
Προς: Εκπροσώπους των συνδυασμών και το μεμονωμένο υποψήφιο που συμμετέχουν στην 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ  

 

Συναδέλφισες, συνάδελφοι με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 

η 1η Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για την εκλογή των νέων οργάνων του ΤΕΕ θα 

γίνει στις 15 και 16 Μαρτίου 2014 (σας έστειλα και σχετικό e-mail). Μέχρι αύριο θα εκδοθεί και θα 

αποσταλεί και η σχετική πρόσκληση. Επειδή προγραμματίζω (όπως άλλωστε και στο παρελθόν) τους 

χώρους για τους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Προέδρου της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στα τηλέφωνα 2103291509 και 2103291510 μέχρι τις 5 Μαρτίου 2014, για να 

συνεννοηθούμε σχετικά. Επίσης σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε την ώρα έναρξης της διαδικασίας για 

το Σάββατο 15 Μαρτίου. Με την ευκαιρία θα ήθελα (μιας και με κάποιους δεν τα είπαμε νωρίτερα) να 

χαιρετήσω και να συγχαρώ την πρωτοβουλία και την πρόσκληση της Δημοκρατικής Παράταξης 

Μηχανικών (ΔΗΠΑΜ), για το θεσμικό διάλογο «πάνω» στο τραπέζι μεταξύ των παρατάξεων για τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής του ΤΕΕ, ώστε η ανάδειξη της νέας διοίκησης του ΤΕΕ να γίνει βάσει 

θέσεων, διαδικασίας εξαιτίας της οποίας βρισκόμαστε και σήμερα. Διάβασα το πρακτικό της πρώτης 

συνάντησης (4/2/2014) και παρακολούθησα την δεύτερη συνάντηση (11/2/2014) και θα ήθελα να 

προσθέσω ενόψει και της σημερινής συνάντησης κάποια θέματα που θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν 

και να δοθούν προτάσεις για την επίλυσή τους. Πρωταρχικό και επείγον προς αντιμετώπιση θέμα θεωρώ 

την ανεργία των μηχανικών και την μετανάστευση εξαιτίας αυτής μεγάλου δυναμικού του κλάδου και 

ειδικά νέων ανθρώπων. Καθώς και την διάλυση των θεσμών της απασχόλησης (ωράριο, αμοιβές κλπ). 

Αυτό πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί και να δοθεί προοπτική ανάπτυξης και εργασίας στους 

συναδέλφους. Σημαντικό θεωρώ επίσης το θέμα του ασφαλιστικού των μηχανικών τόσο για τις 

υπέρογκες εισφορές όσο και για την αβεβαιότητα της κάθε λογής ασφάλισης των συναδέλφων. Αλήθεια 

πως θα διασφαλιστεί το τελευταίο όταν α) υπάρχει όριο συνταγογράφησης (πλαφόν) στους γιατρούς που 

πρέπει να είναι το 80% της δαπάνης που είχαν τον ίδιο μήνα πέρυσι; β) κλείνουν οι μέχρι σήμερα 

μονάδες υγείας (πρώην ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ.); γ) δεν υπάρχει πλέον η δωρεάν πρόσβαση στην υγεία 

(νοσοκομεία, φάρμακα, φυσικοθεραπείες κλπ.), αλλά και γενικότερα δυσκολεύει τη πρόσβαση σε αυτή; 

δ) αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το νομοθετικό καθεστώς φροντίδας υγείας (Ν 4238 για την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας κλπ.); ε) ενοποιείται συνεχώς ο ασφαλιστικός φορέας των μηχανικών (το πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ) και υφαρπάζονται εμμέσως ή άμεσα τα αποθεματικά του; στ) κυκλοφορούν σκέψεις για 

εθνική σύνταξη τριακοσίων κάτι ευρώ και ουσιαστικά οι πιο πολλοί μηχανικοί αμφιβάλλουν αν θα 

πάρουν κάποια σύνταξη; Αλλά και άλλα πολλά. Πρέπει όμως θεωρώ να συζητήσουμε το επείγον και 

σημαντικό θέμα, που σήμερα κιόλας γίνονται ενέργειες εις βάρος των συναδέλφων μας, σχετικά με το 

ΚΕΑΟ. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε, να συζητήσουμε την συνεχώς αυξανόμενη 

αποχή των συναδέλφων στις εκλογές του ΤΕΕ, αλλά και τις αναγκαίες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου 

του ΤΕΕ που παραμένει ίδιο εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκλογές το Νοέμβριο και 

να βγαίνουν τα τελικά, οριστικά αποτελέσματα το Φεβρουάριο! Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσους 

μήνες από τις εκλογές το ΤΕΕ να μην έχει νέα διοίκηση!! Προφανώς υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί μερικά εκ των οποίων συζητήθηκαν στις συναντήσεις που 

προηγήθηκαν κι ελπίζω ότι και άλλα θα συζητηθούν και πρέπει να συζητηθούν και σε συναντήσεις που 

θα ακολουθήσουν.  
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