
                                                                                                

 

 

 

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 #06 - 14 Νοεμβρίου 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 το πρόγραμμα εκλογών μπορείτε να βρείτε στην 
ειδική σελίδα «Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώσεις» web.tee.gr/ekloges-
tee-2016 του ιστοχώρου του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά 
επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα. 
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Για το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα που ακολουθούν, 
την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχες Παρατάξεις. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 

web.tee.gr/ekloges-tee-2016/
web.tee.gr/ekloges-tee-2016/
mailto:press@central.tee.gr


 

Μαυρίζουμε καθεστωτικές παρατάξεις & «εκπρόσωπους των μηχανικών» ! 

Στέλνουμε μήνυμα ανατροπής σε κυβέρνηση-EE-εργοδοσία ! 

Βρείτε μας !

 

 
www.block-tee.gr 

 
www.block-tee.gr/facebook 

 
www.block-tee.gr/twitter 

 
www.block-tee.gr/youtube 
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Σελίδα 2 

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και 

το ΤΣΜΕΔΕ  που οι παρατάξεις που διοίκησαν 

το ΤΕΕ οφείλουν να απαντήσουν  :  

 

Η τύχη των «επενδύσεων» του ΤΣΜΕΔΕ στην 

Τράπεζα Αττικής, την «Τράπεζα των Μηχανικών» 

απασχολεί άμεσα τους συναδέλφους. Τα κομματι-

κά ψηφοδέλτια θέλουν να ξεχαστεί. Η Ανασυ-

γκρότηση Μηχανικών - #ΤΕΕ_ΑΠΟ_ΤΗΝ_ΑΡΧΗ το 

θεωρούν ζήτημα τιμής για το ΤΕΕ, να ξεκαθαρί-

σει. 

 

Το ΤΣΜΕΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου 

το ΤΕΕ κατά παράδοση ορίζει τον πρόεδρο, συμ-

μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττι-

κής με ποσοστό που προσεγγίζει το 60%, έχοντας 

επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ασφαλιστι-

κών εισφορών μηχανικών, με πιο πρόσφατη τη 

συμμετοχή του με  450 εκατομμύρια Ευρώ τον 

Ιανουάριο του 2016 όταν η Τράπεζα Αττικής βρι-

σκόταν ήδη ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Η 

«επένδυση» αυτή έχει χάσει περίπου το 90% της 

αξίας της. 

 

Θέτουμε 7 Ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο του 

ΤΕΕ που αναζητούν απαντήσεις: 

1. Ποιο το συνολικό ποσό και η ανάλυση 

του σε επί μέρους συμμετοχές (ημερομηνία και 

ποσό) σε αυξήσεις κεφαλαίου του ΤΣΜΕΔΕ στην 

Τράπεζα Αττικής 

2. Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο 

ΤΣΜΕΔΕ κατά τη λήψη των αποφάσεων για συμ-

μετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου στην Τράπεζα Ατ-

τικής και ποια η στάση τους σε αυτές τις αποφά-

σεις του ΤΣΜΕΔΕ. Τα σχετικά πρακτικά των απο-

φάσεων του ΤΣΜΕΔΕ, αν είναι διαθέσιμα στο ΤΕΕ 

3. Ποια η αποτίμηση των επενδύσεων του 

ΤΣΜΕΔΕ με βάση τις σημερινές τιμές 

4. Η Διοικούσα Επιτροπή  ή ο Πρόεδρος του 

ΤΕΕ ζήτησε εξηγήσεις ή ζητήθηκε η γνώμη της για 

τη στάση των εκπροσώπων του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ 

κατά τις σημαντικές αποφάσεις συμμετοχής στις 

αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής; Τα 

σχετικά πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής. 

5. Δημοσιοποίηση των μελών της Διοικού-

σας Επιτροπής του ΤΕΕ και των εκπροσώπων του 

ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (καθ’ όλη την περίοδο της συμ-

μετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής) που 

έχουν/είχαν επαγγελματική σχέση ή έλαβαν αμοι-

βές μέσω εταιρειών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

από την Τράπεζα Αττικής ή θυγατρικές της 

6. Δημοσιοποίηση των μελών της Διοικού-

σας Επιτροπής του ΤΕΕ και των εκπροσώπων του 

ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (καθ’ όλη την περίοδο της συμ-

μετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής) που 

έχουν λάβει δάνεια και σε ποιο ύψος από την 

Τράπεζα Αττικής 

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

http://www.teerestart.gr/7-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://anasygkrotisi-mixanikon.eu
http://www.teerestart.gr


 

 

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 
 
 
——————————————————— 
 
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.  

 

 

 
#ενίσχυση εργασίας , προώθηση επιχειρηματικότητας 

Σύσταση Συμβουλίου Εξωστρέφειας-Επιχειρηματικότητας  

με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και με συμμετοχή κλαδικών φορέ-

ων όπως ΣΕΒ, ΣΕΤΕ αλλά και φορείς ΜΜΕ και Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας   με στόχο την κατά-

θεση θεσμικών μέτρων και την ανάπτυξη δικτύων με άλλες 

χώρες. 

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών σε Ε-

λεύθερους Επαγγελματίες Μηχανικούς, στα πρότυπα των 

ελεγκτών δόμησης. 

Αποδοτικότερη αξιοποίηση των Μηχανικών στο Δημόσιο και 

προσαρμογή των αμοιβών ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης 

τους. 

 

#συνεχιζόμενη κατάρτιση – δια βίου εκπαίδευση 

Προστιθέμενη αξία για τα μέλη, με σεμινάρια, πιστοποιή-

σεις, διαρκή επιστημονική/επαγγελματική ενημέρωση από 

Έλληνες και Ξένους καταξιωμένους επιστήμονες, αξιοποίη-

ση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ. 

Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και 

βιβλία. 

Εξ’ αποστάσεως εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε συνερ-

γασία με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια. 

Ημερίδες και Εκπαιδεύσεις με κορυφαίους διεθνώς επιστή-

μονες ανά Επιστημονική Περιοχή. 

Παροχές Δωρεάν εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων για τους 

ανέργους Μηχανικούς. 

Διαπιστευμένες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να έχουν αντίκρισμα στην 

ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  

Διαβάστε περισσότερα. 

 

Αξία στο Μηχανικό – Επιστημονική Αριστεία  - 
Ενίσχυση Εργασίας 
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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 ! 

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
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://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/
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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  5 

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.  



Ανεξάρτητη Αριστερή ΣYσπείρωση   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 

Εκλογική διακήρυξη (μέρος 2ο) 

για τις εκλογές στις ΕΕΕ Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων στις 20.11.2016 

 

Σελίδα 2 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
Μετά από συνεχόμενα χρόνια λιτότητας η κατάσταση έχει φτά-
σει στο απροχώρητο για τους συναδέλφους στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Η ανεργία και η μετανάστευση συνεχίζουν να 
κυριαρχούν, ενώ ειδικά για τους νέους συνάδελφους οι μισθοί 
των 500 και 600 Ευρώ δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθούν 
μισθοί αναξιοπρέπειας. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσε-
ων έχει δημιουργήσει συνθήκες γαλέρας σε γραφεία και εργοτά-
ξια. Το καθεστώς του Δελτίου παροχής υπηρεσιών, στερεί κάθε 
εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Μπροστά σε αυτό το τοπίο 
καταστροφής δεν χωράει σιωπή και απραξία. Το αίτημα για αυ-
ξήσεις σε μισθούς και συντάξεις είναι αναγκαίο να κερδηθεί. 
Συστρατευόμαστε στη προσπάθεια των κλαδικών σωματείων 
των μηχανικών για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας 
που θα ορίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης με βάση τις ανάγκες 
μας, θα απαιτεί μείωση του χρόνου εργασίας, θα καλύπτει όλους 
τους εργαζόμενους μισθωτούς με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, 
θα θέτει τους όρους για την κατάργηση όλων των επισφαλών 
μορφών εργασίας, θα κατοχυρώνει την αναγνώριση επιδομάτων 
και ωριμάνσεων και θα απαιτεί την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζομένων από την εργοδοσία. Διεκδικούμε 
επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους συναδέλφους, μαζί 
με την απαίτηση να καταργηθούν τα προγράμματα σύγχρονης 
δουλείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (κοινωφελής εργασία, 
voucher κτλ). Απαιτούμε διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας 
σε όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής 
(μισθός ή ΔΠΥ). Απαιτούμε πρόσβαση των ανέργων στην υγεία, 
τις συγκοινωνίες, και σε όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες. Ζητάμε 
ο χρόνος ανεργίας να μετρά στα συντάξιμα έτη. Θα μας βρούν 
απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περεταίρω ελαστικοποίη-
σης των εργασιακών σχέσεων και κατάργησης του δικαιώματος 
στην απεργία που ετοιμάζουν με τον νέο αντι-εργατικό νόμο. 
Αντίστοιχα για του συναδέλφους ΔΥ στηρίζουμε το πλαίσιο διεκ-
δικήσεων της ΕΜΔΥΔΑΣ για κατάργηση όλου του μηνημονιακού 
πλαισίου (αξιολόγηση, πειθαρχικό, απολύσεις, νέο μισθολόγιο). 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
Οι συνάδελφοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα έχουν δεχτεί 
πολλαπλά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα τον 
νέο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου που υποχρεώνει σε ακόμα 
πιο υπέρογκες εισφορές. Ο βιοπορισμός μέσω έκδοσης ενεργει-
ακών πιστοποιητικών έδειξε πολύ γρήγορα ότι δεν αποτελεί 
λύση. Η υποχώρηση της οικοδομής μαζί με τις αλλαγές σε α-
σφαλιστικό και φορολογικό και σε συνδυασμό με τη κατάργηση 
των ελαχίστων αμοιβών και του πλαφόν στην έκπτωση για τις 
αμοιβές μελετών, ώθησαν χιλιάδες συναδέλφους στη φτώχια, 
στην ανεργία, στην υποαπασχόληση, στην έξοδο από το επάγ-
γελμα ή τη μετανάστευση. Απαιτούμε, τη κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου, την άμεση επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών 
και του πλαφόν έκπτωσης στις μελέτες. Απαιτούμε την κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύματος και της φορολόγησης με 26% 
από το πρώτο Ευρώ. Ζητάμε να καταργηθεί το πρόσθετο χαρά-
τσι για τη διατήρηση μελετητικού ή κατασκευαστικού πτυχίου 
από το ΤΕΕ. Απαιτούμε επαναφορά του κώδικα αμοιβών και 
μέτρα που θα βάλουν φρένο στο γιγαντισμό των μεγάλων τε-
χνικών και μελετητικών εταιρειών ενισχύοντας αφενός τις δημό-
σιες υπηρεσίες που πρέπει να στελεχωθούν αλλά και τους αυτο-
απασχολούμενους του κλάδου. Απαιτούμε μέτρα προστασίας 
των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων απέναντι στις απαιτή-
σεις των μεγάλων κατασκευαστικών και μελετητικών εταιριών 
για κακοπληρωμένη υπερεργασία. Απαιτούμε μέτρα τόνωσης 
του κατασκευαστικού κλάδου στη κατεύθυνση ενός εναλλακτι-
κού μοντέλου ανάπτυξης με εκτεταμένα προγράμματα εργατι-
κής κατοικίας και σύγχρονες κοινωνικές υποδομές, με επίκεντρο 
την ελληνική ύπαιθρο και τις επαρχιακές πόλεις και την τόνωση 
της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης με 
δημόσια δαπάνη. 

 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
Οι εργαζόμενοι στα τεχνικά επαγγέλματα δεν θα επιτρέψουμε το 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου χάριν μιας πρόσκαιρης 
«ανάπτυξης» έτσι ώστε να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινω-
νικού συνόλου και στο διηνεκές ιδιωτικά συμφέροντα. Θέλουμε 
δημόσιες επιχειρήσεις στην ενέργεια, στα δίκτυα, στις μεταφο-
ρές. Θέλουμε ποιοτικές υπηρεσίες δωρεάν για το λαό που θα 
σέβονται το περιβάλλον. Λέμε όχι στην απελευθέρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Ανάπτυ-
ξη των ΑΠΕ δια μέσου της δημόσιας ΔΕΗ και όχι των κερδοσκό-
πων. Λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, των λιμα-
νιών και των αεροδρομίων. Απαιτούμε εδώ και τώρα το σταμά-
τημα των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων και 
την κατάργηση των ληστρικών διοδίων. Απαιτούμε την άμεση 
κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων δη-
μόσιων επιχειρήσεων. Ζητάμε να ακυρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις 
που έχουν ήδη γίνει. Παλεύουμε ενάντια στην «απελευθέρωση 
των αγορών» και την εμπορευματοποίηση των βασικών κοινω-
νικών αγαθών. Απαιτούμε την επαναφορά του Δημόσιου Ελέγ-
χου σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, ενάντια στις fast track διαδι-
κασίες εξυπηρέτησης συμφερόντων. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 
Η παρέμβαση μας στο ΤΕΕ στοχεύει αποφασιστικά στην ακύρω-
ση κάθε απόπειρας χειροτέρευσης των συνθηκών εργασίας των 
εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών με τη συναίνεση του ΤΕΕ, 
ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες του κοινωνικού πολέμου. 
Παλεύουμε να περιορίσουμε τις πλατιές διακομματικές και απο-
λίτικες συναινέσεις που σήμερα απολαμβάνουν οι κυρίαρχες 
παρατάξεις στην Αντιπροσωπεία και στην ΔΕ του ΤΕΕ. Η παρέμ-
βασή μας διαχωρίζεται από συντεχνιακές λογικές, με λογικές 
«διόρθωσης από τα αριστερά» ή λογικές του «λιγότερο κακού» 
και έχει σαφές αντισυνδιαχειριστικό στίγμα και πρακτικές. Εμείς 
χωρίς καμία αυταπάτη για τον χαρακτήρα του ΤΕΕ και στον 
αντιδραστικό θεσμό στον οποίο μεταλλάσσεται, θέλουμε να 
αποκαλύψουμε τα στοιχεία της αντεργατικής της δράσης και να 
παλέψουμε με κάθε τρόπο να ανατρέπονται, να καθυστερούν, 
να ακυρώνονται αποφάσεις της που κινούνται ενάντια στα συμ-
φέροντα των εργαζόμενων μηχανικών. Επιδιώκουμε η παρουσία 
μας στα όργανα του ΤΕΕ να αποτελεί τη φωνή των αγωνιζόμε-
νων εργαζόμενων μηχανικών που παλεύουν μέσα από τα σωμα-
τεία τους, να παρέχει στήριξη στα κινήματα πόλης – περιβάλλο-
ντος αλλά και σε κάθε αγώνα που ξεσπά. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  

Όλοι οι υποψήφιοι με την Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων – Ηλε-

κτρολόγων  ΑΚΜΗ, στην πολυετή συμμετοχή της παράταξης στους 

συλλόγους και στο Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε δείξει ότι διαθέτουμε 
όραμα, ήθος, γνώση και εργαζόμαστε σκληρά για την επίτευξη των 

στόχων. Ο στόχος μας ήταν και παραμένει, η μέγιστη δυνατή προσφο-

ρά στους συναδέλφους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην πα-

ρούσα, δύσκολη οικονομική  κατάσταση που έχει περιέλθει όλη η κοι-

νωνία και ειδικότερα ο κλάδος των μηχανικών, το ΤΕΕ οφείλει να ανα-

λάβει ηγετικό ρόλο για μία αναπτυξιακή πορεία. Τα προβλήματα είναι 

πολλά και οι μηχανικοί είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν μέσω 

της επιστημονικής τους γνώσης και της επαγγελματικής τους ενασχό-

λησης. Το ΤΕΕ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και πρέπει 

να λειτουργήσει επαγγελματικά, πέρα από κάθε είδους δεσμεύσεις με 

μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και των μηχανικών. 

Οραματιζόμαστε ένα Τεχνικό Επιμελητήριο που θα λειτουργεί στην 

αιχμή της τεχνολογίας, με σαφείς και ξεκάθαρες διαδικασίες. Οραματι-

ζόμαστε ένα ΤΕΕ όπου όλοι οι μηχανικοί θα προσφέρουν τις πολύτιμες 

γνώσεις τους και θα μπορούν να συμμετέχουν στις λήψεις των αποφά-

σεων.  

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας  θα πρέπει : 

 να αποκατασταθεί το κύρος του κλάδου των μηχανικών, 

μέσω της ανάδειξης του έργου τους, μέσω της αποκατάστασης του 

εργασιακού τοπίου, μέσω των καίριων παρεμβάσεων με την υπόδειξη 

της βέλτιστης λύσης στα κακώς κείμενα, μέσω των σαφών, ξεκάθαρων 

και αξιοκρατικών διαδικασιών 

 να ισχυροποιηθεί η τεχνική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες 

μέσω της σύνδεσης της με τις σύγχρονες απαιτήσεις και την αγορά 

εργασίας 

 να εκσυγχρονισθεί και να κωδικοποιηθεί η ισχύουσα τεχνική 

νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας και 

των τοπικών συνθηκών, στοχεύοντας στη δημιουργία  σαφούς και 

ασφαλούς περιβάλλοντος, φιλόξενο στην ανάπτυξη και την επιχειρημα-

τικότητα 

να υπάρξει πλήρη εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών, 

στην λειτουργία του ΤΕΕ αλλά και τη λειτουργία όλων των κρατικών 

μηχανισμών 

Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό 

στους ανθρώπους και το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, σε συνδυ-

ασμό με την βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των 

διαθέσιμων πόρων. 

Γι’ αυτό στην ΑΚΜΗ εργαζόμαστε, με σεβασμό στους συναδέλφους και 

την κοινωνία, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας, του ΤΕΕ και 

του κλάδου των μηχανικών. Αγωνιζόμαστε για ένα ΤΕΕ οδηγό και όχι 

παρατηρητή των εξελίξεων. 

Ένα τέτοιο ΤΕΕ επιθυμούμε και πιστεύουμε ότι επιθυμεί η πλειοψηφία 

των Μηχανικών. Για την επίτευξη ενός τέτοιου ΤΕΕ ζητούμε την στήρι-

ξη και την ψήφο σας. 

Υποψήφιοι Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1 .  ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.Μ. 

2.  ΜΠΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μ.Μ. 

3. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.Μ. 

4. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ. 

5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

8 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

9 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

10 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

11 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

13 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

16 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

17 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

18 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

19 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

20 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

1. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ.Μ. 

2. ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η.Μ. 

 

Υποψήφιοι Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων Μηχ. 

  

1 ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

2 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

3 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

4 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ Μ.Μ. 

       5    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                Μ.Μ. 

 

Υποψήφιοι Περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.Μ. 

2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ.Μ. 

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. 

4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ 

5 ΒΑΡΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.Μ. 

6 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Μ.Μ. 

8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ.Μ. 

10 ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ.Μ. 

11 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

13 ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Μ. 

14 ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η.Μ. 

15 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. 

16 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ. 

17  ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ                  Μ.Μ 

18 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Η.Μ. 

19 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Μ. 

20 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.Μ. 

21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ. 

22 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Μ.Μ. 

23 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 

24 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ. 

