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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Τα επίκαιρα θέµατα που προβάλλονται απότον κλάδο των Μηχανικών δεν σχετίζονται
µόνον µε τον επιστηµονικό µας χώρο. Άπτο-
νται της ανάπτυξης και των προοπτικών του
τόπου µας. 
Το ψήφισµα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

- Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς Στέλιος  Ζαχα-
ρόπουλος προς τους υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε Γε-
ώργιο  Σουφλιά,  Εθν. Οικονοµίας & Οικονοµι-
κών Γ.  Αλογοσκούφη  και Γεωργίας Ευάγγελο
Μπασιάκο,  τον υφυπουργό Υγείας & Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Αθαν.  Γιαννόπουλο και τους
Βουλευτές των Νοµών Φθιώτιδας, Βοιωτίας,
Φωκίδας, Ευρυτανίας 

ΤΤοο  ΨΨήήφφιισσµµαα

Σε κοινή κατεύθυνση µε τις πανελλαδικές
κινητοποιήσεις των Μηχανικών, σήµερα, στις
15/12/05, πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία Παντε-
χνική Εκδήλωση - Συγκέντρωση µε τη συµµε-
τοχή όλων των µελών που εκλέχθηκαν στα
όργανα διοίκησης του ΤΕΕ / Τµ. Ανατολικής
Στερεάς, των ∆.Σ. των Εργοληπτικών Οργανώ-
σεων, των ∆.Σ. του ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Στερεάς Ελλά-
δας και των Επαγγελµατικών Συλλόγων των
Μηχανικών της περιοχής ευθύνης του Τµήµα-
τος. 

1. Είναι γνωστές οι δυνατότητες και η συµ-
βολή του κλάδου των Μηχανικών στην ανάπτυ-
ξη και την πρόοδο του τόπου µας. Μέσα από έ-
να ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι Μη-
χανικοί καλούνται, για να υλοποιήσουν προ-
γράµµατα και σχεδιασµούς, που προδιαγρά-
φουν την εξέλιξη και απευθείας αναφέρονται
στο δηµόσιο συµφέρον της χώρας µας. 
Παράλληλα είναι επίσης γνωστό ότι ο κλά-

δος µας υφίσταται διαχρονικά µια συνεχή και
ιδιότυπη υποβάθµιση. Η απαξίωση του επιστη-
µονικού µας ρόλου και το ευρύ φάσµα των ερ-
γασιακών και θεσµικών µας προβληµάτων, έγι-
νε πλέον αβάσταχτη καθηµερινότητα για τα
µέλη µας. 

• Η επαγγελµατική ανασφάλεια και η ανερ-

γία δεν πλήττουν πλέον µόνο τους νέους συ-

ναδέλφους. Επεκτείνονται και σε γραφεία ή ε-

πιχειρήσεις που επί σειρά ετών συνέβαλαν

στην ανάπτυξη του τόπου µε την παραγωγή

τους. 

• Η αταξία στον τοµέα των ιδιωτικών έργων

και κατασκευών ιστορικά για τη χώρα µας δεν

έχει προηγούµενο. Οι προτάσεις και οι θέσεις

µας κατά κανόνα παραγνωρίζονται. Οι συνά-

δελφοι µελετητές και επιβλέποντες έγιναν ό-

µηροι ενός ιδιότυπου νοµοθετικού πλέγµατος

ευθυνών, το οποίο δεν έχει καµιά σχέση µε τις

πραγµατικές ευθύνες τους που αναδεικνύονται

από την άσκηση των επιστηµονικών τους κα-

θηκόντων. 

• Οι παραγωγοί των ∆ηµόσιων Έργων (Με-

λετητές και Κατασκευαστές) άγονται και φέρο-

νται µέσα από τις διεγνωσµένες αδυναµίες

των θεσµικών πλαισίων. Η γραφειοκρατία, η

έλλειψη των ασφαλιστικών δικλίδων για ισο-

νοµία και ισοπολιτεία, η αναξιοπιστία στη διά-

θεση των χρηµατοδοτήσεων, οι υπέρογκες

πρόσθετες εγγυήσεις, οι εξωπραγµατικές και

εξοντωτικές τιµολογήσεις των εργασιών και

τόσα άλλα θέµατα, συνθέτουν µια ζοφερή

πραγµατικότητα. 

• Οι τεχνικές Υπηρεσίες, κυρίως στην Περι-

φέρεια, χωρίς επάρκεια σε υποδοµές και στε-

λέχωση. Οι συνάδελφοί µας ∆ηµόσιοι Υπάλλη-

λοι λειτουργούν και προσφέρουν τις εξειδι-

κευµένες γνώσεις τους και η πολιτεία συστη-

µατικά αγνοεί τα θεσµικά και οικονοµικά τους

προβλήµατα. Αρκεί να σηµειωθεί µόνο ότι τα

προβλήµατα αυτά δεν αντέχουν σε καµιά σύ-

γκριση µε όσα ισχύουν σε άλλους επιστηµονι-

κούς ή εργασιακούς χώρους του ευρύτερου

∆ηµόσιου Τοµέα. 

• Τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα, οι τίτ-

λοι των σπουδών µας και οι ισοτιµίες µε τα

πτυχία εξωτερικού, οι αναθεωρήσεις των προ-

γραµµάτων σπουδών, οι νέες ειδικότητες των

Μηχανικών κλπ. είναι θέµατα που δεν γίνεται

να τίθενται στο περιθώριο. 

