
                                                                                                

 

 

 

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 #01 - Σεπτέμβριος 2016                                

Περιεχόμενα  τεύχους 

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

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
Τ
Η

Τ
Α

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 

Α29/Σ21/2016, κατόπιν σχετικής εισήγη-
σης του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασι-
νού, το Επιμελητήριο προχωρά στην έκδοση 
ειδικού Newsletter του ΤΕΕ για την προβολή 
των θέσεων των συνδυασμών και των με-
μονωμένων υποψηφίων που μετέχουν στα 
Όργανα του ΤΕΕ, ενόψει των εκλογών του 
Επιμελητηρίου.  

 

Όπως γνωρίζετε, οι εκλογές του ΤΕΕ έχουν 
προκηρυχθεί για το Νοέμβριο του 2016. 
Προκειμένου να υπηρετηθούν οι αρχές της 
δημοκρατικής λειτουργίας του ΤΕΕ και οι 
συναφείς ανάγκες επικοινωνίας των συνδυ-
ασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων 
με τα μέλη του ΤΕΕ, είναι αναγκαία η  προ-
βολή και δημοσιότητα των εκλογικών θεμά-
των και των απόψεων/ θέσεων  από τους 
υφιστάμενους συνδυασμούς και τους μεμο-
νωμένους υποψήφιους που μετέχουν στην 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, αλλά και αυτούς 
που θα προκύψουν από τις υποψηφιότητες 
που θα υποβληθούν μετά την προκήρυξη 
των εκλογών.  

 

Η κυκλοφορία του newsletter ξεκινά με το 
παρόν τεύχος Αυγούστου. Το newsletter 
των παρατάξεων θα κυκλοφορεί περιοδικά, 
αρχικά ανά μήνα και αργότερα, όσο πλησιά-
ζουμε προς τις εκλογές τακτικότερα. 

 
Η Συντακτική Ομάδα 

Με την απόφαση της  

Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ  

http://web.tee.gr/ekloges-tee-2016/
mailto:press@central.tee.gr
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ΑΜΑΚ: Αγωνιστική πορεία 16 χρόνων για τους μηχα-
νικούς και την Κρήτη 

  

Πριν από 16 χρόνια – το 2000 - συγκροτήσαμε την παρά-

ταξη «Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης» ενώνο-
ντας δυνάμεις από καιρό δραστήριες στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Στην 
ιδρυτική  διακήρυξη γράφαμε: 

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ - ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

«Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα υποχωρήσεων σε ζητήματα 
επιστήμης, αισθητικής, ποιότητας ζωής και του έργου μας, 
βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο υποβάθμισης του ρό-
λου και του κύρους του μηχανικού. Η πολιτική των συνδι-
καλιστικών ηγεσιών μας τοπικά και κυρίως πανελλαδικά, 
όπως προκύπτει από τον μέχρι σήμερα συσχετισμό δυνάμε-
ων, αποδείχθηκε πως δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις μας. Αδυνατούν να ανοίξουν νέους δρό-
μους γιατί αυτό προϋποθέτει ρήξεις με δομές, αντιλήψεις, 
πρόσωπα, πράγμα που γενικώς αποφεύγεται. Αναδείχθηκε 
έτσι σαν ΚΥΡΙΑΡΧΗ η ανάγκη ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 
μέσα από ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ. Μια κίνηση που θα ξεκινά και 
θα στηρίζεται αποκλειστικά στους συναδέλφους, ιδιαίτερα 
στους νέους, που θα επιφέρει σημαντική αλλαγή του συ-

σχετισμού δυνάμεων, θα αναδείξει τη φωνή των μηχανι-
κών, τα προβλήματα και τις ανάγκες των μηχανικών της 
περιφέρειας.». 

 

Η στάση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, με δεδομένη την 
κρίση, όχι μόνο της οικονομίας και του επαγγέλματος, αλλά 
και της συγκρότησης και έκφρασης κάθε συλλογικότητας, 
που ασφυκτιά κάτω από την πρωτοφανή ενίσχυση συγκε-
ντρωτικών δομών με παντελή έλλειψη δημοκρατίας.  

 

Κύριο χαρακτηριστικό της παράταξης μας είναι η αυτονο-
μία της. Η ανεξάρτητη παρουσία της στην Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ επισφραγίζει το χαρακτήρα της και έχει 
αποδειχθεί για μας  πολύτιμη και για άλλους ενοχλη-
τική.  

 

Η αυτονομία δεν είναι αυτοσκοπός. 

Σηματοδοτεί το δημοκρατικό δικαίωμα να αναδεικνύει κάθε 

περιφερειακή δύναμη την περιφερειακή ταυτότητά της και 
να εκφράζεται απ’ ευθείας και όχι με αντιπροσώπευση. 

Σηματοδοτεί και την ξεχασμένη έννοια της περιφερειακής 
ανάπτυξης. Αναφερόμενοι στην περιφερειακή ανάπτυξη 
δεν εννοούμε τη διασπορά μεγάλων έργων στην περιφέρει-
α, αλλά τα έργα εκείνα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες  
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε 
τόπου. 