25 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

26 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

27 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

1.   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Η.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  M.Μ.  
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Website:http://www.arages.gr/ 

facebook: https://www.facebook.com/arages.tee  

twitter:https://twitter.com/arages_tee 

email: arages.tee@gmail.com 

 

Η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ) συ-
γκροτήθηκε ως μετωπική παράταξη από την Αριστερή Αγωνιστι-
κή Παρέμβαση Εργαζόμενων Μηχανικών, την Αριστερή Στροφή, 
τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών, την Τομή – ΑΔΜ και από 
ανένταχτους και ανένταχτες συναδέλφους.  Οι δεσμοί μας ξεκι-
νούν από τους αγώνες του κλάδου εδώ και δεκαετίες, τις κοινές 
παρεμβάσεις στην Αντιπροσωπεία και την Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ , την  στήριξη εγχειρημάτων και αγώνων μέσα και έξω 
από το ΤΕΕ, όπως η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, το Σωματείο 
Μισθωτών Τεχνικών, η ΕΜΔΥΔΑΣ κ.α.. Φιλοδοξούμε να αποτελέ-
σει μια ανανεωμένη, ηχηρή αριστερή, αυτόνομη, ριζοσπαστική, 
αγωνιστική φωνή μέσα στο ΤΕΕ. Τη δική σου φωνή που αντι-
λαμβάνεται ότι τα επόμενα χρόνια χρειάζεται να υπάρχει 
μια ισχυρή αντιπολίτευση προς το “σύστημα” ΤΕΕ και τους 
διαχειριστές του, που θέλει να στείλει μήνυμα αντίστασης 
απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλουν εργοδοσία και 
κυβέρνηση, να εναντιωθεί στο νέο ασφαλιστικό τερατούργημα, 
στην υπερφορολόγηση, στη διάλυση των επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων, να απαιτήσει να τελειώνουμε με το δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, τα voucher, τις ωρομισθίες και τη μαύρη εργασία 
στον κλάδο και να υπάρξουν κανονικές προσλήψεις. Τη δική σου 
φωνή ανυπακοής που θέλει να επαναλάβει το ΟΧΙ στα μνη-
μόνια και την καταπίεση, την καταστροφή του επαγγέλματος 
και του μέλλοντός μας.  

Φιλοδοξούμε να εκφράσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των 
μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους. Τους μισθωτούς 
του δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, τους άνεργους, 
τους μηχανικούς της εκπαίδευσης, τους αυτοαπασχολούμενους, 
τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς μηχανικούς, καθώς και 
τους νέους μηχανικούς άμεσα θύματα της ανεργίας και των νέων 
εργασιακών σχέσεων. Με την προσοχή μας στραμμένη στα 
πιο πληττόμενα τμήματα τού κλάδου, σε όσους ασκούν το 
επάγγελμα με αξιοπρέπεια και κοινωνική συνείδηση. 

Είμαστε απέναντι με πρακτικές και λογικές συντεχνίας, γραφειο-
κρατικού συνδικαλισμού, κοινωνικού εταιρισμού και συνδιαχείρι-
σης του συστήματος ΤΕΕ. Αποκαλύπτουμε, καταγγέλλουμε και 
αντιπολιτευόμαστε την κυρίαρχη πολιτική, τις παραλλαγές και 
τους εκπροσώπους της. 

Πάνω από όλα η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση συ-

γκροτήθηκε τολμώντας να πάει κόντρα στο ρεύμα για να 
δώσει το στίγμα της αγωνιστικής ενότητας των συμφερό-
ντων των «από κάτω». Σε μία περίοδο που στην αριστερά και 
στο κίνημα επικρατούν τάσεις παράλυσης, αποστοίχισης και σε-
κταρισμού. Για μια ενότητα με σαφές περιεχόμενο και σε απόλυ-
το διαχωρισμό από τις παρατάξεις που υποστηρίζουν τα μνημόνι-
α ή εκπροσώπησαν συμφέροντα “διάσωσης” από το μνημόνιο 
διαφόρων ελίτ κατηγοριών μηχανικών, συμπεριλαμβανομένης 
και της σημερινής κυβερνητικής παράταξης στο ΤΕΕ. Και σε μία 
εκλογική διαδικασία που οι υπόλοιπες παρατάξεις κατέρχονται 
στις εκλογές πολυδιασπασμένες προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
διάφορα πελατειακά και μικροπολιτικά συμφέροντα.  

 

6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ! 

Τα τελευταία έξι χρόνια ζούμε μια σαρωτική επίθεση στα συμφέ-
ροντά μας από πλευράς κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΔΝΤ. Το κεφάλαιο αξιοποιεί την οικονομική κρίση για την κατάρ-
γηση όλων των εργατικών και κοινωνικών κατακτήσεων αιώνων. 
Η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται,  εκχωρώντας  «γη και ύδωρ» 
σε ξένους και ντόπιους πιστωτές. Όλα για τους τραπεζίτες, όλα 
για τους μεγαλοεργοδότες, όλα για το ευρώ και την τέρψη των 
αγορών. 

Έχοντας τσακίσει τις προσδοκίες που οι αγώνες δημιούργησαν σε 

μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και αφού τσαλαπά-
τησε το μεγαλειώδες και ιστορικό ΟΧΙ του δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιουλίου του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει βαλ-
θεί να ολοκληρώσει όσα δεν μπόρεσαν ή δεν πρόφτασαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Μια διαρκής αντιδημοκρατική πορεία 
που θωρακίζεται με τη συκοφάντηση των αγώνων, την υπόθαλ-
ψη του κοινωνικού αυτοματισμού και την καταστολή των αντι-
στεκόμενων τμημάτων της κοινωνίας και συνδυάζεται στην πα-

ρούσα φάση με το προσφυγικό δράμα και την επαίσχυντη συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας, υπενθυμίζοντάς μας πως το μνημόνιο απο-
τελεί συνολικό κοινωνικό καθεστώς.  

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στο φόντο ενός νέου 4ου 

μνημονίου που ετοιμάζεται, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι οι θυσίες του τρίτου μνημονίου θα μας 
βγάλουν από την κρίση είναι για γέλια και για κλάματα. 
Ένας ακόμη χρόνος διατήρησης και εμβάθυνσης των μνημονι-
κών μέτρων, είναι ξεκάθαρο πώς θα συμβάλλει στην υπερδιό-
γκωση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, στην παραπέρα 
μείωση των μισθών, στην καταστροφή της εργασίας και του 
μέλλοντός μας. Μια πραγματικότητα που τελικά αποδεικνύει  
πως απαιτείται άμεση σύγκρουση με αυτές τις επικίνδυνες 
και καταστροφικές πολιτικές και επαναφορά στο προσκή-
νιο του αιτήματος της Ανατροπής.  

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 Στις εκλογές της 20 Νοέμβρη σε καλούμε να στείλεις μή-
νυμα οργής τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και 
στα κόμματα της μνημονιακής «αντιπολίτευσης» και τα 
στηρίγματά τους στο ΤΕΕ.  Ζητάμε τη δική σου στήριξη και 
συμμετοχή, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να ξεδιπλωθούν 
νικηφόροι αγώνες που θα καταφέρουν να διαρρήξουν τη συνθή-
κη που οδηγεί τον κόσμο στον φόβο, την ανασφάλεια, τον επιβι-
ωτισμό και τη φυγή προς τη μετανάστευση. Να δώσουν εκ 
νέου αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι αξίζει να αγω-
νιστεί για να μπορέσουν τα πράγματα να πάνε αλλιώς, να 
ξαναμπούν τα πράγματα σε τροχιά αμφισβήτησης και ανα-
τροπής της μνημονιακής σιδηράς πραγματικότητας. Σε 
αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε την αγωνιστική συμπόρευση των 
μηχανικών με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην οικο-
δόμηση ενός μαζικού κινήματος που θα απαιτήσει να παρθούν 
πίσω τα μέτρα και να βαθύνει το ρήγμα ενάντια στην συμμετοχή 
της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την ΕΕ. Σε καλούμε με την ψήφο 
σου να στηρίξεις μία φωνή που επιμένει να μιλά για: 

 την κατάργηση όλων των μνημονίων 

 την απαλλαγή από το βραχνά του χρέους μέσα από τη διαγρα-

φή του, για να σπάσει ο φαύλος κύκλος του δανεισμού 

 μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες με Συλλογικές Συμ-

βάσεις Εργασίας και δικαιώματα, το μπλοκάρισμα των απολύ-
σεων καθώς και της προετοιμαζόμενης νέας εργασιακής μεταρ-
ρύθμισης 

 δημόσια και δωρεάν υγεία και εκπαίδευση.  

 μπλοκάρισμα των ιδιωτικοποιήσεων. 

 να μην περάσει η φορολογική ληστεία 

 τη συντριβή της φασιστικής απειλής και για το δυνάμωμα της 

αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

 ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό, στην αντιδημοκρατική ε-

κτροπή και την ποινικοποίηση των κοινωνικών αντιστάσεων 

Αυτός ο δρόμος ξέρουμε πως δεν είναι εύκολος, αλλά τον 
προτιμάμε από τον αργό θάνατο του στραγγαλισμού. Ξέ-
ρουμε πως περνάει μέσα από τη ρήξη με την Ευρωζώνη 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σαφές πως διαφο-
ρετικά δεν γίνεται να αναπνεύσουμε. Και πως για να μπορέ-
σει να σταθεί μια τέτοια πολιτική, χρειάζεται και βαθύτερες το-
μές, όπως η εθνικοποίηση των τραπεζών, των οποίων τις ανακε-
φαλαιοποιήσεις έχουμε χρυσοπληρώσει, και των επιχειρήσεων 
στρατηγικής σημασίας και κοινής ωφέλειας, με κοινωνικό και 
εργατικό έλεγχο. 
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Σελίδα 2 

Για το νέο υπερταμείο ιδιωτικοποίησης του δημόσιου 
πλούτου 

 

Το νέο υπερταμείο το οποίο επισήμως ονομάζεται Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Hellenic Company of 
Assets and Participations - H.C.A.P), .ιδρύθηκε με το Ν. 
4389/2016 που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 
18/5/16 από την κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ, με τίτλο 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα το Τέταρτο Μέρος του 
νόμου αφορά στην «Ίδρυση Ελληνικής Εταιρείας Συμμετο-
χών και Περιουσίας ΑΕ και άλλες διατάξεις» και αναπτύσσε-
ται στα άρθρα 184 – 233. Θα έχει διάρκεια ζωής 99 ετών και 
ύψος χαρτοφυλακίου 50δις.  

Το υπερταμείο συστάθηκε ως προαπαιτούμενο των 
«δανειστών» με στόχο την κοινή και ενιαία διαχείριση όλου 
του κρατικού περιουσιολογίου, είτε αφορά δημόσιες επιχει-
ρήσεις, είτε αφορά ακίνητα και μετοχές. Επισήμως, η εταιρεί-
α διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προ-
κειμένου να συνεισφέρει πόρους  για την υλοποίηση της 
επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίη-
ση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυ-

ξης της ελληνικής οικονομίας  και να συμβάλει στην απομεί-
ωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015 (A΄ 94). 

Αποτελεί αντίγραφο της αμαρτωλής γερμανικής εταιρίας 
Treuhand που είχε ιδρυθεί το καλοκαίρι του 1990, για την 
διαχείριση και ιδιωτικοποίηση της περιουσίας της πρώην ανα-
τολικής Γερμανίας. Κι αν η συγκυρία της πτώσης του τείχους 
επέβαλε το έργο του πρωτότυπου Treuhand να συνοδεύεται 
από τεράστιες επενδύσεις της Δυτικής Γερμανίας σε υποδο-
μές και μεγάλης κλίμακας κοινωνικές μεταφορές στον πλη-
θυσμό της Ανατολικής Γερμανίας, στην ελληνική περίπτωση 
δεν προβλέπεται τίποτα τέτοιο. 

Σύμφωνα με το κείμενο της νομοθεσίας, τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του νέου υπερταμείου είναι: 

 Δεν ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέ-

α, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, αλλά λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα όμως με τους κα-
νόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 

 Με τη σύσταση/απόκτηση νομικής προσωπικότητας της 

Εταιρείας του υπερταμείου τα παρακάτω νομικά πρόσωπα 
θεωρούνται άμεσες θυγατρικές αυτής και ενσωματώνο-
νται κατά πλήρη κατοχή, νομή και κυριότητα σ’ αυτή:  

α.  Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

β.   Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας δημο-
σίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

γ.   Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) 

δ.   Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ), η 
οποία συστήνεται τώρα 

 

Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα η απορρόφηση της Εταιρεί-
ας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) από το Υπερταμείο (ΕΕΣΠ) 
οδηγεί μεταξύ άλλων στην μεταβίβαση σε αυτό  597 νησιών, 
632 δασών, 538 αρχαιολογικών χώρων κα προς ιδιωτικοποί-
ηση. Εκτός των παραπάνω, χαρακτηριστικά παραδείγματα 
δημόσιων φορέων που πωλούνται μέσω του υπερταμείου 
αποτελούν ο ΟΑΣΑ (αστικές συγκοινωνίες Αθήνας), οι ΟΣΥ 
(λεωφορεία, τρόλεϊ), οι ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός 
σιδηρόδρομος), ο ΟΣΕ, το ΟΑΚΑ και τα ΕΛΤΑ. Επιπλέον, 
εντάσσονται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων η ΕΥΑΘ, 
το Αττικό Μετρό, οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, η ΕΛΒΟ, η ΔΕΗ/
ΑΔΜΗΕ και η ΕΥΔΑΠ. Άρα λοιπόν, μεταβιβάζονται στο υπερ-
ταμείο αδιαφοροποίητα παραλίες και ακίνητα, δημόσιες επι-
χειρήσεις κα. παρόλο που ειδικά οι πρώτες δεν αποτελούν 
ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. 

 

 

Υπό μια έννοια όλα αυτά υποθηκεύονται ως εγγύηση έναντι 
των «δανειστών» για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην 
Ελλάδα, με δεδομένο ότι το de facto ανώτατο όργανο του 
νέου ταμείου, το Εποπτικό Συμβούλιο, τελεί υπό τον ασφυ-
κτικό έλεγχο της Κομισιόν και του ESM. Το υπερταμείο θα 
λειτουργεί υπό τον πλήρη έλεγχο του Εποπτικού Συμβουλίου 
και όχι του υπουργείου Οικονομικών ή άλλου κυβερνητικού 
φορέα. Το δε Εποπτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 5 μέ-
λη, τα 3 εκ των οποίων επιλέγονται από τον υπουργό Οικο-
νομικών αλλά «κατόπιν σύμφωνης γνώμης Κομισιόν και 
ESM» και τα άλλα 2, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρός του, 
επιλέγονται από την Κομισιόν και τον ESM κατόπιν σύμφω-
νης γνώμης του υπουργού Οικονομικών. Ο πλήρης έλεγχος 
των δανειστών στη λειτουργία του ταμείου εξασφαλίζεται 
από την πρόβλεψη πως όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 
«κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων μελών». 

Μέσω του νέου υπερταμείου συντελούνται σημαντικές αλλα-
γές προς το χειρότερο, ακόμα και σε σχέση με το σημερινό 
«μνημονιακό κεκτημένο» στη διαχείριση του χώρου, καθώς 
δημιουργούνται νέες δομές λήψης αποφάσεων και αδειοδό-
τησης: 

 

 Οι νέες δομές λήψης αποφάσεων υποστηρίζονται άμεσα ή 

έμμεσα από ξένους ειδικούς που, με μία νεοαποικιακή 
λογική, μεταφέρουν στην Ελλάδα «συνταγές» που έχουν 
εφαρμοστεί στις αναπτυσσόμενες ή στις πρώην σοσιαλι-
στικές χώρες. 

 Εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση ρυθμίσεις για τον προσδι-

ορισμό της «αναπτυξιακής ταυτότητας» της υπό ιδιωτικο-
ποίηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου 

 

Τέλος, οι συνολικότερες εξελίξεις που επιφέρουν τα παλιά 
και νέα μνημόνια, το fast track, το ΤΑΙΠΕΔ και το νέο υπερ-
ταμείο, μεταλλάσσουν το μοντέλο αστικής ανάπτυξης στον 
ελληνικό χώρο. 

 

 Σε αντίθεση με τις μικρής και μεσαίας κλίμακας ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρείες που κυριαρχούσαν στην αγορά 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι οικονομικές προ-
διαγραφές της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρονται σε επενδυτικούς ομί-
λους διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι στο εξής γίνονται οι 

κύριοι παίκτες στις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης με την 
υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων. 

 

 Γίνεται μία σταδιακή μετατόπιση από τις λεγόμενες παρα-

γωγικές επενδύσεις που παράγουν κέρδη, σε μία άλλη 
κατηγορία επενδύσεων οι οποίες στοχεύουν στην από-
σπαση προσόδων και ενοικίων. Ενοίκια όχι μόνο από τη 
γη και τα ακίνητα αλλά και μονοπωλιακές προσόδους οι 
οποίες προέρχονται από μία σειρά άλλες παρεμβάσεις 
όπως είναι παραδείγματος χάριν η ιδιωτικοποίηση κοινω-
φελών οργανισμών. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ-

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ 
 

Ο λόγος συνάδελφε που σε καλούμε να κατέβεις να ψηφίσεις 
την Κυριακή (έχοντας ως δεδομένο κι ότι δεν θα χρειαστεί 
να πληρώσεις τίποτα, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές στο 
ΤΕΕ ή στο ΤΣΜΕΔΕ), δεν είναι ότι αποτελεί «υποχρέωση και 
πειθαρχικό παράπτωμα η αδικαιολόγητη αποχή σου», σύμ-
φωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Είναι ότι το «Σύστημα 
ΤΕΕ» και οι μηχανισμοί του όπως έχουν διαμορφωθεί εδώ και 
πολλά χρόνια, με κορύφωση τις προηγούμενες περιόδους 
του πασοκογενούς και πακτωμένου πια στην υπουργική κα-
ρέκλα κ. Σπίρτζη, καθώς και του κλασσικού νεοφιλελεύθε-
ρου διαδόχου του κ. Στασινού, έχει καταντήσει ένα από-
στημα που μόνο εσύ με τη συμμετοχή σου μπορείς να 
το σπάσεις.  

Ένα «Σύστημα ΤΕΕ» που αντί να παίζει τον επιστημονικό του 
ρόλο προς όφελος της κοινωνίας και παράλληλα να προστα-
τεύει τα μέλη του, όχι μόνο διατηρεί και ενισχύει τον χαρα-
κτήρα του ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός προβολής 
στελεχών και διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων, 
αλλά επιπλέον έχει μεταλλαχτεί στα μνημονιακά χρόνια σε 

«Τεχνικό Σύμβουλο της Τρόικας».  

Καταρχάς, γιατί το ΤΕΕ έχει ξεπέσει σε έναν τροχονόμο στις 
διαδικασίες υλοποίησης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την διά-
λυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανι-
κών, προετοιμάζοντας ένα τοπίο χωρίς ουσιαστικούς ελέγ-
χους και κανόνες για την προστασία του δημοσίου συμφέρο-
ντος. Φάνηκαν πρόθυμοι για τις ξένες προς τα ελληνικά συμ-
φέροντα αλλαγές που θέλει να επιβάλλει η Παγκόσμια Τρά-
πεζα Επενδύσεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε πολύ λίγα 
χρόνια όχι μόνο δεν θα έχει κανένα νόημα να έχει κανείς 
τον τίτλο του Τοπογράφου Μηχανικού, αλλά επιπλέον με 
την περαιτέρω υποβάθμιση που θα υποστούν τα ελληνικά 
Πολυτεχνεία θα είναι ορατή η προοπτική μέχρι και να κα-
ταργηθούν οι σχολές των Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών. 

Επιπροσθέτως, γιατί είναι σταθερά συμπράττων παράγοντας 
στις ασφαλιστικές «μεταρρυθμίσεις» των μνημονιακών 
πολιτικών. Μην ξεχνάτε πόσο εύκολα σταμάτησαν τις κινητο-
ποιήσεις στις οποίες σύρθηκαν από την πίεση του κόσμου 
πέρσι την Άνοιξη για το ασφαλιστικό. Και τώρα που οι κυ-
βερνώντες συζητάνε τα νέα προαπαιτούμενα κι ενώ το 4ο 
μνημόνιο (ή όπως το βαφτίσουν) βρίσκεται επί θύραις, κου-
βέντα! Απόλυτη σιωπή απ’ τους διοικούντες του ΤΕΕ, όταν σε 
ένα χρόνο η χώρα θα είναι επισήμως και με το νόμο ένα 
εργασιακό Ελ Ντοράντο, μια ΕΟΖ φτηνής και ελαστικής 
εργασίας. Μπροστά σε αυτό που μας περιμένει, θα μοιάζουν 
αστείες οι τρομακτικές επιπτώσεις που έφερε ήδη η κατάρ-
γηση των ελάχιστων αμοιβών, με καμιά ουσιαστική αντί-
δραση από το ΤΕΕ. 