2. Με τις σηµερινές πανελλαδικές κινητοποι-
ήσεις οι Μηχανικοί απαιτούν πλέον από την
Πολιτεία να δροµολογηθούν λύσεις. 
Τα θέµατα της επικαιρότητας συνδυάζονται

άµεσα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν. 
•  Η συρρίκνωση του Προγράµµατος ∆ηµ. Ε-

πενδύσεων επιφορτίζει επικίνδυνα την κατά-
σταση. Οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές και ιδι-
αίτερες για την εξέλιξη των προγραµµάτων
στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και εξόχως σοβαρές
για την Περιφέρεια της χώρας µας. 

• Μέσα από τις επιλογές που στις µέρες
µας υιοθετούνται από την πολιτεία, ο παραγω-
γικός ιστός των ∆ηµοσίων Έργων αποδιοργα-
νώνεται και είναι αλυσιδωτές οι κοινωνικοοι-
κονοµικές επιπτώσεις. 

• Η ισχυρή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν είναι αί-
τηµα, είναι ανάγκη για τον τόπο µας. 

• Οι µειώσεις των εισοδηµάτων για τους
εργαζόµενους µισθωτούς του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα αλλά και των συνταξιού-
χων Μηχανικών, οδηγούν σε απόγνωση. 

• Οι καθυστερήσεις των οφειλών του Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου προς το Μελετητικό και Κατα-
σκευαστικό µας δυναµικό, ωθούν τις παραγω-
γικές επιχειρήσεις µας στον αφανισµό. 

• Αδήριτες οι ανάγκες για πλήρη θεσµικά
πλαίσια στους τοµείς των ∆ηµοσίων και των Ι-
διωτικών έργων, για το Μητρώο Κατασκευα-
στών Ιδιωτικών Έργων και την αναδιάρθρωση
των Μητρώων. 

• Τα προβλήµατα που επί σειρά ετών συσ-
σωρεύτηκαν στο ΤΣΜΕ∆Ε επιφέρουν το µαρα-
σµό ενός δυναµικού ασφαλιστικού οργανι-
σµού, ο οποίος καθηµερινά βάλλεται και απα-
ξιώνεται. 

Στο πλαίσιο αυτό, οµόφωνα καλούµε: 
1. Την Ελληνική Πολιτεία και τους εκπροσώ-

πους της να επιδείξουν την ανάλογη επιµέλεια
και να σκύψουν πάνω στα προβλήµατα των Μη-
χανικών, που έχουν συγκεκριµένα αίτια γένε-
σης αλλά και από τον κλάδο µας επεξεργα-
σµένες προτάσεις για την επίλυσή τους. 

2. Την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήµα-
τος των Μηχανικών, που πρέπει εύστοχα να ε-
παναδιατυπώσει ένα ιεραρχηµένο διεκδικητικό
πλαίσιο, για τον επίκαιρο καθορισµό της αγω-
νιστικής συνδικαλιστικής µας τακτικής και στά-
σης. 

Παντεχνική συγκέντρωση στη Λαµία
Στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Κινητοποιήσεων των
Μηχανικών, εκδόθηκε ψήφισµα της «Παντεχνικής
Συγκέντρωσης» των µελών του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής
Στερεάς, που πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία. 



δυναµικού για τις καταναλωτικές ανάγκες της
αγοράς, η ποινικοποίηση µε άκριτους όρους
κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας και η
τυποποίηση στην παραγωγή του δοµηµένου
χώρου. 
Για τους Έλληνες µηχανικούς όλη αυτή η

µεθόδευση οδηγεί σ’ ένα νέο υποβαθµισµένο
επίπεδο σπουδών, στην αδυναµία πρόσβασης
στο επάγγελµα µε ίσες ευκαιρίες και υγιείς
συνθήκες ανταγωνισµού και παράλληλα στην
αδυναµία ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, της
τέχνης και της επιστήµης. 
Οι Έλληνες µηχανικοί είτε είναι εργολή-

πτες, είτε δηµόσιοι υπάλληλοι, είτε µισθωτοί,
είτε µελετητές δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων,
είτε στελέχη στη βιοµηχανία, είτε ασχολού-
νται µε τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλ-

λον και παρά το γε-
γονός ότι αποτε-
λούν τον κύριο µο-
χλό στήριξης της α-
νάπτυξης της χώ-
ρας, είναι αποδέκτες
µιας διαρκούς απα-
ξιωτικής στάσης από
πλευράς της Πολι-
τείας. 
Η συγκέντρωση

διπλωµατούχων µηχανικών ∆ωδεκανήσου που
πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο τη 15η ∆εκεµβρί-
ου 2005 υπό την αιγίδα του ΤΕΕ - Τµήµατος
∆ωδεκανήσου και των Συλλόγων Μηχανικών
∆ωδεκανήσου, στο πλαίσιο των πανελλήνιων
κινητοποιήσεων των µηχανικών της χώρας και
της αντίστοιχης απεργίας, ενέκρινε οµόφωνα
το ακόλουθο ψήφισµα: 
Εναντιωνόµαστε:  
• Στη σηµαντική περικοπή - µείωση του ε-

φετινού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων και στην πρόβλεψη για περαιτέρω συρρί-
κνωσή του το 2006 