 

Από τότε και μέχρι σήμερα, η παρουσία της ΑΜΑΚ στα 

όργανα των μηχανικών είναι διαρκής. Η συμμετοχή μας 
με ψηφοδέλτιο και στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 
μας εξασφάλισε –εκτός από την εκλογή μας στην κεντρική 
Αντιπροσωπεία- τη δυνατότητα παρουσίασης των απόψεών 
μας σε εβδομαδιαία βάση, στο Ενημερωτικό Δελτίο του 
ΤΕΕ, με αποτέλεσμα να γνωριστούμε και να συνεργαζόμα-
στε με συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα. Σ’ αυτή τη σχέ-
ση, αυτό το διάλογο, επιχείρησε να βάλει ένα τέλος, η δια-
κοπή της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου και στη συνέ-
χεια η υποκατάστασή του με το μονόλογο της νέας ηλε-
κτρονικής έκδοσης. 

Για να αποκτήσουμε ένα ακόμα βήμα ανεξάρτητης ενημέ-

ρωσης, πήραμε την πρωτοβουλία έκδοσης εφημερίδας, που 
επί σειρά ετών στέλναμε σε όλους τους συναδέλφους της 

Ανατολικής Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 

  

Οι συνάδελφοι μας τίμησαν στις εκλογικές αναμετρήσεις, 

με πολύ καλά αποτελέσματα με αποκορύφωμα την τελευ-
ταία, το 2013 όπου η ΑΜΑΚ αναδείχτηκε σε πρώτη δύναμη 
στο ΤΕΕ/ΤΑΚ με πολύ υψηλά ποσοστά: 

Στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ν. Ηρακλείου 
έφτασε το 47% και συνολικά στην Ανατολική Κρήτη το 
43,3! 

Στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κέρδισε τις 2 από τις 4 
έδρες της Ανατολικής Κρήτης! 

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΑΚ άγγιξε το 
59%! 

 

Σε Δελτίο Τύπου μετά τη συγκρότηση των οργάνων στο 
ΤΕΕ/ΤΑΚ γράφουμε: «Προϊόν συνδιαλλαγής η διοίκηση 
στο ΤΕΕ- ΤΑΚ. 

Ολοκληρώθηκε η εκλογή των οργάνων στο ΤΕΕ-ΤΑΚ.  

Επισφραγίστηκε η '' συμφωνία κάτω από το τραπέζι '' 

και το μοίρασμα των θέσεων σε Διοικούσα Επιτροπή και 
Αντιπροσωπεία μεταξύ της ΠΑΣΚ και της ΔΚΜ αλλά και της 
ΔΕΜ, με την Πανεπιστημονική να δηλώνει "παρών" (άραγε 
πιστεύουν χωρίς ευθύνη;) 

.....αυτό το ζούμε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια!!!  

......Κατά την προσφιλή τους και δοκιμασμένη πρακτική 
συνεργάζονται για μια ακόμη φορά για να συνεχίσουν το 
χορό της διαπλοκής, της αδιαφάνειας των προσωπικών 
επιδιώξεων…  

Μόνο που αυτή τη φορά είναι ακόμα πιο ανήθικη η 
συνδιαλλαγή μια που πετάει έξω από τη Διοίκηση του 
ΤΕΕ – ΤΑΚ μια παράταξη με ποσοστό 43,27 % και με 
τη δεύτερη παράταξη 10 μονάδες πίσω!! ». 

Σήμερα οι μηχανικοί αλλά και ολόκληρη η κοινωνία  

ζουν μια  σκληρή  πραγματικότητα  που τους βάζει 
μπροστά  στο δίλημμα  αν θα  συμπαραταχθούν με 
αυτούς που προσπαθούν να  σώσουν τα κεκτημένα ή 
με όσους θέλουν και προσπαθούν να  διαμορφώσουν 
τις προϋποθέσεις  για  νέους ρόλους , νέες σχέσεις 
και νέους στόχους  στην εργασία και στη ζωή τους.   

 

Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 
να τιμήσουμε την ψήφο των συναδέλφων που θα μας 
στηρίξουν. Με την ισχυρή παρουσία μας στα όργανα 
του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παλέψουμε για ένα άλλο 
ΤΕΕ στην υπηρεσία των συναδέλφων και της κοινωνί-
ας, για μια άλλη Ελλάδα.  

 

αυτό κάνουμε ήδη και συνεχίζουμε......... 
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Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Την τελευταία πενταετία ο κλάδος έχει γνωρίσει μαζί με τη 
χώρα, τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολεμικής τους ιστορί-
ας. Την εξαφάνιση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας, τη 
δραματική μείωση των αγοραπωλησιών των ακινήτων και 
τον εκμηδενισμό της –ούτως ή άλλως αδύναμης – βιομηχα-
νικής παραγωγής, συμπλήρωσε στο καταστροφικό για τον 
τεχνικό κόσμο πάζλ, μια πρωτοφανής καταιγίδα νομοθετι-
κών αλλαγών, που για τις ανάγκες των μνημονίων, έγιναν 
κυριολεκτικά «στο πόδι». Αποτέλεσμα είναι ο κλάδος σήμε-
ρα να παραπαίει, με την επαγγελματική του ύλη να έχει 
μειωθεί ποσοτικά και ποιοτικά και την επιστημονική αποψί-
λωση της χώρας, με την μετανάστευση μεγάλου αριθμού 
συναδέλφων στο εξωτερικό, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλι-
ξη. 