Πέρα από παχιά λόγια και κροκοδείλια δάκρυα, είδατε καμιά 
παρέμβαση από το «Σύστημα ΤΕΕ» για τα voucher, τις ω-
ρομισθίες, τα μπλοκάκια, τη μαύρη εργασία στον κλάδο 
και κυρίως, για τη φυγή στο εξωτερικό τεράστιου ποσο-
στού νέων συναδέλφων, όχι από επιλογή, αλλά εκβιαστικά, 
ως μόνη διέξοδο επιβίωσης; Αντιθέτως, δρουν ως 
«παράγκα»: «το μαγαζί να διαχειριζόμαστε, οι δημόσιες σχέ-
σεις να δουλεύουν, οι δουλειές μας να γίνονται και οι νέοι ας 
παν να ξενιτευτούν»! Κι οι υπόλοιποι να κόψουν το λαιμό 
τους με ό,τι ψίχουλα τους απομένουν από την προκλητική 
υπερφορολόγηση και τις απαράδεκτα υψηλές ασφαλι-
στικές εισφορές, και πάντα μέσα σε άθλιες συνθήκες 
άσκησης του επαγγέλματος. Αλλά «υπομονή και θα ‘ρθει η 

ανάπτυξη»!  Δε μας λένε όμως τι σόι ανάπτυξη θα είναι αυ-
τή. Κι ας είναι απλό το ερώτημα: όπως και οι άλλοι κλάδοι 
των μηχανικών, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
δεν είναι εργαλείο για την ανάπτυξη; Η εξασφαλισμένη 
και σωστά αμειβόμενη απασχόλησή του, δεν προηγείται χρο-
νικά; Δεν είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη; Μήπως τελικά 
αυτή η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζονται αφορά τα νούμερα 
των στατιστικών και τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και όχι 
τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους γενικότερα; 

«Ειδικά εσείς οι Τοπογράφοι, μη μιλάτε! Έχετε το Κτηματο-
λόγιο και ψιλοσώνετε την παρτίδα». Εκεί μας κατάντησαν, 
ένα απαραίτητο εργαλείο σχεδιασμού πολιτικών γης 
(είτε χρησιμοποιηθεί υπέρ των ελίτ, είτε υπέρ των λαϊκών 
στρωμάτων και του περιβάλλοντος εφόσον οι αγώνες μας το 
επιβάλλουν), ένα έργο που από τη δεκαετία του 90 που ξεκί-
νησε, μέχρι πέρσι ως άλλο «γιοφύρι της Άρτας» είχε ολοκλη-
ρωθεί μόνο στο 25%, με άπλετο επί δυο δεκαετίες 
«γλεντοκόπι» από διάφορες «βαρονείες», τώρα επιχειρούν 
να το «ξεπετάξουν» επιδιώκοντας να ολοκληρωθεί το υπό-
λοιπο 85% μέχρι το 2020 με διαδικασίες εξπρές και εκπτώ-
σεις μαμούθ, έτσι ώστε από τη μία η ποιότητα του έργου και 
από την άλλη οι αμοιβές και οι συνθήκες δουλειάς των συνα-
δέλφων που έχουν την τύχη (;) να εργάζονται σε αυτό, να 

αποτελούν τους πρώτους παράγοντες που δέχονται την αφό-
ρητη πίεση. 

Ε λοιπόν, γυρίζοντας την πλάτη σε όλα αυτά και απέχο-
ντας, είναι σα να τους επιβραβεύουμε. Είναι σα να επι-
κροτούμε τον εκφυλισμό του ΤΕΕ σε κάτι που για τις περισ-
σότερες παρατάξεις καταγράφεται ως το οραματικό τους 
στοιχείο. Αυτοί έτσι κι αλλιώς θα πάνε να ψηφίσουν, να συ-
ντηρήσουν τους μηχανισμούς τους. Και η αποχή μας θα τους 
αυξήσει τα ποσοστά, να κάνουν το «έργο» τους αποτελεσμα-
τικότερα. 

Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε τις φωνές που μέχρι σήμε-
ρα αντιστάθηκαν σε όλα αυτά. Τέτοιες φωνές αποτελούν 
όσοι ενώθηκαν στα μετωπικά ψηφοδέλτια της ΑΡΑΓΕΣ 
(ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση) για το Νομό 
Αττικής, τα Περιφερειακά Τμήματα, τις περισσότερες Επιστη-
μονικές Επιτροπές και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Όμως δεν φτάνει αυτό. Η αμφισβήτηση του δόγματος της 
«μη ύπαρξης εναλλακτικής» το οποίο ανιστόρητα κραδαί-
νουν ως «νόμο» της φύσης, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα 
με λογικές ανάθεσης δια της - έστω και σωστής - ψήφου. 
Αποτέλεσμα μπορεί να φέρει μόνο η ενεργή συμμετοχή 
σου σε ένα ριζοσπαστικό ρεύμα που διεκδικεί την κατοχύρω-
ση του κοινωνικού μας ρόλου, την υπεράσπιση της κοινωνι-
κά ωφέλιμης χρήσης των προϊόντων της εργασίας μας, τον 
έλεγχο στο αντικείμενο και τις συνθήκες της δουλειάς μας, 
την αξιοπρέπειά μας. Μόνο μέσα από αυτήν τη συμμετοχή θα 
διαμορφώνονται τα ειδικότερα κλαδικά μας αιτήματα, όχι 
ασύνδετα με τις γενικότερες προϋποθέσεις υλοποίησης τους 
και όχι επειδή είναι πρόσφορο το έδαφος μιας προεκλογικής 
περιόδου για λίστες κλαδικών αιτημάτων. 

 

Οι υποψήφιοι για την Επιστημονική Επιτροπή των Αγρο-
νόμων & Τοπογράφων Μηχανικών: 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΤΟΜΗ Α.Δ.Μ. 

1. ΑΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 

2. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
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Στις εκλογές του ΤΕΕ, στις 20 Νοεμβρίου 2016 στηρίζουμε τον 
Αριστερό Χώρο Μεταλλειολόγων ΜΕΤαλλουργών (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.), 
τη μοναδική δύναμη στο ΠΣΔΜΜΜΜ και την Επιστημονική Επι-
τροπή του ΤΕΕ που με αταλάντευτη στάση και ανεξάρτητη από 
τις κυβερνητικές σκοπιμότητες στόχευση, δηλώνει την αντίθεση 
του στη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε επίδοξου συνεχιστή τους, που λέει «Έξω 
ΕΕ-ΔΝΤ από τη χώρα», που απαιτεί να μην πληρώσει ο λαός το 
χρέος και την κρίση, προβάλλοντας ένα πρόγραμμα ρήξης και 
ανατροπής.  
Πρόγραμμα που στοχεύει στη κατάργηση των μνημονίων, των 
δανειακών συμβάσεων και όλων των βάρβαρων μέτρων σε βά-
ρος των εργαζομένων, που απαιτεί τη διαγραφή του χρέους, τη 
ρήξη με την πολιτική και τις δομές της ΕΕ και της ΟΝΕ, που πα-
λεύει να μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών και 
η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και απαιτεί δημόσια και δω-
ρεάν παιδεία, υγεία, ενημέρωση, συγκοινωνίες. 
Πρόγραμμα για δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και έργα με όφελος 
για την κοινωνία, που παλεύει να μην περάσουν τα ΣΔΙΤ, οι χα-
ριστικές συμβάσεις παραχώρησης σε τράπεζες και επενδυτές και 
δεν φοβάται να πει καθαρά ότι ένας τέτοιος δρόμος περνά από 
την εθνικοποίηση με κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και κοινής ωφέλειας και το 
να περιέλθουν οι παραγωγικές μονάδες που καταστρέφονται και 
εγκαταλείπονται από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, στον έλεγχο 
των εργαζομένων. 
 
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
Η ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου ήρθε να σημάνει την ακόμα 
μεγαλύτερη απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση χρημα-
τοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, να προωθήσει την οριστι-
κή εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων με την εκτίναξη των 
εισφορών στο 38% του εισοδήματος, να προετοιμάσει το έδαφος 
για την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης και τη δυνατότητα σύ-
στασης επαγγελματικών ταμείων ως ΝΠΙΔ και  να συντονίσει 
περισσότερο τους εισπρακτικούς μηχανισμούς εφορίας και ΚΕΑΟ.  
Σήμερα που το 68% των μηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις 
ασφαλιστικές του εισφορές, παραμένει ανασφάλιστο, χωρίς υγει-
ονομική περίθαλψη, σωρεύοντας υπέρογκες οφειλές, οι συνά-
δελφοι καλούνται να πληρώσουν τις αναδρομικές εισφορές 
ύψους χιλιάδων ευρώ οι οποίες μαζί με τα οποιαδήποτε χρέη 
προς το ΤΣΜΕΔΕ θα μεταφερθούν από 1-1-2017 στην εφορία.   
Η ληστεία των αποθεματικών των ταμείων διαμέσου της ανακε-
φαλαιοποίησης της τράπεζας Αττικής παραμένει, παρά το γεγο-
νός ότι ήδη στην μαύρη τρύπα της τράπεζας Αττικής έχουν χαθεί 
περισσότερα από 600 εκατ. Ευρώ. Αντί να γίνεται συζήτηση για 
την ανάκτηση των απωλειών των ταμείων από το PSI και από 
την τράπεζα Αττικής, γίνεται ένα επιπλέον βήμα με κατεύθυνση 
μια νέα «περιπέτεια» για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα με αντί-
στοιχη κατάληξη. Πρόκειται για την απόπειρα μεταφοράς στο 
νεοσύστατο ΤΜΕΔΕ των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφά-
παξ προκειμένου να μπορούν οι εργολάβοι και μελετητές να κερ-
δοσκοπούν αντλώντας φθηνή εγγυοδοσία εις βάρος των συντά-
ξεων που θα ανήκουν πλέον σε ένα ΝΠΙΔ χωρίς καμία δηλαδή 
εγγύηση του δημοσίου προς αυτές. 
Απαιτούμε κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, δρα-
στική μείωση των εισφορών, αναγνώριση των ανέργων, μη χρέ-
ωση με εισφορές όσων δεν έχουν εισόδημα από το επάγγελμα. 
Άμεση κατάργηση των τοκογλυφικών «καπέλων» σε χρωστούμε-
νες οφειλές. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Λέμε όχι στην χρήση των 
αποθεματικών των ταμείων για την αποπληρωμή του χρέους. 
Αμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής. 
Άμεση κάλυψη των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το 
κράτος (PSI, Τράπεζα Αττικής κα). Καταβολή των οφειλών του 
κράτους και της εργοδοσίας. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν υγεία 
για όλους, περίθαλψη ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. 
Άρση όλων των περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις. 
Απαιτούμε μείωση των χρόνων που απαιτούνται για συνταξιοδό-
τηση. Στηρίζουμε τη δράση της ανοικτής συνέλευσης μηχανικών 
που ανέδειξε τα παραπάνω ζητήματα. 
 
 
 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕ-

ΠΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
Μετά από συνεχόμενα χρόνια λιτότητας η κατάσταση έχει φτάσει 
στο απροχώρητο για τους συναδέλφους στον δημόσιο και ιδιωτι-
κό τομέα. Η ανεργία και η μετανάστευση συνεχίζουν να κυριαρ-
χούν, ενώ ειδικά για τους νέους συνάδελφους οι μισθοί των 500 
και 600 Ευρώ δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθούν μισθοί αναξι-
οπρέπειας. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων έχει δημι-
ουργήσει συνθήκες γαλέρας σε γραφεία και εργοτάξια. Το καθε-
στώς του Δελτίου παροχής υπηρεσιών, στερεί κάθε εργασιακό 
και ασφαλιστικό δικαίωμα. Μπροστά σε αυτό το τοπίο καταστρο-
φής δεν χωράει σιωπή και απραξία. Το αίτημα για αυξήσεις σε 
μισθούς και συντάξεις είναι αναγκαίο να κερδηθεί. Συστρατευό-
μαστε στη προσπάθεια των κλαδικών σωματείων των μηχανικών 
για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Διεκδικούμε επί-
δομα ανεργίας για όλους τους άνεργους συναδέλφους, μαζί με 
την απαίτηση να καταργηθούν τα προγράμματα σύγχρονης δου-
λείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (κοινωφελής εργασία, 
voucher κτλ). Θα μας βρούν απέναντι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια περαιτέρω ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και 
κατάργησης του δικαιώματος στην απεργία που ετοιμάζουν με 
τον νέο αντι-εργατικό νόμο. Αντίστοιχα για του συναδέλφους ΔΥ 
στηρίζουμε το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΕΜΔΥΔΑΣ για κατάργη-
ση όλου του μνημονιακού πλαισίου (αξιολόγηση, πειθαρχικό, 
απολύσεις, νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο). 
 
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥ-

ΤΟΥ 
Οι εργαζόμενοι στα τεχνικά επαγγέλματα δεν θα επιτρέψουμε το 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου χάριν μιας πρόσκαιρης 
«ανάπτυξης» έτσι ώστε να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινωνι-
κού συνόλου και στο διηνεκές ιδιωτικά συμφέροντα. Θέλουμε 
δημόσιες επιχειρήσεις στην ενέργεια, στα δίκτυα, στις μεταφο-
ρές. Θέλουμε ποιοτικές υπηρεσίες δωρεάν για το λαό που θα 
σέβονται το περιβάλλον. Λέμε όχι στην απελευθέρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Λέμε όχι 
στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, των λιμανιών και των αερο-
δρομίων. Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και κάθε 
μορφής ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων επιχειρήσεων. Ζητάμε να 
ακυρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη γίνει. Απαιτούμε 
την επαναφορά του Δημόσιου Ελέγχου σε Δημόσια και Ιδιωτικά 
έργα, ενάντια στις fast track διαδικασίες εξυπηρέτησης συμφερό-
ντων. 

Ο Α.Χ.Μ.ΜΕΤ ΣΤΟ ΤΕΕ 
Ο ΑΧΜΜΕΤ τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει στο εσωτερικό του 
ΤΕΕ διαμέσου της ΕΕΕ των Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών και 
της Αντιπροσωπείας. Ειδικότερα στην Αντιπροσωπεία, επιχειρείται 
κοινή παρέμβαση με όλες τις Αριστερές Αντισυνδιαχειριστικές 
δυνάμεις, στα πλαίσια της επιβεβλημένης από την ίδια την πραγ-
ματικότητα, αντίληψή μας, για διεύρυνση της ενότητας της αρι-
στεράς. 
Στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, το τελευταίο διάστημα 
έχουμε συμβάλει με όποιο τρόπο μπορούσαμε ως συλλογικότητα, 
στα μέτωπα που ανοίχθηκαν για τους εργαζόμενους μηχανικούς. 
Η συμμετοχή του ΑΧΜΜΕΤ στα όργανα του ΤΕΕ έχει σαν στόχο 
την έκφραση των συμφερόντων των εργαζόμενων ΜΜΜ που 
πλήττονται από τις σημερινές συνθήκες και μνημονιακές πολιτι-
κές που υλοποιούνται ενάντια στον κόσμο της εργασίας.  Η προ-
σπάθεια αυτή δεν εξαντλείται μέσα στο ΤΕΕ, ειδικά σήμερα, που 
ο αγώνας του συνόλου του λαού και των εργαζομένων οφείλει 
να αναζητήσει ξανά τις παραδοσιακές μορφές συσπείρωσης και 
πάλης για να προασπίσει τα δικαιώματα που τόσο βάναυσα χτυ-
πιούνται.  
 

Ψηφίζουμε – Στηρίζουμε Α.Χ.Μ.ΜΕΤ. 
Βαϊδάνης Μιχάλης 
Βραδής Στυλιανός 

Δεληβέρης Αλέξανδρος 
Δημαράς Αγγελος 

Εφραιμίδη Ιωάννα (Νανά) 
Λάσκαρης Γρηγόριος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Θάνος) 
Ψυχάρη Ειρήνη  
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Αριστερός Χώρος Μεταλλειολόγων ΜΕΤαλλουργών (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.) 
 

Εκλογική διακήρυξη για τις εκλογές στην ΕΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών στις 20.11.2016 



 

 

Ζητούμε την ψήφο και τη συμμετοχή σου, 

για να διεκδικήσουμε  αποτελεσματικά, αυτά που μας αξίζουν. 
 

με την ΑΜΑΚ πάμε δυνατά! 

με ευθύνη,  με συνέπεια,  χωρίς  εξαρτήσεις! 

 
σελίδα ΑΜΑΚ (facebook) 

Ιστοσελίδα ΑΜΑΚ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 
Καλογεράκη Μαρία: Αποφοίτησα από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  του Ε.Μ.Π. 

το 1998 και εκπόνησα τη διπλωματική μου εργασία στον τομέα της Χαρτογραφίας που πολύ αγαπώ. 

Παράλληλα με τις σπουδές συμμετείχα στις δράσεις των ανεξάρτητων και οικολογικών ομάδων του Πο-

λυτεχνείου. Εργάστηκα στην Αθήνα στον ιδιωτικό τομέα έως το 2001, κυρίως για το εθνικό κτηματολό-

γιο. Το 2002 επιστρέφω στα «πάτρια εδάφη» όπου και ξεκινώ πλέον να εργάζομαι στο δημόσιο τομέα 

(σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας και από το 2011 στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, αλλάζοντας, πλέον, τελείως αντικείμενο, προσπαθώντας να βρω λύση σε γρίφους νόμων πολε-

οδομικών και μη). Από το 2012 εκλέγομαι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και 

αντιπρόσωπος για την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.. Το 2013 εκλέγομαι μέλος της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./

Τ.Α.Κ. με την παράταξη της ΑΜΑΚ. Τι εμπειρία κι αυτή.!!! 

Κατσαράκης Νίκος: Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1992), Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου του Graz (1996). 

Ελεύθερος επαγγελματίας (1998-2000). Υπάλληλος αορίστου χρόνου στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρει-

ας Κρήτης (2000-2001). Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

(2002 - σήμερα). Συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) από το 2003. Διδάσκει από το 2005 στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2014 - σήμε-

ρα). Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. (2010 - σήμερα), της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. (2010 - 

σήμερα) και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (2011 - σήμερα) με την ΑΜΑΚ. 

Μπάκιντας Κώστας: Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος Ε.Μ.Π. (1999). Ελεύθερος ε-

παγγελματίας στο Ηράκλειο Κρήτης, μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε Τοπογραφικές και 

Συγκοινωνιακές Μελέτες. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών και Αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου. Μέλος της Αντιπρο-

σωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. από το 2008, της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. από το 2009 και της Αντιπροσωπείας 

Τ.Ε.Ε. από το 2011 με την ΑΜΑΚ. 

Πετράκης Γιάννης: Αρχιτέκτονας - μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλο-
νίκης, ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Απόφοιτος της δραματικής σχολής του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Έχει διατελέσει μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - Πανελλή-
νιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. με την ΑΜΑΚ και Αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου. Ιδρυτής και σκηνοθέτης της θεατρικής ομά-
δας των Αρχιτεκτόνων από το 2003. 

Στριλυγκάς Βασίλης: Γεννήθηκα το 1972 στη Γερμανία. Σπούδασα Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε διάφορες εταιρείες. Από το 2009 εργάζο-
μαι στο Ηράκλειο ως ελεύθερος επαγγελματίας. 
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https://www.facebook.com/amak.tee/?fref=ts
http://www.amak.gr/


 

 

Σελίδα 2 Σελίδα  13 

Έλα να πάμε Μπροστά! 