• Στη συνεχιζόµενη µείωση εισοδηµάτων
εργαζοµένων και συνταξιούχων µηχανικών 

• Στην παρατεταµένη και εντεινόµενη κρίση
στο χώρο των εργοληπτών και µελετητών
που οδηγεί σε χρεοκοπία πολλές επιχειρή-
σεις 

• Στα αυξηµένα και παρατεινόµενα χρέη
του ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις τεχνικές ε-
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Σ τη συγκέντρωση εγκρίθηκε ψήφισµα, το ο-ποίο απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµή-
µατος ∆ωδεκανήσου Παναγιώτης  Βενέρης
προς τους υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε Γ.  Σουφλιά,  Ε-
θν. Οικονοµίας & Οικονοµικών Γιώργο  Αλογο-
σκούφη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Α-
ριστοτέλη  Παυλίδη, καθώς και προς τους βου-
λευτές ν. ∆ωδ/σου Αναστάσιο  Καραµάριο,  Βα-
σίλη  Χρύση,  Κωνσταντίνο  Καϊσερλή.  
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν και προ-

σφώνησαν οι αντινοµάρχες ∆ωδεκανήσου Ν.

Ζωίδης και Γιάν.  Χριστοφάκης, ο συντονιστής
του ΠΑΣΟΚ ∆ωδεκανήσου Τιµ.  Παρασκευάς, ο
Γραµµατέας του ΣΥΝ ∆ωδεκανήσου Κ.  Γάκης
και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Κ.  Κοτσαδάµ.  

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Παντεχνική συγκέντρωση στη Ρόδο 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο, τη 15η ∆εκεµβρίου
2005, στην αίθουσα του «Ακταίον», συγκέντρωση των
διπλωµατούχων Μηχανικών ∆ωδεκανήσου, υπό την αιγίδα του
ΤΕΕ - Τµήµατος ∆ωδεκανήσου και των Συλλόγων Μηχανικών
∆ωδεκανήσου, στο πλαίσιο των πανελλήνιων κινητοποιήσεων των
µηχανικών της χώρας και της αντίστοιχης απεργίας. 

ΤΤοο  ΨΨήήφφιισσµµαα  

Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται στη χώρα
µας µια βίαιη και ανιστόρητη ανατροπή των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των µη-
χανικών. Επιδιώκεται µέσα από συνθήκες διά-
λυσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του µελετητι-

κού και εργοληπτικού δυναµικού, τον αποπρο-
σανατολισµό και απαξίωση της τεχνικής εκπαί-
δευσης, να προκύψει η «νέα τάξη πραγµάτων»:
η συγκέντρωση των δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων και µελετών σε λίγα προνοµιακά σχή-
µατα, η «παραγωγή» φθηνού επιστηµονικού
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• Στις συνεχείς απολύσεις και κατά συνέ-
πεια στη διόγκωση της ανεργίας των διπλω-
µατούχων µηχανικών, ως απόρροια της συρρί-
κνωσης του τοµέα των κατασκευών και των
χρεών του ∆ηµοσίου 

• Στον περιορισµό των απορροφήσεων κοι-
νοτικών πόρων 

• Στη συνεχιζόµενη τα τελευταία χρόνια τε-
χνική και επιχειρηµατική αποβιοµηχάνιση

• Στη µείωση των δαπανών για επιχορήγη-
ση φορέων και ασφαλιστικών ταµείων 

• Στην αύξηση των άµεσων και έµµεσων φό-
ρων 

• Στην απαξιωτική στάση της πολιτείας ένα-
ντι του κλάδου που τα τελευταία χρόνια µε
σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων και πρακτικών
επιλογών επιχειρεί µια βίαιη ανατροπή των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσής µας 

• Στην προσπάθεια για «παραγωγή» φθη-
νού επιστηµονικού δυναµικού για τις κατανα-
λωτικές ανάγκες της αγοράς και την ποινικο-
ποίηση µε άκριτους όρους κάθε επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας 

• Σε κάθε ρύθµιση ή πρακτική που πριµοδο-
τεί την ολιγοπώληση µελετών και έργων 

• Στη διαρκή προσπάθεια για υποβάθµιση
του τεχνικού τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και των αντίστοιχων δηµόσιων λειτουργών και
σε κάθε προσπάθεια υποκατάστασής της από
διάφορα σχήµατα «συµβούλων». 
Ο  τεχνικός  κόσµος  διεκδικεί  µέτρα  -  κίνη-

τρα  για:  
• Το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδια-

σµό και την προστασία του περιβάλλοντος,
της ποιότητας και της ασφάλειας των κατα-
σκευών.  

• Την επιχειρηµατικότητα των µηχανικών.  
• Τη στελέχωση των µικροµεσαίων επιχει-

ρήσεων και των τεχνικών υπηρεσιών του ∆η-
µοσίου.  

• Τον εξορθολογισµό του συστήµατος πα-
ραγωγής δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, κα-
θώς και των αµοιβών των µηχανικών (ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών, δηµόσιων και ιδιωτικών
υπαλλήλων).  

• Την ορθολογική αντιµετώπιση του ασφαλι-
στικού σύµφωνα µε τις προτάσεις της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ.  

• Ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις.  
• Την κατάργηση της ποινικοποίησης του ε-

παγγέλµατος (χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι
δεν θα πρέπει να προβλέπονται σαφείς ευθύ-
νες και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες).  