Το στοίχημα όσων ανήκουμε στις παραγωγικά ενερ-
γές γενεές της χώρας μας, είναι να αναστρέψουμε 
την καταστρεπτική πορεία της πατρίδας μας και να 
δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την πρόοδο και 
την  ευημερία ημών και των παιδιών μας. 

Ποιους αφορά η Ανασυγκρότηση Μηχανικών: 

 όσους και όσες πέρασαν δύσκολες ώρες το καλοκαίρι 

του 2015, όταν η χώρα μας έφτασε ένα βήμα πριν την 
καταστροφή, ξενυχτώντας από ανησυχία για το μέλλον 
των οικογενειών, των γραφείων, της εργασίας και των 
επιχειρήσεων τους… 
 
 όσους και όσες θεωρούν ότι η Ευρώπη, είναι ο ζωτικός 
μας χώρος και προσβλέπουν στη συνεργασία και στην 
αλληλεγγύη των μελών της Ε.Ε. 
 
 όσες και όσους θέλουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματι-
κό ΤΕΕ , που θα πρωτοπορεί επιστημονικά και θα είναι 
σύμμαχος του μηχανικού και όχι πρόβλημά του. 

 
Όλοι αυτοί πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να πούμε πια 
“ΑΡΚΕΤΑ” και να γυρίσουμε την πλάτη σε ομάδες και 
σχηματισμούς που θέλουν “να αλλάξουν τα πάντα για 
να… μείνουν ακριβώς τα ίδια”. 
 

Ποιοι είμαστε: 
Η “Ανασυγκρότηση” είναι μια προσπάθεια από μηχανικούς, 
για να αρχίσει επιτέλους να «κινείται» κάτι στο κεντρικό 
ΤΕΕ, το οποίο, παρά τους πόρους και το μηχανισμό του, 
δεν προσφέρει πλέον, ούτε τα ελάχιστα σε θεσμικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο στην αντιμετώπιση των προβλημά-
των και στην προώθηση των επιδιώξεων, του κατεστραμμέ-
νου κλάδου των μηχανικών. Θέλουμε να επανασυσπειρώ-
σουμε τους μηχανικούς που έχουν γυρίσει την πλάτη σε 
ένα απαξιωμένο ΤΕΕ και ιδιαίτερα τους νέους συναδέλ-
φους, που δεν προσδοκούν πλέον καμία βοήθεια από το 
επιμελητήριο στην άσκηση του επαγγέλματος. 
 

Ο βασικός μας σκοπός: 
Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του ΤΕΕ σε συν-
δυασμό με τον επανακαθορισμό του ρόλου των μηχα-
νικών όλων των βαθμίδων. 
Το θεσμικό μας όργανο (το ΤΕΕ) μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας και της επαγγελματικής μας 
ισοπέδωσης με δράσεις σε 3 τρεις άξονες: 
 
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με 
προτάσεις και δράσεις που θα συμβάλουν στην επανεκκίνη-
ση της παραγωγικής διαδικασίας στη δόμηση, τις υποδο-

μές ,την ενέργεια, την  πληροφορική και την υψηλή τεχνο-
λογία, προσελκύοντας και υποστηρίζοντας μικρές και μεγά-
λες επενδύσεις, Ελλήνων και ξένων επενδυτών και αξιο-
ποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε 
που μπορεί να μας διατεθεί. 
Συγκεκριμένα το ΤΕΕ πρέπει να θέσει σε πρώτη και άμεση 
προτεραιότητα την επεξεργασία και εφαρμογή ενός σχεδίου 
στο χώρο εποπτείας του που να στοχεύει: 
 
 στην άρση της πολυνομίας και της ασάφειας των νόμων 

(που οπλίζει το χέρι της γραφειοκρατίας και της διαφθο-
ράς) 
 
 στην καταγραφή όλων των δομών και διαδικασιών στις 

οποίες εμπλέκεται ο Μηχανικός και στην απλούστευσή τους 
με παράλληλη θεσμοθέτηση της ανάληψης περισσότερων 
ευθυνών από τον ιδιώτη Μηχανικό και λιγότερων από τις 
Υπηρεσίες 
 
 στον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να 

μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της που είναι επιτελικός- 
ελεγκτικός και διεκπεραιωτικός.   
 
 στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους 

τους μηχανικούς από το Τεχνικό Επιμελητήριο, με μια δια-
φανή διαδικασία, τεκμηριωμένη επιστημονικά και επαγγελ-
ματικά, που θα προκύψει από μια έναν οργανωμένο δημό-
σιο διάλογο, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς της εκπαίδευσης και της παραγωγής τεχνικού 
έργου. 
 