Έλα στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ! 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

                                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1 Αγαπητού Λίνα  
2 Αντωνανάκης Χρυσάφης 
3 Βολιώτης Νίκος 
4 Γεωργίου Παναγιώτης  

5 Γεωργίου Χαράλαμπος  
6 Γουλουμής Σπυρίδων  
7 Ζερδές Ιωάννης 
8 Θεοδοσάκης Νίκος 
9 Θεοδόσης Νικόλαος 
10 Καλλονάς Γιάννης 
11 Καλπίας Αριστείδης  
12 Καραγιάννης Νικόλαος 
13 Κατσαμπέρης Γεώργιος     
14 Κλάδης Τάσος  
15 Κοτζαμπασάκης Γιάννης 
16 Κρανίδης Μάνος 
17 Κυπαρισσού Θεοδώρα  
18 Κωνσταντάκης Ιωάννης 
19 Κωστούλας Κώστας 
20 Λάμπρου Διονύσης  
21 Λύτρας Χρήστος  
22 Μαρκογιαννάκης Κωνσταντίνος  
23 Μαχιά Λήδα 
24 Νηστικάκης Κωνσταντίνος  
25 Ντεκελές Ηλίας 
26 Ξένου Κοκολέτση Αδριανή   
27 Παναγιώταρης Κωνσταντίνος 
28 Παναγούλας Αντώνιος 
29 Παντουβάκης Χριστόφορος  
30 Παπαναστασίου Κωνσταντίνος  
31 Παυλόπουλος Κώστας  
32 Παυλοπούλου Ελένη 
33 Πίτσος Γεώργιος 
34 Πολιτίδης Ιωάννης 
35 Πρωτονατάριος Νικόλαος 
36 Σιγάλας Λευτέρης  
37 Σπηλιωπούλου Νίκη  
38 Τριτοπούλου Έφη     
39 Φερεντίνος Γεώργιος 
40 Φωτάκης Γεώργιος 
41 Χερουβήμ Κωνσταντίνος 
42    Χρόνης Νίκος 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 Παρταλίδης Ερμόλαος 
2 Τουρτούρα Δέσποινα 
3 Τσαλιγόπουλος Στέφανος   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
1 Κοκαλιάρη Νίκη 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 Τσαρτιλίδης Χρήστος 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 Χατζής Αργύρης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
1 Μπέτσιος Θανάσης 
2 Ξηντάρης Γιάννης  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ 
1 Νταρλαδήμας Δημήτρης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
1 Ρέντζος Άρης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 
1 Αργύρης Ηλίας  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  
1 Γουρνιεζάκης Νικόλαος  
2 Περάκης Κωνσταντίνος  

3 Χρονάκης Νίκος 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ 
1 Χνάρη Γεωργία 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
1 Γεωργακόπουλος Χρήστος  
2 Κίσσας Βασίλειος  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
1 Μπακόπουλος Δημήτριος 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ  
2 Μπέκος Ιωάννης   
3 Παναγιωτόπουλος Κώστας   
4 Σκάγκος Ιωάννης  
   
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
1 Ξένου Δέσποινα   
2 Πίτσος Νικόλαος   
   
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ 
1 Βγότζας Διονύσης  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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


 

Σελίδα  14 

 



 

 

Τα τελευταία χρόνια το Τ.Ε.Ε. παρουσίασε μία σημαντική κρίση ηγεσίας, η οποία ενέτεινε τα μεγάλα προβλήματα 
που επέφερε στο Τ.Ε.Ε. η γενικότερη κρίση και απομάκρυνε τους Μηχανικούς από το Τ.Ε.Ε.   

Οι Μηχανικοί βρέθηκαν πρακτικά ανυπεράσπιστοι στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων: της ανεργίας, 
της υποαπασχόλησης, των δυσβάστακτων ασφαλιστικών εισφορών που οδήγησαν έξω από το Τ.Ε.Ε. ένα σημαντικό μέρος, 
κυρίως Νέων Μηχανικών, της κατεδάφισης του ΤΣΜΕΔΕ και της απαλλοτρίωσης δικαιωμάτων ολόκληρων κατηγοριών ασφα-
λισμένων Μηχανικών (βλ. μέλη ΔΕΠ των Πολυτεχνείων, μισθωτοί κ.α.), της αποξένωσης του βασικού μετόχου, του ΤΣΜΕΔΕ, 
από τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, κ.α.  

Οι πραγματικότητες αυτές σε συνδυασμό με:  

 ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, συμβάσεις και προμήθειες, χωρίς Εθνικές Τεχνικές Προδιαγρα-

φές, που έχουν παγώσει κάθε δημοπράτηση,  

 τις προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο, το πακέτο Γιουνκέρ και άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, που δεν μπορούν χωρίς καινοτομικό σχεδιασμό να στηρίξουν τη χρηματοδότηση δράσεων προστιθέμενης αξίας 
για τη χώρα,  

 την έλλειψη περιβαλλοντικού, χωροταξικού, πολεοδομικού σχεδιασμού που αντί να ενισχύσει την ανάπτυξη και να προχω-

ρήσει με γενναίες προγραμματικές συμφωνίες Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα με κοινωνικό έλεγχο, καθηλώνει την ανάπτυ-
ξη.  

 τον κίνδυνο της άκριτης και χωρίς κοινωνικό έλεγχο, ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών και της Δημόσιας Περιουσί-

ας.  

αναδεικνύουν πόσο μεγάλο είναι το κενό, όταν το Τ.Ε.Ε. παραγκωνίζεται αλλά και δεν διεκδικεί να παίξει το ρόλο 
του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, αλλά και τον ρόλο του ως φορέα όλων των Μηχανικών.  

 

Στις σημερινές συνθήκες, όπου κάθε κίνδυνος μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία, έχει αποδειχθεί ότι όπου μετέ-
χουμε και όπου διεκδικούμε μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα ή και να δημιουργήσουμε εναλλακτικές διεξό-
δους: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κινητοποίηση του Τ.Ε.Ε., των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της 
χώρας, απέναντι στο Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά, το οποίο επέβαλε τον διαχωρισμό των Ενιαίων Πενταετών Σπουδών 
των Μηχανικών σε δύο κύκλους Σπουδών και ανάγκασε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στο Νομοσχέδιο που κατέθεσε 
τελικά στη Βουλή να συμπεριλάβει την αναγνώριση των Πενταετών Προγραμμάτων Σπουδών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα επίσης αποτελεί η θεσμοθέτηση του ΤΜΕΔΕ, που επιτεύχθηκε τελευταία στιγμή για να διασφαλίσει την εγγυοδοσία 
Τεχνικών Μελετών και Έργων. Η πρόταση του Τ.Ε.Ε. για το ΤΜΕΔΕ και το επαγγελματικό Ταμείο που θα διασφαλίσει την εγ-
γυοδοσία, με εμπράγματη ασφάλεια την ασφάλιση των Μηχανικών είναι κεφαλαιώδους σημασίας και θα κριθεί από το κλί-
μα που θα δημιουργήσει η βαρύτητα και η έκβαση των εκλογών της 20ης Νοεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για την κα-
τοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μηχανικών, μετά την κατάργηση του επί 85 χρόνια ισχύοντος Νομο-
θετικού Πλαισίου για την άσκηση του Επαγγέλματος των Μηχανικών στην Ελλάδα. 

 

Στους Μηχανικούς που έχουν απογοητευθεί, που έχουν αποθαρρυνθεί, αλλά και σε εκείνους που επιμένουν και 
αγωνίζονται, ας είναι αυτές οι εκλογές ένα μεγάλο κάλεσμα, ώστε να συμμετάσχουν, να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να πάρουν όλοι μαζί τη ζωή τους στα χέρια τους.  

 

Η ΑΠΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. 

Η συμμετοχή, η συλλογική λειτουργία, η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, η ενότητα στη δράση, είναι ιστο-
ρικό κεκτημένο των Μηχανικών και είναι και το μήνυμα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του ’73.  

Οι Μηχανικοί, το Τ.Ε.Ε., τον Νοέμβρη του ’16 μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να συμβάλλουν με σχεδιασμό, 
με ψυχή και με όραμα στην ανάπτυξη και στο αύριο της χώρας, αλλά και στο δικό τους αύριο.  

 
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΔΗ.ΠΑ.Μ. & ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Μ Ε  Τ Η  Δ Η . Π Α . Μ .    

  

ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΟΛΩΝ                      ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

  

 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΕ: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ,  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΧΩΡΙΣ: 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΤΕΧΝΕΙΑΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΦΕΤΙΧ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:  

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ 

Οι εκλογές διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 08.00-19.00, χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές στο Τ.Ε.Ε. ή στο ΤΣΜΕΔΕ.  

Το πρόγραμμα των εκλογών και αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ: www.dipam.tee.gr και  
https://www.facebook.com/dipamtee/ 

http://www.dipam.tee.gr


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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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΣΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΕΕ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Οι εκλογές του ΤΕΕ διεξάγονται σε μία ιδιαίτερα 

κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τον επιστημο-

νικό κόσμο της.  H Δημοκρατική Συμπαράταξη 

Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) επαναπροσδιορίζει τις θέ-

σεις της ενισχυμένη με νέες δυνάμεις και σύγ-

χρονο όραμα. Το 2013 ξεκινήσαμε μια πορεία... 

(http://dhsym.gr/index.php/dhsym/idritiki-

diakirixi) 

 

 

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΗΣΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟ-

ΓΕΣ ΤΕΕ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Δείτε τους υποψήφιους της Δημοκρατικής Συμπαρά-

ταξης 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/dhsym/idritiki-diakirixi
http://dhsym.gr/index.php/dhsym/idritiki-diakirixi
http://dhsym.gr/index.php/ypopsifioi-dhsym-ekloges-2016-tee
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/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 
Ανεξάρτητη Παράταξη για τις εκλογές 

στην Κεντρική Aντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. 

Oι επικείμενες εκλογές, εκτός από την ανάδειξη των 
νέων οργάνων διοίκησης, ελπίζουμε να γίνουν η αφετηρία 
«ανάσας» στην με πάρα πολλούς τρόπους δοκιμαζόμενη 
παραγωγική βάση των Μηχανικών. Προέχει η ανάδειξη 
του Τ.Ε.Ε. σε αξιόπιστο σύμβουλο της πολιτείας, που θα 
αντιστέκεται σε επιλογές αντίθετες με το δημόσιο συμ-
φέρον και την επαγγελματική προοπτική των μελών του. 
Διαρκές μέλημα  το άνοιγμα στην Κοινωνία με ανάδειξη 
όλων των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τα προβλήματα 
των πολιτών και τις ανάγκες τους. Οι απαιτήσεις για την 
αναβάπτιση του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι πρό-
δηλες. Κατ’ επάγγελμα συνδικαλιστές και εντεταλμένα 
«στελέχια» του κομματικού σωλήνα, έρχονται σήμερα και 
μιλάνε δημόσια για τις υποτιθέμενες αγαθές τους προθέ-
σεις που στοχεύουν σε ένα Τ.Ε.Ε. ακηδεμόνευτο, ισχυρό,  
ανεξάρτητο και ακομμάτιστο. Χωρίς αυτογνωσία για τις 
αποκλειστικά δικές τους ευθύνες και ενοχές που όλα αυτά 
τα «όμορφα και ωραία» συστηματικά αμελούνται. Και χω-
ρίς την ελάχιστη σωφροσύνη για τη συνδικαλιστική τους 
αναποτελεσματικότητα. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι επιτακτική ανάγκη να 
ξαναβρεί το ρόλο του. Να λειτουργεί ως τεχνικός σύμβου-
λος της πολιτείας και ταυτόχρονα ως θεματοφύλακας των 
δικαιωμάτων όλων των Μηχανικών. Το Τ.Ε.Ε. επιβάλλεται 
να έχει συνέπεια και συνέχεια. Είναι αδιανόητο να αρκείται 

στην έκφραση συγκυριακών πλειοψηφιών ή των όποιων 
μικροσυμφερόντων ομάδων και συντεχνιών. Οι πλάτες 
των Μηχανικών δεν αντέχουν άλλα παιχνίδια όσων παρι-
στάνουν τους παράγοντες για να αποκτούν τα «οφίτσια» 
τους σε βάρος του κλάδου. Οι παρασκηνιακές και κομματι-
κές συνδικαλιστικές πρακτικές δεν έχουν καμία σχέση με 
τη σημερινή κατάσταση που η πλειοψηφία των συναδέλ-
φων μας βιώνει. Ο αγώνας αφορά την επιβίωσή μας και οι 
εκπρόσωποι των Μηχανικών στα όργανα διοίκησης του 
Τ.Ε.Ε. ας αντιληφθούν επιτέλους ότι πρέπει να λειτουρ-
γούν απολογιστικά και με πλήρη συναίσθηση των 
ευθυνών τους. Μακριά από τις  διεργασίες  για την «κάτω 
από το τραπέζι» απονομή ρόλων, στο όνομα μύχιων πό-
θων και αμετροεπών φιλοδοξιών. Αποκηρύσσοντας τις 
όποιες διάτρητες επιλογές, που χωρίς κοινό πρόγραμμα 
για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και ιεράρχησης των 
στόχων ή δεσμεύσεων, τα τελευταία χρόνια επεκράτησαν 
και αποτιμώνται πολύ ακριβά. 

Για τις αναδεικνυόμενες ανάγκες και δυσκολίες που σε 
εργασιακό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο οι συνάδελφοί 
μας βιώνουν, τονίζεται κατ’ επανάληψη ότι: 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είναι το σπίτι ΟΛΩΝ 
των Μηχανικών. Η εγγραφή των νέων μελών στο Τ.Ε.Ε. 
πρέπει να απαγκιστρωθεί από την υποχρέωση εγγραφής 
στο ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι Μηχανικοί επωμίσθηκαν το μεγαλύτερο βάρος των επι-
πτώσεων της οικονομικής κρίσης από όλους τους υπόλοι-
πους κλάδους επιστημόνων στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι 
οι φορείς και όσοι μας εκπροσωπούν επιφορτίζονται με 
πρόσθετες ευθύνες. Από τις ανάγκες διασφάλισης της ισό-
τιμης μεταχείρισης των μελών μας, μέχρι και τη δημι-
ουργία δικτύου αλληλεγγύης για την προστασία των 
δομών παραγωγής που υπολειτουργούν ή καταστρέφονται 
άπραγες. 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και το επιστημονικό 
έργο των Μηχανικών δε μπορεί ποτέ να αντιμετωπίζονται 
από την Πολιτεία ως απλές εμπορικές πράξεις. Οι δεξιότη-

τες και το έργο μας, έχουν απ’ ευθείας αναφορά στο 
κοινό δημόσιο συμφέρον. 

Οι αναπτυξιακές μας προτεραιότητες δεν είναι μόνο θέμα 

μιας Κυβέρνησης ή των όποιων ανά περίπτωση αρμόδιων 
Υπηρεσιών. Προέχει ο εύστοχος αναπτυξιακός σχεδιασμός 
σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο και δημοκρατικός 
προγραμματισμός για τα αυτονόητα, όπως είναι η ισόρρο-
πη ανάπτυξη και η Κοινωνική συνέργια. 

Την εποχή που θα έπρεπε να επωφελούμαστε τα μέγιστα 

από τις ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες και τα επιτεύγμα-
τα της τεχνολογίας, ξαναγυρίζουμε σε πολιτικές των ευ-
καιριακών λύσεων, μιζέριας, ήσσονος προσπάθειας και 
υποβάθμισης. 

Τα επαγγελματικά μας δικαιώματα βρίσκονται στη χρονιά 
που καθορίσθηκαν για πρώτη φορά, το 1935. Οι νέες ειδι-
κότητες των συναδέλφων χωρίς καμιά κατοχύρωση. Η 
αναθεώρηση -μετά από τεκμηριωμένη διερεύνηση-των 
επαγγελματικών μας κατευθύνσεων, με «στροφή» στις 
νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον, την ενέργεια και 
την καινοτομία, είναι αδήριτη ανάγκη. 

Η κάκιστη μεταχείριση του κλάδου στο όνομα κάποιων 
ανεκδιήγητων «τάχα εξυγιαντικών» πολιτικών, όπως η 
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών / το «άνοιγμα» των 
επαγγελμάτων / η υφαρπαγή των αποθεματικών του 
ΤΣΜΕΔΕ /οι παράλογες αυξήσεις των εισφορών /η διάλυ-
ση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών, δεν έχει προη-
γούμενο. 

Το έργο που επιτελείται στους κόλπους του Τ.Ε.Ε., έχει 
τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Η ανάγκη να οικοδομη-
θούν άρρηκτες σχέσεις και κοινό αγωνιστικό μέτωπο 
με την κοινωνία μας και τις παραγωγικές της δομές, 
είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. 

 

Στόχος της συμμετοχής μας είναι να συνδράμουμε στα 
όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε. με τη διαμόρφωση  προτάσε-
ων για τα οξυμένα θέματα του κλάδου, που σήμερα 
έφθασαν στο απροχώρητο. Ενώνοντας τις δυνάμεις και τις 
εμπειρίες μας από τη μέχρι τώρα συμμετοχή μας στα 
όργανα του Τ.Ε.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς και κεντρι-
κά.  Και πιστεύοντας ότι μόνο με τη συλλογικότητα, αλλη-

λεγγύη, ακάματη διάθεση συνέργιας και πάνω από όλα 
χωρίς το βραχνά των διάφορων προσωπικών ή πολιτικών 
σκοπιμοτήτων θα μπορούσε το Τεχνικό Επιμελητήριο να 
ξαναβρεί το χαμένο του βηματισμό για την άσκηση των 
θεσμικών του υποχρεώσεων. 

 

 

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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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
 
        Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές καλούμαστε να συμμε-
τέχουμε στις εκλογές του ΤΕΕ.  
        Εκλογές για να αναδείξουμε την νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου και των Περιφερειακών Τμημάτων του. 
Σήμερα όμως ζούμε ασυνήθιστες εποχές που δεν μοιάζουν διόλου με τον Νοέμβριο του 2013. Η πατρίδα μας 
βρίσκεται υπό μνημονιακή κηδεμονία, ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, το ασφαλιστικό μας 
σύστημα έχει καταρρεύσει, το ΤΣΜΕΔΕ έχει διαλυθεί και η ανεργία, η επίσημη, βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη. 
Η ανεπίσημη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, και όχι μόνον, είναι τρομακτική. 
Μεγάλος αριθμός νέων συναδέλφων αναζητά την τύχη και τη ζωή του στο εξωτερικό. 
        Σ’ αυτές τις συνθήκες καλούμαστε να εκλέξουμε την νέα διοίκηση. Μία διοίκηση που πρέπει να βγάλει το 
ΤΕΕ από την ανυποληψία, πρώτα έναντι των μελών του και μετά της κοινωνίας και να εξασφαλίσει την οικονο-
μική του βιωσιμότητα με αυτοτέλεια. 
        Καλώς ή κακώς, το ΤΕΕ, για εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, είναι το μόνο 
συλλογικό όργανο που έχουμε, διαθέτει τη μεγαλύτερη δύναμη άσκησης πιέσεων στους κυβερνώντες για 
τη λήψη αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας πρώτα, του κλάδου των μηχανικών έπειτα και τέλος, του κα-
θενός από εμάς που είμαστε μέλη του. 

        Σήμερα, με την ψήφο μας έχουμε τη  δύναμη και την ευθύνη της πορείας μας. 

 Τώρα μπορούμε με την μεγάλη συμμετοχή μας να ανατρέψουμε τα σχέδια των κομματικών παρατάξεων. 