• Την επίλυση µιας σειράς σοβαρών ζητηµά-
των που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την
Παιδεία, όπως οι αναγνωρίσεις και ισοτιµίες

των πτυχίων, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα
προγράµµατα σπουδών, η τεκµηρίωση για την
αναγκαιότητα ύπαρξης σχολών κλπ. 
Οι  Μηχανικοί:  
• Στάθηκαν πάντοτε αρωγοί και µακριά από

συντεχνιακές λογικές στην προσπάθεια της
χώρας για ανάπτυξη. 
Οι  Μηχανικοί  θέλουµε:  
• Ένα κράτος αποτελεσµατικό, µε ταχύτε-

ρες, διαφανείς, διαδικασίες, που προγραµµατί-
ζει, φερέγγυο. Να πληρωθούν όσα ποσά έχει
πιστοποιηθεί ότι οφείλονται, για να αποφευ-
χθεί η πτώχευση µεγάλου αριθµού επιχειρή-
σεων του κλάδου. Να εκδίδονται έγκαιρα η
ΣΑΕ και ΣΑΜ.  

• Ισχυρή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η πρόταση του
ΤΕΕ, σε συνεργασία µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και την
ΚΕ∆ΚΕ, για την επάρκεια και στελέχωση των
τεχνικών υπηρεσιών να ολοκληρωθεί σε συ-
νεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία και να υλο-
ποιηθεί.  

• Υποδοµές. Να αυξηθούν τα µεγέθη του
Π∆Ε που κατευθύνονται στα έργα υποδοµής,
µε έµφαση στην περιφερειακή του διάσταση.
Άµεση προκήρυξη µελετών για να αντιµετωπι-
στεί η υστέρηση που παρουσιάζεται στην ωρί-
µανση έργων. Τα έργα του ∆΄ ΚΠΣ µπορούν να
ξεκινήσουν από 1.7.2007 (αν συµφωνηθεί επί
αγγλικής προεδρίας).  

• Σχεδιασµό. Να ολοκληρωθούν το εθνικό
χωροταξικό σχέδιο, τα περιφερειακά σχέδια,
τα ειδικά πλαίσια, οι πολεοδοµικές µελέτες.
Να ψηφιστεί ο νόµος για το κτηµατολόγιο, να
προκηρυχθούν οι σχετικές µελέτες.  

• Πλήρη θεσµικά πλαίσια. Για τα δηµόσια έρ-
γα, για τα ιδιωτικά έργα, µητρώο κατασκευαστών
ιδιωτικών έργων, αναδιάρθρωση µητρώων.  

• Προσδιορισµός κανόνων, ρόλων, ευθυνών,
ποινών για όλες τις δράσεις όπου συµµετέ-
χουν µηχανικοί. Ανατροπή της ποινικής νοµο-
θεσίας που τους αφορά. 

• Εξειδικευµένες τοµεακές πολιτικές, που
να στηρίζονται στο επιστηµονικό δυναµικό της
χώρας. Ανάπτυξη καινοτοµιών, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών. Εξοικονόµηση πόρων. Κίνητρα
για απασχόληση µηχανικών στις επιχειρήσεις.  

• Επιδότηση - κατάρτιση νέων, άνεργων µη-
χανικών  

• Παιδεία που να υπηρετεί τους εθνικούς
στόχους.  

• Αποδοχή των προτάσεων της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό θέµα. 
Οι  µηχανικοί  απαιτούµε:  
• Ανάπτυξη µε επένδυση στο ανθρώπινο δυ-

ναµικό 

ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Το ψήφισµα στάλθηκε  στο Πολιτικό Γρα-φείο του  Πρωθυπουργού, στους υπουρ-
γούς ΠΕΧΩ∆Ε, Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερι-
κών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,  Ανάπτυξης ,
Μεταφορών, στο  Γενικό Γραµµατέα Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, στα πολιτικά κόµµατα, στους
βουλευτές Ηπείρου, στο ΤΕΕ και στα  Περι-
φερειακά Τµήµατα ΤΕΕ. 

ΤΤοο  ΨΨήήφφιισσµµαα

Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί του Τµήµα-
τος Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελ-
λάδος και τα µέλη των Κλαδικών και Εργα-
σιακών Συλλόγων των µηχανικών και του τε-
χνικού κόσµου της περιοχής, συγκεντρωθή-
καµε, σήµερα 15 ∆εκεµβρίου 2005 στα Ιωάν-
νινα στο Τεχνικό Επιµελητήριο, στο πλαίσιο
της πανελλαδικής αποχής του κλάδου και α-
ποφασίσαµε οµόφωνα τα εξής: 

• ∆ιαπιστώνουµε, µε ανησυχία, ότι τα ερ-
γασιακά και τα θεσµικά προβλήµατα που α-
ντιµετωπίζουν οι µηχανικοί και ο τεχνικός
κόσµος, έχουν οξυνθεί τελευταία από τις κυ-
βερνητικές επιλογές και τις αποφάσεις για

Ψήφισµα
παντεχνικής
συγκέντρωσης 
Στην παντεχνική συγκέντρωση
που πραγµατοποιήθηκε στα
Ιωάννινα,  στο πλαίσιο της
πανελλαδικής αποχής του
κλάδου των µηχανικών, για
την ανάδειξη των οξυµένων
προβληµάτων και την
προώθηση λύσεων γι ’ αυτά,
εξεδόθη ψήφισµα, το οποίο
υπογράφουν οι Γιώργος
Παπαδιώτης - Πρόεδρος
ΤΕΕ/ΤΗ , Ιουλία Μαρκούλα -
Πρόεδρος ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ηπείρου -
Κέρκυρας - Λευκάδας, Γιώργος
Οικονόµου - Πρόεδρος
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Ηπείρου, Ιωάννης
Κωστούλας - Πρόεδρος ΣΕ∆Ε
Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας. 