 στην αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσα από την θέ-

σπιση προδιαγραφών,  που θα απαιτούν τη μέγιστη επιστη-
μονική και επαγγελματική πληρότητα, όσων ασκούν το 
επάγγελμα του μηχανικού, έτσι ώστε να ξεχωρίσει η «ήρα 
από το στάρι», στον επαγγελματικό στίβο, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται τόσο για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέρο-
ντος όσο και για τη συγκράτηση των αμοιβών μας σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο. 
 
ΝΑ ΕΞΥΓΙΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ “ΤΑ ΤΟΥ ΟΙ-
ΚΟΥ ΤΟΥ” , παρεμβαίνοντας στην αλλαγή του αναχρονι-
στικού τρόπου λειτουργίας του και πατάσσοντας τις φαύλες 
προσωπικές και κομματικές στρατηγικές, που το κατέστη-
σαν ένα φορέα άχρηστο για τους Μηχανικούς. Οι συμμετο-
χικές δημοκρατικές διαδικασίες και η διαφάνεια είναι προτε-
ραιότητά μας για το ΤΕΕ. 
 
ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
σε συνάρτηση με τα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά 
δεδομένα της χώρας μας και τη βιωσιμότητα του κλάδου 
για τα επόμενα σκληρά χρόνια, επανακαθορίζοντας το ρόλο 
του.  

 

Στην προσπάθεια μας για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, θα επιδιώξουμε συνεργασία με όλες τις πα-
ρατάξεις στο επιμελητήριο, τους κλαδικούς συνδέ-
σμους και συλλόγους επιστημόνων, και τα πολιτικά 
κόμματα και φορείς που θεωρούν ότι η Ενωμένη Ευ-
ρώπη είναι το σπίτι μας, η κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία το φυσικό θεσμικό μας περιβάλλον και η ελεύθε-
ρη οικονομία απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόο-
δό μας! 
 
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/ 
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Η ΔΚΜ, μέσα από τη θητεία του επικεφαλής της παράταξης 
Γιώργου Στασινού στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ, τον 
τελευταίο χρόνο προώθησε πολλές δράσεις για την ενίσχυ-
ση των μηχανικών και του επιμελητηρίου. Ανάμεσα σε πολ-
λά που έγιναν, σταχυολογούμε τις εξής πιο σημαντικές 
ενέργειες: 

 

Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους μηχανι-
κούς 

 Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

Η ιστοσελίδα του ΤΕΕ ανασχεδιάσθηκε με στόχο την άμεση 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μεγαλύτερη 
ευκολία χρήσης από κάθε μηχανικό, με τις δυνάμεις του 
Επιμελητηρίου, χωρίς επιπλέον κόστος για το ΤΕΕ.  

 Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών 

έργων και μελετών προς τους μηχανικούς μέλη του 
ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσία παροχής συμβουλών 
στον τομέα των ιδιωτικών έργων και μελετών, με πληρο-
φόρηση για την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία σε συνδυ-
ασμό με τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, τη σχετική μεθο-
δολογία και διαδικασίες, αλλά και καταγραφή και επεξεργα-
σία αντίστοιχων επιμέρους ζητημάτων που απασχολούν 
συχνά τους μηχανικούς. 

 Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς 

τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσίας φοροτεχνικής υπο-
στήριξης των μηχανικών από οικονομολόγους-λογιστές, 
συνεργάτες του ΤΕΕ, με σκοπό την επίλυση λογιστικών και 

φορολογικών θεμάτων. 

 Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μη-

χανικούς μέλη του ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ προσφέρει την νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης 
των μηχανικών από δικηγόρους του ΤΕΕ με σκοπό την επί-
λυση θεμάτων  νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους. 

 «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθε-

τήριο νομοθεσίας για μηχανικούς 

Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθεσίας για 
μηχανικούς, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα απαραίτητα 
αρχεία κάτω από τρεις κατηγορίες: Νομοθεσία (νόμοι, προ-
εδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), Εγκύκλιοι και 
Συχνές ερωτήσεις. 

 Info–thec, by TEE - υπηρεσία ενημέρωσης μηχανι-

κών από το ΤΕΕ και την Attica Bank 

Το ΤΕΕ δημιούργησε Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανικών για 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρέχει καθοδήγηση στα μέλη του 
που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για λήψη χρημα-
τοδότησης μέσω δημοσιευμένων προσκλήσεων των δράσε-
ων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αρχικά για τα προγράμματα 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». 

 Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού 

προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και 
στατική επάρκεια αυθαιρέτων. 

Το ΤΕΕ σχεδίασε, υλοποίησε και προχώρησε στη λειτουργία 
της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ 
για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαί-
ρετα του Ν. 4178 με εργασίες και υλικά ενεργειακής ανα-
βάθμισης και στατικής επάρκειας. 