Αυτών που θέλουν ένα μικρό, ελεγχόμενο εκλογικό σώμα έτσι ώστε να μπορούν να το χειραγωγήσουν. Γιατί 
αυτό που πρώτιστα τους ενδιαφέρει είναι να επιδείξουν στις ηγεσίες των κομμάτων τους ένα «καλό» εκλογικό 
αποτέλεσμα ως τρόπαιο και αυτό τους αρκεί. Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το ΤΕΕ στην σημερινή 
συγκυρία καθώς και τα προβλήματα ύπαρξης και επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα μέλη του είναι σε δεύτερη 
μοίρα. 

       Υπάρχει ακόμα ελπίδα και αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο για όλους ΠΡΕΠΕΙ να ψηφί-
σουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.    

  

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στις εκλογές του ΤΕΕ την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την παράταξη της ΔΥΝΑ.ΜΗ. δίνοντας της την πρώτη θέση, τιμωρώντας ΟΛΕΣ 

τις κομματικές παρατάξεις που μας έφεραν έως εδώ 

 ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το Τεχνικό Επιμελητήριο 
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Συνάδελφε της Αποχής 

ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

στις εκλογές στις 20 -11 να φέρεις την ανατροπή 

ΤΕΕ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Θ. ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ-2 ΜΗΝΕΣ 

ο προεδρεύων των μηχανικών του ΤΕΕ 

Συνάδελφοι, 

Συγκρίνεται το 2μηνο της προεδρίας Σεραφίδη με το 
18μηνο Στασινού 

Το διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2015, που 
εξελέγη πρόεδρος του ΤΕΕ ο Γ. Στασινός, ο Πρόεδρος της 
ΕλΕΜ Θόδωρος Σεραφίδης και Α’ Αντιπρόεδρος της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, άσκησε 
εκτάκτως τα καθήκοντα του Προεδρεύοντος, λόγω της υ-
πουργοποίησης του τότε Προέδρου Χρήστου Σπίρτζη. Παρά 
το ελάχιστο διάστημα διοίκησης από την ΕλΕΜ του Επιμελη-
τηρίου διαβάστε, ενδεικτικά μόνο,  σε τίτλους τι πρόλαβε 
να κάνει και να προωθήσει  αλλά κυρίως την εκ διαμέτρου 
αντίθετη προοπτική για το ΤΕΕ μας.  

 

1. Δημιούργησε Γραφείο Υποδοχής & Ενημέρωσης Μηχανι-
κών. 

2. Εγκαθίδρυσε την προσωπική επικοινωνία του Προέδρου 
με τους συναδέλφους. 

3. Παρήγγειλε εγγράφως στο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΕ 
την άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση των συναδέλφων. 

4. Ανακίνησε το ζήτημα και προώθησε ενέργειες για την 
αντιμετώπιση του Αθέμιτου ανταγωνισμού και ειδικά από 
το δικαίωμα υπογραφής ιδιωτικών έργων από δημόσιους 
υπαλλήλους, αποστέλλοντας στους συναρμόδιους υπουρ-
γούς εμπεριστατωμένη νομοτεχνική μελέτη.  

5. Σε συχνή επαφή με το υπουργείο και επικουρούμενος 
από το Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Γ. Κυριακόπουλο 
προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων για το ασφαλιστικό με 
εξαιρετικά αποτελέσματα, (δόσεις, συμψηφισμοί, μερική 
ασφαλιστική ενημερότητα). 

6. Προώθησε τις σχέσεις του ΤΕΕ με τα υπουργεία Υποδο-
μών και Περιβάλλοντος με απευθείας επαφές του.  

7. Προχώρησε σε παρεμβάσεις προς τους συναρμόδιους 
υπουργούς σε ότι αφορά στο ζήτημα της ευθύνης μηχανι-
κών και της ποινικοποίησης του επαγγέλματος και στην 
Κωδικοποίηση της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθε-
σίας. 

8. Προώθησε τις θέσεις των μαχόμενων ελευθέρων επαγ-
γελματιών για την επίλυση προβλημάτων στο θεσμικό 
πλαίσιο για την Αυθαίρετη Δόμηση, τους Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές και τους Ελεγκτές Δόμησης. 

9. Ήλεγξε τα οικονομικά του ΤΕΕ, με άμεσες ενέργειες περι-
ορισμού δαπανών και προτάσεων για την εξεύρεση νέων 
πόρων. 

10. Εγκαθίδρυσε συχνότατη επικοινωνία με τα Περιφερειακά 
Τμήματα για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. 

11. Ξεκίνησε έρευνα για την καταγραφή, εκτίμηση και αξιο-
ποίηση της Περιουσίας του ΤΕΕ 

12. Ξεβάλτωσε τα προγράμματα ΕΣΠΑ που είχε αναλάβει το 
ΤΕΕ. 

13. Ξεκίνησε μελέτη για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών 
του ΤΕΕ για αποδοτικότερη λειτουργία σε όφελος των 
μηχανικών. Σημειώστε ότι η Διεύθυνση οικονομικών υπη-
ρεσιών έχει 17 υπαλλήλους χωρίς ούτε έναν λογιστή!!! 

14. Εκμεταλλευόμενος το πρωτοπόρο σύστημα του ΤΕΕ, προ-
γραμμάτισε και ξεκίνησε την επικοινωνία με όλους τους 
φορείς του ΤΕΕ και των συλλόγων, μέσω τηλεδιασκέψε-
ων. 

Γ .ΣΤΑΣΙΝΟΣ-18 ΜΗΝΕΣ 

ο πρόεδρος των «μηχανισμών» και όχι των μηχανικών 

Συνάδελφοι, 

Ο Πρόεδρος και οι αυταρχικοί  μεγαλομανείς, που αποτελούν 
την, για λίγο καιρό ακόμη, ηγεσία του ΤΕΕ (ΔΚΜ-ΔΑΠ) και 
της παρέας τους (ΔΗΣΥΜ, ΔΗΠΑΜ, ΔΥΝΑΜΗ), συνεχίζουν 
ακόμα το «κρυφτούλι» προ των εκλογών από τους εκπροσώ-
πους των μηχανικών. Στήνοντας απανωτές ελλείψεις απαρτί-
ας στο Ανώτατο Όργανο των μηχανικών, την Αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ, νομίζουν ότι θα αποφύγουν τον τραγικό απολογι-
σμό της θητείας τους. Τώρα θεωρούν ότι αφού απέφυγαν 
την συντεταγμένη κριτική του σώματος, έχουν πλέον την 
δυνατότητα να απευθυνθούν και στον «αδαή λαουτζίκο» των 
μηχανικών. Έτσι ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΤΕΕ, 10 μέ-
ρες προ των εκλογών δημοσιοποιεί ένα ευφάνταστο απολο-
γισμό χωρίς αντίλογο, πλήρη στην πλειονότητά του, δράσε-
ων βιτρίνας και προσωπικής ανάδειξής του, αγνοώντας ακό-
μη και την παρέα στην οποία στηριζόταν μέχρι σήμερα.  Από 
αυτόν τον αντίλογο φυγομάχησε σε όλη του την θητεία του, 
με την προσφιλή του συνήθεια, στα δύσκολα να μεταφέρει 
τις ευθύνες σε όποιον άλλο εκτός από τον εαυτό του.    

Πραγματικά, συνάδελφοι, είναι απίθανη η ζημιά που προκά-
λεσαν στο κύρος του ΤΕΕ, το διάστημα των 18 μηνών που 
είχαμε την ατυχία, ως κλάδος και ΤΕΕ, να υποστούμε είτε 
την αφ’ υψηλού ενασχόλησή τους με τα πραγματικά προβλή-
ματα των μηχανικών είτε την εγκληματική απουσία τους 
κατά τις πολυάριθμες και πολύπλευρες επιθέσεις που υπέστη 
το κρίσιμο αυτό διάστημα ο κλάδος.  

Νιώσε την μεγάλη χαρά, στις δύσκολες αυτές συνθήκες  που 
ζούμε, να στείλεις  στα αζήτητα  όλους όσους,  ακόμη 
και σ’ αυτήν την περίοδο κρίσης, το μόνο που έκαναν 
ήταν να αυξάνουν τα υπάρχοντα τους, παίζοντας το 
ρόλο του εργατοπατέρα συνδικαλιστή  στο ΤΕΕ. Αλλά 
και τις παρατάξεις του «Λευκού» και της Ανοχής. 

 Ψήφισε  εκείνους που έχουν τα ίδια με σένα προβλή-
ματα και απέδειξαν με τον αγώνα τους για επαγγελμα-
τική αξιοπρέπεια  και   την  ανιδιοτέλειά τους     ότι      
δεν είναι όλοι ίδιοι.  

 Στείλε τους επαγγελματίες Βολεμένους  συνδικαλιστές   
σπίτι τους    αυτούς που με την στάση τους η απουσία τους  
σε πρόσβαλαν , σε αγνόησαν και σε οδήγησαν σε ανεργία 
και υποαπασχόληση.   

        Από τους δεκάδες χιλιάδες απέχοντες  μηχανικούς  
«της απογοήτευσης  και της ανεργίας»   αρκούν 5000 από 
εμάς να έρθουν να ψηφίσουν   ΕλΕΜ   για να γίνει η μεγάλη  
ανατροπή. Γίνε ένας από αυτούς . 

        

Η ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΕ 

μόνη ελπίδα τους η αποχή σου 

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

ΕλΕΜ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1.Αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού πυροπροστασίας των νέων κτηρίων ΠΔ 71/88 

 

Ο Υφιστάμενος κανονισμός πλέον έχει απαξιωθεί τεχνολογικά , εδώ και 28 χρόνια δεν έχει γίνει καμία 

αναθεώρηση και δεν έχει λάβει υπόψην του, νέες χρήσεις κτηρίων, (πχ data center) καθώς και δεν 

έχει ενσωματώσει τις τελευταίες ευρωπαικές οδηγίες και κανονισμούς πυροπροστασίας των κτηρίων 

όπως ισχύουν σήμερα στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

2. Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου για τον υπολογισμό κατανομής δαπανών θέρμανσης για κτήρια που κα-

τασκευάστηκαν πριν το 1985 

 

Συγκεκριμμένα απαιτείται η προώθηση του προσχέδιου νόμου που είχε εκπονήσει το ΤΕΕ πριν απο χρόνια ως πρόταση - 

οδηγό, για τον υπολογισμό κατανομής δαπανών θέρμανσης,  ειδικά σε κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1985, δηλ πριν 

την έκδοση του σχετικού ΠΔ 27(ΦΕΚ 631-Δ/85), προκειμένου με την  έκδοση νέου σχετικού προεδρικού διατάγματος να 

σταματήσει η αυθαιρεσία και η δικαστική αντιπαλότητα μεταξύ ενοίκων, λόγω νομοθετικού κενού. 

 

3. Προτάσεις  γαι εκπόνηση τεχνικών οδηγιών  (ΤΟΤΕΕ) σχετικά με τις απαιτήσεις συντήρησης συνολικά για 

όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων.  

 

Σήμερα υπάρχει σχετική νομοθεσία για συντήρηση  μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των κτηρίων (όπως  

ανελκυστήρες ή  λέβητες κλπ ) και όχι για το σύνολο, όπως μετασχηματιστές, ψύκτες κλιματισμού, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 

πεδία, ups, AHU, αντλίες , πιεστικά, πυροσβεστικά συγκροτήματα, φωτοβολταικά πάρκα,  κλπ. Η αναγκαιότητα αυτή προκύ-

πτει λόγω της μεγάλης γκάμας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των υψηλών απαιτήσεων συντήρησης για την αντιμε-

τώπιση τόσο των θεμάτων αξιοπιστίας και βαθμού απόδοσης αλλά κυρίως για θέματα ασφαλείας και υγεινής. 

 

4. Προτάσεις για εκπόνηση κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων στην Βιομηχανία και  στην Βιοτεχνία. 

Σήμερα υπάρχει ο εθνικός κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) αλλά όχι κανονιστικό πλαίσιο για την 

ενεργειακή απόδοση στην Βιομηχανία ή στα Βιοτεχνικά κτήρια,  η οποία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην κατανά-

λωση πρωτογενούς ενέργειας, άρα και στην αντιμετώπιση της εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

5. Αναθεώρηση όλων των υφιστμένων  τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΤΕ) που αφορούν κυρίως την διαστασι-

ολόγηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.  

 

Οι υφιστάμενες οδηγίες απο το 1986 μέχρι σήμερα έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά και δεν εμπεριέχουν νέες τεχνολογίες και 

συστήματα , καθώς δεν έχουν ενσωματώσει και νέα ευρωπαικά πρότυπα (πχ  διαστασιολόγηση συστημάτων VRV, διαστασιο-

λόγηση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ) 

 

 

6. Εκδοση νέων τεχνικών οδηγιών για τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης με βά-

ση συγκεκριμένα ευρωπαικά πρότυπα. 

 

Η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να θεσμοθετηθει με βάση συγκεκριμένα ευ-

ρωπαικά πρότυπα και καθιερωμένες επιστημονικές μεθοδολογίες (καθαρή παρούσα αξία, δείκτες αποδοτικότητας κλπ) , ώστε 

να αποτελεί μια ενιαία εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να υπεισέρχονται υποκειμενικά κριτήρια και παραδοχές. 

 

 

 

Χριστοδουλίδης Μιχάλης 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ 

Επικεφαλής συνδυασμού  

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Συνάδελφοι,  

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε στις εκλογές για το νέο ΤΕΕ. Το ΤΕΕ με τη σημερινή οργάνωση και 
λειτουργία του ασκεί μονοδιάστατη πολιτική, εστιασμένη στα κτίρια και στις υποδομές, που δεν εξυπηρετεί γενικότερα την 
ανάπτυξη και ειδικότερα τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. 

Επιπλέον πολλοί συνάδελφοι λόγω της κρίσης δεν θα είχαν αντίρρηση,  να μεταβληθεί το ΤΕΕ σε συνδικάτο διαμαρτυρίας. 

Όσοι επιθυμούμε να εργαζόμαστε σ’ ένα ελεύθερο και δημοκρατικό καθεστώς, έχουμε την ευθύνη να συμβάλουμε ώστε το 
ΤΕΕ σε συνεργασία με τους Παραγωγικούς Φορείς, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Κέντρα, να διαδραματί-
σει το ρόλο του ως κύρια συνιστώσα στην βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, στην οποία εντάσσουμε και την ανάπτυξη τεχνο-
γνωσίας στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Θέματα στα οποία η ΚΙΝΗΣΗ μας δίνει ιδιαίτερο βάρος.  

Η ΚΙΝΗΣΗ μας αποτελεί και την πρωτοπορεία για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού χωρίς συντεχνιακά σύνδρομα και αγκυλώσεις. Τις θέσεις και τα αποτελέσματα των αγώνων μας την τελευταία 
πενταετία μπορείτε να τα διαπιστώσετε στα άρθρα της ιστοσελίδας μας https://ekxm.wordpress.com/. 

Καλούμε τους συναδέλφους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται  στη βιομηχανία και σε Εταιρείες μελετών και κατασκευών περι-
βαλλοντικών και ενεργειακών έργων, να ενημερωθούν για τις θέσεις μας ενόψει των εκλογών του ΤΕΕ και να συμμετέχουν.  

Η υποστήριξη του ψηφοδελτίου μας μακράν κομματικών εξαρτήσεων και πελατειακών σχέσεων, μας ενθαρρύνει να συνεχί-
σουμε την ανιδιοτελή προσφορά μας στα κοινά μας θέματα.  

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Ανακοινώνουμε τους υποψηφίους με τα σύντομα βιογραφικά τους που τιμούν και κοσμούν τα ψηφοδέλτια της ΚΙΝΗΣΗΣ. Εί-
ναι καταξιωμένοι συνάδελφοι και όχι μόνον ΧΜ, που με την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά συνέβαλαν και συμβάλλουν, 
ώστε η ΚΙΝΗΣΗ μας να αποτελεί την πρωτοπορεία για δομικές μεταρρυθμίσεις στις εφαρμογές της Μηχανικής στη χώρα μας. 
Η υποστήριξη του ψηφοδελτίου μας αποτελεί την εγγύηση συμβολής σε απαιτούμενες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία 
του ΤΕΕ με όρους ισονομίας, διαφάνειας, αξιοκρατίας, αποτελεσματικότητας προς όφελος όχι μόνον των μηχανικών, αλλά και 
της ανάπτυξης της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ 

Τα αυτονόητα δεν μπορεί να είναι αδιανόητα 

 

Υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα, που δεν  μπορεί παρά να απασχολούν χιλιάδες συναδέλφων. 

Τι ακριβώς εννοούν όσοι υποψήφιοι διατυμπανίζουν: «Τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλ. μηχανικών πάνω στο πτυχίο»; 
Αντιλαμβάνονται την έννοια της διακήρυξης τους; Έχουν ασκήσει ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού στο καθεστώς που 
ζούμε; Ποιο πτυχίο; Ποιου Πανεπιστημίου; Για ποιες δραστηριότητες;  

Γιατί το ΤΕΕ θεωρεί το ν.4254/14 ως «μνημονιακό» και το ν,3982/11 ως «αντιμνημονιακό»; Γιατί το ΤΕΕ δεν δημοσιοποίησε 
την εγκύκλιο της ΓΓ Βιομηχανίας: ΑΔΑ Ω19Ξ4653Ο7-ΘΜΥ 

Είναι δυνατόν οι βασικές δράσεις του ΤΕΕ να εξακολουθήσουν μονοδιάστατα περί την οικοδομή; Πόσες ενέργειες του σημερι-

νού ΤΕΕ, συνδέονται με τη βιομηχανική ανάπτυξη, με την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
θέματα και στις ΤΠΕ;  

Υπήρξαν θέσεις του ΤΕΕ με συμμετοχή των ΕΕΕ για απαράδεκτες ρυθμίσεις στο νόμο «Περί δημόσιων συμβάσεων», ή στο 
νόμο «Περί ενεργειακών Επιθεωρητών», ή στο Σ/Ν για τα «Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων» ή στο Σ/Ν για τα 
«Πρατήρια Καυσίμων»; 

 Έπραξαν προκαταβολικά όλες οι ηγεσίες του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ το καθήκον τους στην υπεράσπιση των συμφερόντων των 
μηχανικών στο Ασφαλιστικό και στην Τράπεζα Αττικής; 

Μπορούμε να ανεχθούμε ένα ΤΕΕ ως συνδικάτο διαμαρτυρίας; 

Είναι δυνατόν το ΤΕΕ να συνεχίσει με τη σημερινή οργάνωση και λειτουργία του; 

Ποιες παρατάξεις και φυσικά πρόσωπα έχουν τοποθετηθεί με καθαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις στα προηγούμενα;  

Συνάδελφοι,  

Η ΚΙΝΗΣΗ μας δεν υπερασπίζεται κομματικές θέσεις και αποκρούουμε τις πελατειακές σχέσεις. Απέδειξε όμως ότι μπορεί να 
εξυπηρετήσει θεσμικά τη δραστηριοποίηση, όσων επιθυμούν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια σ’ ένα ελεύθερο και 
δημοκρατικό καθεστώς. Σε μια κανονική χώρα όπου τα αυτονόητα δεν μπορεί να είναι αδιανόητα.  

 

 

Ασφαλιστικό – Τράπεζα Αττικής 

Συντασσόμεθα με όσους συμφωνούν για την παροχή Εθνικής Σύνταξης και ανταποδοτικής σύνταξης από το επαγγελματικό 
μας Tαμείο. Διαφωνούμε ριζικά με τη φορολόγηση δια μέσου του ασφαλιστικού συστήματος.  