βίαιη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στη
χώρα µας. 

• Μια σειρά από κρίσιµα θέµατα για τον
κλάδο και για την ανάπτυξη της χώρας όπως: 

- η σηµαντική µείωση του Π∆Ε και η πρόβλε-
ψη για περαιτέρω συρρίκνωσή του τα επό-
µενα χρόνια,  

- η µεγέθυνση της ανεργίας των διπλωµα-
τούχων µηχανικών από την ύφεση της κα-
τασκευαστικής δραστηριότητας ως απόρ-
ροια κυβερνητικών επιλογών και πρακτι-
κών για τον κατασκευαστικό τοµέα, 
- η παρατεταµένη και εντεινόµενη κρίση
στο χώρο των εργοληπτών και των µελε-
τητών, η οποία σε συνδυασµό µε τα χρέη
του ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς, έ-
χει οδηγήσει σε χρεοκοπία πολλές τεχνι-
κές επιχειρήσεις,  

- η συνεχιζόµενη απαξίωση και υποβάθµιση
των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών της
χώρας και η υποτιµητική αντιµετώπιση των
µηχανικών του δηµοσίου, µε την αθέτηση
των δεσµεύσεων της συλλογικής συµφω-
νίας από την Κυβέρνηση,  

- ο περιορισµός των απορροφήσεων κοινο-
τικών πόρων, καθώς δεν διατίθενται επαρ-
κείς πόροι για την εθνική συµµετοχή,  

- η συνεχής απαξίωση της παιδείας και του
επιστηµονικού δυναµικού, ως επένδυση
για την ανάπτυξη της χώρας,  

- η µείωση των δαπανών για την επιχορήγη-
ση φορέων και ασφαλιστικών ταµείων,  

- η αύξηση των αµέσων και έµµεσων φόρων,
µε την ταυτόχρονη µείωση εισοδηµάτων
εργαζοµένων και συνταξιούχων µηχανικών,
περιγράφουν τάσεις και βήµατα οπισθο-
δρόµησης για τη χώρα µας το τελευταίο
διάστηµα. 

• Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και ο τεχνι-
κός κόσµος της Ηπείρου, είτε είναι εργολή-
πτες, είτε δηµόσιοι υπάλληλοι, είτε µισθωτοί,
είτε µελετητές δηµοσίων και ιδιωτικών έργων,
είτε στελέχη στη βιοµηχανία, είτε στην εκπαί-
δευση, είτε ασχολούνται µε τις νέες τεχνολο-
γίες και το περιβάλλον, απαιτούµε αναθεώρη-
ση της πολιτικής για τον κατασκευαστικό το-
µέα και αλλαγή πλεύσης στην οικονοµική πο-
λιτική της Κυβέρνησης. 

Καλούµε την Κυβέρνηση: 
• Να αλλάξει τη µέχρι σήµερα γενικότερη

αναπτυξιακή και οικονοµική πολιτική και ειδι-
κότερα την πολιτική στον κατασκευαστικό το-
µέα, όπου τα αρνητικά αποτελέσµατα είναι ή-
δη ορατά, µε την απαξίωση και την καταστρο-
φή του κατασκευαστικού, παραγωγικού, τεχνι-
κού δυναµικού της χώρας.  

•Να σκύψει µε την πρέπουσα προσοχή στα
σοβαρά προβλήµατα του κλάδου που αποτυ-
πώνονται στον Προϋπολογισµό του 2006 και
να διαµορφώσει όρους για έναν ουσιαστικό,
ειλικρινή και εποικοδοµητικό διάλογο µε τους

φορείς των µηχανικών για το συµφέρον της
χώρας, της κοινωνίας και της ανάπτυξης, επι-
βεβαιώνοντας τις διακηρύξεις και δεσµεύσεις
της για νέους όρους συνεργασίας µε το ΤΕΕ
και τους φορείς του τεχνικού κόσµου.  

• Να επεξεργαστεί και να εφαρµόσει συγκε-
κριµένα και κοινά αποδεκτά µέτρα πολιτικής
για τα θέµατα που απασχολούν αυτή την πε-
ρίοδο τον τεχνικό κόσµο. 
∆ηλώνουµε δε ότι παραµένουµε σε διαρκή

αγωνιστική ετοιµότητα για την προώθηση και
τη δροµολόγηση λύσεων για όλα τα προβλή-
µατα του κλάδου. 
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Η∆.Ε. του ΤΕΕ- Τµήµ. Ευβοίας προχώρησε στη
σύσταση τριών Οµάδων Εργασίας, ως εξής: 
• Με την υπ’ αριθµ. 99/2005 της 21 Συνεδρία-

σης της ∆.Ε. στις 31/10/2005, αναθέτει σε ΟΕ,
να µελετήσει από κοινού µε το ΤΣΜΕ∆Ε ασφα-
λιστικά - συνταξιοδοτικά θέµατα Μηχανικών.
Το έργο της ΟΕ θα έχει διάρκεια έξι µηνών α-
πό 01/11/2005 έως 30/04/2006 αποτελούµενη α-
πό τους παρακάτω:  1. Σβώλου  Άννα  ΑΤΜ  2.
Κορκότσου  Παρασκευή - Φιλόλογο  3. Κοκκά-
λα  Κων/να  ∆.Ε. 