 Άμεση προσαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων 

δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθεσμίες του ν. 
4178 

Το ΤΕΕ υλοποίησε άμεσα και χωρίς να διακοπεί καθόλου, 
παρά την επιλογή της παράτασης την τελευταία σχεδόν 
στιγμή, τον Φεβρουάριο, την προσαρμογή των ηλεκτρονι-
κών συστημάτων δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθε-
σμίες του ν. 4178 και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες εφαρ-
μογής του νόμου στους μηχανικούς. 

 Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από 

το ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία κεντρικό σύστη-
μα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μετα-
βολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων 
αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας. Αυτό το 
σύστημα μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότη-
τα εξυπηρέτησης των μηχανικών και των πολιτών. 

 Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονι-

σμός οφειλών 

Το ΤΕΕ πέρασε μεταβαίνει σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
πληρωμών των συνδρομών των μηχανικών μελών αλλά και 
των εγγραφών στο μητρώο τεχνικών επωνυμιών. Επιπλέ-
ον, ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικού online συστήματος 
διακανονισμών για οφειλές συνδρομών στο ΤΕΕ. 

  

Επιστημονικό έργο του ΤΕΕ 

Εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια για την Ενέργεια ως 
κλάδο, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ψηφιακές πληρω-
μές, τη διαχείριση αποβλήτων, την ποιότητα και την τυπο-
ποίηση, την εξωστρέφεια των ελλήνων μηχανικών και τε-
χνικών εταιρειών, τη σύνδεση με άλλες αγορές. 

 

Παρεμβάσεις σε φορείς για τη διευκόλυνση των μη-
χανικών μετά τα capitalcontrols 

 Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις από το ΤΕΕ και την 

ΕΤΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιορι-
σμών κίνησης κεφαλαίων στους μηχανικούς 

 Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού 
κίνησης κεφαλαίων 

 
 Ασφαλιστικό των μηχανικών 

 Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώ-

τερης ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 20.000 
μηχανικούς- Γνωμοδότηση ΝΣΚ 

 Εκπόνηση και παρουσίαση αναλογιστικής μελέτης για τη 

βιωσιμότητα  του ΤΣΜΕΔΕ, που αποδεικνύει ότι το υφι-
στάμενο καθεστώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα για πε-
ρισσότερα από 40 χρόνια, ενώ το προτεινόμενο από την  
Κυβέρνηση τη μειώνει κατά 25%  

 Επί τετράμηνο (Ιανουάριος – Μάϊος) αποχή των μηχανι-

κών από τα Τεχνικά Συμβούλια και όλες τις Επιτροπές 
του Δημοσίου με τεχνικό Αντικείμενο 

 Κλείσιμο  της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά του συστή-

ματα του ΤΕΕ 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με 

άρθρα και δημοσιεύματα του ΤΕΕ με παραδείγματα και 
στοιχεία, παρουσίες σε ΜΜΕ 

 Ενημέρωση της κοινής γνώμης και των βουλευτών για 

τις επιπτώσεις της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νό-
μου και συγκροτημένες παρεμβάσεις στις αρμόδιες κοι-
νοβουλευτικές επιτροπές 

 Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού 

 Συλλαλητήρια και πορείες στο κέντρο της Αθήνας και σε 

όλες τις πόλεις της χώρας.  
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Σήμερα, στη βαθιά κρίση που πλήττει πλέον όλη την κοι-
νωνία αλλά και όλους τους Μηχανικούς της χώρας, οι οποί-
οι βιώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση, την αβεβαιό-
τητα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, την απαξίωση 
του ρόλου τους, είναι επιβεβλημένη η μαχητική στάση του 
Τ.Ε.Ε. 

 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συγκρούστηκε και διαφοροποιήθηκε από 
την κατεστημένη ηγεσία του Τ.Ε.Ε., η οποία παρά τις 
αλλαγές προσώπων, χαρακτηρίστηκε από συμμαχίες χωρίς 
αρχές και πρόγραμμα, με μόνο κοινό στόχο την κατάκτηση 
και διανομή της εξουσίας, που είχε ως επακόλουθο το 
Τ.Ε.Ε. να μείνει μακριά από τις προσδοκίες των Ελλήνων 
Μηχανικών.  

 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ  
ΕΙΣΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 

 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., σαν ανεξάρτητη φωνή και χωρίς κομματι-
κές ή/και παραταξιακές δεσμεύσεις, έχει ήδη συμβάλ-
λει ενεργά στη βελτίωση της θέσης των Μηχανικών, καθώς 
και στην συλλογική λειτουργία του Τ.Ε.Ε.  

Την επομένη των εκλογών θα κληθούν όλοι, ανεξάρτητα 
από τις κομματικές και συνδικαλιστικές περιχαρακώσεις 
τους, να συμβάλλουν στη συνέχιση της δράσης του Τ.Ε.Ε. 
με την συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης. Το ερώτημα 
είναι ποια αξιόπιστη εκπροσώπηση, χωρίς εξαρτήσεις θα 
συμβάλλει σε ένα παραγωγικό, διαφανή και έντιμο διάλογο 
συνεργασίας των Μηχανικών με αρχές; 

Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών καλεί όλους τους 
Μηχανικούς, να συμβάλλουν στην ανάδειξή της σε μία μα-
ζική και ανοικτή, σύγχρονη κίνηση των Ελλήνων Μηχανι-
κών, ικανή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις 
και να συμβάλλει σε ένα ουσιαστικό διάλογο και στην ευρύ-
τερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των Παρατάξεων, με βάση 
αρχές και προγράμματα για ένα Τ.Ε.Ε. όλων των Μηχανι-
κών.  