Θα υπερασπιστούμε τις επενδύσεις των μηχανικών στην Τράπεζα Αττικής που δεν είναι δυνατόν να απαξιωθούν. Θα αναζητή-
σουμε τις ευθύνες όσων δεν έλαβαν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μηχανικών.  

https://ekxm.wordpress.com/
https://ekxm.files.wordpress.com/2016/11/cata2.png?w=604


 

 

ΤΣΜΕΔΕ – Αποθεματικά  -  Τράπεζα  Αττικής  - ΕΦΚΑ -ΤΜΕΔΕ  

    Το ΤΣΜΕΔΕ που    ξεκίνησε το 1932 σαν  Ταμείο Ασφάλισης  Ερ-

γοληπτών  με τον Ν. 5655/1932, πάντοτε ήταν υγιές ταμείο και δεν 

είχε πρόβλημα βιωσιμότητας, 

    Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ δημιουργήθηκαν από τα έσοδα  του 

ταμείου. Στόχος των αποθεματικών ήταν η χρηματοδότηση πιθανών  

μελλοντικών ελλειμμάτων, όταν οι εισφορές δεν θα επαρκούσαν για 

την πληρωμή των συντάξεων. Είναι πασιφανές ότι σε περίπτωση 

διάλυσης  ή αλλαγής του ασφαλιστικού συστήματος, τα αποθεματικά 

θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή συντάξεων των 

συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του παλαιού ταμείου, οι οποίοι 

είχαν συντελέσει στην δημιουργία τους,  άμεσα, είτε έμμεσα συμμετέ-

χοντες με τις εισφορές τους στην πληρωμή συνταξιούχων προηγού-

μενων γενεών. 

    Τα αποθεματικά, όμως,  θεωρήθηκαν από τις Κυβερνήσεις  χρήμα-

τα που υπάρχουν για να τα χρησιμοποιούν  για διάφορες επιλογές 

χρηματοδότησης ή ανάγκες του Κράτους. Αυτό επιτυγχάνονταν με 

την συμμετοχή ή την  ανοχή των  Διοικήσεων  του ΤΣΜΕΔΕ και του 

ΤΕΕ, οι οποίες το αποδεχόταν με προσωπικά  ανταλλάγματα.   

   Με τις λαϊκίστικες επιλογές  των , μετά το 2007, Κυβερνήσεων,  το 

Κράτος λήστεψε τα αποθεματικά του ΤΜΕΔΕ : 

 αγοράζοντας  κρατικά ομόλογα τα οποία, όταν είχε ταμειακό πρό-

βλημα  τα κούρεψε. Με το PSI και το κούρεμα των ομολόγων το 

2012, τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ από 4 δις που ήταν, μειώθηκαν 

κατά  1,5 δις περίπου. 

 επιβάλλοντας,  με την βοήθεια των  Διοικήσεων  του ΤΣΜΕΔΕ και 

του ΤΕΕ, την αγορά  και την συμμετοχή στις αυξήσεις Μ.Κ. της 

Τράπεζας Αττικής με κόστος  815 εκατ. ευρώ. Τώρα το ΤΣΜΕΔΕ 

κατέχοντας το 56,25% των μετοχών, έχει χάσει περίπου 750 εκατ. 

Η μεγαλύτερη ζημιά έγινε με την συμμετοχή στις δύο τελευταίες 

αυξήσεις Μ.Κ. (2013 με 200 εκ. και το 2015 με 384 εκ. ευρώ), 

όταν πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής και του ΤΣΜΕΔΕ ήταν συνά-

δελφος, μέλος της Αντιπροσωπείας και  μέλος της Διοικούσας του 

ΤΕΕ. 

 δημιουργώντας το ΕΤΑΑ για να ενισχύσει και να εξασφαλίσει την 

βιωσιμότητα των  ασθενέστερων Ταμείων Νομικών και ΤΣΑΥ και 

 καταργώντας  το ΤΣΜΕΔΕ και εντάσσοντας το στο  ΕΦΚΑ και έτσι  

μηδενίζοντας τα εναπομείναντα αποθεματικά μας για να  πληρώσει 

συντάξεις  ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ με τους οποίους από 1/1/2017 θα είμα-

στε στο ίδιο Ταμείο.  

   Οι συντάξεις των μηχανικών μειώθηκαν σχεδόν στο μισό, με προο-

πτική απροσδιόριστης  μείωσης, ενώ αυξάνονται   οι εισφορές των 

ενεργών και των νέων μηχανικών και  επιβάλλονται εξοντωτικές 

εισφορές στις επιχειρήσεις. τους. Η κρίση, είχε σαν αποτέλεσμα, την 

μη εγγραφή των νέων μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ, την  διαγραφή πολ-

λών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό καθώς και την μαζική συντα-

ξιοδότηση μηχανικών για να προλάβουν δυσμενέστερους όρους.   

   Καταστροφική  θα είναι η επιβολή, από 1/1/2017, ασφαλιστικών 

εισφορών για τα μέλη Δ.Σ. και των μετόχων των Εργοληπτικών και 

μελετητικών επιχειρήσεων που ανέρχεται στο 27%  των  μερισμάτων, 

πέραν των φόρων κερδών (29%), διανομής (15%) και  αλληλεγγύης 

(10%). 

    Η ένταξη του ΤΣΜΕΔΕ -  ΕΤΑΑ στον  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)  είναι η ταφόπλακα του ασφαλιστικού φορέα των 

μηχανικών. 

Ζητάμε  

     Να αποδοθούν ευθύνες , αφού  γίνει έρευνα, και δημοσιοποιη-

θούν όλα τα πρακτικά του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, της Διοικούσας του ΤΕΕ, 

καθώς και των υπολοίπων φορέων και συλλόγων, που είχαν εκπρο-

σώπους στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττικής για να  μά-

θουμε επίσημα ποιοί συντέλεσαν και εκτέλεσαν την ληστεία του 

ΤΣΜΕΔΕ και αν είχαν αποφάσεις των φορέων που εκπροσωπούσαν. 

Το πόρισμα των ελέγχων της Τράπεζας της Ελλάδος  και του SSM, για 

την Τράπεζα Αττικής,  σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποκαλύπτει ένα 

διαχρονικό πάρτυ ημετέρων και διαχειριστών, με μια άνευ προηγου-
μένου κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των εισφορών των ασφαλι-

σμένων στο ΤΣΜΕΔΕ.  

    Στο πόρισμα διαπιστώνονται,  δανειοδοτήσεις χωρίς τραπεζικά 

κριτήρια και  εγγυήσεις, με επιτόκια κάτω του κόστους, επιζήμιοι 

διακανονισμοί μη εξυπηρετούμενων δανείων, παράτυπες εκδόσεις  

Εγγυητικών  Επιστολών, ¨ειδικές¨ δανειοδοτήσεις σε μέλη των οργά-

νων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, μεγάλες προσλήψεις προσωπικού και  

υπέρμετρες αμοιβές. Επίσης, καταγράφεται σημαντική αύξηση των 

χορηγήσεων προς συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους το 2015 

και το 2016 παρά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών. 

    Τα κόκκινα δάνεια της Τράπεζας Αττικής είναι το 60% του χαρτο-

φυλακίου της,  όταν των άλλων Τραπεζών είναι 45%. 

     Δεν είναι αλήθεια και είναι άδικο για τον παραγωγικό μας κλά-

δο, ότι η Αττικής χρηματοδοτούσε χαριστικά γενικά εργολά-
βους, όπως έχει αναγραφεί σε μερίδα του τύπου και δυστυχώς ανα-

κυκλώνεται και από κάποιες παρατάξεις του ΤΕΕ. Στο πόρισμα του 

ελέγχου της ΤτΕ καταγράφεται η προνομιακή χρηματοδότηση συγκε-

κριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Μεταξύ αυτών υπάρχουν κάποιοι   

εργολάβοι ¨φίλοι¨ της Διοίκησης ή άλλων, που την ¨επηρέαζαν ¨.  

    Η Τράπεζα Αττικής στους πολλούς ¨άγνωστους¨ μηχανικούς και 

στις τεχνικές επιχειρήσεις  τους, εξαντλούσε τα τραπεζικά κριτήρια, 

ζητούσε  υψηλά επιτόκια, ήταν δυσκίνητη και γραφειοκρατική, ενώ, 

όπως αποδεικνύεται τώρα, στους  ελάχιστους ¨ημετέρους¨ ήταν το 

αντίθετο και μάλιστα παραβιάζοντας τους τραπεζικούς κανόνες, παρα-
νομώντας  ¨χάριζε¨ τα χρήματα των μηχανικών. Έτσι οι περισσότερες 

ενεργές και υγιείς εργοληπτικές επιχειρήσεις, απογοητευμένες από 

την αντιμετώπιση τους από τη Αττικής, συνεργάζονταν με άλλες Τρά-

πεζες, που είχαν σταθερούς κανόνες και τυπικές συμπεριφορές. Τα 

ίδια ακριβώς συνέβαιναν και για τις Εγγυητικές Επιστολές και τις προ-

εξοφλήσεις λογαριασμών.  

   Στις Διοικήσεις της  Τράπεζας Αττικής συμμετείχαν, με καθοριστικό 

ρόλο, μηχανικοί που προτείνονταν από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ. Οι 

εκπρόσωποι μας στην Τράπεζα Αττικής και το ΤΣΜΕΔΕ  θα έπρεπε να 
λειτουργούν με  αυξημένη  υπευθυνότητα,  ευαισθησία, αντικειμενι-

κότητα  και ανιδιοτέλεια, δεδομένου, ότι  διαχειρίζονταν τα χρήματα 

που κατέβαλαν οι μηχανικοί για την υγεία τους, την ασφάλεια της 

οικογένειας τους και την αξιοπρεπή διαβίωση τους  όταν συνταξιοδο-

τηθούν. 

   Μετά την δημοσίευση στοιχείων του πορίσματος  οι λαλίστατοι πριν  

εκπρόσωποι μας, σιώπησαν. Αυτοί που μας διαβεβαίωναν, ότι τα πά-

ντα λειτουργούν κανονικά στην ¨Τράπεζα των Μηχανικών¨, τα χρή-

ματα μας είναι εξασφαλισμένα και πρέπει να επενδύσουμε και άλλα  

για να μην μας τα πάρουν και  να διατηρήσουμε τον έλεγχο της τρά-

πεζας. 

    Δεν αναφερόμαστε τώρα σε ονόματα γιατί, μέχρι τις εκλογές του 

ΤΕΕ, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για πραγματικό διάλογο και δεν 

έχουμε στα χέρια μας τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία παρά δημο-

σιεύματα και φημολογίες. 

Ζητάμε  

  Να δοθεί στο δημοσιότητα το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας. 

    Να γίνει  έρευνα και να εντοπισθούν όλοι όσοι καταχράστηκαν την 

εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησαν και λειτούργησαν για προσωπικά 

οφέλη και ¨εξυπηρέτηση ημετέρων¨. 

    Να γίνει έλεγχος όλων των προβληματικών δανείων, των 

¨ειδικών¨ δανειοδοτήσεων και  διακανονισμών, να εντοπισθούν οι 

σχέσεις με μέλη των Διοικήσεων και πολιτικών προσώπων ή κομμά-

των.     

    Να αποδοθούν οι διοικητικές και ποινικές ευθύνες στους ενόχους  

και μάλιστα οι αυστηρότερες δυνατές εάν ήταν  εκπρόσωποι μας  

μέλη των Διοικήσεων του ΤΣΜΕΔΕ  και της Τράπεζας Αττικής και των 

οργάνων του ΤΕΕ. 

    Εκτός βέβαια από τις τιμωρίες, θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε 
πιθανά να περισώσουμε από τον Ασφαλιστικό μας Φορέα και την 

Τράπεζα Αττικής. 

Είναι γεγονός ότι για τον ΕΦΚΑ, που Νόμο θα πρέπει να λειτουργήσει 

από την 1/1/2017 και θα απορροφήσει όλα τα ταμεία, δεν έχουν γίνει 

οι  απαιτούμενες προεργασίες και υποδομές, δεν εκδόθηκαν εγκύκλιοι 

κλπ και , όπως εκτιμούν ειδικοί, είναι αδύνατο να λειτουργήσει  στην 

προγραμματισμένη ημερομηνία.      

   Ήδη πολλοί παράγοντες  διαπιστώνουν πλέον ότι ο ΕΦΚΑ θα είναι 

προβληματικός και ελλειμματικός και πιθανά θα πρέπει να επανεξετα-
σθεί ή και να επανασχεδιασθεί το Ασφαλιστικό Σύστημα  με την χρη-

σιμοποίηση και των αποθεματικών για τις συντάξεις.   

Ζητάμε   

    Την αναστολή εφαρμογής του ΕΦΚΑ και την ουσιαστική μελέτη  

του ασφαλιστικού συστήματος χωρίς ιδεοληπτικές προκαταλήψεις, 

που θα σέβεται τους εργαζόμενους συνεπείς πολίτες και ειδικότερα 

τους νέους, θα εξασφαλίζει τους συνταξιούχους και θα στηρίζει  την 

βιωσιμότητα του στην υγιή πραγματική οικονομία. 

    Την δημιουργία του προβλεπόμενου ΤΜΕΔΕ με κεφάλαιο το τμήμα 
της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, που αντιστοιχεί στα κέρδη   από το τμή-

μα των εγγυητικών επιστολών μέχρι σήμερα. 

Δείτε περισσότερα και τα βιογραφικά των υποψηφίων μας στην ιστο-

σελίδα μας www.mete.tee.gr 
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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 

 

Γιατί να ψηφίσω στις εκλογές του ΤΕΕ;  

"Είναι τα χρήματα σου ανόητε*"... και τα 

επαγγελματικά σου δικαιώματα... 

Οι περισσότεροι συνάδελφοι με τους οποίους επικοινωνού-

με τις τελευταίες ημέρες, συζητώντας για τις εκλογές του 
ΤΕΕ, απαντούν με τον ίδιο τρόπο: «Δεν κάνουν τίποτα, 
μόνο βολεύουν τους δικούς τους», «Έφαγαν τις ασφαλιστι-
κές εισφορές για να γίνουν Τραπεζίτες στην Αττικής», «Δεν 
έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα προβλήματά μας, ειδικά με την 
Πληροφορική» και το σύνηθες συμπέρασμα είναι «Δεν πη-
γαίνω να ψηφίσω». 

Είναι αλήθεια ότι οι διοικήσεις του ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια, 
φαίνονται κατώτερες των περιστάσεων, αδυνατούν να αρ-
θρώσουν πειστικό λόγο, συγκροτημένες προτάσεις για τα 
θέματα των μηχανικών και να δικαιολογήσουν το ρόλο 
τους, ως εκπρόσωποι του πολυπληθέστερου επιστημονικού 
φορέα της χώρας. 

Χωρίς αμφιβολία, εδώ και χρόνια, το ΤΕΕ διοικείται στη 
λογική της παρέας και του βολέματος, με αδιαφάνεια 
κυρίως με ευθύνη των προέδρων του και τη σύμπραξη των 
«κομματικών» (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) και των κατεστημέ-
νων παρατάξεων. Η αξία της συμμετοχής στο ΤΕΕ, δεν υ-
πάρχει πλέον για τα μέλη του. 

Αυτό που έχει προκαλέσει όμως πραγματικά την οργή 
των συναδέλφων, είναι η διαχείριση των αποθεματι-
κών του ΤΣΜΕΔΕ και η σχέση του ΤΕΕ με την Τράπεζα 
Αττικής. Το ΤΕΕ ορίζει εκπροσώπους στη διοίκηση του 
ΤΣΜΕΔΕ, κατά παράδοση έχει τη θέση του προέδρου του 
Ταμείου και ως μέτοχος της πλειοψηφίας ελέγχει την Τρά-
πεζα Αττικής. Η σχέση διοίκησης του ΤΕΕ και διοίκησης 
Τράπεζας Αττικής, είναι άμεση εδώ και πολλά χρόνια.  

Πώς είδαν λοιπόν οι διοικήσεις του ΤΕΕ (θυμίζουμε ότι δια-

δοχικά ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ (ΣΥΡΙΖΑ), ΝΔ), την Τράπεζα 
Αττικής όλα αυτά τα χρόνια; Απλά ως άλλο ένα «μαγαζί» 
για ρουσφέτια, τοποθετήσεις και τραπεζικές διευκολύνσεις 
ημετέρων. Το ΤΕΕ (διά του ΤΣΜΕΔΕ) επέλεξε την επένδυση 
περίπου ενός δις ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών, σε 
μία και μόνο Τράπεζα (με κατηγοριοποίηση junk), χωρίς 
καμιά επενδυτική διαφοροποίηση, με την τελευταία τοπο-
θέτηση του 450 εκ. Ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, να ανα-
τρέπει κάθε κανόνα επενδυτικής λογικής για ασφαλιστικό 
ταμείο. Οι διορισμοί στο ΔΣ και στις θυγατρικές της Τράπε-
ζας Αττικής, συνδικαλιστών της εκάστοτε ηγεσίας του ΤΕΕ 
ήταν ο κανόνας. Άνθρωποι χωρίς καμιά εμπειρία του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα αμείβονταν με 6ψηφια νούμερα, 
οδηγώντας ταυτόχρονα την επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ, σε 
πλήρη απαξίωση και στις τραγελαφικές καταστάσεις που 
αποκαλύφθηκαν με την έκθεση της ΤτΕ και τα δημοσιεύμα-
τα που ακολούθησαν.  

Απέναντι, σε αυτήν την κατάσταση, η Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη, η ΔΚΜ και η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία, απλά 
σιωπούν, δεν υπάρχει καμιά ανάρτηση απολογίας ή έστω 
προβληματισμού στα site τους. H «εξαφάνιση» περίπου 1 
δις ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών, είναι «μαύρο 
κουτί» για τις παρατάξεις που είχαν τον έλεγχο του ΤΕΕ, 
του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας Αττικής, σα να είναι υπεύθυ-
νοι κάποιοι άλλοι. Όλα αυτά, όταν χιλιάδες μηχανικοί ξενι-
τεύονται,  αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφο-

ρές ή κλείνουν τα βιβλία τους, αδυνατώντας να ανταπεξέλ-
θουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σχετικά με τα θέματα των Μηχανικών ΤΠΕ, η πραγματι-

κότητα είναι ότι οι διοικήσεις του ΤΕΕ, απλά αδιαφορούν 
και αγνοούν τα θέματα των ΤΠΕ. Η επαναλειτουργία ενός 
αυτόνομου Τμήματος ΤΠΕ, μετά τον «στραγγγαλισμό» του 
e-TEE, είναι μονόδρομος. 

Στη συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, που προέ-

κυψε ως ανάγκη για μια θέση του ΤΕΕ απέναντι στην απαί-
τηση της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του μηχανικού 
που περιλαμβάνεται στη 2η αξιολόγηση, αναδείχθηκαν για 
μια ακόμη φορά η άρνηση της προσαρμογής στην πραγμα-
τικότητα, η εμμονή να εξυπηρετηθούν τα δεδομένα συμφέ-
ροντα και να μην υπάρξει συζήτηση με βάση τα πραγματικά 
προσόντα των μηχανικών. 

Η τήρηση της παράδοσης της «κληρονομικότητας» των 
δικαιωμάτων και των πτυχίων, με βάση τη μετονομασία 
τμημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά 
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μηχανικών, 
είναι η κυρίαρχη άποψη των κομματικών παρατάξεων που 
ενδεχομένως εξυπηρετεί και ορισμένα Πολυτεχνικά Τμήμα-
τα, όχι όμως και τους επαγγελματικές Μηχανικούς, τους 
οποίους υποτίθεται εκφράζει το ΤΕΕ.  

Φτάσαμε να έχουμε αποφοίτους τμημάτων, να λαμβάνουν 
δικαιώματα -χωρίς πραγματικά προσόντα- από 4 βασικές 
ειδικότητες, λόγω «παράδοσης» ή «κληρονομιάς». Το γε-
γονός  αυτό οδηγεί σε μετονομασίες τμημάτων προκειμέ-
νου να αποκτήσουν και αυτών οι απόφοιτοι την απόδοση 
δικαιωμάτων από 4 ειδικότητες και συνεπώς να ανεβεί η 
ζήτηση και η βάση τους. Απέναντι σε αυτόν τον παραλογι-
σμό, προτείνουμε την δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων 
μέσα από πραγματικές εξετάσεις σε πάνω από μία ειδικότη-
τες, με τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ακαδημαϊ-
κών προσόντων. Αυτή είναι η απάντηση στον πληθωρισμό 
απονομής εικονικών δικαιωμάτων ΤΠΕ σε συναδέλφους 
χωρίς τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προ-
σόντα. Στον πληθωρισμό εικονικών Μηχανικών ΤΠΕ, απα-
ντάμε με την αξιολόγηση όσων πραγματικά γνωρίζουν ΤΠΕ. 

Δυστυχώς, η αποχή από τις εκλογές του ΤΕΕ, απλά 
δικαιώνει τις  κομματικές παρατάξεις για τη λεηλασία 
των ασφαλιστικών εισφορών μας, την τοποθέτηση 
ημετέρων, την αδιαφορία για τους μηχανικούς ΤΠΕ 
και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών μας θεμά-
των ως συμπλήρωμα σε κάποιες «ισχυρές» ειδικότη-
τες. 

Η αποχή, σημαίνει ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα συνεχί-
σουν ανενόχλητοι, τον ίδιο δρόμο, άριστοι για την 
παρέα τους, άθλιοι για τα συμφέροντα των Μηχανι-
κών και ανύπαρκτοι για τους Μηχανικούς ΤΠΕ.  
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Ισότητα, αξιοπρέπεια , αλληλεγγύη 

Επειδή ΔΕΝ πιστεύουμε και λέμε ΟΧΙ:                       

 Στα «αδιέξοδα» της οικονομικής κρίσης                                         

 Στην παρελκυστική τακτική  των κομματικών συνδικαλιστικών 

παρατάξεων 

 Στην ιδιώτευση και στον ωχαδερφισμό 

 Στον τεχνοκρατισμό και την έλλειψη αξιών που αποδομούν την 

κοινωνία, τις παραγωγικές δυνάμεις και την εκπαίδευση.   

 

      Πορευόμαστε: 

 Με τα κρίσιμα για τη ζωή μας ΕΝΑΝΤΙΑ στην κρίση 

 Εμπνεόμενοι από τις πανανθρώπινες αρχές της αξιοπρέπειας, της 

ισοτιμίας, της ισονομίας, της ισηγορίας και της δικαιοσύνης για την 

Παιδεία, την Οικονομία και την Ανάπτυξη με σεβασμό στο 

ανθρώπινο πρόσωπο   και τις πραγματικές ανάγκες του 

λαού και της πατρίδας μας. 

 

   Επιδιώκουμε και Ελπίζουμε : 

 Σε ένα ΤΕΕ χώρο γόνιμου διαλόγου και σύζευξης μεταξύ όλων 

των ειδικοτήτων και εργασιακών ιδιαιτεροτήτων 

 Σε Παιδεία που να λειτουργεί ως δρόμος για σχέση, προσωπική 

άσκηση, κοινός αγώνας και πάλη του ανθρώπου ενάντια σε κάθε 

αδικία και κακό. 

 Σε ένα Σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία και τις αναπτυξια-

κές της ανάγκες.  

 Σε συμμετοχικές διαδικασίες για την επανάκτηση της χαμένης 

μας αξιοπρέπειας και της κοινωνικής μας αυταξίας ως μηχανι-

κών. 

       Ζητούμε  

 τη αναγνώριση του διακριτού ρόλου μας στην εκπαίδευση 

και την κατοχύρωση της επαγγελματικής και επιστημονικής μας 

αξιοπρέπειας.  

 την αναγνώριση των αυξημένων προσόντων μας με τις πενταε-

τείς σπουδές και τη σημαντική  επαγγελματική μας προϋπη-

ρεσία  

 την αναβάθμιση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

με αναγνώριση του διακριτού ρόλου των μηχανικών.  

 

Βασικές κατευθυντήριες θέσεις μας είναι: 

 η εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους 

τους πολίτες της χώρας,  

 η εξασφάλιση της ουσιαστικής και όχι μόνο τυπικής ισοτιμίας με-

ταξύ γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης 

 η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαί-

δευσης με προσλήψεις προσωπικού αυξημένων προσόντων 

 η εφαρμογή συνθηκών αξιοκρατίας και ποιότητας στο εκπαιδευτι-

κό σύστημα 

 η διαμόρφωση ενός σχολείου ανοικτού στην κοινωνία και τις διαρ-

κώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

 η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων και η δόμηση ενός 

αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 

σε όλη την τεχνική πυραμίδα. 

 Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν μπορεί να 

γίνει χωρίς τους/τις διπλωματούχους μηχανικούς 

 

        Πιστεύουμε ότι :  

1.  Η επιλογή στελεχών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από 

απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών. Η οργάνωση και διοίκη-

ση, είναι βασικό γνωστικό αντικείμενο των πολυτεχνικών σχο-

λών. Η ισοπεδωτική λογική που κυριάρχησε τα προηγούμενα 
χρόνια στην επιλογή στελεχών, στέρησε επί δεκαετίες το κύρος 

της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

2.  Πιστεύουμε ότι είναι ώριμο το αίτημα για αναγνώριση του πτυ-

χίο πενταετούς πανεπιστημιακής φοίτησης ως Master. Η 

αναγνώριση αυτή αφενός θα άρει την ισοπεδωτική λογική που 

κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου θα αποκατα-

στήσει την αδικία που υφίστανται οι πτυχιούχοι ελληνικών πολυ-

τεχνικών σχολών σε σχέση με πτυχιούχους βρετανικών και γενι-

κά ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

3. Θα πρέπει να αναγνωριστεί και σε αυτούς μισθολογικά η φοίτη-

ση στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ), κάτι που συμβαίνει 

ήδη για τους αποφοίτους ΤΕΙ. Παράλληλα απαιτείται να αναγνω-

ριστεί μισθολογικά η επαγγελματική εμπειρία (από την κτήση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος) που αποτελεί βασικό εφόδιο του 

εκπαιδευτικού τεχνικών – επαγγελματικών ειδικοτήτων. Με τον 
τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η προσέλκυση στην δευτεροβάθμια 

τεχνικής εκπαίδευση καταξιωμένων επαγγελματικά και επαγγελ-

ματικά ενημερωμένων επιστημόνων. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία ενός αποτελεσματι-

κού συστήματος εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός διαφανούς 

και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων για τους αποφοίτους της εκπαιδευτικής δομής, με 

τη συμμετοχή πλην των εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών 

και των συναφών επιστημονικών, επαγγελματικών - παραγωγι-

κών φορέων. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία των 

μεσαίας στάθμης στελεχών που λείπουν από όλες τις μορφές της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

∆εσμευόμαστε ότι: 

 Θα  προασπίσουμε  τα  δικαιώματα  των  εκπαιδευτικών  μηχανι-

κών  όλων  των  βαθμίδων. Τόσα  χρόνια προσπαθούμε  να  απο-

δείξουμε  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  παιδείας  

προτεραιότητα  στις  δράσεις  του  ΤΕΕ.  Είναι απαραίτητο να 

ασχοληθεί επιτέλους «ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας» με 

ζητήματα όπως η σύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγω-

γής,  η εκπαίδευση τεχνικών κάθε επιπέδου,  η επιμόρφωση στις 

σύγχρονες  τεχνολογικές  εξελίξεις.   

 Θα αγωνιστούμε για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας φορέ-

α, για την αποτροπή της ληστείας των αποθεματικών  του  και για 
να καταστεί αυτός πραγματικός συμπαραστάτης του εργαζόμενου 

αλλά και του απόμαχου μηχανικού.  Να παραμείνει ο ασφαλιστικός 

φορέας όλων των συναδέλφων  και  όχι  ένας  εισπρακτικός  μη-

χανισμός  που  καλύπτει ανομίες και δεν  σέβεται  τους  εργαζόμε-

νους  που  τον χρηματοδοτούν.  

 Τέλος, μέλημά μας θα είναι να φέρουμε στο κέντρο του ενδιαφέ-

ροντος 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 αποδυναμώνει κάθε προσπάθεια αλλαγής. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1. ΑΜΗΡΑΣ Παναγιώτης    Μ                                                                                                       
2. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ Κυριακή Η  
3. ΑΡΣΕΝΗ Μαρία   Η  
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στυλιανή  Α 
5. ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Χαρίλαος  Μ  
6. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ Αλέξανδρος  Μ  
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ Αναστάσιος  Η 
8. ΤΡΑΣΑΝΙ∆ΗΣ Γεώργιος   Η  
9. ΤΣΙΝΤΖΟΣ Πέτρος    Η 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
10. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης  Η  

 

Στις Εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016  ψηφίζουμε  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ισότητα – Αξιοπρέπεια –
Αλληλεγγύη – Αγωνιστική Δύναμη  

Ενισχύουμε και δυναμώνουμε τον Κλάδο μας 
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ΕΛΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ! 
Συναδέλφισα, συνάδελφε 

Δεκαετίες τώρα, έχουν παρελάσει από μπροστά σου δεκάδες κυβερνήσεις, όλων των «αποχρώσεων»: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. 

Και μαζί τους, άλλες τόσες διοικήσεις του ΤΕΕ, οι περισσότερες μάλιστα με «αριστερό» πρόεδρο. Θυμήσου: τι έκαναν όλοι 

αυτοί για τις δικές σου ανάγκες; Ποιων τα συμφέροντα εξυπηρέτησαν με την πολιτική τους και γιατί; 

 

 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ε ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ –ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΕΦΕΡΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! 

 Μαζί κυβέρνηση ΝΔ και ηγεσία του ΤΕΕ «ψήφισαν» τον Ν.3518/06 που σε «φόρτωσε» με υπέρογκες εισφο-

ρές και έφερε την ανταποδοτικότητα στο Ταμείο 

 Μαζί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΤΕΕ έβαλαν το ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής και τα αποθεματικά του σε ομόλογα 

στην Τράπεζα της Ελλάδας άτοκα 

 Μαζί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΤΕΕ «έσπρωξαν» πάνω από 400 εκ. € στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της 

Attica Bank, ανεβάζοντας σε πάνω από 800 εκ. € τη συνολική «επένδυση» (τη στιγμή που η χρηματιστηριακή 

αξία της δεν είναι ούτε το ένα δέκατο). 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ»… 

…ίσα-ίσα, αυτός είναι ο δρόμος που οδήγησε από το κακό στο χειρότερο! Ενίσχυσε τις αυταπάτες ότι, τάχα, θα μας σώσει 

κάποια «αριστερή, προοδευτική κυβέρνηση» χωρίς σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο του λαού, την άρχουσα τάξη και 

την ΕΕ που τη στηρίζει. Ότι, τάχα, θα σωθούμε με αλλαγή νομίσματος, με κάποια διευθέτηση του χρέους, ενώ οι μονοπωλι-

ακοί όμιλοι θα συνεχίσουν να κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Η αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων που 

ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι τυχαία. Υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου ενάντια στα δικά μας συμφέρο-

ντα, σ’όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Δεν ανατρέπεται αν δε σημαδέψεις τον πραγματικό σου αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και 

την εξουσία του. Η «άσφαιρη» αντιμνημονιακή γραμμή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι συνένοχη για τον αφοπλισμό του κινήματος, 

τον εγκλωβισμό του στο ρόλο του υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής ανάμεσα στις διάφορες δυνάμεις που υπηρετούν τα 

συμφέροντα του κεφαλαίου. 

 
 

** Δημοσιεύουμε αποσπάσματα απ’ την προεκλογική διακήρυξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ** 

** Ολόκληρη, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ** 

 

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

URL: www.dpk.tee.gr  - Email: panepistimoniki@dpk.gr  

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΗΜΕΡΑ! 

 Από το 1993 μέχρι σήμερα, πληρώνεις πάνω από 4 φορές παραπάνω εισφορές σε ένα Ταμείο που σου «υπόσχεται» 

λιγότερο από το μισό της σύνταξης που υπολόγιζες να πάρεις 

 Οι εργασιακές σχέσεις θυμίζουν «γαλέρα» πολύ πριν έρθει η κρίση, με τα 10ωρα και τα 12ωρα δουλειάς με μπλοκάκι, 

χωρίς δικαιώματα να γίνονται όλο και περισσότερο καθεστώς και – σήμερα πλέον – η εργοδοσία, αποθρασυμένη, να 

σου επιβάλλει να δεχθείς ακόμα και ατομικές συμβάσεις με βάση ξένο δίκαιο 

 Με τη νομοθεσία για τα έργα και τις μελέτες, μέσω των ΣΔΙΤ, των Συμβάσεων Παραχώρησης, της κατάργησης των 

ελάχιστων αμοιβών κλπ., όλη η δουλειά συγκεντρώνεται στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων ομίλων, ενώ για εσένα 

προβλέπεται το κυνήγι πιστοποιητικών (ταυτότητας κτιρίων, ενεργειακών κλπ.) για «τρεις κι εξήντα» 

Η ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!!! 

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή της πάλης για την απόκρουση όλων των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, παντού. Έδωσαν και δίνουν 
αταλάντευτα και χωρίς «αστερίσκους» τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών και μισθολογικών μας 

δικαιωμάτων. Οι πρωτοβουλίες που πήραν για τη συγκρότηση  Επιτροπών Αγώνα σε μισθωτούς και αυτοα-
πασχολούμενους συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, 

απεργίες, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα. 
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ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
1ος άξονας: Μοχλός Τεχνικών Μεταρρυθμίσεων 

Ανάκτηση  του ρόλου του επιστημονικού συμβούλου Της 
Πολιτείας. Το ΤΕΕ πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στις μεταρ-
ρυθμίσεις και στις νομοθετικές ρυθμίσεις  που αφορούν σε θέματα 
τεχνικά, φορολογικά, ασφαλιστικά   και σε κάθε είδους θέματα 
ανάπτυξης. 

Πραγματική λειτουργία των 56 μόνιμων επιτροπών του ΤΕΕ με 
σκοπό να παράγονται επίκαιρες θέσεις, με άμεση στελέχωσή τους 
από συναδέλφους με εμπειρία στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. 

Το ΤΕΕ πρέπει να είναι ενεργός συνομιλητής στις διαβουλεύσεις 
με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

 

2ος άξονας: Δια βίου μάθηση 

Επιμόρφωση μηχανικών & θέσπιση μόνιμου συστήματος 
δια βίου μάθησης. 

Συνεργασία με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές και 
τους Διεθνείς Οργανισμούς, για την διαρκή παροχή νέας γνώσης 
με την αντίστοιχη απόκτηση πιστοποιήσεων Παγκόσμιας αναγνώ-
ρισης. 

 

3ος άξονας: Επίλυση διαφορών – Πειθαρχικά 

Δημιουργία κέντρου επίλυσης τεχνικών διαφορών. Αναβάθ-
μιση του θεσμού των πραγματογνωμόνων, δημιουργία σύγχρονου 
διαιτητικού κέντρου στα πρότυπα του International Chamber of 
Commerce. 

Ουσιαστική λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων προς όφελος των 
μηχανικών. 

Εκσυγχρονισμός του κώδικα δεοντολογίας των μηχανικών. 

 

4ος άξονας: Εξωστρέφεια μηχανικών 

Δημιουργία μητρώου Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών που 
εργάζονται στο εξωτερικό. 

Δημιουργία πλατφόρμας διασύνδεσης μηχανικών εξωτερικού με 
Τεχνικές Εταιρείες και Διπλωματούχους Μηχανικούς την Ελλάδα. 

Μόνιμη συνεργασία με τις  Πρεσβείες ξένων χωρών, για την εγκα-
τάσταση δικτύου προώθησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και 
των Τεχνικών Εταιριών με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων 
με αμοιβαίο όφελος. 

Παρακολούθηση διαγωνισμών εξωτερικού και προώθηση Ελληνι-
κών Εταιρειών και Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών στην 
λίστα διαγωνιζόμενων σε Παγκόσμιους Οργανισμούς, υπηρεσίες 
Δημοσίου και πολυεθνικές εταιρείες. 

Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις και συνέδρια εξωτερικού. 

 

5ος άξονας: Καινοτομία – αλλαγή του παραγωγικού μοντέ-
λου μηχανικών 

Δημιουργία τμήματος για την αξιολόγηση καινοτομιών, την κατο-
χύρωση τους (πνευματικά δικαιώματα), την οικονομική ενίσχυση 
και την προβολή – προώθηση εντός και εκτός Ελλάδας με στόχο 
την διασύνδεση τους με «εργαλεία» χρηματοδότησης. 

Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας και πρωτοτυπίας. 

Διεκδίκηση οικονομικών & φορολογικών κινήτρων για την αλλαγή 
του παραγωγικού μοντέλου που επικρατεί (ένας μηχανικός - ένα 
γραφείο), με την δημιουργία  Ομίλων (clusters) Διπλωματούχων 
Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

6ος άξονας: θωράκιση Διπλωματούχων Μηχανικών  

Κοινωνική συμφωνία ώστε το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του 
επαγγέλματος να μην αποτελεί πεδίο  αποσπασματικών και αντι-
παραγωγικών επεμβάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 

Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με συμμετοχή των 
Διπλωματούχων Μηχανικών . 

Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου περί ευθύνης των μηχανικών. 

7ος άξονας: Βελτίωση των διαδικασιών των  μηχανικών 

Αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών σε διαδικασίες αδειοδότη-

σης με ανάληψη περισσότερων ευθυνών προς τους μηχανικούς 
προς όφελος της απλοποίησης διαδικασιών. 

Επέκταση της πλατφόρμας του ΤΕΕ με στόχο την ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση αδειών που εκδίδονται από μηχανικούς. Μείωση της 
γραφειοκρατίας, μείωση του απώλειας χρόνου μηχανικών σε υπη-
ρεσίες όπως πυροσβεστική, δήμοι, περιφέρεια κτλ. 

 

8ος άξονας: Διαφάνεια & αξιοκρατία στο ΤΕΕ 

Συμμετοχή στις μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ μετά από ανοιχτή πρό-
σκληση και επιλογή βιογραφικών. Οι μόνιμες επιτροπές για το 
διάστημα που ήταν έμμισθες  ήταν ένα παραταξιακό λάφυρο και 
από την στιγμή που έγιναν άμισθες έπαψαν να λειτουργούν. 

Ανάδειξη εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Οργανισμούς, επιτροπές διαγω-
νισμών και φορείς μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και επιλογή βιο-
γραφικών. Επικύρωση των εκπροσώπων από την κεντρική αντι-
προσωπεία ΤΕΕ (όργανο 200 μελών) και όχι  μόνο από τον Πρόε-
δρο ή την Δ.Ε. του ΤΕΕ 

Δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της διοικούσας 
επιτροπής του ΤΕΕ, της αντιπροσωπείας και των υπόλοιπων οργά-
νων σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Δημοσιοποίηση του Πόθεν έσχες των μελών των οργάνων του 
ΤΕΕ 

 

9ος άξονας:  Ανάδειξη έργου και αξιοποίηση περιουσίας 
ΤΕΕ 

Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ΤΕΕ ( Π.χ. Οικόπεδο στην 
Χαριλάου Τρικούπη που είναι υπό κατάληψη). 

Δημιουργία Μουσείου Τεχνολογίας σε συνεργασία με τις τεχνολο-
γικές σχολές της χώρας  στο συγκρότημα του ΕΜΠ επί της οδού 
Πατησίων. 

Ψηφιοποίηση Βιβλιοθήκης ΤΕΕ και επαναλειτουργία εκδόσεων 
ΤΕΕ. 

 

10ος Άξονας: Ασφάλιση μηχανικών 

Αναθεώρηση των εξοντωτικών  ασφαλιστικών και φορολογικών 
εισφορών. 

Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Μηχανικών. 

Δρομολόγηση για την άμεση μεταφορά των περιουσιακών στοιχεί-
ων από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ. 

Άμεση αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών (πλην κλάδου 
υγείας) από την επαγγελματική ιδιότητα για διάστημα έως 3 χρό-
νια για νέους μηχανικούς και μηχανικούς με εισόδημα κάτω των 
15.000 €. 

 

11ος άξονας: Γενικές διεκδικήσεις 

Διεκδικούμε: 

 Την εξόφληση της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ. Το 
ΤΕΕ στήριξε την Πολιτεία με τη δημιουργία και λειτουργία του 
ηλεκτρονικού συστήματος των Ν4014 και Ν4178, συμμετέχοντας 
ενεργά στην είσπραξη από την πολιτεία εσόδων ύψους 10δις €, 
ενώ αντίθετα η Πολιτεία κωφεύει στις υποχρεώσεις της, οφείλο-
ντας στο ΤΕΕ 900 χιλ. €. 

Επέκταση της ηλεκτρονικής πολεοδομίας σε ολόκληρη την Επι-
κράτεια, με προτεραιότητα στο νησιωτικό σύμπλεγμα 

Άμεση νομοθετική ρύθμιση, για την δυνατότητα έκδοσης πιστο-
ποιητικών ΓΕΜΗ από το ΤΕΕ 
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Κυριακή 20 Νοέμβρη 2016 

 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 

Ε.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Χημικών Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

Ε.Ε.Ε. Ναυπηγών Μηχανικών 

Ε.Ε.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Οδηγίες για την ψηφοφορία 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

kalytero_tee_kentriko 

Όλο το προεκλογικό υλικό 
 
 
 

https://rizoengineers.wordpress.com/ 

https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb1cebdcf84ceb9cf80cf81cebfcf83cf89cf80ceb5ceafceb1-cf84ceb5ceb5.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-cf80cebfcebbceb9cf84ceb9cebacf8ecebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-ceb1cf81cf87ceb9cf84ceb5cebacf84cf8ccebdcf89cebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-cebcceb7cf87ceb1cebdcebfcebbcf8cceb3cf89cebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-ceb7cebbceb5cebacf84cf81cebfcebbcf8cceb3cf89cebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-ceb1ceb3cf81cebfcebdcf8ccebccf89cebd-cf84cebfcf80cebfceb3cf81ceaccf86cf89cebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-cf87ceb7cebcceb9cebacf8ecebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd-cebcceb5cf84ceb1cebbcebbceb5ceafcf89cebd-cebcceb5cf84ceb1cebbcebbcebfcf85cf81ceb3.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-cebdceb1cf85cf80ceb7ceb3cf8ecebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb5-ceb5-ceb5-ceb7cebbceb5cebacf84cf81cebfcebdceb9cebacf8ecebd-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/ceb1cebdcf8ecf84ceb1cf84cebf-cf80ceb5ceb9ceb8ceb1cf81cf87ceb9cebacf8c-cf83cf85cebcceb2cebfcf8dcebbceb9cebf.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/cf80ceb5ceb9ceb8ceb1cf81cf87ceb9cebacf8c-cf83cf85cebcceb2cebfcf8dcebbceb9cebf-ceb1ceb8ceaecebdceb1cf82.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/cebfceb4ceb7ceb3ceafceb5cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb9cf82-ceb5cebacebbcebfceb3ceadcf82-cf84cebfcf85-cf84ceb5ceb5-2.pdf
https://rizoengineers.files.wordpress.com/2016/10/kalytero_tee_kentriko.pdf
https://rizoengineers.wordpress.com/des_typwse_moirasou/
https://rizoengineers.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%B5/ekloges_2016/
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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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Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι, 

Στις επερχόμενες Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεμβρίου, ο συνδυασμός μας “ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της 

Κατασκευής για το ΤΕΕ” διεκδικεί για την κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ» και τον δικό Σας σταυρό, φιλοδο-

ξώντας να καταφέρει να εκπροσωπήσει επάξια, όλες και όλους τους Συναδέλφους, που εμπλέκονται στην υλοποί-

ηση των τεχνικών έργων, Κατασκευαστές - Μελετητές - Επιβλέποντες Μηχανικούς και Εργαζόμενους. 

Η παραγωγή Τεχνικού Έργου, τόσο Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού, μετά την εξαετή συνεχόμενη ύφεση, εισέρχεται 

σε νέα, χειρότερη φάση, πλήρους αποδιοργάνωσης, μετά την ψήφιση του νέου νόμου 4412/16 και με τον επερ-

χόμενο νόμο για τα Μητρώα και συστήματα ελέγχου Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, των οποίων η υλοποίηση θα 

διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως προβλέπεται στα παραπάνω νομοθετήματα. 

Η αδυναμία ωρίμανσης, μελέτης, δημοπράτησης και υλοποίησης νέων έργων, Δημόσιων αλλά και Ιδιωτικών, απα-

ραίτητων για την περίφημη «ανάπτυξη», είναι πασιφανής και το χειρότερο, θα διαρκέσει επί μακρόν. 

Η ευθύνη –ίσως και εγκληματική αμέλεια- της Πολιτείας είναι δεδομένη και οι Κυβερνόντες θα κριθούν από τους 

Πολίτες. Όμως ταυτόχρονα είναι τεράστια και η ευθύνη του κεντρικού ΤΕΕ, το οποίο σε όλες αυτές τις δυσμενείς 

εξελίξεις είναι “ωσεί παρόν”, εν αντιθέσει με τα τοπικά «Περιφερειακά» τμήματα ΤΕΕ, που δίνουν καθημερινά τον 

δικό τους άνισο αγώνα, μακριά από τα κέντρα της εξουσίας. 

 Δεν θέλουμε το Επιμελητήριό μας να είναι αμήχανος θεατής των εξελίξεων (ΤΣΜΕΔΕ, Τράπεζα Αττικής, 

νομοθεσία κλπ) 

 Δεν θέλουμε το Επιμελητήριό μας να είναι κακέκτυπο της κεντρικής Πολιτικής σκηνής, εκκολαπτήριο  

«υπουργοποιήσιμων» στελεχών και προϊόν φαύλων πολιτικο-συνδικαλιστικών ισορροπιών. 

 Θέλουμε Τεχνικό Επιμελητήριο σεβαστό, παραγωγικό και διεκδικητικό για τους Μηχανικούς και την Πατρί-

δα. 

 Θέλουμε να πάρει η Κατασκευή την θέση που πρέπει, στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάταση, μέσα 

σε συνθήκες ευνομούμενης και σύγχρονης Πολιτείας, με ισονομία, αξιοκρατία και ισοπολιτεία. 

 

 

Ζητούμε την στήριξή και την ψήφο Σας στις Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεμβρίου για την κεντρική 

«Αντιπροσωπεία ΤΕΕ», ζητούμε να στηρίξετε τον συνδυασμό των Μηχανικών της Κατασκευής: 

Τ.Ε.Ε. υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το Τ.Ε.Ε. 

 

teeunderconstruction@gmail.com - 6976888020 
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Στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε.,  

που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20/11/2016 (08:00-19:00),  

 

συμμετέχω και εγώ (βλ. εδώ CV) μεταξύ άλλων, 

ως ανεξάρτητος, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  

στην Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

Σκοπός της συμμετοχής μου στο ΤΕΕ είναι, στην μικροκλίμακα που αυτό είναι 
εφικτό, να εκφράσω την ανάγκη, την αγωνία, και την απαίτηση όλων μας  για 
την δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος άσκησης του επαγγέλματός 
μας.  

 

Αυτό άλλωστε επιχειρώ, τα τελευταία χρόνια μέσω της ενασχόλησης μου με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το ΤΕΕ, ως 
οργανωτής, επιμελητής, συντονιστής ή μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας, με έμφαση στους παρακάτω 4 
τομείς: 

 

1. Την κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Α.Μ. με στόχο την παραγωγή Αρχιτεκτονι-
κής  από  Αρχιτέκτονες, σε μία προσπάθεια που οδήγησε για πρώτη φορά σε κοινό κείμενο αρχών της αρχι-

τεκτονικής κοινότητας σχετικά με  

την Πρόσβαση Α.Μ σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει του γνωστικού αντικειμένου και του προγράμ-
ματος σπουδών τους. (βλ. εδώ)  

και την επίτευξη μετά από πολλά χρόνια της  Αυτόματης Αναγνώρισης (μέσω ΙΜΙ) Επαγγελματικών Προσό-
ντων 1640 και πλέον Αποφοίτων Σχολών/ΤμημάτωνΑρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της Ημεδαπής. (βλ. 
εδώ) 

 

2. Την βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου Άσκησης του Επαγγέλματος  

με υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (βλ. εδώ)  

καθώς και για την επεξεργασία ενός Σύγχρονου Οικοδομικού Κανονισμού, με περισσότερους βαθμούς ελευ-

θερίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, με προτάσεις εκσυγχρονισμού του Κτιριοδομικού Κανονισμού, εισαγωγή 

της έννοιας του κτιριακού όγκου ως βασικό μέγεθος ελέγχου της εκμετάλλευσης του οικοπέδου και την εισα-
γωγή της έννοιας του αστικού σχεδιασμού στην οικοδόμηση των κτιρίων. (βλ. εδώ) 

 

3. Την προβολή της αναγκαιότητας διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών  

για όλα τα αξιόλογα τεχνικά έργα του δημοσίου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. (βλ. εδώ)  

καθώς και τη βελτίωση της Υ.Α. περί Πλαισίου Διενέργειας τους. (βλ. εδώ) 

 

4. Την αναγκαιότητα Εξωτερίκευσης/Προβολής της Αρχιτεκτονικής στην κοινωνία (βλ. εδώ)  

καθώς και την θεσμοθέτηση και καθιέρωση του Προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία».  

(βλ. εδώ) 

 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ΤΕΕ έχει πάψει να επιτελεί το βασικό του ρόλο ως Τεχνικός Σύμβουλος 
του Κράτους και έχει μετατραπεί σε μία κλειστή δομή που αυτοσυντηρείται χωρίς να παράγει ουσι-

αστικό έργο για τους μηχανικούς τους οποίους εκπροσωπεί και στους οποίους αναφέρεται.  

 

Καλώ τους συναδέλφους, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, τα 7/10 των οποίων απέχουν από τις εκλογι-
κές διαδικασίες, να συμμετέχουν όλοι ενεργά στις εκλογές για την ανατροπή ενός αποδεδειγμένα 

παρωχημένου προεδροκεντρικού μοντέλου διοίκησης και τη μετατροπή του ΤΕΕ σε ένα ζωντανό 
οργανισμό με ενεργές Μόνιμες Επιτροπές και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, που θα προά-
γουν και θα παράγουν τον διεπιστημονικό διάλογο και έργο που απαιτείται. 

 

Ελπίζω στη στήριξή σας, 

Δαμιανός Αμπακούμκιν 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ 
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https://www.dropbox.com/s/0upxiq8kfvx78ch/CV%20%CE%A4%CE%95%CE%95%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5bmfjqqfhbvrdo/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91.%CE%9C.%20%CE%A3%CE%95%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%25C
https://www.dropbox.com/s/aatmi4z379f5wnk/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%20%CE%99%CE%9C%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%25C
https://www.dropbox.com/s/aaxpyapqpga55c8/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20NOK%2015-2-16.pdf?dl=0
http://www.sadas-pea.gr/tefchos-prokatarktikon-isigiseon-ikodomikou-kanonismou/
http://www.sadas-pea.gr/tefchos-prokatarktikon-isigiseon-ikodomikou-kanonismou/
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  

Σε λίγες μέρες θα πάμε στην κάλπη, για ανάδειξη 

νέων οργάνων διοίκησης στο ΤΕΕ. Τα προβλήματα 

μεγάλα. Χρειάζονται άνθρωποι χωρίς δεσμεύσεις  

και παρωπίδες, που θα παλέψουν για την επίλυση 

τους. 

  

Με εμπειρία και σύνεση, να σώσουμε ότι μπορεί να 

σωθεί. 

Να διαφυλάξουμε το κύρος του ΤΕΕ. 

Να λύσουμε όμως και τα μικρά καθημερινά προ-

βλήματα των μηχανικών. 

Να παραμείνει η εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ στους 

μηχανικούς. 

Η Τράπεζα Αττικής να στηρίξει όλους τους συνα-

δέλφους. 

  

Δηλώνω πάρων σε αύτη τη μάχη. 

Εάν πιστεύετε ότι μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή 

την κατεύθυνση, τότε σας ζήτω να με τιμήσετε με 

την ψήφο σας. 

Πανελλαδικά, για την Κεντρική Αντιπροσωπία. 

  

Σας ευχαριστώ πολύ 

  

Σταύρος Καμαριώτης 

Πρ. Πρόεδρος ΤΕΕ Εύβοιας 

Μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος  
 
 

Τηλ. Επικοινωνίας : 6932.699199 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

Σταύρος Καμαριώτης   
skama1@icloud.com 
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Η αποστολή των μηχανικών στον 21ο αιώνα 

 

του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου 

 

Στην εισαγωγή του κλασικού για τον εικοστό αιώνα έργου του, ο Έρικ Χομπσμπάουμ μεταξύ άλλων διαπιστώνει: 

«Η καταστροφή του παρελθόντος, ή μάλλον των κοινωνικών μηχανισμών που συνδέουν τη σύγχρονη εμπειρία μας 

με την εμπειρία των προηγούμενων γενιών, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αλλόκοτα φαινόμενα προς 

τα τέλη του αιώνα μας. Οι περισσότεροι νέοι σήμερα μεγαλώνουν σ’ ένα κλίμα διαρκούς παρόντος, χωρίς καμία ορ-

γανική σχέση με το δημόσιο παρελθόν της εποχής που ζουν». 

Στο δικό μας μικρο-κλίμα διαρκούς και φλύαρου παρόντος, έχουμε ανεξαρτήτως ηλικίας συμβιβαστεί από καιρό με 

τα εξωγενή ευχολόγια που παρουσιάζονται ως δήθεν αναπτυξιακός σχεδιασμός, συνηθίσαμε στις αναθυμιάσεις παρασιτι-

κών επιλογών οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς ενδογενές παραγωγικό υπόβαθρο, που έπνιξαν στην αιθαλομίχλη το μέλ-

λον των δύο νεότερων γενιών, ψευδαισθανόμαστε γρονθοκοπώντας με φωνασκίες το κυνικό δίδυμο «χρέος + δανειακή 

σύμβαση». Παραβιάζεται κατάφωρα το μέτρο για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ελληνικού ζητήματος και ξεστρατίζει η 

ελληνική κοινωνία από τη δυσάρεστη αλλά οφθαλμοφανή διάγνωση της νόσου – εθνική οστεοπόρωση, δηλαδή αφαίρεση 

από τον σκελετό της χώρας του αναγκαίου ποσοστού ασβεστίου για τη στήριξη των υποδομών και ανωδομών της χωρίς 

πατερίτσες – και την επίπονη πλην αναγκαία βάση της διατροφικής δίαιτας για τη θεραπεία της – ενδογενής παραγωγική 

ανασυγκρότηση. Ζητείται, επιτέλους, ένας σοβαρός και μεσομακροπρόθεσμος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, με άμεσα 

εφαρμόσιμο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο. 

Η σημερινή μετα-καπιταλιστική ανθρωπότητα έχει ήδη εισέλθει και στην εποχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστα-

σης. Θεμελιώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην εκρηκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, 

αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών, με κορυφαία τη διαδικτυακή επικοινωνία. Χαρακτηρίζεται από την εκλαΐκευ-

ση των ενεργειακών, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών αιχμής. Τα αντίστοιχα σχετικά φθηνά αλλά 

εκπληκτικών δυνατοτήτων εργαλεία αναδεικνύουν: 

 την υπεροχή της επένδυσης σε φυσικές αξίες έναντι της μη παραγωγικής σε αγαθά και θέσεις εργασίας χρηματιστη-

ριακής κερδοσκοπίας, 

 την υπεροχή των αναγκαίων, για το «ίσταμαι» και το «υπάρχω» στην κοινωνία, «βάναυσων» τεχνημάτων, 

 τη φενάκη της «ευγενούς» άυλης οικονομίας της αποβιομηχάνισης και τις συγκεκριμένες καταστροφικές συνέπειές 

της. 

Νέος παραγωγικός ιστός μεγάλης συλλογικής ισχύος δομείται μέσα από τον εξοπλισμό και την αξιοποίηση των νέων 

εργαλείων της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης για τη δημιουργία και έξυπνη διασύνδεση πολλών αποκεντρωμένων 

μικρών μονάδων. Το λειτουργικό σύστημα των υποδομών που θριάμβευσαν κατά την επανάσταση της εποχής του σιδή-

ρου αναγνωρίζεται και στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών των δυναμικών μικρών παραγωγικών μονάδων: 

 Δεν έχουν ανάγκη των επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, άρα και της υποταγής στην επικυριαρχία των καθεστωτι-

κών συγκεντρωτικών – επιτακτικών εξουσιών. 

 Διαθέτοντας πολλαπλάσιες δυνατότητες ευελιξίας, ευστάθειας και βιωσιμότητας, μπορούν να ανταγωνιστούν τις με-

γάλες συγκεντρωτικές – επιτακτικές μορφές παραγωγής του κατεστημένου συστήματος. 

 Εφαρμόζοντας την αρχή της πλεονασματικότητας στη χρήση εναλλακτικών συστημάτων, αποταμιευτών, ανταλλακτι-

κών, ως ασφάλισης έναντι κινδύνων και αντιξοοτήτων, υπερέχουν της απλοϊκής οικονομικής αποτελεσματικότητας 

και βελτιστοποίησης της μετα-καπιταλιστικής οικονομίας. 

Με δεδομένη την πολιτική και πολιτισμική κατάντια της παγκόσμιας κοινότητας και ενόψει της δεινής κοινωνικοοικο-

νομικής θέσης της χώρας μας από την οστεοπόρωση του παραγωγικού ιστού της, είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε 

τις νέες γενιές στην κατεστημένη ηγεμονία μονεταριστών οικονομολόγων; 
Οι παγκόσμιες διαστάσεις του όλου ζητήματος έχουν αναδειχθεί στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας από το Harvard 

Kennedy School. Άμεσος και προγραμματισμένος στόχος της Σχολής είναι η μετεκπαίδευση νέων μηχανικών στην αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση και επίλυση των πλέον πιεστικών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του νέου αιώ-
να. Τελικός στόχος είναι η προώθηση προσωπικοτήτων με την οργανωμένη σκέψη και τις επιχειρησιακές ικανότητες του 
μηχανικού σε ηγετικές θέσεις του παγκόσμιου κοινωνικοπολιτικού συστήματος.[1] 

Δεν είναι άλλωστε προφανές και από την κοινή λογική ότι μόνον υπό την ηγεσία μηχανικών εφοδιασμένων με την 
κουλτούρα της κοινοτικής συνείδησης και ικανών να «ίστανται» ως ελεύθεροι πολίτες καθίστανται εφικτοί οι στόχοι της 
απεξάρτησης των κοινωνιών του 21ου αιώνα από την επικυριαρχία ολίγων εκατοντάδων οικονομοκεντρικών συμπλεγμά-
των και του απεγκλωβισμού των μελών κάθε κοινωνίας από το άθλιο πρότυπο του μονοδιάστατου homo economicus – 
consumptor;[2] 
 
 

1. Βλέπε Calestous Juma, How Young Engineers Will Mold the Future,  

http://www.technologyandpolicy.org. 

2. Βλέπε Th. Xanthopoulos, Essay on sustainable and promising engineering education, CIGRE International Congress, Paris, 2012, 

http://www.ntua.gr/announcements/dse/uploads/2012-09-07_185751_International_Session_Paris(EPEE).pdf 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

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

 
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης 

lapysscholar@gmail.com, http://technodiktyo.gr 
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