• Με την υπ’ αριθµ 98/2005 της 21 Συνεδρία-
σης της ∆.Ε. στις 31/10/2005, αναθέτει σε ΟΕ τη
λειτουργία και τη στήριξη του έργου του Πε-
ριφ. Τµήµατος.  Το έργο της ΟΕ θα έχει διάρ-
κεια έξι µηνών από 01/11/2005 έως 30/04/2006
αποτελούµενη από τους παρακάτω:  1. Ηλίας
Χαράλαµπος Η.Μ.  2. Σταµατόπουλος  Σταµ. -
Οικονοµολόγο  3. Γιαλκέτση  Ιωάννα  - Οικονο-
µολόγο  4. Αγγελή  Ευφροσύνη  ∆.Ε.  5. Αντω-
νιάδου  Παναγιώτα ∆.Ε. 

• Με την υπ’ αριθµ 70(1)/2005 της 16 Συνε-
δρίασης της ∆.Ε. στις 12/09/2005, αναθέτει σε
ΟΕ το έργο για τα Νοµικά Θέµατα που αφο-
ρούν το επάγγελµα του Μηχανικού.  Το έργο

της ΟΕ θα έχει διάρκεια έξι µηνών από

15/09/2005 έως 15/03/2006 αποτελούµενη από

τους παρακάτω:  1. Χαρ.Ηλία  - ΗΜ  2. Χρυσούλα

Αναστασίου - ∆ικηγόρο  3. Μ.  Φλώρου - ∆ικη-

γόρο.  

Με απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος

Μαγνησίας, προτίθεται να συστήσει 3µελής

Οµάδα Εργασίας µε θέµα: «Βελτίωση  Σιδηρο-

δροµικών  Συγκοινωνιών  Ν.  Μαγνησίας».  

Στην Οµάδα Εργασίας θα συµµετέχουν: 

Τρεις (3) ∆ιπλ. Μηχανικοί Μέλη ΤΕΕ Μαγνη-

σίας 

Καλούνται όσοι Μηχανικοί ενδιαφέρονται να

συµµετάσχουν στην παραπάνω Οµάδα Εργα-

σίας να δηλώσουν συµµετοχή στα γραφεία

του ΤΕΕ Μαγνησίας (2ας Νοεµβρίου/Ξενοφώ-

ντος) ή στο fax: 24210-21.944. 

Υποβολή αιτήσεων: 20 ηµέρες από τη δηµο-

σίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Σύσταση οµάδων εργασίας

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ / ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΕ∆Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΤοο  ΨΨήήφφιισσµµαα

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρί-
ου Ελλάδος - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης
στη σηµερινή έκτακτη συνεδρίασή της, µε τη
συµµετοχή των Κλαδικών Συλλόγων και Μηχα-
νικών, πήρε την παρακάτω απόφαση: 

1. Επιβεβαιώνει πως τα προβλήµατα όλων
των κλάδων των Μηχανικών οξύνονται συνε-
χώς και οδηγούν µεγάλο αριθµό Μηχανικών
-κυρίως µελετητών και ιδιωτικών υπαλλήλων-
σε ανεργία και υποαπασχόληση, την πλειοψη-
φία των εργοληπτικών επιχειρήσεων της περι-
φέρειας σε κλείσιµο και τους µηχανικούς δη-
µοσίους υπαλλήλους σε απαξίωση οικονοµική
και θεσµική. 

2. ∆ιαπιστώνει πως η ακολουθούµενη πολι-
τική και ιδιαιτέρως η µεγάλη µείωση των ∆η-
µοσίων Επενδύσεων οδηγεί την περιφέρεια σε
αναπτυξιακό µαρασµό. Η αναδιανοµή του
πλούτου που συντελείται, έχει οδηγήσει στο
να θησαυρίζουν οι τραπεζικοί όµιλοι και ορι-
σµένοι λιγοστοί, ενώ οδηγείται σε χρεοκοπία
η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών. 

3. Το πλήθος και το εύρος των προβληµά-
των του κλάδου, τα Νοµοσχέδια που έχουν ψη-
φιστεί µέχρι τώρα, θα έπρεπε να είχαν οδηγή-
σει εδώ και καιρό το ΤΕΕ στο να ηγηθεί σε µε-
γάλες - κλιµακούµενες κινητοποιήσεις µε τη
συνδροµή και συµµετοχή όλων των φορέων
των Μηχανικών και του συνόλου του κλάδου. 

4. Αντ΄ αυτού οι συνάδελφοι διαπιστώνουν
για τη ∆.Ε. του ΤΕΕ µέχρι τώρα µια πλεύση
διαχείρισης µε προτάσεις τροποποιήσεων επί
νοµοσχεδίων, πολλά των οποίων οδηγούν σε
µαρασµό τον κλάδο. Στο δε κορυφαίο θέµα του
Ασφαλιστικού διαπιστώνουν για τη ∆.Ε. του
ΤΕΕ µια γραµµή ενσωµάτωσης του κλάδου
στην αντιασφαλιστική πολιτική των µέχρι σή-
µερα κυβερνήσεων και άρνησης υλοποίησης
των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας. 