 

Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμβάλει στον ανασχεδιασμό της 
ανάπτυξης του τόπου, που απαιτεί ισχυρό Τ.Ε.Ε. ως Τε-
χνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, ικανό να αντικρούσει 
στρατηγικές ξένων συμβούλων που μέχρι σήμερα ακριβο-
πληρώνονται από το υστέρημα της χώρας. 

Από τις περασμένες εκλογές του Τ.Ε.Ε., τον Νοέμβριο του 
2013, μέχρι και σήμερα, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. μέσω της πολιτικής 
των εκλεγμένων εκπροσώπων της, στη Διοικούσα Επιτροπή 
και στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., πρωτοστάτησε στη 
προάσπιση των δικαιωμάτων των Μηχανικών, στο Ασφαλι-
στικό, στην Τράπεζα Αττικής, καθώς και στην αναγνώριση 
του επιπέδου της παιδείας και των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των Μηχανικών.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της 
Αντωνίας Μοροπούλου, Β’ Αντιπροέδρου της και επικεφα-
λής της ΔΗ.ΠΑ.Μ., ψήφισε το αίτημα άμεσης, έστω μεταβα-
τικής, νομοθετικής ρύθμισης σχετικής με τη δυνατότητα 
λειτουργίας για τη διασφάλιση της συνέχισης του ΤΣΜΕΔΕ 
ως αυτόνομου φορέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Ασφαλιστι-
κού Συστήματος. Το αίτημα αυτό στηρίζεται στο γεγονός 
ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι βιώσιμο και υγιές ταμείο, ακόμα και 
χωρίς την κρατική χρηματοδότηση και ανταποκρίνεται πλή-
ρως στα κριτήρια ενός υποδειγματικού ασφαλιστικού φορέ-
α. Επίσης η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συμμετείχε ενεργά στις κινητο-
ποιήσεις για την προάσπιση του αυτόνομου αυτοδιοίκητου 
ΤΣΜΕΔΕ.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. με την αλλαγή του Προέδρου της Τράπεζας 
Αττικής, και την εκδίωξη 5 συναδέλφων μας από την Διοί-
κηση της Τράπεζας, κατέθεσε προτάσεις παρέμβασης στη 
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., ζήτησε να ενημερωθεί αρμοδίως άμεσα και 
να αναλάβει πρωτοβουλίες.  

Επίσης ζήτησε στο όνομα των Ελλήνων Μηχανικών συστη-
ματική ενημέρωση και ουσιαστική συνεργασία της Δ.Ε. του 
Τ.Ε.Ε. με τις αρμόδιες αρχές και την Διοίκηση της Τράπεζας 
Αττικής, ώστε να αποκατασταθούν η θέση, ο ρόλος και τα 
συμφέροντα των Μηχανικών στην Διοίκηση της Τράπεζας 
Αττικής, της Τράπεζάς μας.  

 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. πρωταγωνίστησε στα θέματα της παιδείας και 
του επαγγέλματος του Μηχανικού και συνέβαλε αποφασι-
στικά ώστε το Τ.Ε.Ε. να αγωνιστεί αντίθετα στην αποσύν-
δεση των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών που 
οδηγούν σε Δίπλωμα με 5-ετείς Σπουδές από την Άσκηση 
του Επαγγέλματος. 

Για τη διασφάλιση του επαγγέλματος του Μηχανικού, αλλά 
πρωτίστως του Δημοσίου Συμφέροντος, απαιτείται η άμεση 
θέσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις 
ειδικότητες των Μηχανικών, όπου η πρόσβαση σε επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες θα προκύπτει από τα Προγράμματα 
Σπουδών.  

Τέλος αγωνίστηκε για μία κοινή πρωτοβουλία με όλο τον 
Τεχνικό κόσμο, ώστε τα Τεχνικά επαγγέλματα να ασκούνται 
με διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης, βάσει του επίπεδου 
της εκπαίδευσης.  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗ.ΠΑ.Μ.  
 

Σε συνάντηση που έγινε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 η 
ΔΗ.ΠΑ.Μ. διατύπωσε τη βούλησή της να μετάσχει στις ε-
κλογές του Τ.Ε.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 2016. Γι’ αυτό καλεί 

τις παρατάξεις, τις ομάδες και τους συναδέλφους που 
μπροστά σ’ αυτές τις κρίσιμες συνθήκες ενδιαφέρονται για 
σύμπραξη ή συμπαράταξη, σε διάλογο και κοινή δράση.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗ.ΠΑ.Μ.  

