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Σελ1 
   

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ, 
 

Η ΕλΕΜ είναι συνδικαλιστική κίνηση µελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων 
ανεξάρτητη από κοµµατικές παρατάξεις, συµφέροντα και κατεστηµένα, οργανωµένη πανελλαδικά µε 
∆ηµοκρατικές δοµές και διαδικασίες. 

   Τα µέλη της ΕλΕΜ είναι  ΜΑΧΙΜΟΙ ανιδιοτελείς µηχανικοί που πιστεύουν ότι µπορούν να αλλάξουν 
πολλά στο ΤΕΕ, αρκεί να υπάρχουν συνάδελφοι να τα υποστηρίξουν δυναµικά. Κόντρα στο ρεύµα  των 
καιρών, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες βασιζόµενοι στην αξία της προσωπικής  εργασίας, αφιερώνοντας µεγάλο 
κοµµάτι της ζωής τους σε αυτήν, αναζητούν ένα καλύτερο αύριο, σε έναν καλύτερο κόσµο . 

    Το ΤΕΕ  σύµβουλος του κράτους, επαγγελµατικός φορέας 100.000 µηχανικών µε περιφερειακά τµήµατα, 
µε δεκάδες υπαλλήλους, και µε έσοδα 33.000.000 Ευρώ !! πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του στην επίλυση 
των προβληµάτων των µηχανικών, χωρίς να αποτελεί µηχανισµό. «µισθοφορικών στρατών» για την 
εξυπηρέτηση διαπλεκόµενων  οµάδων ή κοµµάτων. Το 70% των εσόδων προέρχονται από τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες µε µηδενική ανταποδοτικότητα και κατασπαταλάται ασύστολα. Ο προϋπολογισµός για τη χρήση 
2004 προβλέπεται να έχει έσοδα ύψους ύψος 33.092.175 Ευρώ  και τα βασικά κονδύλια εσόδων είναι: 
• Ποσοστά από οικοδοµές 500.000 Ευρώ. Ποσοστά από εργολαβίες (2%ο) 1.935.000 Ευρώ. 
• Ποσοστό από µελέτες και επιβλέψεις (2%) 15.050.000 Ευρώ. Έσοδα από συνδροµές 6.866.000 Ευρώ. 

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να κατέχουν την πλειοψηφία στη διοίκηση του ΤΕΕ, ως πλειοψηφία επί 
του συνόλου των µηχανικών. Πρέπει να ανατραπεί επιτέλους ο σηµερινός, παράλογος συσχετισµός δυνάµεων, 
που έχει παραδώσει εδώ και χρόνια το Τ.Ε.Ε. σε οµάδες δηµοσίων υπαλλήλων ή κοµµατικών εγκάθετων  εν 
πολλοίς ασχέτων µε τα πραγµατικά προβλήµατα των µηχανικών.  

    Οι κατεστηµένες παρατάξεις στο ΤΕΕ αγνοώντας την συντριπτική πλειοψηφία των µηχανικών 
υποστηρίζουν ως υποψήφιο  πρόεδρο  δηµόσιο  υπάλληλο !!! (25% δηµόσιοι υπάλληλοι) 
Η ΠΑΣΚ υποστηρίζει πανεπιστηµιακό  δηµόσιο υπάλληλο. 
Η ∆ΚΜ υποστηρίζει υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο του  ΟΣΚ 
Η ∆ΕΜ υποστηρίζει   υψηλόβαθµο δηµόσιο υπάλληλο της   ΕΡΓΟΣΕ . Και έπεται συνέχεια ………….. 
      Εν όψει των εκλογών στις 30 Νοέµβρη του 2003  η ΕλΕΜ µε την συνέπεια που την διακρίνει όλα 
αυτά τα χρόνια. Θεωρεί αυτονόητο ότι πρόεδρος των 100.000 µηχανικών δεν µπορεί  να είναι  
δηµόσιος υπάλληλος. 

Οι εκλογές στο Επιµελητήριο δεν αποτελούν ούτε ζύµωση για τις εθνικές εκλογές, ούτε προίκα για τα 
πολιτικά κόµµατα. Όσο οι µηχανικοί παρασύρονται και ψηφίζουν µε τέτοιο σκεπτικό, στο Τ.Ε.Ε. θα διοικούν 
διαπλεκόµενες οµάδες. 
   Η ΕλΕΜ ιδρύθηκε το 1994 από τον  Αρχιτέκτονα Θεόδωρο Σεραφίδη έλαβε µέρος στις εκλογές  και  πήρε 
ποσοστό 1% . Σε κάθε   εκλογική αναµέτρηση υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά, φτάνοντας στις τελευταίες εκλογές 
στο  4,2%   .Η συνεχής εντυπωσιακή άνοδος της εκλογικής δύναµής της ΕλΕΜ, της επέτρεψε, παρά τον 
(αναµενόµενο) πόλεµο που δέχθηκε, να επιτύχει µερικούς στόχους: 

 Ξεκίνησε επιτέλους ο διάλογος για τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που αφορούν την ουσία της 
καθηµερινής άσκησης του ελεύθερου επαγγέλµατος, χάρη στην προτροπή και επίµονη πίεση µέσα από 
τους φορείς του Τ.Ε.Ε. 
 Ζητήµατα όπως οι Αµοιβές, ο Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών, το Μητρώο 
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, και οι Μελέτες ∆ηµοσίων Έργων έχουν τεθεί για πρώτη 
φορά σε ουσιαστικό διάλογο στα όργανα 
 Πετύχαµε την Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Γ.Ο.Κ. και Πολεοδοµικών Εφαρµογών στο 
ΤΕΕ, µε τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Τηλ. γραφείου ΤΕΕ 210 3291263-4-5 
 ∆ιεκδικήσαµε και αναλάβαµε  την ευθύνη τριών Μόνιµων  Επιτροπών κλειδιά για τους Ελευθέρους                 

             Επαγγελµατίες Μηχανικούς: Μ.Ε Γ.Ο.Κ. και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, Μ.Ε Μελετητών            
 Ιδιωτικών Έργων, και  Μ.Ε Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας. 

ΕΕΕλλλΕΕΕΜΜΜ ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΥΥΥΘΘΘΕΕΕΡΡΡΟΟΟΙΙΙ                                                                                                   
      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    
             ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 



 

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  --ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ::221100  44008822115588,,ΦΦΑΑΞΞ  221100  44008822115577 

 Σελ2 
 

 Ειδικά για τα ∆ηµόσια Έργα, καταγγείλαµε επανειληµµένως την κατάσταση, που τείνει να παγιωθεί 
µε τη συγκέντρωση όλων των έργων στις µεγάλες εταιρείες, µε συνέπειες - πληγές για τον κλάδο των 
εργοληπτών, τον αποκλεισµό των µικροµεσαίων, την αδιαφάνεια στους διαγωνισµούς και την έλλειψη 
χρηµατοδότησης 
 Ίδρυση και λειτουργία παραρτήµατος ΤΣΜΕ∆Ε στον Πειραιά. 
 Στη σελίδα της ΕλΕΜ στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Τ.Ε.Ε. θέτουµε ανοικτά και χωρίς ενδοιασµούς 
ζητήµατα πρώτης προτεραιότητας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς καθώς και χρηστικές 
πληροφορίες, που είναι δύσκολο να αναζητηθούν 

     Ανυποχώρητη θέση της ΕλΕΜ είναι η πάταξη του ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από δηµοσίους 
υπαλλήλους ,αποφοίτους των ΤΕΙ  και από κάθε λογής αεριτζήδες που τα τελευταία χρόνια            
διογκώθηκε επικίνδυνα. 
 
Συνάδελφε 
   Νέους στόχους θα πετύχουµε  µε την ισχυρή εντολή που ζητούµε  να µας δώσεις µε την ψήφο σου στις 

επικείµενες εκλογές για την Αντιπροσωπεία και τα Όργανα του Τ.Ε.Ε. .Το ότι πετύχαµε να ανοίξει ο διάλογος 
για θέµατα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, είναι για µας µόνο η αρχή. 
Όλα τα µέτωπα παραµένουν ανοικτά.                                  

 Ποινικοποίηση του επαγγέλµατος.  
 Ανεργία.  
 Αµοιβές. και Αθέµιτος ανταγωνισµός.  
 Γραφειοκρατία. 

 

ΗΗ  ΕΕλλΕΕΜΜ  δδεενν  εείίννααιι  δδύύννααµµηη  δδιιααχχεείίρριισσηηςς,,  εείίννααιι  δδύύννααµµηη  ρρήήξξηηςς.. 
  
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ 

Στις Εκλογές αυτές θα είµαστε µαζικά παρόντες. 
Γιατί ποτέ κανείς δεν µας χάρισε τίποτα.  Γιατί κανείς δεν κέρδισε τίποτα χωρίς προσπάθεια. 

Στήριξε την παράταξη σου. ΨΨήήφφιισσεε  ΕΕλλΕΕΜΜ  
  

ΗΗΗ   ΑΑΑππποοοχχχήήή   σσσυυυννντττηηηρρρεεείίί   τττοοο   κκκααατττεεεσσστττηηηµµµέέένννοοο   τττοοουυυ   ΤΤΤΕΕΕΕΕΕ...   
 
 
 

ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΜΜΜΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ       
ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    &&&   ∆∆∆ΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΣΣΣΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

   

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   

ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΕΕΕΙΙΙΑΑΑ       

ΛΛΛΑΑΑΡΡΡΙΙΙΣΣΣΑΑΑ   
   

ΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑ   

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Μ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ Α.Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Μ. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Μ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μ.Μ. 

ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. ΠΛΕΞΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. 

ΠΛΕΞΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Μ. ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Π.Μ. 

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Π.Μ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Π.Μ.  

ΤΣΑΛΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α.Μ. ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ.   

 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π.Μ.  

 ΤΣΑΛΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α.Μ.  

 

 Πολεοδοµικά Γραφεία 
 ∆ηµόσια Έργα. 
 Μισθωτοί και Νέοι Συνάδελφοι.  
 Αναδιοργάνωση Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  