5. Έτσι η σηµερινή Παντεχνική - Πανελλαδική
Αποχή που κήρυξε το ΤΕΕ, λόγω ίσως των κι-
νητοποιήσεων των Εργοληπτικών Οργανώσε-
ων, της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αλλά και της ΓΣΕΕ - Α-

∆Ε∆Υ µε αφορµή την κατάθεση του προϋπολο-
γισµού του 2006, βρήκαν τον κλάδο εντελώς
απροετοίµαστο και αιφνιδιασµένο. Είναι αυτό
ένας πρόσθετος λόγος που η σηµερινή κινητο-
ποίηση δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµα-
τα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως ο κλάδος δεν
είναι διατεθειµένος να συµµετέχει σε κινητο-
ποιήσεις, φτάνει αυτές να είναι για ένα συγκε-
κριµένο διεκδικητικό πλαίσιο και να είναι σω-
στά οργανωµένες και κλιµακούµενες. 

6. Οι µηχανικοί της περιφέρειάς µας απαι-
τούν από τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ την επε-
ξεργασία ενός τέτοιου ∆ιεκδικητικού Πλαισίου,
µε αιχµή τα άµεσα προβλήµατα, τη συζήτησή
του σε συγκεντρώσεις Μηχανικών σε όλη τη
χώρα, το σχεδιασµό και επιλογή των κάθε φο-

ρά µορφών κινητοποιήσεων, την κατάλληλη
προβολή τους προς κάθε κατεύθυνση, την εξα-
σφάλιση της απαιτούµενης συµπαράστασης α-
πό άλλους φορείς και την κοινωνία και την α-
παίτηση από την κυβέρνηση υλοποίησης των
αιτηµάτων. 

7. Μια τέτοια διαδικασία αν είχε ακολουθη-
θεί από τη ∆.Ε. του ΤΕΕ, αν δηλαδή είχε εφαρ-
µοστεί η σχετική απόφαση της Αντιπροσωπεί-
ας του Ιουνίου 2005 για τα Ασφαλιστικά Θέµα-
τα των µηχανικών και το ΤΣΜΕ∆Ε, θα είχαµε
σήµερα µια κινητοποίηση όλου του κλάδου µε
απόλυτη επιτυχία που θα ασκούσε σοβαρή
πίεση στην κυβέρνηση. 

8. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τη
∆.Ε. του ΤΕΕ, την Αντιπροσωπεία του και όλα
τα Περιφερειακά Τµήµατα να ακολουθήσουµε
το δρόµο που προδιαγράψαµε παραπάνω και
να χαράξουµε συνολικά µια πορεία αντιστρο-
φής του κλίµατος. ∆εν υπάρχουν άλλα περι-
θώρια για τον κλάδο. 

9. Τα πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης
να αποσταλούν στους παραλήπτες της από-
φασης για να τους καταστήσοµε κοινωνούς
του προβληµατισµού, επί του θέµατος αυτού,
των µελών του Τµήµατός µας. 

Έκτακτη Συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας 

«Ηµέρα προβληµατισµού για την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού
και ιδιαίτερα των Μηχανικών στην ανάπτυξη της χώρας» ονόµασε τη 15η
∆εκεµβρίου 2005 η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης,
η οποία συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε ψήφισµα.

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - ΤΑΚ Γιώργος  Κολυβάκηςαπέστειλε προς τους υπουργούς  Οικονοµίας
& Οικονοµικών,  ΠΕΧΩ∆Ε και προς τον γ. γραµµα-
τέα Περιφέρειας Κρήτης το ψήφισµα της Αντιπρο-
σωπείας του Τµήµατος που αφορά στα προβλήµα-
τα των εργοληπτών δηµοσίων έργων και το ο-
ποίο έχει ως εξής:
Η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος Ανατολικής

Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, στη
συνεδρίαση που έγινε στις 15 ∆εκεµβρίου 2005, α-
ποφάσισε. 
Καταδικάζουµε την αδιαφορία της πολιτείας και

των θεσµικών της οργάνων όσον αφορά στην πα-
ραγωγή και εκτέλεση των δηµοσίων έργων γιατί
παρά τις κινητοποιήσεις των Εργοληπτικών Ορ-
γανώσεων και τις επανειληµµένες υποσχέσεις α-
πό τους αρµόδιους φορείς για ολοκληρωµένες
µελέτες, για εξασφάλιση υγιούς και διαφανούς α-
νταγωνισµού, για την εξόφληση των οφειλών από
την εκτέλεση δηµοσίων έργων, τίποτα δεν έχει
γίνει µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα πολλές εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις µη αντέχοντας να χρηµα-

τοδοτούν τα έργα, για περισσότερο από ένα χρό-
νο, να κινδυνεύουν να αφανιστούν. 
Για τους λόγους αυτούς ζητούµε: 
1.  Την άµεση καταβολή των ληξιπρόθεσµων ο-

φειλών. 
2. Την εξασφάλιση υγιούς και διαφανούς αντα-

γωνισµού µε δραστικές παρεµβάσεις στο υφιστά-
µενο Νοµικό Πλαίσιο. 

3.  Τη σύνταξη των αναλύσεων τιµών και τιµο-
λογίων. 

4.  Την κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων
για την εκτέλεση των έργων. 

5.  Τον περιορισµό της δραστηριότητος των
∆ηµοτικών Τεχνικών Εταιρειών σε έργα επισκευ-
ών και αντιµετώπισης ζηµιών. 