Για τις θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. και για τις δράσεις της μπορείτε 
να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα http://
www.dipam.tee.gr/  

Για επικοινωνία με την Γραμματεία της ΔΗ.ΠΑ.Μ., βρισκό-
μαστε καθημερινά στο Τ.Ε.Ε. στο γραφείο 708, στα τηλέ-
φωνα 2103291516, 2103291776 και στο email di-
pam@tee.gr 

 

Καλούμε τους:  

Νέους Μηχανικούς, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, τους 
Μελετητές, Εργολήπτες και Κατασκευαστές, τους Μηχανι-
κούς Υπαλλήλους του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, 
τους Μηχανικούς της Βιομηχανίας, της Παραγωγής, της 
Ανάπτυξης, τους Πανεπιστημιακούς, τους Ερευνητές, τους 
Μηχανικούς της Εκπαίδευσης, τους Μηχανικούς της Κοινω-
νίας της Γνώσης, τους Μηχανικούς των Νέων Ειδικοτήτων, 
τους Μηχανικούς της Δημιουργίας, τις Αυτόνομες Κινήσεις 
και Παρατάξεις στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.,  

σε διάλογο και κοινή δράση για να αλλάξουμε το 
Τ.Ε.Ε.  
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Αναδρομικές Εισφορές Μηχανικών -Οι μάσκες έπεσαν 

 
Από την 1η Μαρτίου 2016 είχαμε αναδείξει τη θρασύτητα 
όσων σήμερα νομοθετούν και την άθλια μεθόδευση τους, 
να μας χρεώσουν τις αναδρομικές αυξήσεις των εισφορών. 
Τόλμησαν ξεδιάντροπα να ρίξουν τη χαριστική βολή στον 
κλάδο των μηχανικών που βρίσκεται σε οριακό σημείο. 

Διαβάστε περισσότερα…  

 

 

ΔΗ.ΣΥ.Μ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση προβαίνει 
σε μια ακόμα ενέργεια εξόντωσης του κλάδου των 
Μηχανικών 

 
Τη στιγμή που η οικονομική δραστηριότητα όλων των κλά-
δων που απασχολούνται οι Έλληνες μηχανικοί βρίσκεται σε 
ιστορικό χαμηλό, με τα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχό-
λησής τους να αυξάνονται διαρκώς.. 

Διαβάστε περισσότερα…  

Μεγάλη η συμμετοχή των επιστημόνων και της 
ΔΗ.ΣΥ.Μ. στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας 

 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕ-
ΔΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ #dhsym #poreia #asfalistiko  
Διαβάστε περισσότερα…  

 

 

Η ανασυγκρότηση της χώρας υλοποιείται με τη 
Μ.Ο.Μ.Α. ως ανάδοχο δημοσίων έργων 

 
Εγκαινιάστηκε πρόσφατα το πρώτο έργο των Μικτών Ομά-
δων Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης του στρατού, στους 
γνωστές στους παλιότερους ως ΜΟΜΑ (σημερινή ΔΙΔΕΡ-
ΓΩΝ). 

Διαβάστε περισσότερα…  
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Εκδήλωση - Διαδικασία Ανασυγκρότησης στη Θεσσαλονίκη 

  
Ο πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιάννης Οικονομίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, παρέθεσε ένα πλήρες σχέδιο για την α-
πλοποίηση και βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα των μελετών και των κατασκευών και ανέδειξε τις ανα-
πτυξιακές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν στον τεχνικό κλάδο. 

Διαβάστε περισσότερα…  

 

 
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. 

http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/316-i-xaristiki-voli
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/330-anadromikes-eisfores-mixanikon-oi-maskes-epesan
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/312-2016-01-12-20-44-52
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/314-2016-01-21-21-28-05
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/324-i-anasygkrotisi-tis-xoras-ylopoieitai-me-ti-m-o-m-a-os-anadoxo-dimosion-ergon
http://dhsym.gr/index.php/deltia-typoy/item/323-ekdilosi-diadikasia-anasygkrotisis-sti-thessaloniki
https://www.youtube.com/channel/UCWYU1YaaLshVtcfh7DCpaOw/videos
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-1101930373165067/?fref=ts
http://dhsym.gr/
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ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΟΛΛΑ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αντιληφθήκαμε νέοι τον κύριο και εντυπωσιακό προσανατολισμό της  επιστήμης και του επαγγέλματος μας και τον υπηρετή-

σαμε.  Θαυμάσαμε τους πρωτοπόρους του τέλους του 19ου αιώνα, που τον θεμελίωσαν, αλλά και τους συναδέλφους που 

πέτυχαν τις υψηλότερες διακρίσεις στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου και ιδιαίτερα των Η.Π.Α.  

Αναγνωρίσαμε την αξία της εμπειρίας, αλλά και της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης για τη λήψη και διαχείριση  δεδο-

μένων, που επιτρέπουν με  εργαλείο τα ισοζυγία μάζας-ενέργειας, τον ολοκληρωμένο βασικό σχεδιασμό παραγωγικών διαδι-

κασιών (process design), που συνθέτει τις κατάλληλες επιλογές εξοπλισμού διεργασιών (unit operation) για να εξασφαλι-

σθεί ένα τεχνικοοικονομικά αποδοτικό, αλλά και ασφαλές για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον παραγωγικό αποτέλε-

σμα.  

Εκπροσωπήσαμε τον Κλάδο μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικής Μηχανικής. Επισκεφθήκαμε εκθέσεις και συμμετείχα-

με σε συνέδρια Χημικής Μηχανικής και Εφαρμοσμένης Βιολογίας στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία με εκατοντάδες 

χιλιάδες επισκέπτες και θαυμάσαμε την οργάνωση τους,  με τις αρχές και τις πρακτικές της Χημικής Μηχανικής, που αποτε-

λεί τον 4ο θεμελιακό πυλώνα της σύγχρονης μηχανικής και της τεχνολογίας. 

 

Είμαστε η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, που αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε 

ως ενεργοί πολίτες, ώστε τα προηγούμενα να γίνουν κτήμα και στην χώρα μας. 

Είμαστε η ΚΙΝΗΣΗ  που τόλμησε να  αντισταθεί στο στρεβλό συντεχνιακό σύστημα άσκησης του επαγγέλματος του μηχανι-

κού, που τροχοπέδησε την ανάπτυξη της χώρας. Είμαστε η ΚΙΝΗΣΗ με γνωστές επιτυχίες στη διαδρομή μας, αλλά που τα 

τελευταία έξι χρόνια: 

 Ανέδειξε με εμπεριστατωμένη μελέτη τις αδικαιολόγητες αποκλειστικές δραστηριότητες ειδικοτήτων, που πλειοψηφούν 

στους κύκλους του ΤΕΕ και επί Προεδρίας Χ. Σπίρτζη επιχειρήθηκε σε συνθήκες αδιαφάνειας, να κατοχυρωθούν έτι πε-

ρισσότερο με το ν.3982/11. 

 

 Κοινοποίησε τη μελέτη σε αρμόδιους φορείς και κόμματα και με ικανοποίηση παρακολούθησε εξελίξεις, όπως τα συμπε-

ράσματα σχετικής μελέτης που ανατέθηκε από το Υπ. Οικονομίας και την ΕΕ στον καθηγητή Δ. Αυγητίδη, καθώς και 

γνωματεύσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που συνέβαλαν στην ψήφιση του ν.4254/14, που τελικά ανέτρεψε τις στρε-

βλώσεις του ν.3982/11 και επέτρεψε την έκδοση Εγκυκλίου από τη ΓΓ Βιομηχανίας, που ικανοποίησε τις μη 

«προνομιούχες» έως πρόσφατα ειδικότητες. 

 

 Επέτυχε με τις πρωτοβουλίες και το κύρος των εκπροσώπων μας στο ΤΕΕ και στον ΠΣΧΜ, να ενώσει και να κατευθύνει 

τις θέσεις και τις ενέργειες του ΠΣΧΜ, της ΕΕΕΧΜ  του ΤΕΕ και των Πολυτεχνείων στις διαδικασίες, που μεσολάβησαν 

έως την ψήφιση του ν.4254/14, αλλά και στις τρέχουσες εξελίξεις στους κόλπους του ΤΕΕ για ένα  νέο θεσμικό πλαί-

σιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. 

 

 Ενωμένοι πλέον όλοι οι εκπρόσωποι του Κλάδου μας, που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, 

προβάλλουν κοινές θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις, που στοχεύουν για κάθε καλοπροαίρετο και αντικειμενικό παρα-

τηρητή όχι σε συντεχνιακό πλεονέκτημα, αλλά στην ανάπτυξη της χώρας. 

Στην ιστοσελίδα της ΚΙΝΗΣΗΣ μας είναι γραμμένη με λεπτομέρειες όλη η προηγούμενη ιστορία. 

Πιστεύουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους μπορούν να θυμηθούν, να στοχασθούν και να κρί-

νουν. Αν μάλιστα ασχολούνται με  εγκαταστάσεις διεργασιών, είναι μαζί μας. Στο επόμενο διάστημα το θέμα του 

«ανοίγματος του επαγγέλματος του μηχανικού» μπαίνει στην τελευταία του φάση. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πισωγυ-

ρίσματα και να μεταπείσουμε τους κ.κ. Χρ. Σπίρτζη,  Σ. Φάμελλο και Σαντορινιό, αλλά και τους εντός του ΤΕΕ ομοϊδεάτες 

τους, που θεωρούν ότι μπορεί να συνεχισθεί να υπάρχει το ΤΕΕ με τα σημερινή οργάνωση και λειτουργία του. Τα αυτονόητα 

σ`όλο τον κόσμο είναι ακόμη στον τόπο μας αδιανόητα.  

Με βάση τα πεπραγμένα μας ζητούμε την ψήφο, όσων αντιλαμβάνονται ότι ο ορθολογισμός, η διαφάνεια, η αξιοπρέπεια, η 

ανιδιοτέλεια και η μετάβαση της χώρας μας σε κανονικότητα είναι και  δική τους ευθύνη. Τους περιμένουμε. 

 

Πετύχαμε Πολλά. Μπορούμε περισσότερα. 
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