιαία ενημερωτική ηλεκτρονική έκδοση του ΤΕΕ που θα περιέχει:

 Ρεπορτάζ και πληροφορίες για την απασχόληση γενικά και ειδικότερα των μηχανικών.

 Ειδικά αφιερώματα για τις συνθήκες εργασίας και τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

 Συνεντεύξεις και έρευνες για την αγορά εργασίας των μηχανικών.

 Παρεμβάσεις του ΤΕΕ σε ζητήματα απασχόλησης των μηχανικών

  Ανακοινώσεις για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες του εξωτερικού μέσω 

πρεσβειών ή άλλων πηγών, σε διεθνείς διακρατικούς φορείς και οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  Προκηρύξεις επιδοτούμενων η συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υποτροφιών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 

φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

  Προκηρύξεις θέσεων εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε όλη την επικράτεια για κατηγορίες και ειδικότητες που αφορούν 

στους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.

Στόχος της νέας αυτής ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΕΕ είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη, έγκυρη και οργανωμένη 

παρουσίαση πληροφοριών και δεδομένων που θα βοηθήσουν τους μηχανικούς, όλων των κλάδων και ηλικιών, στη 

δύσκολη προσπάθεια παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και εξεύρεσης εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Επίσης η παρουσίαση πληροφοριών και νομικών συμβουλών που θα συμβάλλουν στην προάσπιση εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο μεγάλων μεταβολών, όπου η οικονομική κρίση αλλά και τα αλλεπάλληλα 

αντιαναπτυξιακά μνημόνια, καθώς και οι υφεσιακές πολιτικές, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο, πλήττοντας όχι 

μόνο τους διπλωματούχους μηχανικούς της, αλλά και όλους τους άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους.

Το ΤΕΕ, όπως είναι γνωστό, δεν αντιπαλεύει απλώς όλες αυτές τις πολιτικές που βαθαίνουν την ύφεση. Σε συνεργασία 

με τα Περιφερειακά του Τμήματα, βρίσκεται σε μία γόνιμη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να καταθέσει για άλλη 

μια φορά, όπως έκανε άλλωστε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, μια νέα πρόταση για την ανάπτυξη και την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με πρωταγωνιστή και πάλι το διπλωματούχο μηχανικό, τον Έλληνα επιστήμονα.

Πιστεύω ότι η ηλεκτρονική αυτή έκδοση θα εξελιχθεί στην πορεία σε ένα ακόμη χρήσιμο «εργαλείο» στη «φαρέτρα» 

ενημέρωσης και στήριξης των Ελλήνων μηχανικών.
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Ένα ακόμη χρήσιμο «εργαλείο» ενημέρωσης για τον Έλληνα μηχανικό
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