6.  Τη δηµοπράτηση έργων ΜΟΝΟ όταν είναι ώ-
ριµα και η χρηµατοδότηση είναι εξασφαλισµένη
(υποχρέωση της πολιτείας σύµφωνα µε το άρθρο
21 του Ν. 2362/1995) 
Καλούµε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς

να διεκδικήσουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τα δι-
καιώµατά τους. 

Τα προβλήµατα των Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων 
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µελών τους. 
• Τις θέσεις του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆ωδεκανήσου.

Περιέχει βάση δεδοµένων µε µηχανή αναζήτησης
µε τις κυριότερες θέσεις µας ανά θεµατική ενότη-
τα τα τελευταία 4 - 5 χρόνια. Το πεδίο αυτό θα ε-
µπλουτιστεί και θα ενηµερώνεται τακτικά. 

• Τις θέσεις των επιµέρους Συλλόγων των µη-
χανικών, κατ’ αναλογία του πεδίου των θέσεων
του ΤΕΕ. Οι Σύλλογοι µπορούν να δηµιουργήσουν
βάση δεδοµένων µε τις κυριότερες θέσεις τους. 

• Τα νέα και τις ανακοινώσεις - εκδηλώσεις.
Κάθε τι νέο και ό,τι προγραµµατίζεται σε επίπεδο
εκδηλώσεων κλπ. θα ανακοινώνεται άµεσα µέσα

από αυτό το πεδίο. 
• Τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για µελέτες

ή έργα του ∆ηµοσίου. Ότι προκηρύσσεται σε επί-
πεδο νοµού, καταχωρίζεται άµεσα (περίληψη). 

• Ηλεκτρονικό γραφείο προσφοράς ζήτησης
εργασίας. Το πεδίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στα
µέλη µας αλλά και στους πολίτες να γνωστοποι-
ούν τις ανάγκες τους για προσφορά ή ζήτηση ερ-
γασίας. Το πρώτο διάστηµα θα λειτουργήσει πει-
ραµατικά και πιστεύουµε ότι θα µετεξελιχθεί σε
πολύ χρήσιµο πεδίο. 

• Τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Έχουµε κατα-
γράψει ηλεκτρονικά περίπου 1.500 τόµους που πε-
ριέχει η βιβλιοθήκη µας. 

• Τη βάση πολεοδοµικών πληροφοριών πιλοτι-
κά για το νησί της Ρόδου. Περιέχει όλα τα εγκε-
κριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τις οριοθετή-
σεις οικισµών, τα σχέδια πόλεως, τις Ζώνες Οικι-
στικού Ελέγχου, τις τουριστικές ζώνες, τις τοπο-
θεσίες όπου υπάρχει καθορισµός αιγιαλού και
παραλίας, τις περιοχές Νatura και τις κατηγορίες
του οδικού δικτύου. Σε λίγο διάστηµα θα προστε-
θούν και οι εγκεκριµένες αρχαιολογικές ζώνες.

Όλα τα αρχεία µπο-
ρούν να αποθηκευτούν
στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή και να γί-
νουν αντικείµενο επε-
ξεργασίας αναλόγως.
Σύντοµα επίσης,  θα υ-
πάρχει η δυνατότητα
επεξεργασίας των δε-
δοµένων αυτών µε γε-
ωγραφικό σύστηµα
πληροφοριών που θα

ενσωµατωθεί στην ιστοσελίδα µας. Φιλοδοξία
µας είναι η βάση αυτή να επεκταθεί για όλα τα
∆ωδεκάνησα σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες
Μόνιµες Επιτροπές. 

Ο δικτυακός µας τόπος είναι www.teedod.gr
Επίσης η πρόσβαση µπορεί να γίνει από το
portal του κεντρικού ΤΕΕ www.tee.gr και έπει-
τα επιλογή του Τµήµατός µας από την πρώτη
σελίδα στην επιλογή «περιφερειακά». 

Σ την εκδήλωση παρευρέ-θηκαν ο βουλευτής ∆ω-
δεκανήσου Κωνσταντίνος
Καϊσερλής, οι Αντινοµάρχες
∆ωδεκανήσου Νίκος  Ζωίδης
και Γιάννης  Χριστοφάκης
και πολλοί συνάδελφοι. 
Στην εκδήλωση αναλύθη-

καν τα περιεχόµενα της νέας ιστοσελίδας και έγι-
νε διάλογος για την περαιτέρω εξέλιξή της. 
Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί εξ αρχής σε δυ-

ναµική µορφή και περιέχει πολλές χρήσιµες πλη-
ροφορίες. 
Συγκεκριµένα περιέχει: 
• Το προφίλ του Τµήµατος µε τα όργανα διοίκη-

σης του φορέα µας. 
• Τα µέλη του Τµήµατος µε µηχανή αναζήτησης. 
• Τους επιµέρους συλλόγους των µηχανικών.

Οι σύλλογοι των µηχανικών µπορούν να χρησιµο-
ποιούν την ιστοσελίδα µας για ενηµέρωση των

Νέα ιστοσελίδα 
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Rodos Ρark», στη
Ρόδο, η εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας - portal
του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆ωδεκανήσου, που αποτελεί ένα σύγχρονο
«εργαλείο» για την ενηµέρωση αλλά και για την αµφίδροµη
επικοινωνία µε τα µέλη µας, τους µηχανικούς σε όλη την Ελλάδα
αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ


